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 اهلل الرضبن الرحيمبسم 

هلل رب العادلُت والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى احلمد 
 وبعد:آلو وصحبو وسلم 

باركة، ادل نصف من شعبانالبرنامج العمل يف احياء ليلة فهذا 
وقد وضعتو للسالكُت ليكون ذلم نرباسًا يستنَتون بو يف إحياءه 

ومن ذلذه الليلة ادلباركة، وىو برنامج مقتبس من الشريعة السمحاء 
 .مال الصاحلُت والعلماء والعارفُتأع

 خالل الليلة وبينت فيو ما يتوجب بينت بو برنامج العملوقد 
لليلة فعلو قبل دخول الليلة الشريفة وما يتوجب فعلو بعد انقضاء ا

هو الكرمي وجيعل فيو علو خالصا لوجل اهلل تعاىل أن جيأادلباركة، فأس
، وأن يكتبو يف صحيفة أعمايل وصلى اهلل على النفع للمسلمُت

 سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم واحلمد هلل رب العادلُت.
 القادري احلسيٍتذيفي احلالعلي سللف 

 اهلل تعاىل لو ولوالديوغفر 



ٕ 
 

  مالحظات هامة:

  ىذا الربنامج يعمل بو بشكل فردي ويعلم بو للجماعة يف
 رللس ذكر وذلك أدعى للقبول والربكة. 

  حبيث ذبمع أسرتك كلها يفضل أيضًا أن يعمل مع األسرة
وتعمل ىذا الورد ادلبارك يف ليلة النصف من شعبان وىذا أفضل 

 الكيفيات.

اعلم ولدي السالك وفقٍت اهلل تعاىل وإياك أن برنامج عمل ليلة 
النصف من شعبان يبدأ مع أذان ليلة اخلامس عشر من شعبان، 

الرابع م دبعٌت أنو سيبدأ ىذا العام مع ارتفاع صوت أذان ادلغرب ليو 
  .عشر من شهر شعبان

ولكن البد دلن أراد أن يغتنم أجر ىذه الليلة ويتنعم بفضلها وأن 
يشملو العفو فيها وتغشاه الرضبة أن يبدأ التجهيز ذلا من صباح 

 اليوم الرابع عشر وذلك بستة أمور وىي:
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 ئر والصغائر:التوبة الصادقة من الكباأواًل: 

البد دلن يطلب فضل ىذه الليلة من أن يكون بُت يدي ربو فيها 
خاليًا من الذنوب وادلعاصي ألن ىذه الليلة ىي حضرة بُت يدي 
اهلل فال يليق دبن أراد أن جيالس ادللك الكرمي العظيم أن يكون 
ملطخًا بالذنوب وادلعاصي، لذلك البد لو من إعالن التوبة وتقدمي 

قبل دخول الليلة ادلباركة لعلو يكون زلاًل لتجلي نظر اهلل عز االنابة 
 وجل.

 بر الوالدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا:ثانياً: 

ولعمري إن ىذه القربة ألعظم من الليلة نفسها فرب الوالدين ىو 
باب من أبواب اجلنة، ومن كان عاقًا لوالديو فال يرجون نظرة من 

عليو ولو قام الليل وصام النهار، فهيهات أن  اهلل أو وصاًل أو ذبلياً 
ينظر اهلل لقلب مل ينظر إىل والديو، لذلك ال سبر عليك ىذه الليلة 
بدون رضاىم ودعاءىم لك وإن استطعت وصلهم وبرىم بكل ما 
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 تستطيع فافعل قبل تلك الليلة.

وأنصحك وأقول لك اذىب لزيارة والديك وقدم ذلما أي ىدية 
واطلب رضاىم ودعاءىم مث ادخل ليلة النصف  بنية الرب والصلة

 وسًتى اخلَت الكبَت العظيم يف ليلتك.

 المصالحة مع كل من له خصومة معه:ثالثاً: 

ومن طلب أن يشملو العفو فالبد لو من ادلصاحلة مع كل مسلم 
لو خصومة فلقد علمنا فيما ورد عن احلبيب ادلصطفى صلى اهلل 

ادلشاحن، فاتق اهلل بنفسك وال  عليو وسلم أن اهلل ال ينظر إىل
 تدخلن عليك ليلة النصف وانت مشاحن ألحد من ادلسلمُت.

 صلة األرحام:رابعاً: 

راجع نفسك يف ارحامك واحذر أن تدخل عليك ليلة النصف 
إال وقد وصلت أرحامك ولو استطعت زيارهتم كلهم قبل دخول 

لهم ألرحامهم، الليلة فال تقصر، فإن أكثر ادلنتفعُت هبذه الليلة أوص
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والعجيب كيف يًتقب التجلي من اهلل والنظر اليو من كان قاطعاً 
لرضبو ويكفي قول اهلل للرحم أال يسرك أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك، فيا قاطعًا رضبك ال تنتظرن وصاًل من اهلل ىذه الليلة 
فبادر إىل وصلهم ولو باذلاتف ولو برسالة ولو بدعوة ذلم بظهر 

 عجزت وال تعجز. الغيب إن

 التصدق في سبيل اهلل تعالى:خامساً: 

الصدقة تطفئ غضب الربِّ وىي باب من أبواب الصلح مع اهلل 
فحاول أن تتصدق بقدر ادلستطاع يف اليوم الذي قبلها ويف يومها 
أيضاً، وصدقٍت سًتى خَتًا عظيمًا وسكينًة واطمئنانًا عظيمًا يف 

 ليلة النصف إن شاء اهلل تعاىل.

 ساهم في قضاء حاجة مسلم:ادساً: س
َمْن َمَشى يف َحاَجِة َأِخيِو يقول نبيك صلى اهلل عليه وسلم:  

رًا َلُو ِمَن اْعِتَكاِف َعْشِر ِسِنَُت.   َوبَ َلَغ ِفيَها َكاَن َخي ْ
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نْ َيا فَ رََّج اللَُّو َعْنُو ُكْربًَة  وقال: مْن فَ رََّج َعْن َأِخيِو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ
نْ َيا َستَ رَُه  ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َستَ َر َعَلى َأِخيوِ  اْلُمْسِلِم يف الدُّ

اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َواللَُّو يف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يف َعْوِن 
 َأِخيِو.

بقدر  فاسعى جاىدًا لقضاء حاجة مسلم وادلسامهة يف ذلك
االستطاعة وواهلل ان ىذا لوحده كايف أن يفرج عنك ويبارك لك يف 
ليلة وتكتب عند اهلل من ادلرحومُت اصحاب السعادة يف الدارين 

 وجرب قويل وسًتى اخلَت.

حاول أن تقوم بالعمال الستة اليت وجهتك إليها وسًتى ليلة 
ستدعو يل شليزة سبر بك من الرضا واخلَت والفرح والسرور ولن تندم و 

 إن شاء اهلل تعاىل.

فإذا اقًتب وقت أذان ادلغرب فاحرص على أن تغتسل قبل 
غروب الشمس، وليكن ىذا الغسل بنية التوبة من الذنوب 
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وادلعاصي وبنية االعتكاف واخللوة، فإن ذلك أتقى وأنقى، مث 
مصالك وبيتك وانتظر تطيب وتعطر والبس لباساً طاىراً نظيفاً وخبر 

 صالة ادلغرب اعالنا لدخول ليلة النصف ادلباركة، 

وليكن ىذا األذان لو وقع يف قلبك ألنك األن ستدخل ليلة 
 عظيمة فيها عدة أمور أذكرك هبا:

 .تكتب األرزاق 
 .تكتب اآلجال 
 .ترفع األعمال 

وأنت عبد ضعيف ربتاج للطف اهلل عز وجل بكل ىذه األمور 
 العظيمة.
أذن ادلغرب فتوجو للمسجد لتصلي اجلماعة وال تفرط  فإذا

بأجرىا يف ىذه الليلة ولًتفع أعمالك وتراك ادلالئكة يف بيت اهلل عز 
وجل فهو خَت من بيتك، وإن صليت يف بيتك فال حرج ولكنك 

 تضيع األفضل.
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فصلِّ الفرض والسنة ركعتُت مث صالة األوابُت ست ركعات 
ورة الواقعة الشريفة فإذا وصلت لقولو مباركات، مث بعد ذلك اقرأ س

 تعاىل: فال أقسم دبواقع النجوم فاقرأ ىذا الدعاء ادلبارك:
اللَُّهمَّ يَا َمْن ُىَو َىَكَذا َواَل يَ زَاُل، َأْسأَُلَك بَِأزَلِيَِّتَك يف َدْْيُْوِميَِّة 

جَباَلِل اجلَْاَلِل،  َوْحَدانِيَِّتَك، َوِبُكلِّ آالِئَك، َوبِِقَدِم َذاِتَك الَكرِْْيَِة،
ِبَكَماِل الَكَماِل، بَِقْهِر قَ ْهِر َمْيُموِن َوْحدانِيَِّتَك، حَبقِّ َصَمَدانِيَِّتَك، يَا 
 ، أَوَُّل يَا آِخُر، بِاحَلْوِل َوالطَّْوِل، واذْلَْيَبة والَعَظَمِة َواْلَعْرِش َواْلُكْرِسيِّ

؛ أْن  تُ َيسَِّر يل رِْزِقي ُكَلُو ِباَل تَ َعٍب َواَل َمنٍّ َوَجاِه َسيِِّدنَا زُلَمٍَّد الُقَرِشيِّ
ِمْن َأَحٍد، َواْجَعْلُو َسَببًا ِلُعبُ ْوِديَِّتَك، َوُمَشاَىَدًة أَلْحَكاِم الرُّبُوبِيَِّة، َواَل 
َتِكْلٍِت إىل نَ ْفِسي َطْرَفَة َعُْتٍ َواَل أََقّل ِمْن َذِلَك َأاَل إىل اللَِّو َتِصَُت 

 اأْلُُموُر.

 تابع قراءة السورة الشريفة، فاذا انتهيت من السورة كاملة فأقرأ مث
َكرمِْيٌ َوىَّاٌب بَاِسٌط فَ تَّاٌح َرزَّاٌق )األمساء الثمانية اآلتية أربع مرات: 

 ( َغٍِتٌّ ُمْغٍِت ُمتَ َفضِّلٌ 
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 ثم اقرأ أسماء اهلل تعالى الحسنى كاملة وهي:
َو ال    رَّضْبَُن ال    رَِّحيُم اْلَملِ    ُك اْلُق    دُّوُس ُى    َو اللَّ    ُو الَّ    ِذي اَل إِلَ    َو ِإالَّ ُى    

السَّ     اَلُم اْلُم     ْمِمُن اْلُمَه     ْيِمُن اْلَعزِي     ُز اجْلَبَّ     اُر اْلُمَتَكب ِّ     ُر اخْلَ     اِلُق اْلبَ     ارُِ  
اْلُمَصوُِّر اْلَغفَّاُر اْلَقهَّاُر اْلَوىَّاُب ال رَّزَّاُق اْلَفتَّ اُح اْلَعلِ يُم اْلَق اِبُل اْلَباِس ُط 

اِفُل الرَّافِ  ُع اْلُمعِ  زُّ اْلُم  ِذلُّ السَّ  ِميُع اْلَبِص  َُت احلََْك  ُم اْلَع  ْدُل اللَِّطي  ُف اخْلَ  
اخْلَبِ  َُت احْلَلِ  يُم اْلَعِظ  يُم اْلَغُف  وُر الشَّ  ُكوُر اْلَعلِ  يُّ اْلَكبِ  َُت احلَِْف  يُ  اْلُمِقي  ُت 

احلَِْك    يُم الْ    َوُدوُد  احلَِْس    يُب اجْلَِلي    ُل اْلَك    رمُِي الرَِّقي    ُب اْلُمِجي    ُب اْلَواِس    عُ 
اْلَمِجي   ُد اْلَباِع   ُث الشَّ   ِهيُد احْلَ   قُّ اْلوَِكي   ُل اْلَق   ِويُّ اْلَمتِ   ُُت الْ   َويلُّ احلَِْمي   ُد 
اْلُمْحِص    ي اْلُمْب    ِدُ  اْلُمِعي    ُد اْلُمْحيِ    ي اْلُمِمي    ُت احْلَ    يُّ اْلَقيُّ    وُم اْلَواِج    ُد 

ُر اأْلَوَُّل اآْلِخ ُر اْلَماِجُد اْلَواِحُد الصََّمُد اْلَقاِدُر اْلمُ  ُم اْلُم َمخِّ ْقَتِدُر اْلُمَق دِّ
الظَّ  اِىُر اْلبَ  اِطُن الْ   َوايلَ اْلُمتَ َع  ايل اْلبَ   رُّ الت َّ   وَّاُب اْلُمْن  َتِقُم اْلَعُف  وُّ ال   رَُّءوُف 
َمالِ    ُك اْلُمْل    ِك ُذو اجْلَ    اَلِل َواْلِْك    رَاِم اْلُمْقِس    ُط اجْلَ    اِمُع اْلغَ    ٍِتُّ اْلُمْغ    ٍِت 

َم    انُِع الضَّ    ارُّ النَّ    اِفُع النُّ    وُر اذْلَ    اِدي اْلبَ    ِديُع اْلبَ    اِقي الْ    َواِرُث الرَِّش    يُد الْ 
 . الصَُّبورُ 
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مث بعد االنتهاء من األمساء احلسٌت اقرأ ىذه اآليات ادلباركة من 
 سورة الدخان وكررىا ثالثُت مرة وىي:

( ِإنَّا ٕاِب اْلُمِبُِت )( َواْلِكتَ ِٔبْسِم اللَِّو الرَّضْبَِن الرَِّحيِم: حم )
َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ) ( ِفيَها يُ ْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ٖأَنْ زَْلَناُه يف لَي ْ

( َرضْبًَة ِمْن َربَِّك ِإنَُّو ُىَو ٘( أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَُت )ٗ)
نَ ُهَما ِإْن ُكْنُتْم ( َربِّ ٙالسَِّميُع اْلَعِليُم ) السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ

( اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو ُُيِْيي َوُْيِيُت َربُُّكْم َوَربُّ َآبَاِئُكُم اأْلَوَِّلَُت ُٚموِقِنَُت )
(ٛ) 

مث بعد االنتهاء منها تدعو هبذا الدعاء ادلبارك للشيخ عبد القادر 
 :اجليالين رضي اهلل تعاىل عنو وىو

َلُة النِّْصِف ِمْن َشْعَبان َعَلى َخْلِقكَ  فَ ُعْد َعَليَنا  اللَُّهمَّ ِإْذ طَلَعْت لَي ْ
ْر لََنا ِمْن َفْضِلَك َواِسَع رِْزَقَك، َوِاْجَعْلَنا شلَّْن يَ َقُوَم  دبَنَِّك َوِعْتِقكَ  َوَقدِّ

اتِِو فَاْقِل َمَع اللَُّهمَّ َمْن َقَضْيَت ِفيَها ِبوفَ  َلَك ِفيَها بِبَ ْعِل َحقِّكَ 
ْرَت طُوَل َحَياتِِو فَِاْجَعْل َلُو َمَع َذِلَك  َذِلَك َلُو ِبرضبِتكَ  َوَمْن َقدَّ
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ُلُغ اآْلَماِل ِإلَْيوِ  نِْعمَتكَ  يا َخَْتِ َمْن َوقَ َفْت اأْلَْقَداُم ِبَُت  َوبَِلْغَنا َما تَ ب ْ
َوَصلَّى اللَُّو تَ َعاىَل  ِبرضبِتَك يا أَْرَحَم الرَّاضِبُِتَ  يَِدْيِو يا َربَّ اْلَعاَلِمُتَ 

 َعَلى َسيِّدنَا زُلَمٍَّد َخَْتِ َخْلِقِو َأصُبَْعُْتِ َوَعَلى آلو َوَصْحبِو َأصَبَْعُْتِ.

 مث بعد ذلك تقرأ سورة يس ثالث مرات:

 .تنوي باألوىل: طول العمر والربكة فيو 
  وجلب النعماء.وتنوي بالثانية: دفع البالء 
 .وتنوي بالثالثة: سعة الرزق وقضاء الدين 

 وبعد كل مرة تقرأ ىذا الدعاء ادلبارك:

اللَُّهمَّ يا ذا اْلَمنِّ وال ُْيَنُّ َعَلْيو، يا ذا اجلَْالل والكرام، يا ذا 
الطَّوِل والنعام، ال إَلَو إالَّ أَنت َظهُر الاّلِجئُت، وجاُر اْلُمسَتجَتين، 

خلائِفُت؛ اللَُّهمَّ إن ُكنَت َكَتبَتٍت ِعنَدَك يف أُمِّ الِكتاِب َشِقيَّاً وأَْماُن ا
ًا َعَليَّ يف الرِّزق، فَامُح اللَُّهمَّ ِمن أُمِّ الِكتاِب  أو زَلرومًا أو ُمَقًتَّ
َشقاَويت وِحرماين وإقتاَر رِزقي، وأَثِبتٍت ِعنَدَك يف أُمِّ الِكتاِب َسعيداً 
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لِلَخَتات؛ فإنََّك قُلَت وَقوُلَك احلَْقُّ يف ِكتاِبَك اْلُمنَ زَِّل َمرزوقًا َمَوفَّقًا 
َْيُْحو اللَُّو َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ على ِلساِن نَِبيَِّك اْلُمرَسل، 

 . اْلِكَتابِ 

إذلي بِالتََّجّلي اأَلعَظم يف لَيَلِة النِّصِف ِمن َشعباَن اْلُمَكرَّم، اّليت 
ُق ُكلُّ أَمٍر َحكيٍم ويربَم، اِكِشف َعٍّت ِمَن الَبالِء ما ال فيها يُفرَ 

أعَلم، َواغِفر يل ما أنَت ِبِو أعَلم، وَصلَّى اللَُّو على َسيِّدنا زُلَمٍَّد 
 وآلِِو َوَسلَّم. 

مث بعد ذلك صلِّ صالة العشاء مع سننها ورواتبها كاملة. وىذا 
وىو خاص بإحياء  ىو الربنامج اخلاص لليلة النصف من شعبان

 أول الليلة ادلباركة، كما ورد عن الصاحلُت

واعلم أنو من السنة والفضيلة احياء ليلة النصف من شعبان 
 حىت الفجر وذلك دلا رود فيها من األحاديث ادلبارك ونذكر منها:

فقدت النيب صلى قالت :  –رضي اهلل عنها  –حديث عائشة 
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بو، فإذا ىو بالبقيع، رافعاً اهلل عليو وسلم ذات ليلة، فخرجت أطل
رأسو إىل السماء. فقال : )أكنت زبافُت أن ُييف اهلل عليك 
ورسولو؟( فقلت : يا رسول اهلل ظننت أنك أتيت بعل 

فقال : )إن اهلل تبارك وتعاىل ينزل ليلة النصف من شعبان  .نسائك
. إىل السماء الدنيا، فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم بٍت كلب(

  . مام أضبد والًتمذي وابن ماجوخّرجو ال

)إذا كان ويروى من حديث عثمان بن أيب العاص، مرفوعًا : 
ليلة النصف من شعبان، نادى مناٍد : ىل من مستغفر فاغفر لو؟ 
ىل من سائل فأعطيو؟ فال يسأل أحد شيئًا إال أعطي، إال زانية 

 بفرجها، أو مشرك(.

أخذناىا عن  فإذا عزمت القيام فهذه بعل الكيفيات اليت
 مشاخينا الكرام وىي:

صالة قيام الليلة شبان ركعات مثٌت مثٌت يطيل فيهن القراءة  (ٔ
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والركوع والسجود وادعو بسجودك يف كل سجدة هبذا الدعاء 
:  أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك، ادلبارك

وأعوذ بك منك، ال أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على 
 نفسك.
ة يس وأمل تنزيل والدخان وادللك وعّم وىل أتى اقرأ سور  (ٕ

على النسان كل ذلك مرة وأمل نشرح لك عشر مرات وقل ىو اهلل 
 أحد إحدى وعشرين مرة.

قراءة الدعاء السيفي ادلبارك لإلمام علي ابن أيب طالب عليو  (ٖ
من اهلل الرضا والسالم مرة أو ثالث مرات، فهو دعاء جامع شامل 

ين، وليس ىناك أفضل منو من بُت األدعية حلوائج الدنيا والد
 وخاصة هبذه الليلة.

إذا غلب     ك الن     وم فارق     د قل     يالً ل     ًتيح جس     دك مث اح     رص عل     ى 
االستيقاظ قبل الفجر لتغ نم فض يلة ص الة ركع يت التهج د آخ ر اللي ل  
كالت ايل: بالفارب ة فيهم ا ومعهم ا يف األوىل س ورة الكه ف ويف الثاني ة 
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وىل وادلل  ك يف الثاني  ة إن أردت قص  رمها س  ورة ال  دخان أو يَ  س يف األ
يف س     فر أو مل ربف       غَتمه     ا. وجي     وز ل     ك أن تق     رأ م     ا ش     ئت م     ن 
حفظ       ك، وجي       وز أن تق       رأ م       ن ادلص       حف الش       ريف، وتق       ول يف 

اَللَُّه   مَّ اْرَح    ْم ُذيلِّ َوَتَض   ُرِعي إِلَْي   َك َوآنِ    ْس َوْحَش   يْت ب َ    ُْتَ س   جودمها : 
يَ  ا َك  رمُِي. وتق  ول بع  د الس  الم منهم  ا: اللَُّه  مَّ  يَ  َدْيَك َوِاْرضَبْ  ٍِت ِبَرضْبَتِ  كَ 

َأْس   أَُلَك إْيَان   اً َدائِم   اً، َويَِقين   اً ص   اِدقاً، َوقَ ْلب   اً َخاِش   عاً، َوَعَم   الً ص   احِلاً 
ُمتَ َق  بَّاًل، َورِْزق  اً َح  الالً طَيِّب  اً ُمبارَك  اً واِس  عاً، َوَج  َوارَِح ُمِطيَع  ة، بِفْض  ِلَك 

زُلِْس ُن ي ا ُمتَ َفضِّ ُل، ِاْرضَبْ ٍَت ِبَرضْبَتِ َك ي ا َرح يُم،  وََكَرِمَك َوِإْحساِنَك، ي ا
 َوال رُبَمِّْلٍت َما ال أطيق، إنََّك على ُكّل َشْيٍء َقِدْير.

عليك باالستغفار قبل الفجر ومن أفضل صيغ االستغفار  (ٗ
 هبذه الليلة ىي:

  َعْبُدَك، وأنا على اللَُّهمَّ أْنَت َريبِّ ال إِلَو ِإالَّ أْنَت َخَلْقَتٍِت وأنا
َعْهِدَك َوَوْعِدَك ما اْسَتَطْعُت، أُعوُذ ِبَك ِمْن َشّر ما َصنَ ْعُت، أبُوُء 
نُوَب ِإالَّ  ، َوأبُوُء ِبَذنيب، فاْغِفْر يل فإنَّو ال يَ ْغِفُر الذُّ َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
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 أَْنَت.
  َُّىَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم وأَتُوُب اْستَ ْغِفُر اللََّو اْلَعِظيَم الَِّذي اَل إَِلَو ِإال
 إِليِو.
  أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ

 بك منك، ال أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

فإذا حان وقت الفجر فصل الفجر وإن استطعت ان تصليها 
صباعة فذلك خَت وأبقى، مث احرص على اجللوس بعد الفجر ذاكرا 

 جل حىت طلوع الشمس. هلل عز و 
مث تص        لي ركع        يت الض        حى تق        رأ يف األوىل الفارب        ة والش        مس 

اَللَُّه مَّ وضحاىا، ويف الثانية الفارب ة والض حى، وتق ول يف س جودمها: 
اْرَحْم ُذيلِّ َوَتَضُرِعي إِلَْيَك َوآِنْس َوْحَشيْت بَ ُْتَ يََدْيَك َوِاْرضَبْ ٍِت ِبَرضْبَتِ َك 

اَللَُّهمَّ يا ُمنَ وُِّر يا فتَّاُح ن َ وِّْر قَ ْل يَب م منهما تقول: .  وبعد الساليَا َكرميُ 
َوَج    َوارِِحي بِنُ    وِر َمْعرِفَتِ    َك َوافْ     َتْح يَل أَبْ     َواَب ِحْكَمتِ    َك َوأُْنُش    ْر َعلَ    يَّ 

 . َخزاِئَن َرضْبَِتَك إنََّك َعلى ُكّل َشْيٍء َقديرٌ 
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أربع    اً وهب   ذه الكيفي   ة تص    لي س   نة الض    حى ركعت   ُت ف    إذا ص   ليتها 
فبنفس الكيفية ولكن تقرأ فيهم ا س ورة الك افرون وس ورة الخ الص. 

وهب  ذا تك  ون ق  د قم  ت   ف  إن أكمل  ت إىل شباني  ة فتك  رر م  ا قم  ت ب  و.
واح   رص يف  ليل  ة النص  ف م   ن ش  عبان خ  َت قي   ام إن ش  اء اهلل تع  اىل.

ي   وم النص   ف م   ن ش   عبان عل   ى أن تك   ون ذاك   را هلل ع   ز وج   ل بك   ل 
علي   و الن   اس ورض   يو العلم   اء وجعل   وه أحوال   ك واعل   م أن م   ا تع   ارف 

مس   تحباً ى   و التوس   عة عل   ى عيال   ك ووال   ديك وارحام   ك والتص   دق 
بق   در ادلس   تطاع ف   ال رب   رم نفس   ك م   ن أج   ر ى   ذا الي   وم العظ   يم كم   ا 

نس  أل اهلل تع  اىل لن  ا ولك  م العف  و والعافي  ة وص  لى اهلل  اغتنم  ت ليلت  و.
 عادلُت.على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم واحلمد هلل رب ال

 للهجرة ٖٚٗٔ/شعبان/  ٗٔحرر يف 
 للميالد ٕٙٔٓ/٘/ ٕٔ
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