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 الرحمن الرحيم بسم الله

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 

 ال أنْ  وأشهد له، هادي فال يضلل وَمنْ  له، مضلَّ  فال الله وسيِّئات أعمالنا، َمْن يهده

ٿ ٿ  ژ  ال شريك له، وأشهد أنَّ محّمًدا عبده ورسوله وحده الله، إالَّ  إله

ٱ ٻ ٻ  ژ ،[201: آل عمران] ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ ،  [2: نساء]ال ژ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ

-07]األحزاب:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

ا بعد:07  [، أمَّ

 ن كالم  مجمعتُها المسائل الفقهية المتعلقة بشهر شعبان،  ألهم   تلخيص  فهذا 

علق به من بدٍع  ين، مع ذ كر  أشهر ماث  دَ حْ المتقدمين منهم والمُ  ،العلم أهل

 ومحدثات.

 .المسألة األولى : مشروعية اإلكثار من صيام شعبان 

 على اإلكثار من صيام شهر شعبان منها: خاصة في الحثِّ  نصوص   وردْت 

 ه  قالت :"  -رضي الله عنها-َعائ َشَة  حديث َيُصوُم حتى   كان رسول اللَّ

ه   اْسَتْكَمَل  َنُقوَل اَل ُيْفط ُر َوُيْفط ُر حتى َنُقوَل اَل َيُصوُم فما رأيت َرُسوَل اللَّ

َياَم َشْهٍر إال َرَمَضاَن وما َرَأْيُتُه َأْكَثَر  َياًما منه في َشْعَباَن ص  ، يروه البخار ".ص 

 (.7719) ومسلم(، 7191)

وُم حتى َنُقوَل اَل ُيْفط ُر َوُيْفط ُر حتى -رضةةةةي الله عنها-ومعنى قول عائشةةةةة  :" َيصةةةةُ

وُم" نتهي ويفطر في ،إنه اليفطر نقول : ينتهي صةةومه إلى ياية أنْ  : أي َنُقوَل اَل َيصةةُ

 إنه اليصوم. إفطاره إلى ياية حتى نقول:
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 منه.  على فضل صيام شعبان واستحبابه لما كان يكثر رسول اللهالحديث دل ف

 لم َيُكْن النبي قالت :"  -رضي الله عنها- وعنها أيًضا  َيُصوُم َشْهًرا َأْكَثَر

ُه   ". روه البخاري ومسلم.من َشْعَباَن فإنه كان َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّ

كان يصوم في شعبان وييره وكان صيامه في شعبان  أن النبيعلى  الحديث فدل

 تطوعًا أكثر من صيامه فيما سواه.

 مسألة:  مالمراد )بالكل( في قول َعائ َشَة رضي الله عنها كان َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَُّه؟

 األكثر. :ض أهل العلم إلى أن المراد بالكلذهب بع

أنه كان يصةةةةةوم شةةةةةعبان كله تارظ ويصةةةةةوم مع مه : أن المراد إلى هم بعضةةةةةوذهب 

 أخرى. 

وقال بعضةةةةةةةةهم: معنى كله أنه ال يخص أوله بالصةةةةةةةةوم أو وسةةةةةةةةطه أو  خره بل يعم 

 أطرافه بالصوم وان كان بال اتصال الصيام بعضه ببعض.

 (4/177)حاشية السندي على سنن النسائي

أن يحمل قول عائشة  إما : وقال الزين بن المنير:) 4/174قال ابن حجر في الفتح

وإمةةا أن يجمع بةةأن قولهةةا الثةةاني متةةأخر عن قولهةةا  ،على المبةةالغةةة والمراد األكثر

ا عن  خر األول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصةةةةةةوم أكثر شةةةةةةعبان وأخبرت ثانيً 

فه واألول هو الصواب ويؤيده رواية وال يخفى تكل   اهة ،أنه كان يصومه كله أمره 

 لف ه:وعن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي عبد الله بن شقيق 

 كامالً قط منذ قدم المدينة يير رمضان( اهة. ًراوال صام شه

 من صيامه؟  لحكمة من إكثار النبيا مسألة: ما
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 لف في الحكمة في إكثاره: " واختُ 171-4/174ابن حجر في الفتح  الحافظ قال
 من صوم شعبان: 

جتمع أو ييره فتفقيل كان يشتغل عن صوم الثالثة أيام من كل شهر لسفر   -

 .فيقضيها في شعبان

 .كان يصنع ذلك لتع يم رمضانوقيل :  -

 .يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان نساءه كنَّ  إنَّ  وقيل: -

وقيل : إنه يعقبه رمضان وصومه مفترض وكان يكثر من الصوم في شعبان  -

ن ييره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان قدر ما يصوم في شهري

 ..." اهة.

ويحتمل أنه كان يصةةةومه لهذه الحكم :)1/791قال الصةةنعاني في سةةةبل السةةةالم 

 اهة. (كلها

   حديثمشةةةةةةةروعية اإلكثار من صةةةةةةةيام شةةةةةةةعبان ومن األحاديث الواردظ في 

قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما  :أسامة بن زيد قال

ذلك شةةةهر يغفل النان عنه بين رجب ورمضةةةان  : )تصةةةوم من شةةةعبان قال

رفع عملي وأنا أن يُ  وهو شةةةةةهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين فأحب  

وأحمد في مسةةةةةةةةةنده  1/717( رواه النسةةةةةةةةةائي في السةةةةةةةةةنن الكبرى صةةةةةةةةةائم

ابن خزيمة والحاكم في المسةةتدرك وحسةةنه وأبو داود وصةةححه  1/177

 (.1077األلباني في صحيح الجامع )
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المتقدم وفيه :)وهو شةةهر ترفع   مسةألة : كيف يوفق بين حديث أسةةامة بن زيد

فيه األعمال إلى رب العالمين( وبين ماثبت في الصحيحين:)أن الله تعالى يرفع 

 مل الليل(؟إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل ع

" قلت: يحتمل أمرين  :171-4/171قال السندي في حاشيته على سنن النسائي

أحةدهمةا أن أعمةال العبةاد تعرض على اللةه تعةالى كةل يوم ثم تعرض عليه أعمال 

الجمعة في كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه أعمال السةةةةةنة في شةةةةةعبان فتعرض 

من خلقه أو يستأثر بها  عرضا بعد عرض ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء

عنده مع أنه تعالى ال يخفى عليه من أعمالهم خافية ثانيهما أن المراد أنها تعرض 

 في اليوم تفصيال ثم في الجمعة جملة أو بالعكس " اهة.

كيف يوفق بين األحاديث الدالة على أن صةيام شةعبان أفضةل الصيام بعد  مسةألة:

الصيام أفضل بعد رمضان ؟ فقال :  أي  )سئل رسول الله رمضان ومنه حديث:

وبين ماورد من نصةوص تدل على أفضةلية صوم شهر ،  رمضةان ( شةعبان لتع يم

 الله المحرم؟

وهو ضعيف ،  1/17أجيب عنه بأن حديث تفضيل شعبان رواه الترمذي في سننه 

نَْدُهْم ب َذاَك  ى ليس ع  َدَقُة بن ُموسةةةةةةَ يب  َوصةةةةةةَ يث  َير  ى هذا َحد  يسةةةةةةَ
يِّ قال أبو ع  اْلَقو 

فالحديث ال يقوى على معارضة الروايات الصحيحة الثابتة في أفضلية صيام شهر 

 محرم .

من صيام شعبان وبين ما  بإكثاره التعارض بين ما ثبت من فعلة  ما ظاهره اوأمَّ 

ثبت من قولة من أفضةةةلية صةةةوم محرم على سةةةائر الشةةةهور عدا رمضةةةان مع أنه لم 

 مَ ل  أنه يحتمل أن يكون ما عَ  :  أجيب عنه بعدظ أجوبة منهايكثر من الصيام فيه فقد 
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أو اتفق له من  ، يتمكن من كثرظ الصةةةةةةةةوم في المحرم فلم ،ذلك إال في  خر عمره

 .ما منعه من كثرظ الصوم فيه –مثالً  -األعذار بالسفر والمرض 

 .1/1شرح صحيح مسلم للنووي ،  4/171 الباري  فتح  ان ر:

 :تخصيص نصف شعبان الثاني بصيام. حكمُ   المسألة الثانية 

 :قولين إلىأهل العلم في حكم هذه المسألة اختلف 

 وهو قول الشافعية .، صيامنصفه الثاني ب يكره تخصيص :القول األول

 وهو قول الجمهور .  ،بعد النصف البأن بصيام ما :القول الثاني

إذا ):  رسول اللهقال : قال   واسةتدل من قال بالكراهة  بحديث أبي هريرظ

( رواه أبو داود و النسةةةةةةةةائي انتصةةةةةةةةف شةةةةةةةةعبان فال تصةةةةةةةةوموا حتى يكون رمضةةةةةةةةان 

(. وقالوا: 110والترمذي وأحمد و صةةةةةححه األلباني في صةةةةةحيح الجامع رقم )

  .النهي هنا للكراهية

قةال الترمةذي رحمةةه اللةه :" ومعنى هةةذا الحةديةث عنةةد بعض أهةل العلم أن يكون 

  اهة .ء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان" بقي من شعبان شيالرجل مفطرًا فإذا 

:" أي ال تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا 1/111وقال ابن خزيمة في صحيحه 

جميع شةةةةعبان أو أن يوافق ذلك صةةةةوما كان يصةةةةومه المرء قبل ذاك فيصةةةةوم ذلك 

الصةةةةةيام بعد النصةةةةةف من شةةةةةعبان ال أنه نهى عن الصةةةةةوم إذا انتصةةةةةف شةةةةةعبان نهيا 

 قا" اهة. مطل

:)  ُثمَّ هذه اأْلََحاد يث  اَل 11  -1/11وقال شةةةةيس اإلسةةةةالم ابن تيمية في الفتاوى

لَّ اْلُحْرَمة  ف يَمْن  َنَّ َمح  ف  من َشْعَباَن أل  ْوم  ما َبْعَد النِّصةْ صةَ
َم ل  ُتنَاف ي الحديث اْلُمَحرِّ

ل  اْلَجَواز  َبْل  لُْه َوَمح  ف  ولم َيصةةةة  اَم َبْعد النِّصةةةةْ ف  صةةةةَ اَم قبل النِّصةةةةْ يَمْن صةةةةَ
النَّْدب  ف 
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لُْه  ف  أو لم َيصةةة  ْوم  َيْوم  النِّصةةةْ ْوَمُه ب صةةةَ َل صةةةَ ْن َوصةةةَ
َتَمرَّ َلك   أو اسةةةْ

ف  َوَتَرك َبْعَد النِّصةةةْ

ي  
ذ  ْرٍد َواْلَخَبُر الذي َرَواُه َأْحَمُد وأبو َداُود َوالتِّْرم   أو َنْذٍر أو و 

ٍ
اء نَْحو  َقضةةةةةَ

اَم ل  َوصةةةةةَ

يح  في َوالنَّ  ي  وابن َماَجهْ إَذا انَْتَصَف َشْعَباُن َفالَ َتُصوُموا حتى َيُكوَن َرَمَضاُن َصر 
َسائ 

ُه  ْعف  ب َأنَّ ْعَبان ب الضةةَّ ف  شةةَ صةةْ
ْوم  ما َبْعَد ن   صةةَ

ّي َتْعل يَل ُحْرَمة  بْك  َكَل السةة  َتشةةْ ذلك َواسةةْ

َنَّ الضَّ  ُه أل  يَم َصْوم  َشْعَباَن ُكلَّ َتاب  َيلَْزمُه َتْحر  ْعَف َيُكوُن ب ه  َأْكَثُر َوَأَجبُْت عنه في اْلك 

َنَّ  اَن أل  ًظ على َرَمضةةةةةةةَ ُر ُقوَّ  ُيَورِّ
ه  ه  أو َأْكَثر  يع  ْهر  َجم  َياَم الشةةةةةةةَّ ه  ب َأنَّ صةةةةةةة  اْلَمْذُكور  َوَييْر 

يُر َمأُْلوًفا ل لنَّْفس  َوَخلًْقا لها َفالَ َيُشق  عليها  ينَئ ٍذ َيص  ْوَم ح  ن َبْعض  َتَعاط يه  َوَهَذا مالصَّ

ه   َكم  َصْوم   التَّْوف يُق (اهة.  ح 
ه  ُه أو َأْكَثَرُه َوب َاللَّ  َشْعَباَن ُكلَّ

: "والمراد به النهي عن ابتداء 71/111في فتاويه  قال العالمة ابن باز رحمه الله 

 الصوم بعد النصف ".

 : صحح الحديث من أهل العلم وخالصتههذا كالم من 

يام أو على عدم وصةةةةةل النهي محمول على اختصةةةةةاص النصةةةةةف األخير بالصةةةةةأن 

 .شعبان برمضان

واسةةتدل من قال بالجواز بعموم األحاديث الواردظ في الحث على صةةيام شةةعبان 

إنه منكر وعلى فرض  :قال أحمد وابن معين ،حديث أبي هريرظ ضةةةعيف :وقالوا

كان يصوم   لمخالفته لألحاديث الصحيحة والتي فيها أن النبي ،صحته فهو شاذ

 .ييرظ نْ ن شعبان ما ال يصوم م  م

 ن الحديث منسوخ . إ: وقيل

جهة االحتياط فإنه ال يسةةةةةتقيم إذ االحتياط منهي  ا حمله على من صةةةةةام علىو أمَّ 

 أو أخره والله أعلم .  ،سواء كان في أول الشهر ه،عن
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  :حكم تخصيص  خر يومين منه بصيام.المسألة الثالثة 

يث حدورد النهي عن تخصةةةيص  خر يومين من شةةةعبان بصةةةيام تقديمًا لرمضةةةان ل

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين : ) قال الرسول  أنَّ   أبي هريرظ

( ومسلم  7174) رواه البخاري  (فليصمه صومه أال أن يكون رجل  كان يصةوم 

(7174.) 

: ) أي ال يتقدم رمضةةةةةةان بصةةةةةةوم يوم  711 – 711/ 4قال ابن حجر في الفتح : 

 . (تبط بالرؤية فال حاجة إلى التكلفيقدمنه بقصد االحتياط فإن صومه مر

معنى الحديث ال تستقبلوا رمضان بصيام على نية االحتياط لرمضان  : قال العلماء

ا أن يتعجل الرجل بصةةةةةيام قال الترمذي : ) العمل على هذا عند أهل العلم كرهو

 قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ( ا هة .

ومن أهةةل العلم من ذهةةب للتحريم ألن األصةةةةةةةةةةل في النهي التحريم مةةا لم يرد مةةا 

 .يصرفه إلى الكراهية

 . أو أربعة جاز ويجوز لمن له عادظ ومقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثالثة أيام

فه وترك عتاده و أل  ه األن ؛ذن لةه فيةهلةه ورد فقةد أُ كةان من  : ) أنَّ ومعنى االسةةةةةةةةةةتثنةاء

المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء ، ويلتحق بذلك القضاء 

 والنذر لوجبهما ( .

قال : ) ال يتقدمن  أن الرسةةةةول   مسةةةةألة: كيف يوفق بين حديث أبي هريرظ 

يصوم يومًا فليصمه ( أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين أال أن يكون رجل  كان 

ْمَراَن بن ُحَصيٍْن رضي الله عنهما َأنَّ َرُسوَل اللَّه   َخرَ   وحديث ع  )  :قال له أو ِل 
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رواه البخاري  .(فإذا َأْفَطْرَت َفُصْم َيْوَميْن   :قال، اَل  :قال ؟َأُصْمَت من ُسَرر  َشْعَبانَ 

 (.7797) ومسلم(، 7111)

وأبو عبيد  األوزاعي)قال  :14-1/11قال النووي في شةةةةةةةةرح صةةةةةةةةحيح مسةةةةةةةةلم 

المراد بالسةةةةةةرر  خر الشةةةةةةهر  :وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب

قال القاضي قال أبو عبيد وأهل اللغة السرر  ، سميت بذلك الستسرار القمر فيها

 ءشي خر الشهر قال وأنكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر قال وسرار كل 

وسطه قال هذا القائل لم يأت في صيام  خر الشهر ندب فال يحمل الحديث عليه 

سةةةةرره أوله ونقل  األوزاعيأيام البيض وروى أبو داود عن  فإنهابخالف وسةةةةطه 

في السةةةةةةةةنن الكبير بعد أن روى  البيهقيسةةةةةةةةرره  خره قال  األوزاعيعن  الخطابي

هري أن سةةةةةةرره أوله قال الصةةةةةةحيح  خره ولم يعرف األز األوزاعيالروايتين عن 

الهروي والذي يعرفه النان أن سةةةةةةرره  خره ويعضةةةةةةد من فسةةةةةةره بوسةةةةةةطه الرواية 

وسةةةطه وخياره وقال ابن  الواديالسةةابقة في الباب قبله سةةةرظ هذا الشةةةهر وسةةةرارظ 

وسةةةطه وأفضةةةله فقد  ءشةةةيالسةةةكيت: سةةةرار األرض أكرمها ووسةةةطها وسةةةرار كل 

ألشهر أن المراد  خر الشهر كما قاله أبو يكون سرار الشهر من هذا قال القاضي وا

عبيد واألكثرون وعلى هذا يقال هذا الحديث مخالف لالحاديث الصةةةحيحة في 

ره ويي المازريالنهى عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين ويجاب عنه بما أجاب 

وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام  خر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول 

ان الصوم المعتاد ال يدخل في النهى   النبيى عن تقدم رمضان فبين له في النه

 اهة. وانما ننهى عن يير المعتاد والله أعلم (
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واالستذكار  ،1/47البن عبدالبر  ،التمهيد :هذه المسألة ان ربحث وللتوسع في 

 .111/ 77له 

 .المسألة الرابعة: حكم صيام يوم الشك 

  ، وهو مذهب الجمهور ورواية عن  ،ال وجوًبا وال تطوًعايحرم صةيام يوم الشكِّ

على النةةان فلم يروا  مَّ يوم الثالثين من شةةةةةةةةةةعبةان إذا يُ  :هوالشةةةةةةةةةةك  يومُ و ،أحمةد

: )  ا عن عمار بن ياسر ودليله ما أخرجه أهل السةنن والبخاري معلقً  الهالل،

م   ي َيُشك  ف يه  النَّاُن َفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاس  ذ  اَم اْلَيْوَم الَّ في  َقاَل الترمذي. (َمْن صةَ

يُث )  (:1/97السنن ) نَْد َأْكَثر   َحد  يح  َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا ع 
يث  َحَسن  َصح  اٍر َحد  َعمَّ

ْن َأْصَحاب  النَّب يِّ  لْم  م   .(َأْهل  اْلع 

 :ما يتعلق بليلة النصف من شعبان المسألة الخامسة. 

 أواًل: الدليل على فضلها. 

 .دليل في فضلها ليلة النصف من شعبان لم يصحَّ  ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ 

 717ص:  قال اإلمام أبو بكر الطرطوشي رحمة الله في كتابه ) الحوادر والبدع

ا من مشةةيختنا وال وروى ابن وضةةاح عن زيد بن أسةةلم ، قال : ما أدركنا أحدً ) (: 

فقهائنا يلتفتون إلى النصةةةةةةةةةف من شةةةةةةةةةعبان وال يلتفتون إلى حديث مكحول ، وال 

 (.يرون لها فضالً على ما سواها

-7/711يةةه )اوفتةة لشةةةةةةةةةةيس ابن بةةاز رحمةةه اللةةه في مجموعمةةال إلى هةةذا القول او

717.) 

 :هامنلها فض في رحمه الله بعض األحاديث األلباني َح وصحَّ 
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  ( : الله يطلع في ليلة النصةةةةةف من شةةةةةعبان  إنَّ قوله علية الصةةةةةالظ والسةةةةةالم

في ( أخرجه ابن أبي عاصةةةةم فيغفر لجميع خلقة إال المشةةةةرك والمشةةةةاحن 

 السنة وابن حبان والبيهقي في شعب اإليمان وابن عساكر في التاريس .

:) حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق  رحمه الله قال األلباني

مختلفة يشةةةد بعضةةةها بعض وهم معاذ بن جبل و ابو ثعلبة الخشةةةني و عبدالله بن 

وف بن مالك عمرو وأبي موسةةةةةى األشةةةةةعري وأبي هريرظ و أبي بكر الصةةةةةةديق وع

 وعةةائشةةةةةةةةةةة ( ثم قةةال رحمةةة اللةةه بعةةد سةةةةةةةةةةيةةاقةةه هةةذه الطرق : ) ... وجملةةة القول أنَّ 

الحديث بمجموع هذه الطرق صةةةةةةةحيح بال ريب والصةةةةةةةحة تثبت بأقل منها عددًا 

مادامت سالمه من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث فما نقلة الشيس 

(عن أهل التعديل 770اجد)ص القاسةةةمي رحمة الله تعالى في إصةةةالح المةةةةةةةةةةةةةسةةة

والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح فليس مما ينبغي 

االعتماد عليه ولئن كان أحد منهم اطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع 

وعدم وسةةةةةةةع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك والله تعالى هو 

 (.711 – 711/ 1) الصحيحة الموفق . السلسلة 

لليلة موسماً يجتمع وقال رحمه الله: ) ال يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه ا

 .النان فيها (

  قال : قال رسةةول الله صةةلى الله  رضةةي الله عنه أبي ثعلبة الخشةةنيحديث

فيغفر ، إذا كةان ليلة النصةةةةةةةةةةف من شةةةةةةةةةةعبان اطلع الله إلى خلقةوسةةةةةةةةةةلم : ) 

ه ( رواويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه  ،للكافرينللمؤمنين ويملي 
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 ) رقمبالبيهقي في شةةةةةةةةعب اإليمان وحسةةةةةةةةنة األلباني في صةةةةةةةةحيح الجامع 

7011.) 

 حديثان عند َمن احتج بهما:ال فأفاد

إحدى الليالي التي ينزل فيها الرب عز وجل إلى  ليلة النصف من شعبان أنَّ  -

هذه وفي هذا تشريف ل، سماء الدنيا ليتفضل على عباده بالمغفرظ والرحمة

 الليلة عن سائر الليالي.

 تعالى.رظ للمؤمنين بالله تكثر فيها المغف هأن -

المغفرظ ومن ذلك  أنه يجب على المسةةةةةةةةةةلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع -

 .الشحناء والحقد

 ثانيًا: ما علق بهذه الليلة من البدع .

 لقد علق بليلة النصف من شعبان بعض البدع و األوهام ومن ذلك ما يلي: 

  . اتخاذ هذه الليلة موسمًا يجتمع النان فيها للعبادظ 

إن الله يطلع  حديث: –:) ال يلزم من ثبوت هذا الحديث  رحمه الله قال األلباني

 .الليلة موسمًا يجتمع النان فيها(اتخاذ هذه   -في ليلة النصف من شعبان

) وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام  :رحمه الله قال ابن رجبو

كخالد بن معدان و مكحول ولقمان بن عامر وييرهم يع مونها و يجتهدون فيها 

 الشةةام في صةةفة في العبادظ وعنهم أخذ النان فضةةلها و تع يمها و اختلف علماء

 :إحيائها على قولين

 جماعة في المساجد . ؤهاأنه يستحب إحيا  :القول األول
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 ،المساجد للصالظ والقصص والدعاء: أنه يكره االجتماع فيها في القول الثاني

وال يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول األوزاعي....وهذا هو 

 األقرب إن شاء الله . 

ي ج فعرف لألمام أحمد كالم في ليلة نصةةف شةةعبان ويتخرَّ وال يُ  :إلى أن قال

اسةةةةةةةةةةتجةاب قيةامهةا عنةه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليليتي العيد فإنه في 

واستحبها  وأصحابه لم ينقل عن النبي  ألنه ؛رواية لم يستحب قيامها جماعة

في رواية لفعل عبدالرحمن بن يزيد بن األسود لذلك وهو من التابعين فكذلك 

ويثبت فيها  هوال عن أصحاب قيام ليلة النصةف لم يثبت فها شةيء عن النبي 

 ا هة  ابعين من أعيان فقهاء أهل الشام(عن طائفة من الت

ى المقصةةةةود من (: ) انته7/711قال الشةةةةيس  ابن باز رحمه الله في فتاويه : )

 كالم الحافظ بن رجب رحمة الله وفية التصريح منة بأنه لم يثبت عن النبي 

أما ما ان، ورضةةةي الله عنهم شةةةيء في ليلة النصةةةف من شةةةعب أصةةةحابهوال عن 

اختاره األوزاعي رحمة الله من اسةةةةتحباب قيامه لألفراد واختيار الحافظ ابن 

شي لم يثبت باألدلة الشرعية  كلَّ  ألنَّ  ؛رجب لهذا القول فهو يريب وضعيف

كونه مشةةروعًا لم يجز للمسةةلم أن يحدثه في دين الله سةةواء فعله مفردًا أو في 

من عمل عمالً ليس عليه ) :  جماعه وسواء أسره أو أعلنه لعموم قول النبي 

 ( وييره من األدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها .أمرنا فهو رد 

: ص بكر الطرطوشي رحمة الله في كتابه ) الحوادر والبدع وقال اإلمام أبو

( ما نصه : ] وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم ، قال : ما أدركنا أحدا  717
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من مشةةةةةةةةةيختنا وال فقهائنا يلتفتون إلى النصةةةةةةةةةف من شةةةةةةةةةعبان وال يلتفتون إلى 

 .( اهة . رحمه الله حديث مكحول ، وال يرون لها فضالً على ما سواها [

  َّأجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر .  قول بعضهم : إن 

يقول : إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر  ازيادً  نَّ : إوقد قيل ألبن أبي مليكه

الباعث  ًصا.عصا لضربته ( وكان زياد قا ليلة القدر . فقال : ) لو سمعته وبيدي

 .7/11على إنكار البدع

  وتسةةةةةةةمى تلك الليلة بليلة البراءظ ،خاصةةةةةةةةتخصةةةةةةةيص هذه الليلة بصةةةةةةةالظ، 

 .بالجماعة اعشرً  اصالظ األلفية وهي مائة ركعة عشرً والصالظ فيها بال

هةةةةةةةةةةة ، وليس فيها أي  441وهذه الصةالظ بدعة اسةتحدثت ببيت المقدن سةنة 

جاء فيها فهو إما ضةةعيف شةةديد  وكل ما ،حديث صةةحيح مرفوع إلى النبي 

 الضعف أو موضوع .

وهاتان الصالتان  ):  1/179عنها في المجموع  رحمه الله النوويوقد قال 

بةةدعتةةان ومنكران قبيحةةان وال يعتةةد بةةذكرهمةةا في كتةةاب قوت القلوب وإحيةةاء 

 (.المذكور فيهما فأن كل ذلك باطل علوم الدين وال بالحديث

حديث صةالظ ليلة النصف موضوع على  ):  رحمه الله وقال الحافظ العراقي

 (.وكذب عليه ه رسول الل

 كذل قراءظ القر ن والذكر ويير، وتخصيص يوم نصف شعبان بالصيام. 

وقد سةةةةةةةةةئل الشةةةةةةةةةيس ابن عثيمين رحمه الله السةةةةةةةةةؤال اِلتي: نشةةةةةةةةةاهد بعض النان 

 فما هويخصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءظ القر ن وصالظ 

 ؟االصحيح جزاكم الله خيرً 
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صيام ا لنصف من شعبان أو تخصيصه بقراءظ أو بذكر ال  " الصحيح أنَّ  فأجاب :

أصل له ، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور األخرى ومن 

المعلوم أنه يشةرع أن في صةوم اإلنسان في كل شهر الثالثة البيض : الثالث عشر 

م فإن ووالرابع عشر والخامس عشره ولكن شعبان له ميزظ على ييره في كثرظ الص

كان يكثر الصةةةيام في شةةةةعبان أكثر من ييره حتى كان يصةةةةومه كله أو إال   النبي

قليالً منه ، فينبغي لإلنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء ً 

 .(7/717) فتاوى العثيمين "   بالنبي

 صيص الصدقة بليلة النصف من شعبانتخ. 

( 1097)  :الدائمة للبحور العلمية واإلفتاء فتوى رقموقد وجه سؤال إلى اللجنة 

 ونصه ما يلي: 
أبي قد أوصاني في حياته أن اعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة  نَّ إسؤال : 

النصةةةةةةف من شةةةةةةعبان من كل سةةةةةةنة وفعالً كنت أعملها إلى حد اِلن يير ان بعض 

النان الموني على ذلك . يقولون قد ال يجوز ذلك فهل هذه الصدقة ليلة النصف 

 خيرًا ؟من شعبان جائزظ حسب وصية أبي أم يير جائزظ أفتونا جزاكم الله 

:" تخصةةةيص هذه الصةةةدقة بنصةةةف شةةةعبان من كل سةةةنة بدعة يير  ت اللجنةفأجاب

جائزظ ولو أوصةةةةةى بذلك والدك ، عليك أن تنفذ هذه الصةةةةةدقة لكن ال تخص بها 

النصةةف من شةةعبان بل اجعلها كل سةةنه في شةةهر من شةةهور السةةنة دون تخصةةيص 

 شهر معين ، واألفضل في رمضان "اهة.

  ومن بدع النصةةةةف من شةةةةعبان جعل هذا اليوم موسةةةةمًا تصةةةةنع فيه األطعمة

 وت هر فيه الزينة . 
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من سلف األمة المقتدى بهم .  ولم يفعله أحد   ، وهذا ال أصل له من كتاب أو سنة

 .( 171ص  قتضاء الصراط المستقيم البن تيميةن ر ) اا

 

 وصحبه وسلم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى  له


