
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ها أهُل العلم منها:    ورد يف ليلة النصف من شعبان أحاديُث صححَّ

يطَّلُع اهللُ إىل مجيع خلِقِه ليلَة النصف من )ما ورد عن معاذ بن جبل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: )

أيب وعن  مشاحن((،  أو  ملرشك  إال  خلِقِه  جلميع  فيغفُر  قال:    شعبان،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  ثعلبة 

احلقد  ) أهَل  ويدُع  الكافرين،  وُيمِهُل  للمؤمنني،  فيغفُر  شعبان،  من  النصف  ليلَة  عباده  إىل  اهللُ  )يطَّلُع 

النصف من شعبان لعباده إال ملرشك (عوهبحقِدهم حتى يد ليلة  إثبات مغفرة اهلل تعاىل يف  فيها  ( أحاديث 

 .و ملشاحن بينه وبني أخيه هجران وقطيعةأ ك  بأي نوع من أنواع الرش

من   بيشء  ابُتِِل  قد  يكون  أن  فلعله  نفسه  وحياسب  صادقًة  وقفًة  نفسه  مع  يقَف  أن  منا  لكل  لينبغي  وإنه 

برئ   انأ  أحدنا  قل يإن كان قد وقع منه يشء من الرشك وال  ،  بالتوبة إىل اهلل عز وجل  ليتدارك نفسه،  الرشك 

أكثر توحيدًا من إبراهيم عليه وعىل نبينا الصالة والسالم، الذي   نا أقع فيه، فلس   من الرشك، أوال يمكن أن 

ُ }دعا ربه فقال:   إِّنَّ اْْلَْصنَاَم َربِّ  َنْعُبَد  َأْن  َوَبنِيَّ  النَّاسِ َواْجنُْبنِي  ِمَن  َكثرِيًا  َأْضَلْلَن  ، لقد  [36-35]ابراهيم:    {نَّ 

قد خاف وعبادة اْلصنام وهو الذي كرسها بيده الرشيفة ،ل  خاف خليل الرمحن عىل نفسه وعىل بنيه الرشك

ُنَّ َأْضَلْلَن َكثِريًا ِمَن النَّاِس، فدعا ربه أن ينجَيه وبنيه من هذا   البالء العظيم،  عىل نفسه كل هذا اخلوف إلّنَّ

ر ويطلب منها  من يعبد القبو  نرى  اليومقال إبراهيم التيمي رمحه اهلل : ) ومن يأمن البالء بعد إبراهيم (. و 

ومن ينذر لغري اهلل، ومن حيلف بالويل والنبي أو بحياة اآلباء، ومنهم   لشفاعة ويذبح هلا متقربًا ْلصحاهبا، ا

التامئِم يف العنق أو   من يعلُق ومنهم من يقرأ يف اْلبراج، ومنهم  من يذهب إىل الكهنة والسحرة واملنجمني،  

أ بزعم  غريها  يف  أو  السيارة  يف  أو  البيت  احلسديف  عنهم  وتدفع  العني  تطرد  اهلل    ّنا  قول  عليهم  فصدق 

ُكونَ }تعاىل:   .[106يوسف:] {َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللَِّ إاِلَّ َوُهْم ُمرْشِ

يرش   من  الناس  قالومن  الصالح  العمل  وإظهار  والسمعة  بالرياء  الصالة    ك  َسّمَع ) )  والسالم:عليه  َمْن 

بِهِ  اهللُ  ُيَرائِي  ُيَرائِي  َوَمْن  بِِه،  اهللُ  َع  الناس  (َسمَّ يراه  أن  يريد  إخالص،  غري  عىل  عماًل  عمل  َمْن  املعنى   ،)

ر اهللُ به ويفضحه وُيظهر ما كان  .  ُيبطنه ويسمعوه جوِزَي عىل ذلك بأن ُيشهِّ



 

 

 ري السيئات ومغفرة الذنوب فهم  أما الصنف اآلخر من الذين حرموا تلك الليلة من تكف        

الصالة والسالماملشاحنون وأهل احلقد   َفُيْغَفُر )  :قال عليه  اخْلَِميِس  َوَيْوَم  ااِلْثنَنْيِ  َيْوَم  اجْلَنَِّة  َأْبَواُب  )ُتْفَتُح 

ُك   ُيرْشِ اَل  َعْبٍد  َش لُِكلِّ  َأِخيِه  َوَبنْيَ  َبْينَُه  َكاَنْت  َرُجاًل  إِالَّ  َشْيًئا  َيْصَطلَِحا  بِاهللَِّ  َحتَّى  َهَذْيِن  َأْنظُِروا  َفُيَقاُل  ْحنَاُء 

وقد وصف اهلل املؤمنني عموما بأّنم يقولون:  ،  ((َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا

 امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.  فر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غاًل للذين  ربنا اغ

بلغ من  بلغ  اخلصال  وهبذه  لألمة  والنصيحة  الصدور  سالمة  اْلعامل  أفضل  السلف:  بعض  أعىل    قال 

 :لناُس ومما ينبغي التنبيه عليه أمورًا أحدثها ا . ، وسيد القوم من يصفح ويعفواملقامات

بقو  -1 املعنيُة  هي  شعبان  من  النصف  ليلَة  أن  بعِضهم  اعتقاُد  تعاىل منها  َحكِيمٍ }:له  َأْمٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق    {فِيَها 

ُر فيها اآلجاُل واْلرزاُق؛ وهذا خطٌأ ولكنَّ املقصوَد باآلية هي ليلُة القدر ال ليلَة النصف من   [4الدخان:] فيقدَّ

  . شعبان

و   هاختصيُص   -2  وإحياالبالصالة  اْليام  سائر  دون  فهذا    ئهاقياِم   
ِ
والدعاء املبالذكِر  اْلمور  أما   حدثة،من 

)) حديث ش:  من  النصف  ليلة  كان  ّنارهاإذا  وصوموا  ليلها  فقوموا  النبي    ( (عبان  عىل  مكذوب  فحديث 

 . صىل اهلل عليه وسلم فال حيلُّ العمُل به 

 . غب بقيامها كام يف ليلة القدروهلا مزيتها لكن مل يرهي مظنة غفران صحيح  

 ينه وبني خلق اهلل تعاىل. فيها ما بينه وبني ربه وما بفاملوفق فيها من أصلح 

 

 

 أن احلمد هلل رب العاملني وآخر دعوانا  

    

 

 

 

 


