
 ذاعة مدرسية عن ليلة النصف من شعبانإلمقدمات 

سيُلقى على مسامعه من هي الفقرات التي تؤهل الطالب كي يكون على استعداد لما 

 كلمات.

 المقدمة األولى

ليه إليلة النصف من شعبان ليلة مباركة فيها استجاب هللا لرسوله لما كان يصبو 
 .وتتطلع نفسه إلى تحقيقه، ولكنه كان يستحيي من هللا سبحانه فلم يشأ أن يدعو به

ا بصره، فاستجاب هللا وحقق مراد عبد فأمره بأن ينقل لكنه ظل ينظر في السماء مقلب  
 ا.ا شديد  لمسجد الحرام، وفرح المسلمون بذلك فرح  لى اإقبلته من المسجد األقصى 

 المقدمة الثانية

ا، كان المسجد الحرام وال يزال تهفو نفوس كل المسلمين إليه ويحبون زيارته دائم  
ا منا له لحبهم الشديد لمكة، فكانوا في مكة يتوجهون للمسجد وكان الصحابة أشد حب  

 ا.الحرام والمسجد األقصى مع  

توجهوا للمسجد األقصى مستدبرين المسجد الحرام، فظلت أفئدتهم فلما هاجروا 
 ا تهفو إليه ورسول هللا معهم فلبى هللا رغبتهم في ليلة النصف من شعبان.جميع  

 المقدمة الثالثة

ا في العقيدة فالمؤمن متبع ألوامر هللا في كل وقت ا هام  ا إيماني  كان تحويل القبلة درس  
ا للسمع والطاعة يسمع ويطيع فكان تحويل القبلة اختبار   اوكل موقف، فالمؤمن دائم  

 .للمؤمنين

ا لتكون طاعته فيتذكر المؤمن في ليلة النصف من شعبان هذا الدرس ويتفهمه جيد  
 و نهى عنه وزجر على مراد هللا ال أن تكون على هواه وما يحبه.ألربه فيما أمر 

 شعبان ذاعة مدرسية عن ليلة النصف منإل القرآن الكريم

ن الكريم عند تحويل القبلة ليقول للمسلمين سيقول السفهاء كذا وبالفعل قالوا آنزل القر

اآليات  نطقهم، ففيأليثبتوا أنهم فعال سفهاء ولو كان معهم العقل لسكتوا ولكن هللا 

  يشير هللا الى عدة معان.

 " َُِّهْم َعن ِقْبلَِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعلَْيَها ۚ قُل لِّّل اِس َما َوالَّ َفَهاُء ِمَن النَّ  َسَيقُوُل السُّ
ْسَتِقيمٍ   ."اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ َيْهِدي َمن َيَشاُء إِلَٰى ِصَراٍط مُّ



 " ََك ِقْبلَة  َتْرَضاَها ۚ َفو َماِء ۖ َفلَُنَولَّينَّ ّل َوْجَهَك َشْطَر َقْد َنَرٰى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۚ َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ۗ َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُتوا 

ا َيْعَملُونَ  ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ ُه اْلَحقُّ ِمْن َرّبِهْم ۗ َوَما هللاَّ  ."اْلِكَتاَب لََيْعلَُموَن أَنَّ

 " ن َينَقلُِب َعلَٰى ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبلََة الَِّتي ُكنَت َعلَْيَها إاِلَّ لَِنْعلََم َمن َيتَّ
 ." فكان األمر اختبارا لطاعة المؤمن لربه سبحانهَعِقَبْيهِ 

 " َلَِك ج
ُسوُل َعَلْيُكْم َوَكَذٰ اِس َوَيُكوَن الرَّ ا لَّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّ ة  َوَسط  َعْلَناُكْم أُمَّ

ا ۗ " فكل األمم ستنفي أن رسلهم قد أبلغوهم أمر الدين، ويستشهد األ نبياء َشِهيد 
 .بأمة المسلمين فيشهدوا لهم

 ذاعة مدرسية عن ليلة النصف من شعبانإلديث الشريف الح

ا كان لشهر شعبان نصيب من حديث النبي صلى هللا عليه وسلم مبينا فضله ومبين  
 .قدر هذه الليلة العظيمة

 حتَّى نقوَل ويفطُر  ،: قد صامَ كاَن يصوُم حتَّى َنقولَ " :عائشة رضي هللا عنها
ا، أَْكثَر من شعباَن كاَن يصوُم شعباَن إالَّ  ،قد أفطَر، ولم َيُكن يصوُم َشْهر   قليًل 

 .رواه النسائي وصححه األلباني "كاَن يصوُم شعباَن ُكلَّهُ 

  َْعْنَها، َقالَت ُ : لَْم َيُكِن النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم ثبت أنَّ َعاِئَشَة َرِضَي هللاَّ
ا أْكَثَر ِمن َشْعَباَن، فإنَّه كاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَُّه َوكاَن يقوُل: ُخُذوا  َيُصوُم َشْهر 

َ ال َيَملُّ  ًَلِة إلى النبّي ِمَن الَعَمِل ما ُتِطيقُوَن، فإنَّ هللاَّ  حتَّى َتَملُّوا. َوأََحبُّ الصَّ
َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم ما ُدوِوَم عليه وإْن َقلَّْت، وكاَن إَذا َصلَّى َصًَلة  َداَوَم 

 ".َعلَْيَها

 إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " قال
ي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويمل

 ." ورواه الطبرانييدعوه

 إن هللا ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع ": وعن أبي موسى
 .بن ماجه" رواه اخلقه، إال لمشرك أو مشاحن

 ذاعة مدرسية عن ليلة النصف من شعبانإلالحكمة 

 نخصصها لسؤال عن قصد التعبد في ليلة النصف من شعبان.

 من البدع التي أحدثها بعض الناس: ": فيقول الشيخ ابن باز رحمه هللا
يومها بالصيام،  بدعة االحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص

 ".ذلك دليل يجوز االعتماد عليهعلى وليس 

 فإذا أراد أن يقوم في ليلة النصف من " :ويقول الشيخ عبد هللا بن جبرين
دون زيادة عمل وال اجتهاد ا يقوم في غيرها من ليالي العام شعبان كم
 ".وال تخصيص لها بشيء فال بأس بذلكإضافي، 



 ذاعة مدرسية عن ليلة النصف من شعبانإلهل تعلم 

حول هذا الحدث  التي لم يكن الكثير منا يعرفون عنها تهناك الكثير من المعلوما

  العظيم.

  أن كثيرا من العلماء رجحوا أن تحويل القبلة من المسجد األقصى إلى المسجد
 الحرام قد تم في ليلة النصف من شعبان.

  المسلمين ظلوا يصلون متخذين المسجد األقصى قبلة لهم بعد هجرتهم للمدينة
 .ا ثم أذن هللا أن يصلوا للمسجد الحراملمدة سبع عشر شهر  

 " ا اليوم يتبعون قبلتنا وغد  اليهود قالوا عند صًلة المسلمين للمسجد االقصى
ن يعود لقبلة أبيه إبراهيم أ"، وكره الرسول ذلك القول وتمنى يتبعون ديننا
 عليه السًلم

  تحويل القبلة درس مهم في أن المسلمين ال يهتمون بتعظيم جهات وال أماكن
 ربهم.ولكن همهم األول إرضاء 

  عليه هللااآليات التي نزلت في تحويل القبلة من دالئل نبوة الرسول صلى 
ا وسلم بحديثها عن قول اليهود والمشركين قبل أن يقولوه، وجاء كًلمهم مطابق  

 .لكًلم القرآن الكريم وسماهم سفهاء

  وأخرهم من المجتمع ميز المنافقين في المجتمع اإلسًلمي تحويل القبلة
 .اإلسًلمي فارتدوا عن اإلسًلم

 مدرسية عن ليلة النصف من شعبان ذاعةإلالشعر 

وفي ليلة النصف من شعبان قال الشعراء ومنهم الشاعر سعيد حسان قصيدته 
 ."تحويل القبلة"

  هل ليلة النصف من شعبان ننساها 

 جاء الزمان مرددا ذكراها

        اوق  تش السماءقلبت وجهك في 

 ترضاها قبلة لنولينك

     عالم فربك تنويمن حيث ما 

 هواها وللقلوب بالقلوبما 

     الذي  تحتضن الغراءوالكعبة 

 لسواها يلتفت لم شوقهمن 

   والحقيقة تنجلي  والقدس تبكي 



 إالها؟!هل في الوجود مصيبة 

      ربنا ينادي األقصىفالمسجد 

 شكواها يرى األولىوالقبلة 

  حبيبها  هجر الرحمنتشكو إلى 

 بسماها علقتقد   يا صخرة 

   ما تحرك في الجوى  طه()غير لو 

 مياها تسيلعين  وال قلب

    حبيبه الرحمن ظنقد وافق 

 طه يا بأمرناوالفضل جاء 

   المرتجى نحو الوجه فول هيا

 تهواها التيالخير  مكة في

     قوم في أخزيك لن ربكقال 

 وهللا زكاهايا أمة وسطا 

     كانت تصلي ونور الحق يرشدها

 وتقتدي بالهدى طوعا فأهداها

     محمد المصطفى والمجتبى خلقا

 بالخير أوصاها بها أهللما 

    على تحيتنا واقبل ربنافصل يا 

 حبيب صالة الليل يهواها

   واجعل صالتي على طه تصاحبني 

 وتغشاهافي ظلمة القبر تمحوها 

 ذاعة مدرسية عن ليلة النصف من شعبانإفي  اتخاتم



ذ كان شرفه ربه ورفع قدره بين الشهور، إذاعتنا على هذ الشهر الكريم الذي إونختم 

 لشهور الى هللا شهر رمضان.األحب  المهيأ

 الخاتمة األولى 

إن شهر شعبان من الشهور الفاضلة التي يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يهتم 
 .مة وفضلهاويشعر يقينا أن هللا ميز هذه األ بليلة النصف منه ويتعلم دروسها الكبيرة

ا لتكبرها ستمر على طاعته وطلب مغفرته، فما كان تميز هذه األمة سبب  يبشرط أن 
 بل لتزيد من تواضعها لربها وتعظمه تعظيما يليق بجًلله.

 الخاتمة الثانية

تحل فيه الذكرى، ذكرى اليوم الذي تتوالى األيام ويدور الزمان ويأتي اليوم الذي 

ن يطلبوا ليوقنوا أن هللا فوقهم مؤمنين ما كانوا يتمنون منه قبل أأعطى هللا لرسوله ولل

 عليهم بحالهم وطلع على كل سرائرهم.

 

 

 

 


