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 ليلة النصف من شعبان
 مصطفى السباعي. د

وفيها اعتاد ادلسلمون أن يقوموا بأنواع من العبادة من صالة ودعاء وقيام، وذلا .. ىذه ليلة النصف من شعبان 
والبيوت، ما أزال أذكر وأنا صغري، كيف كان والدي جيمعنا دعاء مشهور جيتمع عليو ادلسلمون يف ادلساجد 

جنتمع حولو يف حلقة واحدة نقرأ القرآن، وندعو بالدعاء ادلشهور، وحنن ال نفهم يف البيت بعد صالة ادلغرب، 
مما يدعو شيئاً أكثر من أن نردد معو ألفاظو ومجلو، غري أننا كنا نشعر بالرىبة واخلشوع، ونشعر مع ذلك بلذة 
اجتماع العائلة الواحدة يف وقت واحد، يلف رب األسرة وربتها وأبناءىا مجيعًا برداء قدسي من احلب 

وإن مل ندرك معناه يف : والصفاء، ويضفي عليها من خشوع العبادة ما حنس حنن الصغار بوجوده يف أنفسنا
 .عقولنا

 اها رقاب أىل ألمانة اليت طوق ا هلوقبل أن أفيض يف فضل ىذه الليلة واحلكمة من ىذا ادلوسم، أجد من ا
ينوه للناس وال يكتموه، أن أذكر احلكم الشرعي فيما يفعلو الناس ويقرؤونو من العلم، حني أخذ عليهم أن يب

صالة ودعاء؛ فلم يلبث عن رسول ا هل صلى ا هل عليو وسلم أنو مجع الناس يف ادلسجد يف مثل ىذه الليلة 
وكل ما ورد من ذلك، . مثل ذلك عن صحابة رسول ا هل صلى ا هل عليو وسلمعلى دعاء أو عبادة، وال أثر 

 .أحاديث يف فضل قيام ىذه الليلة وصيام هنارىا
إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ": من ذلك ما رواه ابن ماجو عن رسول ا هل صلى ا هل عليو وسلم أنو قال

ىذه ":  هل عنها أن النيب صلى ا هل عليو وسلم قال ذلاوروى البيهقي عن عائشة رضي ا ".ليلها وصوموا هنارىا
ليلة النصف من شعبان، إن ا هل يطلع على عباده يف ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم 

ويف مثل ىذا ادلعٌت أحاديث متعددة، وإن مل يبلغ واحد منها درجة . "ادلسًتمحني، ويؤخر أىل احلقد كما ىم
وقد ذىب مجهور أىل العلم إىل . ال فيها، إال أهنا تتوارد على معٌت ىو من فضائل األعمالالصحة اليت ال رل

 ..األخذ باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال
ادلسلمون يف ادلساجد والبيوت، فلم يثبت عن رسول ا هل صلى ا هل عليو وسلم أما الدعاء ادلشهور الذي يتلوه 

صاحل، أهنم اجتمعوا يف ادلساجد والبيوت من أجلو يف ىذه الليلة، ومل وال عن أصحابو وال عن السلف ال
يعرف من واضع ىذا الدعاء، سوى ما نقل عن بعض الصاحلني من فقرات منو، بل يف بعض عباراتو ما ال 

هُ  وميُ ْثِبتُ  يمشماءُ  مما الّلوُ  ديمُْحو}جيوز على ا هل، كنسبة احملو واإلثبات إليو، واآلية اليت تذكر يف ىذا الدعاء   ومِعندم
 .ليس كما فهمها من وضع الدعاء، أو كما يفهمها عامة ادلسلمني {اْلِكتمابِ  أُم  
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إىل ا هل  االجتاهإن ذلذه الليلة فضاًل ثبت يف بعض األحاديث، وإن ادلسلم يستحب لو فيها : وصفوة القول
الدعاء وأحبو إىل ا هل، ما ورد لفظو يف  صيام هنارىا، وخريبالدعاء، وإحياء ليلتها بالعبادة كما يستحب لو 

القرآن والسنة، ففي القرآن أدعية يستحب الدعاء اها، ويف السنة أدعية أثرت عن النيب صلى ا هل عليو وسلم، 
 .فليستكثر منها ادلسلم، وليحرص عليها يف مثل ىذه ادلناسبات

غيب يف صوم هنارىا، فنن من عادة ا هل يف أما احلكمة من ختصيص ىذه الليلة بالفضل، والتنويو بشأهنا، والًت 
وسائل التطهر من أدران ادلادة وأوزار احلياة، كلما عباده، أن يتعهدىم بالتأديب فًتة بعد فًتة، وأن يهيء ذلم 

اسًتاحة من ... طال عليهم األمد، وبعدت منهم النجعة، فنجيء مثل ىذه ادلواسم كفًتات اسًتاحة وعمل 
رىق اجلسم والروح، واسًتاحة من األوزار والذنوب، وعمل لتطهري النفس وتزكيتها، وجتديد أعمال احلياة اليت ت

ة يف اللذات، التاركة لشرائع ا هل وآدابو، ادلمعناإلديان وتقويتو، وما أحوج ىذه اإلنسانية الغارقة يف الشهوات، 
اليت قسا اها على الناس واعتدى  إىل وثبات روحية جتدد صلة اإلنسان بربو وتذكره بعهده، وتلطف من أخالقو

 .وظلم
وشيء آخر يف ليلة النصف من شعبان، وىو أهنا تنبو ادلسلم إىل اقًتاب شهر رمضان، ورمضان شهر التقوى 
والصالح، وشهر العبادة والطاعة، وشهر اجلود واإلحسان، فليصم ادلسلم يوم النصف ليتهيأ لصوم رمضان، 

ليايل رمضان، وليستغفر ربو يف ىذه الليلة حىت يستقبل رمضان بنفس مؤمنة، وليقم ليلة النصف ليتهيأ إلحياء 
 .. وروح مشرقة، وفؤاد مطمئن إىل ثواب ا هل وحسن لقائو

وىي  .. الدعاء والصالة والعبادة ىذا ىو فيما أعتقد بعض أسرار مثل ىذه ادلواسم الدينية، اليت يستحب فيها 
 .عثات على مسو الروح وطهارة الفؤادكلها مطهرات للنفس، مكمالت لألدب، با

ما أحوجنا إىل مثل ىذه ! ما أحوجنا إىل مثل ىذه الليايل، وقد أغرقتنا الذنوب، ولوثتنا ادلعاصي..  أما بعد
الليلة بعد أن قست منا القلوب، وشحت األيدي، وعميت األبصار، واحنرفنا عن سنن اخلري كما يريد ا هل 

ب، وتتالت ادلصائب، وتألب علينا األعداء، وتنمر طو ذه الليلة وقد دامهتنا اخلما أحوجنا إىل مثل ى! ورسولو
 !.يف أرضنا األذالء، واستنسر يف وطننا البغاة

ما أحوجنا يف ىذه الليلة إىل أن نفيء إىل ا هل، ونرجع إىل احلق، ونطهر قلوبنا وأرواحنا، وحناسب نفوسنا على 
 !.وفرت منا الدنيا والدين ما فرطت يف جنب ا هل حىت أضعنا اجملد،

 !يا أبناء ىذه األمة الكردية !أيها المؤمنون
وحنن اليوم . مسالك النجاة، وتتمسك بوسائلها وأسبااها إىليف أوقات الشدة ختلص األمم الراغبة يف النجاة 

م تعلمون وأنت. يف زلنة وشدة، العدو واقف على حدودنا ويف قلب وطننا الكبري، ينتظر فرص الغدر واإلجرام
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من خراب الديار، وتشتت األحباب، وتفرق األسر، وليس لنا من وسائل ... ما وراء غدر العدو حىت ينتصر 
 ...النصر عليو إال القوة نلوذ اها لنصد غدر الغادرين

 ذلمُم د واْ ومأمعِ }قوة احلديد والنار، والتسلح واالستعداد، ىي اليت أمرنا ا هل اها يف قولو : والقوة يف اإلسالم نوعان
وىي اليت أمرنا اها رسول ا هل صلى ا هل  {ومعمُدوَُّكمْ  الّلوِ  عمْدوَّ  بِوِ  تُ ْرِىُبونم  اخْلمْيلِ  رِّبماطِ  ومِمن قُ وَّة   مِّن اْستمطمْعُتم مَّا

وىي القوة اليت فرطنا فيها فأصبحنا أضعف أمة، وقد   "من قاتل فليقاتل مبثل ما يقاتل بو": عليو وسلم يف قولو
 ...كان ينبغي لنا أن نكون أقوى أمة على وجو األرض

ىي قوة الرجولة واالستقامة، ىي قوة الطاعة والعبادة، ىي قوة الصلة .. والقوة الثانية ىي قوة الروح واألخالق
للجيوش واألمم، ويروهنا ألزم نها اليوم بالقوة ادلعنوية ىذه القوة اليت يعرب ع... با هل، واالعتزاز بقوتو وجربوتو 

شيء لألمة احملاربة وللجيش احملارب، وىي اليت حققت ألمتنا النصر يف تارخيها الذىيب، وإنكم لتعلمون، أن 
امتنا خرجت من جزيرهتا، ال دتلك من السالح مثل ما كانت دتلكو األمم الكربى يومئذ كفارس والروم، وليس 

من وفرة الرجال وادلقاتلني ما كان لتلك الدول من جيوش وزلاربني، ومع ذلك فقد حققت من النصر عندىا 
 ختلده أمة على وجو األرض، وانتشرت يف ادلشرق ما ملما مل يكن حيلم بو التاريخ، وخلدت منو اآلثار 

العجيب يف ذلك األمد  وادلغرب بسرعة أذىلت علماء التاريخ، وال يزال الناس يف حرية من أمر ىذا التوسع
وإمنا ىو قوة الروح والعقيدة حتمل أصحااها على جناح .. وليس يف األمر سر عندنا وال معجزة.. القريب

 ..النصر، فنذا ىم يف مثل سرعة الربق ينتصرون وينتشرون
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