
 وما جاء فيها صف من شعبانالن   ليلة
 اثارب خليل إبراىيم غاوي األ الشيخإعداد 

 

 : الكريم ف  القرآنما ورد ف  فضلها  -أولً 

اَّػػ عٕ(عَواْنِكلَػػ ِ عاْنُبنيِػػِ ع ٔحػػ)ع }عمسػػل سعرػػالدعانػػ   ف عيفعقػػ ؿعاىلػػ  ع ُِ ٍَعِإنَّػػ ع ػػ ٍَعُمنَي لََِ (عِإنَّػػ عنَنْػلَْناَػػ ُيعيفعنََػْ َػػ
ع[ٗ-ٔ]ان   ف ع{(ٗنَْمٍرعَحِكٍَ)ع عيُػْفَرُؽعُِس ع(عِفََ  عُٖمْاِذلِيَنع 

الدعيفعاييػػَعريػػقعنَ ػػَعان ػ ل ععمجػ ري عاففسػػرينع  ػػ عنف ػَعافػػِذ عنحػػ ِعع-ويع ػػنع كرمػػَعنكػػنعلُعوعان َ ػػَعافني ِل
نيػػ ُلعاففسػػرينعريػػذاعانػػرعنهنػػ عنَ ػػَعانانػػععمػػنع ػػىلني ف عع-انلػػ يىل  عيعألنػػيعيلاػػ ق عمػػ عقانػػيعاىلػػ   نوقػػ عل َِّع

ع"عإنّ عننلنا يعيفعنَ َعان  لع"
ََعاْنَ  ل.ق ؿعانطربي عَواننََّااُ عِمَنعاْنَ ْاِؿعيفعَذِنَكعقػَع  َ عْاُؿعَمْنعقَ َؿ عَ ََنعِِبَ عنََػْ

عجىلػػَعفػػ فَّعف ػػ عنيىلػػ عانا عع-ِبػػ علويع ػػنع كرمػػَع-إهنػػ عنَ ػػَعانانػػععمػنع ػػىلني فععومػػنعقػػ ؿعوقػ ؿعايػػنِع ػػ  
ػػػعنػػػ َّع  َػػػسع ػػػنعَػػػرع ع ػػػنع ُع عيفعلماػػػ فع.عوا ػػػ يرعانػػػذيعلوايع نيػػػ عا عيػػػنع ػػػ  ع ع ػػػنعان ّعان ػػػرأفعنهنَّ

مػػنعع طػػ عايلػػ ؿُع"عاُععقػػ ؿع علرػػاؿعا عنفععاأل ػػا ِععيػػنِععافغػػ دِععيػػنِععحمبػػ ِععيػػنُعا عن ػػربعع  بػػ فعانلريػػريّع
 عف ػػاعحػػ يرعمررػػس ػػراعا ػػيعيفعافػػاا ع" عوقػػ عنُع عنػػيانَػػحعويُعَػػاكِعنَععانرلػػسَعععإفَّع عحػػّ ععإ ع ػػىلني فَعع ػػىلني فَع

ع.وم  يعالعيىل لضعييعاناناص
ل ييعنحك ـعان رأفع ع( ٚٔٔصعٗا وق ؿعاينعانىلريبعاف نكقعيفِع

ُ )ْعَومِع َ َُععإنػََّ   عقَ ؿَععَمنْععاػْ  عاْنَ ػ ِط ِععاننَّػ ِ ؽِععَِِل يِػيِععيفععقَ ؿَععاَػىَل َ ععان َّيَععأِلَفَّععيَ ِطٌس؛عَورُياَععَ ىْلنَي َف؛عِمنْععاناِّْنعِععنََػْ
عَ ػنْععَ نيػَّػرَععُثَّععَاػ ُف َلمَععنُػُلونِػيِععِمََ ػ  َععنَفَّععَ  َػ عفَػػَا َّع[ع٘ٛٔ عانني ػرد{ع]اْنُ ػْرأفُععِفَيِععنُْنلِؿَععانَِّذيعَلَمَا فَععَ ْ رُع}

َِع ٍَععنََػْ َػػٍَععيفع ع}يَِ ْانِػيِععرَي رُياَػػ عان ََّْػسِععَزَم نَّػ ػ ََععنَْ ظَػػ)َععفَػَ ػ ْععَغػْ ِيِععيفععنَنَّػػيُععَزَ ػ)َععَفَبػػنْع[عٖ عانػ   ف{ع]ُمنَي لََِ عَ  َػػ عاْنِفْريَػ
َ َِععيفععَوَنَْ َععان َِّي  عفَػَ ععِفََ ػ  عاْيَلػ ؿِععَنْسػ ِععيفععَواَلععَفْاػِ َ   عيفععاَلععَِْي َ  َععيُػىَلاَّؿُععَحِ يرٌععَ ىْلنَي فَععِمنْععاناِّْنعِععنََػْ
َ  عاَػْ َلِفُلاا  .إنََػْ
 

 

 



 :النبوي ة الشريفة ةن  الس   ف ما ورد ف  فضلها  -اثانياً 

 عَوَلػسَّعِإَ عَ ْ ِ ػِيعفَّعَلُرػاَؿعاِ عَ ػ َّ عا ُعَ َ َْػِيعَوَرػ ََّ)عقَػ َؿ عنَععَ ْبرٍو عْينِععا ِععَ نْي ِععح ير "عَيطَّ ِػُ عا ُعَ ػلَّ
َ ََع عاِلثْػاَػْ ِ عُمَش ِحٍن عَوقَ ِاِسعنَػْفٍ ع"ععَ ىْلنَي فَععِمنْععاناِّْنعِععنََػْ عفَػََػْغِفُرعنىِِلنَي ِ ِيعِإالَّ

ايػنعلنيػسعع ػنعمىلػ ذععٜٓٛٔولوايعاينعحنيػ فععٜٖٓٔواينعم لَععٕٗٙٙلوايعاإلم ـعنمح عيفعمسا يع
عايػػػنعو ػػػاؼعاننػػػ ي عيكػػػرعونيبعريريػػػردعونيبعاأل ػػػىلريعمارػػػ عونيبعاخلشػػػيعثىل نيػػػَعنيبِبػػػ علويع ػػػنع

بػػنعانىل بػػ  عمػػنع ػػ  يعنوعفع؛اختلففف ففف  ىففدا الخففديً اخترفففاً   يففراً  ػػ عهلػػذاعفوعع.و  ئشػػَعم نػك
 عايػُنعِحنيّػ فع عوافاػذليعيفعانبغَػبعوانبريَػب عقَػاَّىعا  يرعنرقيعو ااري يعوممطحسايعيسنيبعاىل  ع

ومػػػا )عمػػػنععافسػػػا واأللنػػػ  وطعيفعق َػػػ عع–لمحػػػيعا عع–و ػػػ حعا ػػػ يرعن ػػػ اًع عانىل مػػػَعاألننيػػػ عع
 عف ػػقعضػػىلفيعألفعريػػذيعانشػػااري عوانطػػرؽعالعم ػػااعمػػنعمطىلػػافعيفع  انلػػيعوالعم ػػااعمػػنعانىل ػػسعان   حػػَ

انىل َ ػػقعيفعع ضػػىلفااعا ػػ يرعمػػنعمجَػػ عولاريػػيوممػػنععوإفعاىلػػ   عالعال ػػاىعألهنػػ ع ػػ ي دعاناػػىلع 
بػػ عيفعانىلٜٛٚ/ٖاناػػىلف  ع عارمجػػَع ع نيػػ اف كعيػػنع نيػػ اف كع  ػػسعافلا ريَػػَع علقػػػ)ع(ع عوايػػنعازػػازيِع

 ػػرطيفعيفعازػ م عألحكػػ ـع(عونقػريعانٜٓٙٔ/ٗ(ع عونيػاعيكػرعايػػنعانىلػريبع عنحكػػ ـعان ػرأفعٕٜٗ-ٜ٘ٔ
عع(ع.ٕٛٔ/ٙٔان رأفع 

يػػػسعقػػػ ؿعنيػػػاعاخلطػػػ  عايػػػنع حَػػػَع ع"عقػػػ ؿعنريػػػسعانلىلػػػ يسعوانلجػػػريحع عنػػػَ عيفعحػػػ يرعانانػػػععمػػػنع
عع(ع.ٕٚٔ ىلني فعح يرعينحع"ع.ع عانني  رعأليبع  مَع ع

 عَوَر َّ)َععَ َ َْيِععا ُععَ  َّ عان َّيِععَلُراؿُععقَ ؿَع عقَ ؿَععطَ ِنٍب عَنيبععْينِععَ ِ قِّععح ير  
َُع َِ نَػػػْلعنََػْ َػػػ َ َ ػػػ عَوُ ػػػاُمااعنَػَ  َلرَيػػػ  عفَػػػِ فَّعان َّػػػَيعيَػْاػػػلُِؿعِفََ ػػػ عنِغُػػػُروِ ععاناِّْنػػػِععِمػػػنْعع"عِإَذاع َ ػػػىْلنَي َف عفَػُ اُمػػػااعنََػْ

نػْع ََُ  ِفََػُيععُمْسػلَػْغِفٍرعِ ععِمػنْعع عَناَلعََ  عفَػََػُ اؿُعانشَّْبِ عِإَ عَ َ ِ عان   ََْلزُقَػُيعَناَلعُمنْيلَػ ًػ عَف ََْغِفَرعنَػُيعَناَلعُمْسػلَػْرزٌِؽعَف فَػ
عَيْطُ َ عاْنَفْجُرع" َذا عَح َّ َذاعَناَلعَِ عَناَلعَِ

عيفعياننيا ػػػ ععوقػػػ ؿ"ع.ععانل ريػػػب"ععيفعِبػػػ عي ناضػػػ علمػػػايعرػػػربدعنيبعايػػػنفَػػػيع عٖٛٔلوايعايػػػنعم لػػػيع
.ععرػربدعنيبعيػنعحمب عينعا ع ني عينعيكرعنياعوا يعرربد عنيبعاينعناىلععضىلَععإرا  ي "ع"انلوائ "

 عٕٖٕٔانس سػ َعيفعاألننيػ عع اػيعق ؿوهلذاع.ع."ع.عا  يرعيا  ععمىل عواينعحانيسعينعنمح عفَيعق ؿ
ع.مبردعا نععإرا  ي عااللن  وطعوق ؿعانسا  عماضاع



 عحػػػ ير ََ ٍَ عَذا َععَوَرػػػ َّ)َععَ َ َْػػػيِععا ُععَ ػػػ َّ عاناَّػػػيفَّععفَػَ ػػػْ  ُعع قَ نَػػػلْععَ  ِئَشػػػ عرُيػػػاَععفَػػػِ َذاعنَْطُ نيُػػػُي عَفَخَرْلػػػلُععنََػْ َػػػ
ػػػَب ِ .عفَػَ ػػػ َؿ علَاعيِػػػ ْننَيِ َ ِع َػػػَععان َّػػػُيعَ َ َْػػػِكعَوَلُرػػػانُُي »فِػػػٌ علَْنَرػػػُيعِإَ عانسَّ َُِ ْاػػػِلعَمَػػػ ِفَ عنَْفع ُِ َُعَن «عيَػػػ عَ  ِئَشػػػ
عظَاَػْاُلعنَنََّكعنَاَػََْلعيَػىْلَ عِنَس ِئَك عفَػَ ػ َؿ ععَق ْععقَ َنْل  ِإفَّعان َّػَيعاَػىَلػ َ عيَػْاػلُِؿع»قُػْ ُل عَوَم عيبعَذِنَك عَوَنِكيِّ
َ ََع ِْ َػرَععَ ىْلنَي فَععِمنْععاناِّْنعِععنََػْ نْػََ عفَػََػْغِفُرعأِلَ ْ بٍععِمنْععِإَ عانسََّب ِ عان    «َ َ ِ عَ ىَلِرعَغَاِ)عَِ

عٜٖٛٔاينعم ليععٜٗٚانبمذيععٕٛٔٓٙلوايعامح ع
عملعِ ػػ عنيبعايػػنعُػػىعوقػػ ؿ عفعا ػػ يرعريػػذاعياػػىلع-اننيخػػ ليعيىلػػي-عحمبػػ اع ىلػػل عانبمػػذيعقػػ ؿ

يفععاألننيػػػ ععقػػػ ؿع اػػػيهلػػػذاعوععِ ػػػ عنيبعايػػػنعُػػػىعمػػػنعيسػػػب عملعنلطػػػ دعيػػػنعوا جػػػ اع ػػػرودعمػػػنعيسػػػب 
ق َػػػػ عافسػػػػا  عإرػػػػا  يعيفععاأللنػػػ  وطقػػػػ ؿع اػػػػيعوععضػػػىلَععلػػػػ اًععٕٚٗٔضػػػىلَععانبغَػػػػبعوانبريَػػػػبع

ع.ضىلَع
 عافاا عيفعا يع راعوق عنيعويان عنَاكحعانرلسعإفعح ع ىلني ف عإ ع ىلني فعمنعايل ؿعا ط  ع.) 

ع(عٜٖٖٛ/عٖٙٛ/عٖ"ع ععاإلميػ فع ػىلب"ععيفعواننيَ  ػقع .ع(٘ٙ/عٕ٘"ع عانلفس "عيفعانطربيعن رلي
ػػػريعا ورػػػني عقػػػاؿعايػػػنِع ػػػ ع ػػػنعريػػػذاععوقػػػ ؿع اػػػيعماكػػػرعٚٓٙٙألننيػػػ ععيفعانس سػػػ َعاناػػػىلَفَعيػػػرق)عوِذ
ع".عاناناصعييعيىل لضعالعوم  يعمررس عح يرعا"عريعا  ير 

ك أحاديً أخرى ذ رىا العلماء ف   تب الموضوعات فأغنى تخريجها عن ذ رىا ف  ىده ىناو 
 المقالة السريعة واهلل الموفق

ع

 :من أقوال العلماء ف  ليلة النصف من شعبان وف  بعض األعمال فيها :اثال اً 

 صفر  الرغابفب فف  النصفف مفن  بدعيفةنفاً بي  م   (65 ص ٤ج)فف  المجمفو   ال النووي رحمو اهللق
َُع :شعبان ًَعُاَنػ َّ عوريػقعثاػيعانرغ ئػبعينػ دعاننََّ ُدعاْنَبىْلُروَف ىَلػ ََعنَوَِّؿععَ ْشػرََدعَلِْ يػَػْ َعاْنَبْغػِرِ عَواْنىِلَشػ ِ عنََػْ َػ

َِعِنْنػػِععَ ػػ ٍَعيفعَلَلػػٍبعَوَ ػػَ ُدعنََػْ َػػ ٍَعَورَي اَػػ ِفعاننَّػػَ اَ ِفعيِػػْ َ َل ِفعَوُمْاَكػػرَاِفعقنَِيََ لَػػ ِفعَواَلعمُجىَُلػػ ىَلػػ َُعَلِْ ىْلنَي َفعِم ئَػػ
ُِاِلعِفَِ َبػػ عفَػػ يِنعَواَلعيِ ْ َػػِ يِرعاْنَبػػْذ عانػػ ِّ ِِلَػػ ِ عقُػػاِ عاْنُ  ُػػاِ عَوِإْحََػػ ِ عُ  ُػػاـِ رِِ َ عيفع َِ عيِػػَذ ػػسَّعَذنِػػَكعيُػْغلَػػػر  ُِ ِ فَّع

َِعَفَنػػاََّععَوَلقَػ ٍ عيفعاْرػِلْ نَي ِِبَِب عفَِ نَّػُيعَغػػيَ ِطػٌسعَواَلعيػُع ػ عيِػنيَػىْلِ عَمػْنعاْ ػػَلنَيَيعَ َ َْػِيعُحْكُبُ َبػ عِمػْنعاأْلَئِبَّ  ِنٌطعْغلَػػر 
َِِل يًػ عنَِفًَسػ عيفعإْيطَع ع ـُعنَيُاعحُمَبَّػٍ ع نيػ عانػرمحنعيػنعا ىلَػسعاْنَبْ ِ ِرػق  َم  َُْ عاإْلِ  هلَِِبػ عيفعَذِنَكعَوَقْ عَ اََّععانشَّ

ََْحَسَنعِفَِيعَوَنَل َ عَلمِحَُيعان َُّي.  َف



  ػػ َفعيُػَ ػػ ُؿ ع: الففدعاء فيهففاذا ففراً قبففول  (٤5٤ص ١ج) األمففف   اِفِع   الش ففإمامنففا قَففاَل و َِ عَويَػَ َغاَػػ عنَنَّػػُيع
َِعاأْلَْضػػػَ   ع َِ عَونََػْ َػػػ َِعازُُْبىَلػػػ َ  َ عُيْسػػػَلَج ُ عيفعَلْػػػِ عنَََػػػ ٍؿعيفعنََػْ َػػػ ٍَعِمػػػْنعإفَّعانػػػ   َِعاْنِفطْػػػِر عَونَوَِّؿعنََػْ َػػػ َونََػْ َػػػ

َِعاناِّْنِععِمْنعَ ىْلنَي فَع  َ ع.عَلَلٍب عَونََػْ

   ل يػيعافػ ا عابن رجب الخنبل مة وأما العر عٔا نطػ ئععافىلػ لؼععف نيعق عاارػ عيفعريػذاعافاضػاععيفِع
  واقلطفا عمايعريذيعان فل  عازبَ  ع(ٖٙٔص

جملفففة أيفففام البفففيض ال فففر المنفففدو  إلفففى  مفففن عنفففو ف نفففو منهففف  منفففو ف يفففر النصفففف وأمفففا صفففيام يفففوم
ففػػػقعرػػػانعايػػػنعم لػػػيعي رػػػا  ععخبنا ػػػيع ػػػىلني فعمػػػنعوقػػػ عول عاألمػػػرعينػػػَ ميع فففل شفففهر مفففن صفففيامها

ػػ و ػػامااععف امػػااعنَ  ػػ ع ػػىلني فع فعنَ ػػَعننػػعضػػىلَعع ػػنع  ػػقع ػػنعاناػػيفع ػػ  عا ع  َػػيعورػػ ) ع"إذاِع
انػػ نَ عفَ ػػاؿ عنالعمسػػلغفرعفػػَغفرعنػػيعنالععهن لريػػ عفػػ فعا عاىلػػ  عياػػلؿعفَ ػػ عنغػػرو عانشػػب عإ عانسػػب  

ػػػػذاعحػػػػ عيط ػػػػ عانفجػػػػر"ع ػػػػذاعنالِع  وففففف  فضففففل ليلففففة نصفففففمسػػػػبزؽعفَلزقػػػػيعنالعمنيل ػػػػقعفَ  فَػػػػيعنالِع
فيهففا فضففعفها األ  ففرون وصففخا ابففن حبففان بعضففها   أحاديففً أخففر متعففدد  وقففد اختلففف شففعبان

ػػرعحػػ يرع  ئشػػَعععنم   ػػ عومػػنعوخرجففو ففف  صففخيخو رن ريػػ عنعحنػػااًعمػػع....._عثعِذ األح  يػػرعانػػيعِذ
 ع ػراعويفعانني  عنح  يرعن رعفَ  عضػىلععويػروىع ػنعنػاؼعاننيكػ  عنفع  َ ػن  يعثعق ؿعلمحيعا ع_ع

ياظػػرعإ عانسػػب  عف ػػ ؿ عإفع او ع  َػػيعانسػػ ـع ػػراعذا ععفػػَِ رعاخلػػرواعفَ ػػ ع ػػىلني فعمػػنعنانػػعاعنَ ػػَ
ا عنحػػػػ عإالعنل يػػػػيعوالعع  َعمػػػػ ع  ػػػػانسػػػػب  عف ػػػػ ؿعإفعريػػػػذيعانسػػػػ نَ ػػػػَعيفعم ػػػػسعريػػػػذيعانسػػػػ  َعفاظػػػػرعإ ع

ملعيكػػنع شػػ لاعنوعرػػ حراعنوع ػػ  راعنوِع رياػػ عنوع ريفػػ عنوعععريػػذيعان َ ػػَعإالعغفػػرعنػػيعمػػ عمػػنعارػػلغفريعنحػػ 
ايَعنوعغرطنيَعق ؿعناؼ عانكايَعانطنيسعوانغرطنيػَ عانطانيػالعان  ػ)عل ع او ع  رطَ عنوعل يَ عنوع  حبِع

عؾعفَ  .ارلغفرعع   ؾعيفعريذيعان َ َعوفنعاغفرعفن

خ نػ عيػنعمىلػ افعومك ػاؿعون بػ فعيػنع ػ مرععمػنعِػ فعانلػ يىلافع ػىلني فعمػنعانانععونَ َ نريػسعانشػ ـِع
وغ ري)عيىلظباهن عوجيل  وفعفَ  عيفعانىلني  دعو ا )عن ذعانا سعفا   عواىلظَب  عوق عقَسعننػيعي غ ػ)عيفع

مػػا )ععقني ػػيعمػػنعا )ذنػػكعأثػػ لعإرػػرائَ ََعف بػػ عا ػػل رعذنػػكع ػػا )عيفعانني ػػ افعا ل ػػععاناػػ سعيفعذنػػكعفبػػ
اننينػػػػػردعوغػػػػػ ري)عوننكػػػػػرعذنػػػػػكعنِ ػػػػػرع  بػػػػػ  ععع نيػػػػػ  عنريػػػػػسعمػػػػػنعمػػػػػا )عط ئفػػػػػَعواف  ػػػػػ)ع  ػػػػػ عاىلظَب ػػػػػ 

ف  ػػ  عنريػػسعاف ياػػَعوريػػاعععيػػنعزيػػ عيػػنعنرػ )ع ػػنعمػػا )ع طػػ  عوايػػنعنيبعم َكػػَعون  ػيع نيػػ عانػػرمحنعا جػ ز
عقاؿعن    عم نكعوغ ري)عوق ناا عذنكِع يعي  َ.

 فة إحيابها على قولين:واختلف علماء أىل الشام ف  ص

 



ِػػػ فع  نػػػ عيػػػنعمىلػػػ افعون بػػػ فعيػػػنع ػػػ مرعأنفففو يسفففتخب إحياؤىفففا جماعفففة فففف  المسفففاجد  أحفففدىما:
وغ  ػػ عي نيسػػافعفَ ػػ عنحسػػنعثَػػ ِب)عويلنيخػػروفعويكل  ػػافعوي امػػافعيفعافسػػج عنَ ػػل )عا ػػكعوواف  ػػ)ع

 ايعحػر عانكرمػ عععإر  ؽعينعلاريايَع   عذنكعوق ؿعيفعقَ م  عيفعافس ل عمج  َ عنَ عيني  َعن  ي
عيفعمس ئ ي.
ن نػ دعوان نػ عوانػ    عوالعيكػريعنفعينػ قعانرلػسععفيها ف  المساجد الجتما أنو يكره  وال ان :

وىففدا ىففو األقففر  إن شففاء فَ ػ عخل  ػػَعنفسػيعوريػػذاعقػػاؿعاألوزا ػقعإمػػ ـعنريػسعانشػػ ـعوف ػػَ  )عو ػ ف )ع
عاهلل تعالى.

لػبعإ  انسػاَعفػ فعا ععمػنع  م ػيعإ عاننينػردع  َػكعيػَلي عنَػ ؿعوق علويع نع برعيػنع نيػ عانىلليػلعننػيِع
وفف  ونَ ػَعانفطػرعونَ ػَعاألضػ  عع ػىلني فعنانانػععمػعللبعونَ ػَعمنعيفرغعفَ نعانرمحَعإفراغ عنوؿعنَ َ

 صختو عنو نظر.

   ٖٓٔصععٔا عريػعٕٓ٘اف نكقعافلاىفعراَععالخوادث والبد  ألب  بكر الطرطوش وف   تا)  
اػػ عنحػػ ا ػػنعزيػػ عيػػنعنرػػ )؛عقػػ ؿ ع"عمػػ ع  ػػىلني ف ععمػػنعانانػػععمشػػَخلا عوالعف   ئاػػ عي لفلػػافعإ عمػػنعن ِل

عوالعي لفلافعإ عح يرعمك اؿ عوالعيروفعهل عفا ع   عم عرااري ع".
ِػػَلرعنَ ػػَعان ػػ ل.عع ػػىلني فعمػػنعانانػػععوقَػػسعاليػػنعنيبعم َكػػَ عإفعزيػػ  اعانابػػ يعي ػػاؿ عإفعنلػػرعنَ ػػَ

ع.ي  عق   ِو فعزع؛ع"عنا ىلليعويَ يع ن ؛عناريليع"عف  ؿ 
 عٔا عوا ػػاا  عاننيػػ ععإنكػػ لع  ػػ عانني  ػػرعِلػػ  وقػػ عن ػػسعانشػػَ عنيػػاع ػػ مَعاف  رػػقعريػػذاعانكػػ ـعيفعع

عي.ونقرَّعع(ٖ٘عص

   ٖٙٔصعٕا عاقتضاء الصراط المستقيموقال ابن تيمية ف   تا)  
افرفا ػػػَعوايثػػػ لعمػػػ ععاألح  يػػػرعمػػػنع عف ػػػ علوىعيفعفاػػػ    ػػػىلني فعمػػػنعانانػػػععريػػػذاعاننيػػػ   عنَ ػػػَعومػػػن

ع  رعانس ععمنع عنَ َعمفا َعونفي لاقعنهن قػ علػ   عع ػىلني فعمنِع فعخين  عي نن دعفَ   عو ـا
ععننكػػرعمػػنعاخل ػػع عمػػنعنريػػسعاف ياػػَ عوغػػ ري)عانسػػ ععمػػنعمػػنعانىل بػػ   عومػػنعفَػػيعنح  يػػرع ػػ َ َ.

 ػػ  ع ػػىلرعغػػا)عععمػػنعإفعا عيغفػػرعفَ ػػ عألِ ػػر»فاػػ    عوطىلػػنعيفعاألح  يػػرعانػػاال دعفَ ػػ  ِع ػػ ير ع
أىففففففل  العلففففففم  أو  مففففففن لكففففففن الففففففدي عليففففففو   يففففففرع عفػػػػػػرؽعيَا ػػػػػػ عويػػػػػػ عغ ريػػػػػػ وقػػػػػػ ؿ عالع«ِ ػػػػػػب

نػػ عنمحػػ  عنلىلػػ  عاألح  يػػرعانػػاال دعو  َػػيعيػػ ؿعععلففى تفضففيلها -أصففخابنا وغيففرىم  مففن أ  ففرىم 



ػ فعقػ عع.يىلػ عفاػ ئ   عيفعافسػ نَ عوانسػانعايث لعانس فََ عوق علويعمنعفَ   عوم عين ؽعذنك وإفِع
ع وض عفَ  عن َ  عن ر

عيـافَ ذنكعام ذيعما ً عانا عفَػيعاألطىلبػَ عععمفرً اعف عن سعانانععم ع ـا ني عيسعإفرا يعمكروي عِو
عافاار)عاحمل ثَعافنيل  َ عانيعالعن سعهل .عمنعواظ رعفَيعانلياَ عريا

ػػػذنكعمػػػ عقػػػ عنحػػػ  عيفعنَ ػػػَ مػػػنعاالللبػػػ ععانىلػػػ ـعن نػػػ دعاألنفَػػػَععيفعافسػػػ ل عاز مىلػػػَ ععانانػػػع عِو
َػػػػػ  عوانػػػػػ لو عواألرػػػػػااؽ.عفػػػػػ فعريػػػػػذاعاالللبػػػػػ ععننػػػػػ دعن ف ػػػػػَعم َػػػػػ دعيلمػػػػػ فعو ػػػػػ   عومسػػػػػ ل عاألح

فػػ فعا ػػ يرعانػاال عيفعاننػػ دعاألنفَػػَعماضػاععي افػػ ؽعنريػػسعانىل ػػ)ععمكػػروي.ععان ػػرا دعملعيشػرع عمػػنعوقػ ل
ػػػ فعريكػػػذاعالعجيػػػازعارػػػل ني  ع ػػػ دعياػػػ  ع  َػػػي عوإذاعملعيسػػػل بعف  نىلبػػػسعاف لاػػػقعي  ػػػ ير عومػػػ ِع

غ أن  ل ليلة لها نو  فضل  تخف  بصفر  مبتدعفة يجتمفا لهفا  لكفان ولو سو   عكػرويالرل ني ِب عم
عععليلت  العيدين  وليلة عرفة. -أو أزيد أو أنق   -يفعل م ل ىده الصر  

 اينع  َب علمحيعا  انشَ عق ؿعع[اففلاحعانني  عن   ا ]يفعوع 
ع شػػرعان  نػػرعوريػػقعينػػَ م  عنمرنػػ عانػػيعاننيػػَ عنيػػ ـعنحػػ عننػػيع  ػػ عياػػ  ًعع ػػىلني فعمػػنعانانػػعع ػػَ ـعمػػ ن
عويفعللػػبعيفعِنػػَ م  عف نػػيع ػػىلني فعيفعاننيػػَ عنيػػ ـعاإلنسػػ فع ػػ ـعفػػ ذاع شػػرعواخلػػ م ع شػػرعنرايػػ وا

عمػػنع ػػ ميعننػػيع  ػػ عيػػ ؿعالعريػػذاعف ػػطعانانػػععيػػـاعخينػػ عِانػػيعونكػػنع ػػفرعويفعليَػػ عويفعمجػػ  ى
عانػاال عوا ػ يرع نَػسعإ عُل اعوريذاع ىلني فعمنعانانععيـاعألنيع  ميعننيع   عي ؿعيسعاننيَ عني ـ
ع.ي ننَ ـع ىلني فعمنعانانععيـاع َعنِّعخيُععنفعنإلنس فعن عسَعيُععف عريذاعو   عضىلَععذاريعيف

 عن ػاؿعالعاننيػَ عنيػ ـعينػـاعِ فعومن عانانععنَ َعا )عال عن اؿعف  عنَ َعِسعي ـاعِ فعمنعنكن
عانل  .عينَ ـعهن لري عوالعي َ ـعنَ   عم عال عن اؿعإمن  عانانععني ـعان)عال

 
 

 
 
ف  الصفخة التالية خرصة البخً مفرد   



 رصففففةالخ
َ ػاخل ؼعيفعفاَ َعنَ َعانانععمنع ىلني فع  ؼعق ئ)عيػ .١

ُ
ث عيفع ِّع عانف  ػ  عياػ ً ع  ػ عا ػل ؼعاف

ونخففن نميففل إلففى   فففر يجففوز ارنكففار علففى أير مففن الفففريقين والففرأيينانػػ َحعنح  يػػرعفاػػ   ع
 .القول بفضيلة ىدا اليوم وليلتو

عومنَنػػ  عي ن َػػ ـ .٤ ملعيػػر عإالعيفعحػػ يرعضػػىلَععلػػ اًع  ػػ عنقػػسعألنػػيعع؛غػػ عمشػػروععإفرا ريػػ عي ننػػـا
عالعاػ ؿع  ػ عمشػرو ََعمنَنػػيعينػـا ف أل ػسعيفعانىلنيػ  ا عافاػ عحػ عي نيػػلعع ا ػ ير عوفاػَ َعانَػـا

وما ذلك فر يجوز ارنكار على من يصفومو أو يقفوم انىلك  عوناِع فع  اًعنسني ا عانس ععإنَػي ع
ت  بِفالم   ر  نِكفيميفة وابفن رجفب  وبالمقابفل ل ي   ما ذ ر ابفن ت  ليلتو لورود ذلك عن بعض السلف

 .على الناف 
ْنَسػػػ ِفعِإالَّع}ِ ػػػ عيفعافسػػػ يع اػػػ عافسػػػ عقانػػػيعاىلػػػ  عقػػػ ؿعايػػػنعع ع [ٜٖ]انػػػاج) {عَمػػػ عَرػػػىَل عَونَْفعنَػػػََْ عِنإْلِ

 "واآلراء  األقيسة بأنوا  فيو يتصرف ول النصوص  على فيو يقتصر القربات وبا "ع
ب عنّ ع  َيعاإلم ـعانش فىلقعيفعاألـ.عقريعنَ ل  عي ن    عالعيَسعيي .3  نالو عذنكع نعانس عِع
نػػ دعانرغ ئػػب عنوعانػػا   عنوعانيامػػ ذعريػػذيعان َ ػػَعما ػػ ًعوقري ػػ ع .٤ انطىلػػ ـ عوالعوععياػػَلعنػػ دعونا ػػَِع

ب عرني .ب عرَِّع  إذاِع فعطىل م ًعونا  ًعف ذاعمنعانني ععافاكردعانيعنّ عانىل ب  ع   عإنك لري  ِع

   :وفففففيفبفنفت
ع ط نيػػػػػػػَع  ػػػػػػػ)عي   ػػػػػػػ دعمػػػػػػػنبعيفعريػػػػػػػذيعاأليػػػػػػػ ـعنفعُػػػػػػػل عيىلػػػػػػػ عمػػػػػػػنعُسػػػػػػػنيافعننفسػػػػػػػ )عمػػػػػػػنعانىلجػػػػػػػ

ػػرعرػػ ي  ًعيفعنَ ػػَعانانػػععمػػنع ػػىلني ف ػػَفَّعع!!"عاأل ػػسعيفعاأل ػػَ  عاإلي حػػَع"ع  ػػ عمشػػرو ََعمػػ عِذ مػػنععِو
ػػ فعريػػذاعانك اػػبعط نػػبعرػػني يعمػػنعانىل بػػ  عالعيىل بػػافعريػػذيعان ريػػذيعان   ػػ دعع)عنفَّعنىل ِػػع  ػػ)ٍع   ػػ د عونػػاِع

الدعيفعي  عا ع.ألطىلبَعوحناري عونَ عيفعي  عانىلني  ا عوان ري  مِذ
ع (ٓٛصعٕا وقػػ ؿعيفعع"عانلاقػػععانىلنيػػ  دعيفعاأل ػػس"ع عع(ٗ٘صعٖا قػػ ؿعايػػنعحجػػرعيفعفػػلحعاننيػػ ليع

ع"عفَ اىعااقَعع نعيؤ ذعإمن عانىلني  دعيفعانل رير"ع
لالعحمبػػػ عانلحَ ػػػقعق  ػػػ دع ػػػرعانػػػِ  يػػػرق)ع ع"عاإلي حػػػَعانىلػػػ  ا عويفعا ظػػػر عانىلنيػػػ  ا عيفعاأل ػػػس"عوقػػػ عِذ

ػرعهلػذيعان   ػ دعننف ظػ ًعع(ٜٙٚصععٕاعٕٔٓ ل ييعان َّ)عان اا  عانف  ََعواطنيَ  هت عيفعافػذاريبعوِذ عمنِع
عانل  ع.اننيط فعانىلني  ا عيفعاأل س عانلاقَععانىلني  ا عيفعاأل سعوريق ععن رى

لنييع عِو  ريػعٖٛٗٔ ىلني فعراَععٕٔعاالثا يـا
عـعٕٚٔٓ/ني لعع/ٛعافااف 

عث ليبنىلني عانف  ع  َسعإيراريَ)عغ ويعاألا


