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 ليلة النصف من شعبانعظمة 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟منيسِلُمعند اْل َةاألهميَّ هذِه ْتَبى اكتَسحتَّ عبانمن َش صِفالنِّ يف ليلِة َثَدماذا َح

 

 حيث ورد ً  خنصَّنصرييِّني  ني ظندنن كبلويِّاْلُةسلةني  ظنمًَّ ، وظند  كارية   ش بان  ظمة    هِرش   ِل

 .(اهلِل هُرش  رمضن   وشهُر ،هريش  رسول اهلل )ص( قنل: )شبانُ  ضن ظلينن سالمه أ َّظن اإلمنم الرِّ

ن لينلي م ليلٍ  ، وهي أش  رُ س  لةني ُةاْل مجيِع بإمجنِع ظمية   ليل   من ش  بان   ص  ِ النِّ وليلُ 

َ ْلن نُُ ِفي َلْيَلٍ  ِإنَّاهلل تبنىل فيهن: ) اليت قنل  يلُ هن اللَّا، ألنَّكًرهن ِذُرا وأكا ًرْدهن َق، وأظمُةشبان   شهِر ن َأن

 (.ِفيه ن ُيْفر ُق ُكلُّ َأْمٍر ح ِكيٍم، مُّا نر َكٍ  ِإنَّن ُكنَّن ُمنِذِرين 

ن ظلينن ض  الرِّ اإلمنِم قوِل بدليِل فيِه وِمللص  َّ نٌ حس   واس  ِت بان  ش    هِرلش    إجالٌل وإذا كن  هننَك

 شهِرو بان  ش  وُمندق ظلينن سالمه: )ص اإلمنم الصَّ (، وقوِل  نَّوهو س ُ  ،ٌنس   بان  ح ش    وُمس المه: )ص    

وتبنىل  ُهس   احنن  اهلُل إذ ُيقدُِِّر فيِه ليلٍ  أظمُم يلَ اللَّ هذُِ ، واهلِل(، فإ َّمن اهلِل ني توب  تنبب ت ُم رمض   ن  

ر خِّؤ ، وُيشنُءمن ي  م اهلُلُيقدِّ ، ثمَّنوب فيهن الذُّ غفُر، وي أو مصنئب  من أرزاٍق للبانِد ُليحص   من س    مجيع 

 (.ي ْةُحو الّلُه م ن ي ش نُء و ُيْثِاُت و ِظند ُُ ُأمُّ اْلِكت نِب: )لقوله تبنىل، ُِبأمِر من يشنُء

، اإلجنبِ  لُ ليو، ظنِءالدُّ ليلُ و، اءِةر الا  منهن: ليلُ  من األمسنِء البديُد يلِ اللَّ هلذُِ كن   ول ذل  َ  

 وليلُ  كفرِيالتَّ ليلُ و، الئكِ ة اْل ظيِد ليلُ و، رياِ من النِّ تِقالب  ليلُ و، فنظِ الش    َّ ليلُ و، ُ َكانر ُةاْل يلُ اللَّو

 .احلينِة

وا ُمو)م( بقوله: )إذا كننت ليلُ  ِنص  ِ  ش  بان  ، فقُ  املؤمنني اإلمنم ظلي أمرُيموالنن نن ر أم  قدو

غِفٌر ست ُم اَلقوُل: َأنين، فيةِس إىل مسنِء الدُّروِب الش َّ ُغنَُل فيهن ِل تبنىل ي اهلَل هنر هن، فإ َّوا ن وُمليَلهن وص ُ 

جُر(، وهنن ع  الَفى يطُلحتَّي ُه، أال كذا، أال كذا؟ ظنِففُأ ىاتًلَقُه، أال ُمرِزٌق فأرُزت س   ْ لي فأغفر  لُه، أال ُم

ن   اْلُةَكرَِّم، الَِّتي ْظَمِم ِفي َلْيَلِ  النِّصْ ِ  ِمْن ش  ْهِر ش ْبا   ِبنلتَّج لِّي اأَل اللهمَّفيهن: )اش ُتهر الدُّظنُء اْلُةانر ُك  

 ت  ِبِه َأْظَلم(.م ن َأنن ال ن ْبَلُم و ظ نَّن ِمن  الا الِء م ن ن ْبَلُم و م اكشُ  ُيْفر ُق ِفيه ن ُكلُّ َأْمٍر ح ِكيٍم و ُيْار ُم، 
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، لكنَّ ن من شبا ص  ِ النِّ يف ليلِ ظلينن س الُمُه   احلس نيِ  اإلمنِم زينرِةقد دظ ن أهُل الايِت إىل و

حسب  همُتزينر  ُلا قال ُت ، لذلَ ن ِفوُد ل ِتاحُلسني ظلينن سالمه قد ُق اإلمنم  أ َّ ْتة ظ ز  َةر قص ِّ ُةاْل يبَ الش ِّ 

ُِ، حيث ي شه م  ظند  إالَّزظِةهم   ِتِه.هم ظن ُنصر نُذِلخ ةو   تكفرًيا ظن ت وي لِط و  لُّص وُي جتةبو  ِد

 والذَّب ِِ تِلاحلس   ني ظلينن س   الُمُه ظن القَ  إالَّ أنَّنن كبلويِّني  نص   رييِّني  نؤمُن ببص   ةِ  اإلمنمِ 

حديِث ظن خص  َّص    للوهذا من قد ذكرُتُه يف مقنالٍت س نبقٍ  مُ بص وٌم ككلِّ األئةَِّ ،  ألنَُّه نوٌر م  ،بكربالء

ِ  اليت أل َّ ذلَ  من البنداِت الو ثنيَّ قبٍ ال حنصُر زينر ت ُه بُا ، لذلَ ظلينن سالُمُهاإلمنم احلس نِي  ظص ةِ   

ن نحوًتةثناًل م لكم ِت واقيُةن، وال ُتوا لكم أوثنًنُبصن ال ت نه ى ظنهن سيُِّدنن النَّيبُّ موسى الكليُم )ع( بقوله: )

قول اإلمنم س  اِّحون ُه هي بقب   مانرك   لوُي ذكرو   اهلَلؤمنو  وي ُةقبٍ  جيتةُع فيهن اْل، بل كلُّ ُب(نًاص ْ أو ن 

 وقوله، (إ َّ هلِل ِبَقنظ ً ن م حة ود ًة ُيِحبُّ أ  ُيْدظ ى فيهن َفي ْس  ت ِج يب  ِلة ْن د ظ نُُ : )ظلينن سالُمُه اهلندي

 ، أل َّؤمِنُةي اْلِداظ  ي قلُبِنُبس ي ي، و ُبِنس ال ت  واألرض  ةواِتالس َّ  : )إ َّالقدس يِّ  يف احلديِثظَّ وجلَّ 

برفِ  وهنن تتحقَُّق زينر ُتهم مب ، ريي(َغ فيِه س   كن مي أ  ي ر راٌم ظلى ح ح ي، و ِمر ح  ؤمِنُةي اْلاِدظ  قلب 

ُِ ظن  َّ  مجيِع احلنالِت الاشريَِّ  اليت ال تليُق بأهِل البصةِ  مجيًبن.ظن القتِل ومقنِم اإلمنم احلسنِي اْلُةن

 

 إىل الايِت ِسقِدة اْل من بيِت ِ اَلالِق حويُلت  يلِ اللَّ يف هذُِ مَّقد ت  ُهإىل أنَّ اإلشنرُة اجدًّ همُِّةاْل ن وِم

قدِس ة  اْلجًِّهن إىل بيِتو ت س  ن  ُم ظش  ر  أرببَ ى س  يِّدنن دةد )ص( أ  ص  لَّ ، ببد َ م كرَُّةاْل َ كَّمب  احلراِم

 .احلراِم اهلِل قال  أ  ُيص لِّي  متوجًِّهن إىل بيِت

لقوِل  قنِلواالنت جلَّ ظن احلركِ  ُهقدِس إىل الكباِ  س    احنن ة من بيِت اْل اهلَل مل ينتقْل ومبن أ َّ

 ظلى أ َّ اللِ للدَّ كن   حويل هذا التَّ فإ َّ (،: )وال ك ن   يف م ك نٍ  فيجوُز ظلي ه االنتقنلُ   )م(ظلي  اإلم نمِ 

األرِض، لقوله ُةت ج لِّي يف الس    َّةواِت وكنٍ  أل َّ اهلَل هو اْلة للص    َّالِة ال تَوُل بنلتَّوجُِّه ِل بنني البةيقَ ة اْل

 هذُِ يف فض  ِل ِةالوارد األحنديِث ببُض ُهثاُتتبنىل: )و ُهو  الّلُه ِفي الس  َّة نو اِت و ِفي اأَلْرِض(، وهذا من ُت

 .ينلياللَّ سنئِر لىهلن فضاًل ظ أ َّ واليت ُتثِاُت يلِ اللَّ

منهن، وقد  ُهُتور ص ُ  ُزرُبت  ِ ًة يف اجلنَّنمر م  ُذِخيتَّ ُهس  احنن  اهلَل أ َّ ورد  ريِ الش  َّ ففي احلديِث

ِل قول سيِّدنن بدلي نينًنِظ ُهون ر ال وي وظ  جلَّ احلقَّ شنهدو  ُي احلنِل أصحنب  ظلى أ َّ ُ َفتص وِّ ُةاْل ِتأمجب 

 (.اهلَل و  بنيُنم ُيُهألنَّ لِبالَق ألصفينِء وبىُطالنَّيبِّ ظيسى اْلة سي ِ )ع(: )
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 أليس  ؟هنِر يف النَّيتحاَّم  و  ُظدَُّةاْل نندي: أين ُي ثمَّ يِلى يف اللَّيتجلَّ اهلَل هم أ َّظن ببض  ِ  ي ِووُر

 رُِّقا ُأوغًد ،ينون ُدم ويش   نِهُهُدنئي أش   نِهظلى أحاَّ لٍّج ت فهن أنن ُم ؟اياِهح  مع  َةاخللو  بُِّحبٍّ ُيِحُم كلُّ

 من ش  بان   ِ ص  النِّ يف ليلِ  ُعُلْطي َل اهلَل )إ َّ :رس  ول اهلل )ص( قوُل ذلَ  ُدومن يؤكِّ ،يتؤي هم بُرن أظُي

ُمُه رس  وُل الواليِ  إش  بينُء ظلينن س  ال ، وهو من أش  نر  إليِه(ٍنش  نِحأو ُم ٍكش  ِرُةِل إالَّ ِهلِقخ  ةيِعجَل ُرغِففي 

 (.م تكلَّ بِّالرَّ م َف ن، أل َّمجيًب ٍرش ب  كلُّ اُُر وي  بِّالرَّ جُدم  ُنبَلُيبقوِلِه: )

 رسول اهلل )ص(: ه قنل: قنل ندق ظلينن سالُمُه أنَّظن اإلمنم الصَّ وي من ُر ظلى ذلَ  ِ األدلَّ ومن 

 ظشرَة األربع  ؟ قنل: ابُننَُّقؤ ُةومن اْل :قيل  .ِقؤنَُّةاْل نبِّالشَّ بصورِة ُهي فرأيُتى بي ربِّأسر  ليلَ  ُتْحاِّ)ُص

اإلمنم الصندق  ل ِئ(، فُسنُُن ْبة ن ت م  اُُر ي  وهو بنٍق لآل   ،ٍبه اٌش من ذ ر ِف ُهوبيين وبين  ٍةضر يف ُخ ورجالُُ

 ُِبيِد ر وأشن .هنهنن الانرحَ  ُهوأنن رأيُت : نبْم؟ فأجنب ِهبراِجِم ليلَ  ُهربَّ ٌدظلينن سالُمُه: وهل رأى دةَّ

 .ِعوِضة بين يف هذا اْلي  ؛ةنِءإىل السَّ

 ِ نَّالس   ُُّة س   ند  ُماألقص   ى كةن يَُظ س   جُدة هو اْل ليس  ِسقِدة اْل بيت  إىل أ َّ نويِهمن التَّ والبدَّ

ى األقص     جِدس   ة واْل ِسقِدة اْل بيِت بني  خلطو  هم ي ، ألنَّهميف أقواِل ِةر قص   ُِّةاْل ِ يب والش   ِّ ِ احلش   ويَّ

د )ص( دنن النَّيبِّ دةَّيِّبس  ي سِرى هو الذي ُأاألقص    س جدُ ة ، فنْلص حي ٍِ  هةن واحًدا وهذا غرُيجبلون وي 

ُِ َأس ْ ر ى الَِّذي س ُ ْاح ن  يف قوله تبنىل: ) اِماحلر  ِدس  ِجة من اْل إليِه  ِإَلى اْلح ر اِم ة س ْ ِجِداْل مِّن  َلْياًل ِبب ْاِد

 .(ح ْوَلُه ب نر ْكن ن الَِّذي اأَلْقص ى اْلة ْسِجِد

 

 نكتفي لبدم اإلطنل  واهلل أظلم

 الانحث الديين البلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


