
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 هدي املنان إىل أسرار رجب وشعبان

 مقدمــة 

 لقد مّن هللا تعاىل على األمة احملمدية بكرامتني جليلتني : 

سبعة روحه الشريفة يف  الرسـول الكرمي صلى هللا عليه وسلم و   املعراج جبسداإلسـراء و   :أوالمها
اك ُعرج به إىل  من هنسجد احلرام إىل املسجد األقصى و عشرون من  شهر رجب احلرام من املو 

العلى و  الذي تصب فيه رمحات هللا على السماوات  الشهر  الكربى... هذا  رأى من آايت ربه 
فيه أهل اإلشارة رجب   الذي قالو   على خري. خبري و الذي ال يشهد إالأهل الطاعة صبا واألصم  

" أجعل جرم  :  كأن هللا تعاىل يقول  ،الباء براثالثة أحرف: راء رمحة هللا وجيم جرم العبد وجنايته و 
الصالة و بري "عبدي بني رمحيت و  فيه عليه  » رجب شهر هللا وشعبان شهري  السالم:  . وقال 

  1. « رمضان شهر أميت و 

بنا  اثنيتهما:و  ه سليمان بن داوود عليهما  حادثة حتويل القبلة من بيت املقدس املبارك الذي 
م يكرمه بشىت  السال هر شعبان الذي كان عليه الصالة و ذلك يف ش إىل املسجد احلرام و   ،السالم

 . القرابت أمّي إكرام

النظو  ألفت  أن  الشـأن و ينبغي  بليغة  أوال إىل حقيقة  االنسجار  الكرامتني  هي بال ريب  م بني 
من نتائج الثانية أن ألبستهـا  األوىل فرضية مخسني صالة ثوااب ومخسا أداء و حيث أن من نتائج  

القبلة األصليةات .. مث إىل كيفية أداء هذه العبادة السماوية خاصة قبل اهلجرة  ج االستقبال إىل 
يه  السالم ليؤم الرسول الكرمي  فاعلم رمحك هللا أنه يف صبيحة ليلة املعراج نزل جربيل عل   .النبوية

كما هو مروي من حديث الضرورية   الصلوات اخلمس الواجب أداؤها ويريه أوقاهتا االختيارية و يف 
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  وعمرو بن حزم والرباء   ، جابر بن عبد هللاابن عبـاس وأيب هريـرة وبُريدة وأيب موسى وابن مسعود و 
مرة   ،ليه الصالة والسالم مرتنيأمَّ به عو   ،وغريهم رضي هللا عنهم وكان ذلك عند البيت احلرام

تني وقتا معلوما للصالة  ن بني الوق أ و   ،السرية منهاأول الوقت ومرة آخره ليعلمه بذلك اجلهريـة و 
 .املفروضة

عا  اأمَّ و  السيدة  ذهبت  فقد  فرضت  حني  ركعاهتا  عدد  ر عن  املؤمنني  أم  عنها  ئشة  هللا  ضي 
و  األئمة كالشعيب  من  مهراوغريها  بن  و ميمون  ما ن  أول  فرضت  أهنا  إىل  اسحاق..  ابن  حممد 

حلضر فأكملت أربعــا كالظهريـن والعشاءين وأقرت صالة السفر فرضت ركعتني مث زيد يف صالة ا
كعتني  ففرضت ثالثـا والصبح ر   ،إىل أهنا فرضت أربعا إال املغرب  منهم من ذهبعلى ركعتني. و 

 كذا ذكره ابن سيد الناس يف عيون األثر .   .وهللا أعلم

 الشيخ الطاهر بدوي 
 
 

 


