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  مقدمة

ونعوذ باهللا من  ،نه ونستغفرهونستعي ،نحمده احلمد هللاإن 
ومن  ،من هيده اهللا فال مضل له ،وسيئات أعاملنا ،رشور أنفسنا

 ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ،يضلل فال هادي له
 وأشهد أن حممد عبده ورسوله.
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 .]٧١-٧٠[األحزاب:
وخري اهلدي هدي  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهللا :أما بعد

وكل  ،وكل حمدثة بدعة ،ورش األمور حمدثاهتا ،غنبينا حممد 



 

 

٤  

 وكل ضاللة يف النار. ،بدعة ضاللة
 ملوسم عظيم عىل أمة حممدداد شهر االستع فشهر شعبان

أال يقود املحسنني فيه إىل العتق من النريان والفوز باجلنان  غ
 .وهو شهر رمضان

وبعض فضائله  يف هذه الرسالة التعريف بشهر شعبانو
و بعض  ،بعض األعامل البدعية املنترشة فيه التحذير منو

 اعدادً التوجيهات التي حيسن باملسلم األخذ هبا يف هذا الشهر است
 .لرمضان

وما كان من سهو  ،فام كان فيها من صواب فمن اهللا وحده
 واهللا بريء منه ورسوله. ،أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان

 وعىل آله وصحبه أمجعني. ،عىل نبينا حممدوسلم وصىل اهللا 
 

 
 

* * * 
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  شعبانالتعريف بشهر 
 وهو، شهر شعبان هوالشهر الثامن من شهور السنة اهلجرية

 .رمضان بني رجب والشهر الذي 
 

وإنام ورد يف السنة يف  ،مل يرد لفظ شعبان يف القرآن الكريم
 عدة أحاديث.

 
وسمي شعبان «: -اهللا تعاىل رمحه- قال احلافظ ابن حجر 

ارات بعد أن خيرج شهر رجب لتشعبهم يف طلب املياه أو يف الغ
 .»احلرام

* * * 

                                                 
 ).٤/٢١٣فتح الباري () ١(



 

 

٦  

  فضائل شهر شعبان
 أل 

َملْ  ،ُت: َيا َرُسوَل اهللاِلقُ قال:  بملا رواه أسامة بن زيد 
ُهوِر َما تَ  َذلَِك « َقاَل: ،ُصوُم ِمْن َشْعَبانَ َأَرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمَن الشُّ

َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع فِيِه  ،َشْهٌر َيْغُفُل النَّاُس َعنُْه َبْنيَ َرَجٍب َوَرَمَضانَ 
 .»َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِيل َوَأَنا َصائِمٌ  ،َعاَملِنيَ لْعَامُل إَِىل َربِّ األَ ا

 غ 
َكاَن «قالت:  لعائشة أم املؤمنني عن ففي الصحيحني 

َوُيْفطُِر َحتَّى َنُقوَل: الَ  ،َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل: الَ ُيْفطِرُ  غَرُسوُل اهللاَِّ 
 ،اْستَْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر إِالَّ َرَمَضانَ  غَفَام َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَِّ  ،َيُصومُ 

 .»َشْعَبانَ َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر ِصَياًما ِمنُْه ِيف 
ْ َيُكِن النَّبِيُّ «ويف رواية:   ،َيُصوُم َشْهًرا َأْكثََر ِمْن َشْعَبانَ  غَمل

ُه َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّهُ   .»َفإِنَّ
                                                 

 ).٤١٢وحسنه األلباين يف متام املنة (ص: ،)٢٣٥٧رواه النسائي () ١(
 ).١١٥٦ومسلم ( ،)١٩٦٩ري (البخارواه  )٢(
 ).١٩٧٠البخاري (رواه  )٣(



 

 

٧  

َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن  ،َوَملْ َأَرُه َصائًِام ِمْن َشْهٍر َقطُّ «ويف رواية: 
 . »َقلِيًال  َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إِالَّ  ،ُكلَّهُ َشْعَباَن َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن 

* * * 

                                                 
 ).١١٥٦مسلم (رواه  )١(



 

 

٨  

  الصيام في آخر شعبانحكم 
أن النبي  ،تأيب هريرة  جاء يف الصحيحني من حديث

ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َوَال َيْوَمْنيِ إِالَّ َرُجٌل َكاَن «قال: غ َال َتَقدَّ
 . »َيُصْمهُ لفَ  ،َيُصوُم َصْوًما

 
ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوم َوال َيْوَمْنيِ إِال «: غَقْوله  ال َتَقدَّ

يح بِالنَّْهِي َعْن  ،»يَُصْمهُ لَرُجل َكاَن َيُصوم َصْوًما فَ  فِيِه التَّْرصِ
ْ ُيَصاِدف َعاَدة َلُه َأْو  ،اِْستِْقَبال َرَمَضان بَِصْوِم َيْوم َوَيْوَمْنيِ  ْن َمل ملَِ

 .اهـ.َفإِْن َملْ َيِصلُه َوال َصاَدَف َعاَدة َفُهَو َحَرام ،َيِصلُه بَِام َقْبله
 :َقاَل أنه  بِر ْبِن َياِرسٍ َعْن َعامَّ  يف سننه وروى الرتمذي

ِذي َيُشكُّ فِيِه النَّاُس َفَقْد َعَىص َأَبا الَمْن َصاَم ا« َقاِسِم لَيْوَم الَّ
 .»غ

                                                 
 ).١٠٨٢ومسلم ( )،١٩١٤رواه البخاري() ١(
 ).٧/١٩٤رشح النووي عىل مسلم () ٢(
 .)٦٨٦الرتمذي (رواه )٣(



 

 

٩  

 
َحاِيبَّ ال « كِّ ألَنَّ الصَّ ِريم َصْوم َيْوِم الشَّ اْسُتِدلَّ بِِه َعَىل َحتْ

  .»ْرُفوعملَ َفَيُكوُن ِمْن قبيل ا َيُقوُل َذلَِك ِمْن ِقَبِل َرْأِيهِ 
ويوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان إذا مل ُيَر اهلالل 

ي يوم شك ألنه حيتمل أن يك ،بسبب الغيم أو نحوه ون يوم وُسمِّ
 ،وحيتمل أن يكون اليوم األول من رمضان ،الثالثني من شعبان

  .فيحرم صيامه إال ملن وافق عادة صيامه
 

ًعا ا إَذا َصاَمُه َتَطوُّ َفإِْن َكاَن َلُه َسَبٌب بَِأْن َكاَن َعاَدُتُه  ،َوَأمَّ
ْهرِ  ٍ َكَيْوِم  ،َيْوٍم َوفِْطَر َيْومٍ  َأْو َصْومَ  ،َصْوَم الدَّ َأْو َصْوَم َيْوٍم ُمَعنيَّ

َوَدلِيُلُه  ...اِالْثنَْنيِ َفَصاَدَفُه َجاَز َصْوُمُه بِال ِخالٍف َبْنيَ َأْصَحابِنَا
ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َوَال « :ت َحِديُث َأِيب ُهَرْيَرةَ  َال َتَقدَّ

ْ َيُكْن َلُه  ،»َيُصْمهُ لفَ  ،َيُصوُم َصْوًما َيْوَمْنيِ إِالَّ َرُجٌل َكانَ  َوإِْن َمل
 .»َسَبٌب َفَصْوُمُه َحَرامٌ 

                                                 
 .)٤/١٢٠(فتح الباري  )١(
 ).١٠٨٢ومسلم ( )،١٩١٤رواه البخاري() ٢(
  .بترصف )٦/٤٠٠( رشح املهذب املجموع)٣(



 

 

١٠  

 
واختلف العلامء رمحهم اهللا يف هذا النهي هل هو هني «

السيام اليوم  ،حتريم أو هني كراهة ؟ والصحيح أنه هني حتريم
رِ فإن الذي يشك فيه  ْوَم لَمْن َصاَم ا« :َقاَل  بْبِن َياِرسٍ  َعامَّ يَ

ِذي َيُشكُّ فِيِه النَّاُس َفَقْد َعَىص َأَبا ا وعىل هذا ؛ »غَقاِسِم لالَّ
فنقول ال جيوز لإلنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومني إال 
من له عادة وال جيوز أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثالثني من 

 الة غيم أو قطر يمنع من رؤية اهلالل مطلقً شعبان إذا كان يف اللي
 .»ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِهِ «قال:  غألن الرسول 

-النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه حديث وأما 
قال اإلمام أمحد  ،فإنه ضعيف -وإن قال الرتمذي حسن صحيح

 غ أن النبي تنه خيالف حديث أيب هريرة أل؛إنه شاذ
ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َوَال َيْوَمْنيِ «قال: فإن مفهومه أنه  »َال َتَقدَّ

 جيوز أن يصوم قبل رمضان بثالثة أيام وأربعة أيام وعرشة أيام.
                                                 

 .)٦٨٦الرتمذي (رواه  )١(
 ).١٠٨١ومسلم ( )،١٩٠٩رواه البخاري() ٢(



 

 

١١  

وحتى لو صح احلديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنام هو 
إال من له  ،للكراهة كام أخذ بذلك بعض أهل العلم رمحهم اهللا

 .وم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبانعادة بص
  ثالثة أقسام: -في شعبان    وعلى هذا يكون الصيام 

والعرشين هذا مكروه إال من  بعد النصف إىل الثامن -  ١ 
اعتاد الصوم لكن هذا القول مبني عىل صحة احلديث واإلمام 

 أمحد مل يصححه وعىل هذا فال كراهة.
 م إال من له عادة.قبل رمضان بيوم أو يومني فهذا حمر -  ٢
ألن  ؛ال تصم يوم الشك ،ام مطلقً رَّ يوم الشك فهذا ُحم  - ٣

 .اهـ »هنى عنه غالنبي 
*  * * 

                                                 
 ).٥/٢٨٢( رشح رياض الصاحلني )١(



 

 

١٢  

  ليلة النصف من شعبان
 

جعل اهللا سبحانه وتعاىل لليلة النصف من شعبان مزية 
ع فيها إىل مجيع خلقه فيغفر لِ خاصة من حيث أنه جل يف عاله يطِّ 

 ،اهللا تبارك وتعاىلمرشك حتى يدع رشكه ويوحد  هلم إال
 واملشاحن حتى يدع شحنائه ويصطلح مع من خاصمه.

 أيب موسى سننه من حديثيف  ابن ماجهفلقد روى 
إِنَّ اهللاَ َتَعاَىل َلَيطَّلُِع ِيف لَْيَلِة «: قال غأن النبي ت األشعري

ِميِع َخ  ٍك َأْو ُمَشاِحنٍ  ِقهِ لالنِّْصِف ِمْن َشْعَباَن َفَيْغِفُر ِجلَ  .»إِالَّ ملُِْرشِ
 مشاحن: أي خماصم ملسلم أو مهاجر له.

 ،اهللا سبحانه وتعاىلفهذه فرصة لكل مسلم يريد ِرَىض 
ويريد دخول اجلنة أن يصلح ما بينه وبني خصومه من قريب أو 

 ،أو أي شخص آخر ،أو صديقه ،سواء كان من أهله ،بعيد
 ،من املعايص والذنوب من ربا ألإىل اهللا  يتوبه أن وكذلك علي

                                                 
 ).١٨١٩صحيح اجلامع (وحسنه األلباين يف  )،١٣٩٠رواه ابن ماجة ( )١(



 

 

١٣  

وغريها من  ،أو نميمة أو سامع للموسيقى والغناء ،أو غيبة
 املعايص.
 من شعبان ليلة النصفص عىل أنه ال جيوز ختصي وننبه

 امل خيصه غألن رسول اهللا  ،وما شابه ذلك ،قيامبوال  ،بصيام
 وال عن صحابته الكرام فيام نعلم. ،ومل يثبت عنه ،بذلك

 غأن النبي  ،ت ذلك حديث باطل عن عيل ويروى يف
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا «قال: 
فإن اهللا تبارك وتعاىل ينزل فيها لغروب الشمس إىل سامء  ،يومها
 ،فيقول: أال من مستغفر فأغفر له اال من مسرتزق فأرزقه ،الدنيا

. وهو »لع الفجرأال كذا أال كذا حتى يط ،أال من مبتل فأعافيه
 .غمكذوب عىل رسول اهللا 

                                                 
 ) وسلسلة٢٩٤رواه ابن ماجه وضعفه األلباين يف ضعيف ابن ماجه ( )١(

 ).٢١٣٢األحاديث الضعيفة برقم (



 

 

١٤  

 
 

يف ليلة اخلامس عرش من شعبان حيتفل بعض الناس هبذه 
اعتامًدا عىل ما ورد فيها من فضل هو حمل نزاع بني العلامء  ،الليلة

ف ألحاديثها ح ومضعِّ إن - والفضل هلذه الليلة  ،ما بني مصحِّ
وربام  ،إال أن العامة ،ال يلزم اختاذها موسًام ُحيتفل به - ثبت

جعلوا من هذه الليلة  ،اخلاصة ممن ال يدرك خطورة االبتداع
يظهرون فيه من الفرح واللعب ما يظهرون  ،عيًدا حيتفلون به

هذه الليلة من جنس  هلذا اعتربت ، األعياد الرشعيةمثله يف
 إىل كشف وبيان. األعياد املبتدعة التي حتتاج

وأول من أحدث مظاهر االحتفال بليلة النصف من شعبان 
 وخصوًصا (الوقيد) هم الربامكة.

 ،قال احلافظ أبو اخلطاب ابن دحية: ومما أحدثه املبتدعون
 ،وجروا فيه عىل سنن املجوس ،وخرجوا به عام وسمه املترشعون

ومل  ،بانالوقيد ليلة النصف من شع ،واختذوا دينهم هلًوا ولعبًا
                                                 

 .بترصف يسري) ومابعدها،٢١٠(ص:األعياد املحدثة وموقف اإلسالم منها ) ١(



 

 

١٥  

وال نطق بالصالة فيها  ،غيصح فيها يشء عن رسول اهللا 
وما أحدثه إال متالعب بالرشيعة  ،واإليقاد ذو صدق من الرواة

وأول ما  ،راغب يف دين املجوسية؛ ألن النار معبودهم ،املحمدية
فأدخلوا يف دين اإلسالم ما كان  ،حدث ذلك يف زمن الربامكة
 .»نأصلهم عليه من عبادة النريا

ومن أوائل من أحدث مظاهر العيد يف ليلة النصف من 
وكان فيه ميل  ،و غالبالوزير حممد بن عيل بن خلف أب شعبان

 ،وهو أول من فرق احلالوة ليلة النصف من شعبان ،إىل التشيع
 .وهو من وزراء الدولة العباسية

 
 ختتلف مظاهر االحتفال بليلة النصف من شعبان من جمتمع

 ومن زمان إىل آخر. ،إىل آخر
                                                 

واملقصود  ،)٥٢أليب شامة (ص: ،نقًال عن: الباعث يف إنكار البدع واحلوادث) ١(
بـ(الوقيد) كثرة إيقاد الشموع واملصابيح يف املساجد واألسواق ونحوها. 

 ).١٧٩- ١٧٧يوطي (ص:مر باالتباع والنهي عن االبتداع للسوانظر: األ
ومعجم األوائل د. فؤاد صالح السيد  ،)١٢/٥انظر: البداية والنهاية () ٢(

 هـ.٤٠٧)؛ وقتل هذا الوزير عام ٥٠٥(ص:



 

 

١٦  

حيث  فكان االحتفال هبا يف الزمن األول يأخذ طابًعا دينًيا
وجيتمع فيها ، واملصابيح يف املساجد، واملشاعل، توقد الشموع

 ،كام يصاحب ذلك زيارة القبور والزوايا، الناس للعبادة والذكر
 وربام حصل فيها نوع توسعة، وأهل مكة خيرجون فيها للعمرة

وإظهار ، وصنع األطعمة، كتوزيع احللوى ونحوها عىل العيال
 .الزينة

 ،وبعض املسلمني اهلنود يوقدون الشموع عىل القبور
ويسجلون أسامء من مات من شعبان الفائت  ،ويضعون األزهار

وكل امرأة مات عنها زوجها ، ويصنعون احللوى، إىل يومهم
الذي كان يشتهيه يف فتصنع له الطعام  تعتقد أن روحه ستأتيها

 .حياته وتنتظره
ولغالة الصوفية يف (املغرب) اعتناء بليلة النصف من 

حيث يعتقدون أن مصائر الناس تتحدد يف ليلة النصف  ،شعبان
                                                 

رحلة ابن  ،)٤/٣٤٤) (٤٣٦ ،٢/٣٩٢انظر عىل سيبل املثال: اخلطط () ١(
 ).١٠٢ ،٢/٩٠اتعاظ احلنفاء اللمقريزي ( ،)١٦٥بطوطة (ص:

 ).٢/٦٢٨رصاط املستقيم (انظر: اقتضاء ال) ٢(
انظر: حتذير املسلمني عن االبتداع والبدع يف الدين البن حجر أبو طامي ) ٣(

 ).٢٨٢(ص:
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- ويلعب اجلان دوًرا مصريًيا يف حتديد تلك املصائر  ،من شعبان
ولذا ينبغي التوسل إىل ملوك اجلان لتحقيق أمنيات  -زعموا
وغريها  ،أو زوال العكس أو طلب النجاح يف األعامل ،جالعال

وتسمى هذه الليلة التي يعقد فيها االحتفال (ليلة  ،من األغراض
 وهلم فيها ثالث مراحل: ،الدردبة)

تقديم قربان للجان (تيس أسود) عىل إيقاع دقات  األوىل: ~
 الطبول وأنغام املزامري.

لهياج اجلامعي مرحلة تصعيد اإليقاع متهيًدا ل الثانية: ~
 للحضور.

ويبدأ الرقص  ،يكون اهلياج اجلامعي قد بلغ أوجه الثالثة: ~
 ،واحلركات البهلوانية يف التصاعد بالتدريج ،اإليقاعي

 .وكأن قوى خفية حتركهم
تفل بليلة النصف من شعبان يف بالد مرص والشام عىل وُحي 

امج حيث يقام برن النبوية نحو ما يكون يف االحتفال باهلجرة
 ،يرعاه رئيس الدولة أو من ينيبه خطايب يف أحد اجلوامع الكبرية

                                                 
 ).١٢٧-١٢٣انظر: املعتقدات والطقوس السحرية يف املغرب (ص:) ١(
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مفتتحة بالقرآن  ،وتلقى فيها الكلامت واخلطب واالبتهاالت
 .الكريم

نصف من شعبان ويف بلدان اخلليج العريب حيتفل بليلة ال
فيأخذ االحتفال طابع األلعاب  ،بصفة شعبية اجتامعية

م بتنظيم االحتفال يف بعض دول ولذا يقو؛ واألهازيج الشعبية
 اخلليج (دوائر السياحة والتسويق التجاري).

، وتسمى ليلة النصف من شعبان يف قطر (ليلة النافلة)
 ،والزالبيا ،والبالليط ،كاهلريس ،دم فيها األكالت الشعبيةتقو

وتوزع عىل األهل واجلريان  واملكبوس ،واخلبيص ،واللقيامت
 واألقارب.

طفال عىل جمموعة من األلعاب الرتاثية وجيتمع فيها األ
الرتفيهية مثل (الكلينة) و(املاطوع) و(الدحروي) و(الرين) 

 و(املدود).
ويتم أيًضا عرض بعض احلرف التقليدية كصناعة السفن 

                                                 
 .fedaa.alwehda.govانظر:موقع جريدة (الفداء) السورية ) ١(

 .www2.sis.govوموقع اهليئة العامة لالستعالمات بمرص: 
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 وغزل الصوف اليدوي. ،التقليدية
 ويردد فيها األطفال بعض األغاين التقليدية كقوهلم:

 
 

  
 

ويلبسون فيها املالبس الشعبية القديمة مثل (الزري) 
 ،واألوالد يلبسون (القحفية) و(السديري) ،و(البخنق)

 وى واهلدايا.لويطوفون عىل البيوت يطلبون احل
ويلبس فيها األطفال ، ويف اإلمارات متسى (حق الليلة)

، ويطوفون عىل البيوت لطلب احللوى، املالبس اجلديدة
 ون األهازيج.ددروي

 ويف البحرين تسمى (ليلة الناصفة).
 ويف الكويت (القرقيعان).

ويف ُعامن (القرنقشوه) وال ختتلف كثًريا عام تقدم من 
 .املظاهر املعمول هبا يف البلدان املجاورة

تبادلون فيها التهاين يف ،اعتناء هبذه الليلة يعة يف اخلليجوللش
                                                 

 .www.albayan.ar/servlet/satelliteانظر: موقع جريدة البيان اإلماراتية: ) ١(

http://www.albayan.ar/servlet/satellite
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اهلدايا لألطفال الذين  ويقدمون ،ويتزاورون ،والتربيكات
وهلم يف هذه الليلة ذكرى  ،جيوبون األحياء ويقصدون املنازل

 .ميالد املهدي املنتظر
* * * 

                                                 
 .www.saffar.orgانظر موقع: حسن الصفار: ) ١(

http://www.saffar.org
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  م االحتفال بليلة النصف من شعبانحك
 أما االحتفال هبا فقد أنكره العلامء قديًام وحديًثا.

وأما ليلة النصف من شعبان «قال ابن الصالح رمحه اهللا: 
ولكن عىل االنفراد من  ،وإحياؤها بالعبادة مستحب ،لةفلها فضي
هلا ولليلة الرغائب موسًام وشعاًرا بدعة  واختاذ الناس ،غري مجاعة

 ،وما يزيدونه فيها عىل احلاجة والعادة من الوقيد ونحوه ،منكرة
 .»فغري موافق للرشيعة

أما صوم النصف «وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: 
وكذلك اختاذه موسًام  ،بل إفراده مكروه ،فال أصل له مفرًدا

وتظهر فيه الزينة هو من املواسم املحدثة  ،تصنع فيه األطعمة
 .»املبتدعة التي ال أصل هلا

من البدع املنكرة ما يفعل يف كثري «وقال النووي رمحه اهللا: 
من إيقاد القناديل الكثرية العظيمة والرسف يف ليايل  ،لبلدانامن 

فيحصل بسبب ذلك  ،معروفة من السنة كليلة نصف شعبان
                                                 

 ).٤١مساجلة علمية بني العز بن عبد السالم وابن الصالح (ص:) ١(
 ).٢/٦٢٨االقتضاء () ٢(
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منها مضاهاة املجوس يف االعتناء بالنار واإلكثار  ،مفاسد كثرية
ومنها ما يرتتب عىل ذلك  ،ومنها إضاعة املال يف غري وجهه ،منها

 ،ولعبهم ،يف كثري من املساجد من اجتامع الصبيان وأهل البطالة
وحصول  ،وانتهاك حرمتها ،جدوامتهاهنم املسا ،ورفع أصواهتم
وغري ذلك من املفاسد التي جيب صيانة املسجد من  ،أوساخ فيها

 .»أفرادها
إن ما جرت به «وقال الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهللا: 

العادة فيها [أي: ليلة النصف من شعبان] من االحتفال يف 
وأنكروا ما يقع فيه من  ،املساجد بدعة هنى عنه الفقهاء

وقد ورد يف قيام ليلة  ،حتى إيقاد املصابيح الكثرية ،راتاملنك
رواه  ،وحديث ضعيف ،النصف وصالهتا أخبار وآثار موضوعة

 .»مرفوًعا تابن ماجه من حديث عيل 
ومن البدع التي «وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا: 

 ،أحدثها بعض الناس بدعة االحتفال بليلة النصف من شعبان
                                                 

 ).٢/١٨١املجموع رشح املهذب () ١(
 ).١/٢٣١٤لشيخ حمد رشيد رضا (فتاوى ا) ٢(
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وليس عىل ذلك دليل جيوز االعتامد  ،يومها بالصيام وختصيص
 .»والذي أمجع عليه مجهور العلامء أن االحتفال هبا بدعة ،عليه

إلفتاء: للبحوث العلمية وا ويف فتاوى اللجنة الدائمة
 .»االحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة«

وقد جرت عادة «وقال الشيخ عبد اهللا بن جربين رمحه اهللا: 
عض اجلهلة بتنوير املساجد وتزيينها يف بعض الليايل التي ب

وليلة املولد  ،يعتقدون هلا رشف كليلة النصف من شعبان
من  هفإن ،وال أصل لذلك كله ،ونحوها ،وليلة اإلرساء ،النبوي
 .»البدع

* * * 

                                                 
 ).١/١٨٦جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة () ١(
)٣/٨٢() ٢.( 
 ).٢١٢-٢١١البدع واملحدثات وما ال أصل له (ص:) ٣(
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  فتاوى أهل العلم في
  عية االحتفال بليلة النصف من شعبانبيان بد
اجد جيتمع فيها أناس يف ليلة مخس عرشة عندنا مس السؤال:

 قرؤون املولد.يمن شعبان ويقرؤون سورة يس ثالث مرات و
أنه  غوقد ثبت عن رسول اهللا  ،هذا من البدع اجلواب:

وقوله يف  ،»َمْن َأْحَدَث ِيف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ «قال: 
اُكْم َوُحمَْدَثاِت «احلديث:  َوُكلَّ  ،بِْدَعةٌ  َفإِنَّ ُكلَّ ُحمَْدَثةٍ  ،ُمورِ ألُ ا َوإِيَّ

 .»بِْدَعٍة َضَالَلةٌ 
وهذا العمل مل  ،والعبادة مبناها عىل األمر والنهي واالتباع

ومل يفعله وال فعله أحد من اخللفاء  ،غيأمر به رسول اهللا 
 الراشدين وال من الصحابة والتابعني.

َمْن «احلديث الصحيح:يف بعض ألفاظ  غوقد قال النبي 
وهذا العمل ليس عليه  ،»َعِمَل َعَمًال َليَْس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ 
                                                 

 ).١٧١٨و مسلم ( )، ٢٦٩٧رواه البخاري () ١(
 ).٤٦٠٧وأبو داود( )،١٧١٤٥رواه أمحد () ٢(
 ).١٧١٨مسلم ( )،٩/١٠٧رواه البخاري () ٣(
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فيكون مردوًدا جيب إنكاره؛ لدخوله فيام أنكره اهللا  غأمره 
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿قال تعاىل:  ،ورسوله
وهذا األمر مما أحدثه اجلهلة  ،]٢١[الشورى:﴾© ̈ § ¦ ¥

وقد كتب سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ،بغري هدى من اهللا
رسالة يف (حكم االحتفال بليلة النصف من شعبان واالحتفال 

 .بليلة اإلرساء واملعراج)
* * * 

                                                 
 ).٣/٦٤ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(اللجنة الد فتاوى) ١(
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حكم االحتفال بليلة النصف من شعبان 
 

والصالة  ،ا النعمةاحلمد هللا الذي أكمل لنا الدين وأتم علين
 والسالم عىل نبيه ورسوله حممد نبي التوبة والرمحة.

 K L M N﴿أما بعد: فقد قال اهللا تعاىل: 
O P Q R S T U﴾  اآلية من سورة
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿وقال تعاىل:  ،املائدة
اآلية من سورة الشورى. ويف الصحيحني  ﴾© ̈ § ¦ ¥

ِيف َأْمِرَنا َهَذا َما  َمْن َأْحَدَث «قال: غعن النبي  لعن عائشة 
أن  ،تويف صحيح مسلم عن جابر  ،»َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ 

ا َبْعُد «كان يقول يف خطبة اجلمعة:  غالنبي  ِديِث َحل َفإِنَّ َخْريَ ا ،َأمَّ
دٍ هلُ َوَخْريُ ا ،كَِتاُب اهللاِ األُ َوَرشُّ ا ،غ َدى ُهَدى ُحمَمَّ  ،ُموِر ُحمَْدَثاُهتَ

 ،. واآليات واألحاديث يف هذا املعنى كثرية»َعٍة َضَالَلةٌ َوُكلُّ بِْد 
وهي تدل داللة رصحية عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أكمل هلذه 

                                                 
 ).١٧١٨و مسلم ( )، ٢٦٩٧رواه البخاري () ١(
 ).٤٦٠٧وأبو داود( )،١٧١٤٥رواه أمحد () ٢(
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غ إالَّ بعد ما بلَّ  غومل يتوف نبيه  ،وأتم عليها نعمته ،األمة دينها
 ،وبنيَّ لألمة كل ما رشعه اهللا هلا من أقوال وأعامل ،البالغ املبني

أن كل ما حيدثه الناس بعده وينسبونه إىل دين  غوأوضح 
 ،فكله بدعة مردود عىل من أحدثه ،اإلسالم من أقوال أو أعامل

 ،األمر غوقد عرف أصحاب رسول اهللا  ،ولو حسن قصده
كام  ،فأنكروا البدع وحذروا منها ،بعدهم وهكذا علامء اإلسالم

بن كا ،ذكر ذلك كل من صنف يف تعظيم السنة وإنكار البدعة
 وأيب شامة وغريهم. ،والطرطويش ،وضاح

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة االحتفال بليلة 
وليس عىل ذلك  ،وختصيص يومها بالصيام ،النصف من شعبان

وقد ورد يف فضلها أحاديث ضعيفة  ،دليل جيوز االعتامد عليه
 فكله ،أما ما ورد يف فضل الصالة فيها ،جيوز االعتامد عليها ال

ه عىل ذلك كثري من أهل العلم ،موضوع وسيأيت ذكر  ،كام نبَّ
بعض كالمهم إن شاء اهللا. وورد فيها أيًضا آثار عن بعض 

والذي أمجع عليه مجهور  ،السلف من أهل الشام وغريهم
 اهلوأن األحاديث الواردة يف فض ،العلامء: أن االحتفال هبا بدعة
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ذلك احلافظ ابن  وممن نبه عىل ،وبعضها موضوع ،كلها ضعيفة
حاديث الضعيفة واأل ،يف كتابه (لطائف املعارف) وغريه ،برج

أما  ،إنام يعمل هبا يف العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة
فليس له أصل صحيح حتى  ،االحتفال بليلة النصف من شعبان

 ستأنس له باألحاديث الضعيفة.يُ 
عباس شيخ وقد ذكر هذه القاعدة اجلليلة اإلمام: أبو ال

ما قاله  ،اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا. وأنا أنقل لك: أهيا القارئ
 ،حتى تكون عىل بينة يف ذلك ،بعض أهل العلم يف هذه املسألة

العلامء رمحهم اهللا عىل أن الواجب: رد ما تنازع فيه  وقد أمجع
فام  ،غوإىل سنة رسول اهللا  ،ألالناس من املسائل إىل كتاب اهللا 

وما خالفهام  ،أو أحدمها فهو الرشع الواجب االتباعحكام به 
وما مل يرد فيهام من العبادات فهو بدعة ال جيوز  ،وجب إطراحه

كام قال سبحانه يف سورة  ،فضًال عن الدعوة إليه وحتبيذه ،فعله
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò﴿النساء: 
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á 

â ã ä﴾،  :وقال تعاىل﴿Á Â Ã Ä Å 
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Æ Ç È﴾ وقال تعاىل:  ،اآلية من سورة الشورى﴿> ? 
@ A B C D E F G H﴾  اآلية من سورة

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: ألوقال  ،آل عمران
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À﴾وهي نص يف وجوب  ،. واآليات يف هذا املعنى كثرية

ووجوب الرىض  ،رد مسائل اخلالف إىل الكتاب والسنة
وخري للعباد يف العاجل  ،اإليامنوأن ذلك هو مقتىض  ،بحكمهام
 وأحسن تأويًال: أي عاقبة. ،واآلجل

 يف كتابه (لطائف املعارف) - رمحه اهللا- قال احلافظ ابن رجب 
وليلة النصف من «ما نصه:  -بعد كالم سبق- يف هذه املسألة 

 ،شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان
ظموهنا وجيتهدون فيها يع ،ولقامن بن عامر وغريهم ،ومكحول
وقد قيل: إنه  ،وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها ،يف العبادة

 ،فلام اشتهر ذلك عنهم يف البدان ،بلغهم يف ذلك آثار إرسائيلية
ووافقهم عىل  ،اختلف الناس يف ذلك فمنهم من قبله منهم

وأنكر  ،منهم طائفة من عبَّاد أهل البرصة وغريهم ،تعظيمها
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ونقله  ،ليكةوابن أيب م ،منهم: عطاء ،ذلك أكثر علامء احلجاز
وهو قول  ،عن فقهاء أهل املدينة ،عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

وقالوا: ذلك كله بدعة. واختلف  ،أصحاب مالك وغريهم
 علامء أهل الشام يف صفة إحيائها عىل قولني:

خالد  كان ،أحدمها: أنه يستحب إحياؤها مجاعة يف املسجد
 ،بن معدان ولقامن بن عامر وغريمها يلبسون فيها أحسن ثياهبما

 ،ويقومون يف املسجد ليلتهم تلك ،ويتبخرون ويتكحلون
وقال يف قيامها يف املساجد  ،ووافقهم إسحاق بن راهوية عىل ذلك

 نقله حرب الكرماين يف مسائله. ،مجاعة: ليس ذلك ببدعة
  املسجد للصالة والقصصوالثاين: أنه يكره االجتامع فيها يف

وهذا قول  ،وال يكره أن يصيل الرجل فيها خلاصة نفسه ،والدعاء
وهذا هو األقرب  ،األوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعاملهم

إىل أن قال: وال يعرف لإلمام أمحد كالم يف ليلة  ،إن شاء اهللا تعاىل
ويتخرج يف استحباب قيامها عنه روايتان: من  ،نصف شعبان

فإنه (يف رواية) مل يستحب  ،روايتني عنه يف قيام ليلتي العيدال
واستحبها  ،وأصحابه غل عن النبي قيامها مجاعة؛ ألنه مل ينق
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وهو  ،لفعل عبد الرمحن بن يزيد بن األسود لذلك ،(يف رواية)
مل يثبت فيها يشء عن  ،فكذلك قيام ليلة النصف ،من التابعني

ها عن طائفة من التابعني وثبت في ،وال عن أصحابه غالنبي 
 من أعيان فقهاء أهل الشام.

وفيه  ،انتهى املقصود من كالم احلافظ ابن رجب رمحه اهللا
 يوال عن أصحابه  غالترصيح منه بأنه مل يثبت عن النبي 

 .يشء يف ليلة النصف من شعبان
وأما ما اختاره األوزاعي رمحه اهللا من استحباب قيامها  
فهو غريب  ،افظ ابن رجب هلذا القولواختيار احل ،لألفراد

 ،وضعيف؛ ألن كل يشء مل يثبت باألدلة الرشعية كونه مرشوًعا
سواء فعله مفرًدا أو يف  ،مل جيز للمسلم أن حيدثه يف دين اهللا

ه أو أعلنه؛ لعموم قول النبي  ،مجاعة َمْن َعِمَل «: غوسواء أرسَّ
وغريه من األدلة الدالة عىل  ،»َعَمًال َليَْس َعَليِْه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ 

 إنكار البدع والتحذير منها.
وقال اإلمام أبو بكر الطرطويش رمحه اهللا يف كتابه (احلوادث 

                                                 
 ).١٧١٨مسلم ( )،٩/١٠٧رواه البخاري () ١(



 

 

٣٢  

قال: ما  ،وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم«والبدع) ما نصه: 
نا وال فقهائنا يلتفتون إىل النصف من اخيأدركنا أحًدا من مش

وال يرون هلا فضًال عىل  ،مكحول وال يلتفتون إىل حديث ،شعبان
وقيل البن أيب مليكة: إن زياًدا النمريي يقول: إن أجر  ،»ما سواها

فقال: لو سمعته وبيدي  ،ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر
ا وكان ،عصا لرضبته  انتهى املقصود. ،زياد قاص&

وقال العالمة الشوكاين رمحه اهللا يف (الفوائد املجموعة) ما 
من صىل مائة ركعة ليلة النصف من شعبان  ،يا عيل«حديث: «ه: نص

عرش مرات قىض  ،يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد
ويف ألفاظه املرصحة بام يناله  ،إلخ. وهو موضوع» اهللا له حاجة

ورجال  ،فاعله من الثواب ما ال يمرتي إنسان له متييز يف وضعه
ق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواهتا وقد روي من طري ،جمهولون

 ،وقال يف (املخترص): حديث صالة نصف شعبان باطل ،يلجماه
إذا كان ليلة النصف من شعبان «والبن حبان من حديث عيل: 

مائة «ضعيف. وقال يف (الآللئ):  ،»وصوموا هنارها ،فقوموا ليلها
 ،مع طول فضله »عرش مرات ركعة يف نصف شعبان باإلخالص



 

 

٣٣  

ومجهور رواته يف الطرق الثالثة  ،مي وغريه موضوعللديل
واثنتا عرشة ركعة باإلخالص ثالثني «قال:  ،جماهيل ضعفاء

 موضوع.» وأربع عرشة ركعة«موضوع.  ،»مرة
كصاحب  وقد اغّرت هبذا احلديث مجاعة من الفقهاء

وقد رويت صالة هذه  ،وكذا من املفرسين ،(اإلحياء) وغريه
عىل أنحاء خمتلفة كلها  - نصف من شعبانأعني: ليلة ال- الليلة 

وال ينايف هذا رواية الرتمذي من حديث عائشة  ،باطلة موضوعة
 ،ونزول الرب ليلة النصف إىل سامء الدنيا ،إىل البقيع غلذهابه 

فإن الكالم إنام هو  ،وأنه يغفر ألكثر من عدة شعر غنم بني كلب
حديث عائشة عىل أن  ،يف هذه الصالة املوضوعة يف هذه الليلة

كام أن حديث عيل الذي تقدم ذكره يف  ،هذا فيه ضعف وانقطاع
عىل ما فيه من  ،ال ينايف كون هذه الصالة موضوعة ،قيام ليلها

 انتهى املقصود.» الضعف حسبام ذكرناه
حديث صالة ليلة النصف موضوع «قال احلافظ العراقي: 

كتاب  وقال اإلمام النووي يف ،عليه وكذٌب  غعىل رسول اهللا 
وهي اثنتا عرشة  ،الصالة املعروفة بصالة الرغائب«(املجموع): 



 

 

٣٤  

وصالة ليلة  ،ركعة بني املغرب والعشاء ليلة أول مجعة من رجب
هاتان الصالتان بدعتان  ،النصف من شعبان مائة ركعة

وال يغرت بذكرمها يف كتاب: (قوت القلوب) و(إحياء  ،منكرتان
 ،فإن كل ذلك باطل ،ر فيهاموال باحلديث املذكو ،علوم الدين)

وال يغرت ببعض من اشتبه عليه حكمهام من األئمة فصنف 
 ».فإنه غالط يف ذلك ،ورقات يف استحباهبام

وقد صنف الشيخ اإلمام: أبو حممد عبد الرمحن بن 
 ،فأحسن فيه وأجاد ،إسامعيل املقديس كتاًبا نفيًسا يف إبطاهلام

ا وكالم أهل العلم يف هذه املسألة كثري ولو ذهبنا ننقل كل ما  ،جد&
ولعل فيام  ،لطال بنا الكالم ،اطلعنا عليه من كالم يف هذه املسالة

 ذكرنا كفاية ومقنًعا لطالب احلق.
يتضح  ،ومما تقدم من اآليات واألحاديث وكالم أهل العلم

لطالب احلق أن االحتفال بليلة النصف من شعبان بالصالة أو 
ام بدعة منكرة عند أكثر أهل وختصيص يومها بالصي ،غريها
بل هو مما حدث يف  ،وليس له أصل يف الرشع املطهر ،العلم

ويكفي طالب احلق يف هذا  ،ياإلسالم بعد عرص الصحابة 



 

 

٣٥  

. وما جاء ﴾K L M N﴿: ألالباب وغريه قول اهللا 
َمْن َأْحَدَث ِيف َأْمِرَنا َهَذا «: غوقول النبي  ،يف معناها من اآليات

ويف  ،وما جاء يف معناه من األحاديث ،»نُْه َفُهَو َردٌّ َما َليَْس مِ 
: غقال: قال رسول اهللا  تصحيح مسلم عن أيب هريرة 

وا َلْيَلَة ا  َال « يَاِيل ُجل َختُصُّ وا َيْوَم ا ،ُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبْنيِ اللَّ ُمَعِة ُجل َوَال َختُصُّ
اِم إِالَّ َأْن َيكُ ألَ بِِصَياٍم ِمْن َبْنيِ ا فلو ، »وَن ِيف َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ يَّ

لكانت  ،جائًزا لعبادةا نم بيشء ،كان ختصيص يشء من الليايل
ليلة اجلمعة أوىل من غريها؛ ألن يومها هو خري يوم طلعت عليه 

فلام  ،غبنص األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا  ،الشمس
عىل أن  دلَّ  ،من ختصيصها بقيام من بني الليايل غالنبي  حذر

ال جيوز ختصيص يشء منها بيشء  ،غريها من الليايل من باب أوىل
 إالَّ بدليل صحيح يدل عىل التخصيص. ،من العبادة

وملا كانت ليلة القدر وليايل رمضان يرشع قيامها واالجتهاد 
وفعل  ،وحث األمة عىل قيامها ،عىل ذلك غنبه النبي  ،فيها

                                                 
 ).١٧١٨و مسلم ( )، ٢٦٩٧رواه البخاري () ١(
 ).١١٤٤رواه مسلم () ٢(
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َمْن َقاَم «أنه قال:  غنبي كام يف الصحيحني عن ال ،ذلك بنفسه
َم ِمْن َذْنبِهِ  ،َرَمَضاَن إِيَامًنا َواْحتَِساًبا َمْن َقاَم لَْيَلَة و ،ُغِفَر لَُه َما َتَقدَّ
َم ِمْن َذْنبِه ،الَقْدِر إِيَامًنا َواْحتَِساًبا . فلو كانت ليلة »ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
جب أو ليلة اإلرساء أو ليلة أول مجعة من ر ،النصف من شعبان

ألرشد  ،واملعراج يرشع ختصيصها باحتفال أو يشء من العبادة
ولو وقع يشء من ذلك لنقله  ،أو فعله بنفسه ،األمة إليه غالنبي 

 ،وهم خري الناس ،ومل يكتموه عنهم ،إىل األمة يالصحابة 
وريض اهللا  ،وأنصح الناس بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم

وقد عرفت آنًفا من  ،وأرضاهم غل اهللا صحاب رسوأعن 
وال عن أصحابه  غكالم العلامء أنه مل يثبت عن رسول اهللا 

وال يف ليلة  ،يشء يف فضل ليلة أول مجعة من رجب ي
فعلم أن االحتفال هبام بدعة حمدثة يف  ،النصف من شعبان

 ،بدعة منكرة ،وهكذا ختصيصها بيشء من العبادة ،اإلسالم
التي يعتقد بعض الناس  ،وعرشين من رجبوهكذا ليلة سبع 

                                                 
 ).٧٥٩سلم (و م )،٣٧رواه البخاري () ١(
 ).٧٦٠و مسلم ( )،٢٠١٤رواه البخاري () ٢(
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 ،ال جيوز ختصيصها بيشء من العبادة ،أهنا ليلة اإلرساء واملعراج
فكيف  ،هذا لو ُعلمت ،كام ال جيوز االحتفال هبا لألدلة السابقة

وقول من قال: أهنا  ،والصحيح من أقوال العلامء أهنا ال تعرف
ه يف قول باطل ال أساس ل ،ليلة سبع وعرشين من رجب

 ولقد أحسن من قال: ،األحاديث الصحيحة
 

 

 
  

 

املسؤول أن يوفقنا وسائر املسلمني للتمسك بالسنة  واهللا
وصىل اهللا  ،إنه جواد كريم ،واحلذر مما خالفها ،والثبات عليها

 .له وصحبه أمجعنيوسلم عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آ
* * * 

                                                 
-١/١٨٦جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسامحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا () ١(

١٩٢.( 
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أن ليلة النصف من شعبان ليلة  شباههمأاعتقاد العامة و«

وأن االجتامع إلحيائها بالذكر  ،ذات مكانة خاصة عند اهللا
والعبادة والدعاء والقرآن مرشوع ومطلوب وتبع ذلك أن وضع 

ظام خاص جيتمعون يف املسجد ويصلون صالة هلم يف إحيائهم ن
ة (يس) ثم ورثم يقرءون س ،باسم صالة النصف من شعبان

يتبهلون بدعاء معروف (دعاء النصف من شعبان) حتى قال: 
إنام هو فضل شهر شعبان كله وفيه  غوالذي صح عن النبي 
أما خصوص ليلة النصف واالجتامع  ،اإلكثار من الصوم
ومل  عائها مل يرد فيها يشء صحيح عن النبيإلحيائها وصالهتا ود

 .»يعرفها أحد من أهل الصدر األول
* * * 

                                                 
 ).١٨٨الفتاوى للشيخ حممود شلتوت (ص:) ١(
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  ال تصح في شهر شعبانأحاديث 
أنه ليس هناك حديث صحيح يف  -وإياكاهللا  نيرمح-اعلم 

وعليه فإن ختصيصه  ،ختصيص صيام النصف من شعبان أو قيامه
هر األحاديث ومن أش ،بصيام أو صالة بدعة منكرة ال دليل هلا

  التي ال تصح يف ذلك ماييل:
 ،»فضل شهر شعبان كفضيل عىل سائر األنبياء«حديث:  - ١

 .كام يف كتابه (تبيني العجب) ،قال ابن حجر: إنه موضوع
حديث ختصيص صيام هنار ليلة النصف من شعبان  -٢

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها «وقيام ليلها: 
 .»اوُصوموا هناره

مخُس لياٍل ال تردُّ فيهنَّ الدعوة: أول ليلة من «حديث:  -٣
 ،وليلة الفطر ،وليلة اجلمعة ،ن شعبانموليلة النصف  ،رجب

 .»وليلة النحر
                                                 

 ).١٤-١٣كتاب تبيني العجب(ص: انظر:) ١(
 موضوع السند. وقال: ،)٢١٣٢انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين () ٢(
 .)١٤٥٢سلسلة األحاديث الضعيفة ( انظر:)٣(
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أتاين جربيل عليه السالم فقال: هذه ليلة «حديث:  -٤
اء من النار بعدد شعور غنم تقالنصف من شعبان وهللا فيها ع

 .»كلب
مئة  ،يا عيل من صىل ليلة النصف من شعبان«حديث:  -٥

ركعة بألف (قل هو اهللا) قىض اهللا له كل حاجة طلبها تلك 
 .»الليلة
من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة (قل «حديث:  -٦

ونه  .»هو اهللا أحد) بعث اهللا إليه مئة ألف ملك يبرشِّ
من صىل ليلة النصف من شعبان ثالث عرشة «حديث:  -٧

كعة (ويف لفظ اثنتي عرشة ركعة) يقرأ يف كل ركعة ثالثني مرة ر
 .»(قل هو اهللا أحد) ُشفع يف عرشة قد استوجبوا النار

                                                 
 .)١٦٥١ضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب ()١(
-٤٣٩للمال عيل القاري (ص: ،انظر: األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة) ٢(

٤٤٠(. 
 ) بنحوه.٥/٢٧١البن حجر ( ،انظر كتاب: لسان امليزان) ٣(
واملوضوعات  ،)٤٤٠رفوعة يف األخبار املوضوعة (ص:انظر: األرسار امل) ٤(

 وفيه مجاعة جمهولون. ،وقال ابن اجلوزي: موضوع ،)٢/١٩٢(
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من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان «حديث:  -٨
 .»مل يمت قلبه يوم متوت فيه القلوب

ا الليايل اخلمس؛ وجبت له اجلنة: ليلة يحمن أ«حديث:  -٩
وليلة النصف من  ،وليلة الفطر ،وليلة النحر ،وليلة عرفة ،يةالرتو

  .»شعبان
* * * 

                                                 
 ).٩٢٤انظر كتاب: العلل املتناهية () ١(
 .)٦٦٧لأللباين ( ،ضعيف الرتغيب والرتهيب )٢(
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  الوصايا التي يحسن تطبيقها بعض
  لشهر رمضان افي هذا الشهر استعدادً 

 .أن يبلغنا هذا الشهر ألسؤال اهللا 
فلعله آخر عام  ،عزم النية عىل اإلكثار من األعامل الصاحلة

 .ندرك فيه هذا الشهر
 # " !﴿ ألألمر اهللا  إمتثاًال  ؛النصوح التوبة

 .]٨التحريم:[ ﴾) ' & % $
 ،اخلمس يف مجاعة مع التبكري إليهااملحافظة عىل الصلوات 

 ' & % $ # " !﴿كام قال تعاىل: 
 s t u v﴿ولقوله تعاىل:  ،]٢٣٨البقرة:[ ﴾)

w x y﴾ ] :١٠٣النساء[. 
ففي  ،يم؛ ملا هلا من األجر العظاملحافظة عىل السنن الراتبة

ةَ صحيح مسلم من حديث أم املؤمنني  بِيِّ  ل ُأمِّ َحبِيبَ َزْوِج النَّ
َا َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ  غ َما ِمْن َعْبٍد ُمْسلٍِم «َيُقوُل:  غَأهنَّ

ًعا َة َرْكَعًة َتَطوُّ إِالَّ َبنَى  ،َغْريَ َفِريَضةٍ  ،ُيَصيلِّ هللاِِ ُكلَّ َيْوٍم ثِنَْتْي َعْرشَ



 

 

٤٣  

 .»نَّةِ َجل َأْو إِالَّ ُبنَِي لَُه َبْيٌت ِيف ا ،نَّةِ َجل َلُه َبْيًتا ِيف ا اهللاُ
 االثننيصوم ك ،احلرص عىل كثرة الصيام يف هذا الشهر

(الثالث عرش والرابع عرش  أيامواخلميس من كل أسبوع وصوم 
صيام يوم وإفطار يوم واخلامس عرش من الشهر اهلجري) أو

 سالم.وهذا صيام داود عليه ال
 اواإلقبال عليه استعدادً  ،احلرص عىل كثرة قراءة القرآن

فبعض السلف رمحهم اهللا كانوا ُيسمون شعبان  ؛لشهر القرآن
اء هذا شهر «وكان أحد السلف إذا دخل شعبان قال:  ،شهر الُقرَّ

وُذكر عن أحدهم أنه كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته » اءرَّ القُ 
 .وتفرغ لقراءة القرآن

 ؛وردها إىل أهلها، لص من حقوق وديون اآلخرينالتخ
 اال حتمل هّم أحدً  ،لكي تقبل عىل هذا الشهر وأنت فارغ البال

 .والدار اآلخرة ألإال اهللا 
 اباللسان واستحضارً  املحافظة عىل األذكار الراتبة قوًال 

 ما بعدسواء كانت أذكار الصباح واملساء أو أذكار  ،بالقلب
                                                 

 .)٧٢٨( رواه مسلم )١(



 

 

٤٤  

وغريها من األذكار التي  ،وم واالستيقاظالصلوات أو أذكار الن
 حيتاجها املسلم يف يومه وليلته.

من فرط يف األوقات الرشيفة وضيعها وأودعها األعامل  فيا
 لعلك أن تتأمل هذه األبيات: ،السيئة وبئس ما استودعها

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

* * * 



 

 

٤٥  

  نسأل اهللا حسنها :الخاتمة
 ة بحسن العمل ال كثرتهإن من األمور املقررة رشًعا أن العرب

وال تنوعه وإنام جاء التذكري يف هذه الرسالة وتسطريها للرتكيز 
عىل العناية بالكتاب والسنة وما جاء فيهام مما هو مرشوع من 

 األزمان واألماكن.يف األعامل والعبادات 
 حيث قال غاالقتداء بالرسول عىل  ألربنا  حثناولقد 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  Ì Ë﴿: سبحانه
Î Í Ñ Ð Ï﴾ :٢١[األحزاب[. 

 ﴾1 2 3﴿ غوثمرة االتباع هي االهتداء هبديه 
 .]٥٤[النور:

ما جاء ولقد جاء يف هذه الرسالة التعريف بشهر شعبان و
متعلقة وفتاوى  ،األعامل البدعية املنترشة فيهوبيان بعض  ،فيه
 .هذا الشهروبعض األحاديث املوضوعة والضعيفة يف ، به

يتضح  ،اآليات واألحاديث وكالم أهل العلمومما تقدم من 
 وختصيصها لطالب احلق أن االحتفال بليلة النصف من شعبان

وختصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند  ،بالصالة أو غريها



 

 

٤٦  

بل هو مما حدث  ،وليس له أصل يف الرشع املطهر ،أكثر أهل العلم
ويكفي طالب احلق يف  ،ييف اإلسالم بعد عرص الصحابة 

 K L M  NO﴿: ألا الباب وغريه قول اهللا هذ
P Q R S T U﴾ وما جاء يف معناها من .
َمْن َأْحَدَث ِيف َأْمِرَنا َهَذا َما َليَْس ِمنُْه «: غوقول النبي  ،اآليات
 .»َفُهَو َردٌّ 

أن يتقبل منا صالح األعامل وأن جيعله  ألسائًال اهللا 
من اهللا القبول راجًيا  غخالًصا هللا متبًعا فيه سنة رسوله 

 Ì Í﴿فام كان من خري فهو من اهللا وحده  ،والسداد واهلداية
Î Ï Ð Ñ﴾ ]وما كان من خطأٍ فمن نفيس  ،]٥٣نحل:ال

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،والشيطان
 .أمجعنيعىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه  وسلم وصىل اهللا

 
 

* * * 
                                                 

 ).١٧١٨و مسلم ( )، ٢٦٩٧رواه البخاري () ١(



 

 

٤٧  

  عـــراجـــالم
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٤٨  
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