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  ...ملاذا؟ االجتهاد يف شعبان

 ...ملن؟الربانية ةواملنح
 

إنَّ احلمدَ هلل حنمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد اهلل ُفال مضل   

 إال اهلل، وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومَن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 
 

 (201)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ{
 

نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِريًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ  }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن

 (2)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ 07وا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ

 (12،10)األحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
داااها، وكل حمدا  بدع ، وكل ، وشر األمور حمملسو هيلع هللا ىلصفإن أصدق احلديث كتاب اهلل ــ تعاىل ــ، وخري اهلدي، هدي حممد 

 بدع  ضالل ، وكل ضالل  يف النار.
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 نبض الرسالة
 ملــاذا االجـتـهــاد فـي شـعـبــان؟

ا وعادة: 
ا
ا فعل اخلريات وترك املنكرات فيكون له سجية وطبع

َّ
: حىت يتعود اإلنسان من  أوالا

ا لرمضان:
ا
ا: االجتهاد يف شعبان يكون استعداد

ا
 ثاني

 الجتهـاد في شعبان يكون عـن طريق:وا
 .المحافظة على الفرائض، وعدم التفريط فيها، واإلكثار من النوافل -2

 .اإلكثار من الصيام في شعبان -1

 .اإلكثار من الصدقة، وقراءة القرآن في شعبان -3

ا: االجتهاد يف شعبان من أجل أنه ترفع فيه األعمال:
ا
 ثالث

 ين على ثالثة أنواع: ورفع األعمال إلى رب العالم

ا: االجتهاد يف شعبان حىت ال تكتب فيه من الغافلني:
ا
 رابع

 العمل على طاعة اهلل وقت غفلة الناس له فوائد منها:

  .أنه أعظم لألجر -2

  .ومن فوائد العمل وقت غفلة الناس أنه يدفع البالء -1
 شـعـبــان واملـنـحـة الـربــانـيـة

  .والشحناء قبل ليلة النصف من شعبان تتخلص من الشركأن  فعليك أخي الحبيب...
 وأعلم أخي الحبيب أنك إن عفوت عن أخيك فإن اهلل تعالى يزدك بهذا العفو عًزا.

 اعملوا بوصية الرسول األمين.   هيا... هيا... احبتي في اهلل...

 إن سالمة صدرك إلخوانك سبب لدخولك الجنة. وأبشرك أخي الحبيب وأقول لك: 

 لة النصف من شعبان وما يتعلق بها من بدع وخرافات:لي
 اعتقادات وأفعال خاطئة خاصة بليلة النصف من شعبان:

:تتمة للفائدة فهذه باقة من األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف فضل شعبان
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 .لكن يبَقى السؤال ،من فعل الخيراتفيه ر ث  ك  في   ،ا أن يجتهد في شهر شعبانمن   اإلنسانعلى 

 ان؟ــبـعـي شـاد فــهـتـاذا االجــمل
 -االجتهاد في شعبان يكون ألمور منها:

  اإلنسان: حىت يتعود أوالا 
َّ
  ريات وترك املنكرات فيكون له سجيةا فعل اخلمن

ا
 :وعادة اوطبع

  ." يفقهه في الدين اد اهلل به خيرً ر  ن ي  ومَ  ،اجةجالخير عادة والشر ل "ملسو هيلع هللا ىلصواألمر كما قال النبي 
 صحيح(سند ب ابن ماجهه أخرج)                                                                                                   

 .لةوقات الفا األ اوخصوص   ،ومن الفقه في الدين عمل الخيرات في كل األوقات
  

 
ا
 االجتهاد يف شعبان يكون : اثاني

ا
 :لرمضان ااستعداد

واألمر  ،حات الربانية على األمة المحمديةومن النف ،لة ان من األوقات الفا أن رم وكما هو معلوم
ن هلل نفحات من ، فإضوا لنفحات رحمة اهللعر وت ،افعلوا الخير دهركم ":ملسو هيلع هللا ىلص كما قال خير البرية

   ." ن روعاتكمؤم  ن ي  وأ ،ستر عوراتكموسلوا اهلل أن ي ،ن يشاء من عبادهيصيب بها مَ  ،رحمته
 ( أنسطبراني من حديث ه ابن أبى الدنيا والأخرج)                                     

إن لربكم في أيام دهركم  ":قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي بن مسلمة في األوسط من حديث محمدوعند الطبراني 
 (2890)الصحيحة:. "ا لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة ال يشقى بعدها أبدً  ،اضوا لهعر فت ،نفحات

 ،تعرض لهذه النفحات الربانيةيأن  اإلنسان من اينبغي على  هفي هذه األحاديث أن ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيقد بي  ول
 وشهر رم ان من النفحات الربانية، والمنح اإللهية على األمة المحمدية. .والمنح اإللهية

وتصان  ،لسنةوتطهر األ ،جنان، فيه تطيب األفواهوروائح ال ،القرآننسائم و  ،في رم ان منح الرحمنفـ 
 من السيئات.وحصن  ،وقاية من المعاصيمن الزلل، و  ع اآلثام، فهو ُجنةالفروج، وتمن
وتشرف بنزول  ،ج بليلة القدرو  تُ  ،وفي ه عميم ،طرد عنه محروم، عطاؤه كثيرأو يُ  ،لئاس هال يخيب في

 ،ر بدر، وفيه تم فتح مكةدين، فقد تم فيه نصوح  المُ  ايةفعت فيه ر ورُ  ،القرآن، وبورك بنزول المالئكة
  .بالسيادة واإليمانالفرح فكان هو الفوز في البدء والختام و 

  .ا أوالنا فيه من النعيم، وحبانا فيه من الرحمات والطيباتم  فالحمد هلل ل  
 .ات ري  تنهمر فيه الرحمات من رب الب ...هرفهو ش

 .سناتمبارك كريم وموسم رابح عظيم و شهر تت اعف فيه الح ...شهر 
  .أنزل اهلل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر... 
  .ر له ما تقدم من ذنبهف  غُ  اواحتساب   امن صامه إيمان   شهر... 
 ُغف ر له ما تقدم من ذنبه اواحتساب   اإيمان  من قامه  ...شهر 
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 له ما تقدم من ذنبه ُغف ر اواحتساب   اقامها إيمان  فيه ليلة خير من ألف شهر من  شهر... 
  .نان فال يغلق منها بابتفتح فيه أبواب الج شهر... 
  .تغلق فيه أبواب النيران فال يفتح منها باب شهر... 
 الجان. ومردةد فيه الشياطين صف  تُ  شهر... 
  .ملسو هيلع هللا ىلصن أتى فيه بعمرة كان كمن حج مع النبي م   شهر... 
  .رهمثل أجله كان  ار فيه صائم  ط  ن ف  م   ..شهر. 

 هلل فيه عتقاء من النار وذلك كل ليلة...شهر.
ض لهذه عر  ن ت  ا  لم  ئفهني ،ألمة المحمديةلوالتي وهبها رب البرية  ،وغير ذلك من الجوائز والمنح الربانية

 .ر له جميع السيئاتف  وخرج من رم ان وقد غُ  ،النفحات
 يحصل على جوائز رم ان وهذه فإنه ال ،ا من اآلنأن يفوز بجوائز رمضان فليستعد لهفمن أراد 

 .إال لمن استعد لها من شعبان ،المنح الربانية
 ل النبيئ  س   ":قال  أنسبسند فيه مقال عن  البيهقيه الترمذي و أخرجولذلك جاء في الحديث الذي 

 (2013)ضعيف الجامع:.  " رمضان؛ لتعظيم قال: شعبان؟ أي الصوم أفضل بعد رمضان ملسو هيلع هللا ىلص
ن كان الحديث ضعيفً   .إال أن معناه صحيح اوا 

به نافلة، والنافلة التي تتبع الفرض وتكون بعده إنما تكون رض يسبقه نافلة ويعقُ فن الومن المعلوم أ -
رض هي بمثابة التوطئة والتمهيد القبلية والتي تسبق الف السنةوأما  ،لجبر النقص الذي تم في الفرض

  :ابن ماجهه أخرجسبق معنا في الحديث الذي  كما ،الستقبال الفرض، وتعويد النفس على فعل الخير
كان  ،والصدقة ،وقراءة القرآن ،والقيام ،ب في شعبان على الصيامدر  فمن ت   اجة""الخير عادة والشر لج

 ،فإنه سيخرج من رم ان كما دخل فيه ؛د من اآلن على فعل الخيراتن لم يتعو ـوم   .كذلك في رم ان
دخل عليه رمضان رجل  نفأرغم  "ه الترمذي والحاكم:أخرج الذيوله حظ ونصيب من هذا الحديث 

  ." فر لهغ  لخ قبل أن ي  نساثم 
 افي العام القادم سيكون أكثر اجتهاد   هنفسه أن، وُيم ن ي ويخرج من رم ان وهو غير راض عن نفسه

 ن يضمن قلبه؟!ومَ  !ن يضمن عمره؟لكن مَ  .اونشاط  
ها كيف يشاء، فربما كتب اهلل له بُ قل  بعين من أصابع الرحمن يُ بيد اهلل، كما أن القلوب بين إص رفالعم

فإذا كان خرج من رم ان  ؟!ى، لكن هل ي من قلبهالبقاء حتى أدرك رم ان القادم كما كان يتمن  
إن لم تثمر الشجرة  !فر اليدين، فمتى سيغفر له إن لم يغفر له في رم ان فمتى؟صوهو موسم المغفرة 
 من اآلن نستعد لموسم الغفران...  ... هيافهيا !ر؟في أوانها فمتى تثم
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 ن طريق:ـاد يف شعبان يكون عـواالجته
 :واإلكثار من النوافل ا،وعدم التفريط فيه ،احملافظة على الفرائض -1

َوَما َتَقر َب إ َلي  َعب د ي  ":: قال اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 
ء   ب ه ، َفإ ذَ  ب َشي  ي َيَتَقر ب  إ َلي  ب الن َواف ل  َحت ى أ ح  ت  َعَلي ه  َوَما َيَزال  َعب د  َبب ت ه  ك ن ت  َأَحب  إ َلي  م م ا اف َتَرض  ا َأح 

َله  ال   ش  ب َها، َور ج  ر  ب ه ، َوَيَده  ال ت ي َيب ط  َمع  ب ه ، َوَبَصَره  الذ ي ي ب ص  َعه  الذ ي َيس  ي ب َها، َوا  ن  َسم  ت ي َيم ش 
يَذن ه   َتَعاَذن ي أل ع  َين ه ، َوَلئ ن  اس  ط   ". َسَأَلن ي أل ع 

 

 جبر النقص الذي ربما يقع في الفرائض:والنوافل سبب ل 
َل  "يقول: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل   فقد أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة إن  َأو 

َم ال ق َياَمة  م ن  َعَمل ه  َصاَلت ه ، َفإ ن  َصل َحت  َفَقد  َأف َلَح َوَأن َجَح، َوا  ن  َفَسَدت  َفَقد   َما ي َحاَسب  ب ه   ال َعب د  َيو 
وا َهل  ل َعب د ي م ن  َتَطوُّع  َفي   ٌء، َقاَل الر بُّ عز وجل: ان ظ ر  َر، َفإ ن  ان َتَقَص م ن  َفر يَضت ه  َشي  َكم َل َخاَب َوَخس 

 ". ب َها َما ان َتَقَص م ن  ال َفر يَضة ؟ ث م  َيك ون  َسائ ر  َعَمل ه  َعَلى َذل كَ 
 

 للقرب من اهلل تعالى والنوافل سبب. 
 فكلما سجدت كلما اقتربت. (28)العلق: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} قال تعالى:

 

 لتكفير الخطايا، ورفع الدرجات. والنوافل سبب 

َلى َرسول  اهلل   قال: مَع دان  بن  أبي َطل حةَ عن مسلم فقد أخرج اإلمام  َباَن َمو  : ملسو هيلع هللا ىلصَلق يت  َثو  ، َفق لت 
َمال  إلى اهلل ، َفَسَكَت. ث م   : بَأَحب  األع  ل ن ي الل ه  به الَجن َة؟ أو  قاَل ق لت  خ  َمل ه  ي د  ن ي بَعَمل  أع  ب ر  َسَأل ت ه   أخ 

َعَلي َك بَكث َرة  السُّج ود  ل ل ه ، فإن َك  "، َفقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصَثَة َفقاَل: َسَأل ت  عن ذلَك َرسوَل اهلل  َفَسَكَت. ث م  َسَأل ت ه  الث ال  
يَئةً  َدًة، إال  َرَفَعَك الل ه  بَها َدَرَجًة، وَحط  َعن َك بَها َخط  د  ل ل ه  َسج   ." ال َتس ج 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص نعدنامع الحبيب ال انأعلى درجات الجن ىسكنلسبب  والنوافل.  
 ملسو هيلع هللا ىلصك ن ت  أب يت  مع َرسول  اهلل   ":قال  اإلمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب األسلمي أخرجفقد 

: ه َأل َك م َراَفَقَتَك في الَجن ة . قاَل: أو  غيَر ذلَك ق لت  : أس  و فأَتي ت ه  بَوض وئ ه  وَحاَجت ه  َفقاَل ل ي: َسل  َفق لت 
ن ي عَلى َنف س    ." َك بَكث َرة  السُّج ود  َذاَك. قاَل: فأع 
لى هذه األشواق العالية من مصاحبة خير البرية في الجنة، وال تكون هذه فبكثرة السجود يصل المرء إ

 .عاءات الكاذبةد  المصاحبة باألماني واال
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 :اإلكثار من الصيام يف شعبان -2
ال  :يصوم حتى نقول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  "قالت: –رضي اهلل عنها  –البخاري عن عائشة  أخرجفقد 

وما  ،إال رمضان استكمل صيام شهر   ملسو هيلع هللا ىلصوما رأيت رسول اهلل  ،ال يصوم :فطر حتى نقولوي   ،فطري  
 ".منه في شعبان ا"وما رأيته في شهر أكثر صيامً  وفي رواية: -.  " من شعبان ارأيته أكثر صيامً 

 

يصوم من  ملسو هيلع هللا ىلصيكن النبي  لم "قالت: -رضي اهلل عنها –البخاري ومسلم من حديث عائشة  أخرجو 
 ." فإنه كان يصوم شعبان كله ،شهر أكثر من شعبان

    ".أن يقال: صام الشهر كله الشهر جائز في كالم العرب إذا صام أكثر ":-رحمه اهلل-قال ابن المبارك
 (3/221)سنن الترمذي:                                                                                                           

بأنه كان يصوم شعبان كله، فليس على  ر ي اهلل عنها وقول عائشة ":-رحمه اهلل-وقال ابن بطال
  اهـ ميعه ".ظاهره وعمومه، والمراد أكثره ال ج

 ." كان يصوم شعبان إال قلياًل  ":الصحيحينفي رواية  يدل على هذاو 

 ،ناس يصومون رجب ملسو هيلع هللا ىلصذكر لرسول اهلل  "قالت: -ا عنهرضي اهلل-روى ابن وهب عن عائشة و 
 ."؟!فقال: أين هم من شعبان

قبل رم ان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان أفلما  ن السلف جارية ألحد الناس:وباع قوم م
فلما رأت الجارية ذلك  ،كما يصنع كثير من الناس اليوم ،المطعومات والمشروبات الستقبال رم ان

قالوا: الستقبال شهر رم ان. فقالت: وأنتم ال تصومون إال في  لماذا تصنعون ذلك؟قالت:  ،منهم
 ،وني إليهمد  رُ  ،ال حاجة لي فيكم ،ة عندهم كأنها كلها رم انن  واهلل لقد جئت من عند قوم الس   ،رم ان

 ." ورجعت إلى سيدها األول
وفي  ك لإلكثار من الصيام فيهأن تكثر من الصيام في شعبان، والذي يدفع ...احلبيب أخيفعليك 

  .التطوع ف ل الصيام تقف وتتعرف علىأن  ؛غيره
ا واحد ا نافلة فاهلل يباعد وجهه عن النار سبعين عام، وفي رواية مائة عام،  -تعالى -فمن صام يوم 

 .وفي رواية خمسمائة عام
ًما ف ي َسب يل  اهلل  َمن  َصاَم  "قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فقد أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي سعيد  ، (2)َيو 

يًفا ين َخر   (9318صحيح الجامع: )  ." (1)َباعَد اهلل  ب َذلك الَيوم حر  َجهن م َعن  َوجه ه  َسب ع 
 

                                                 
 (3/212: أي في طاعة هللا، فالمراد: من صام قاصًدا وجه هللا، وقيل إنه الجهاد في سبيل هللا" )المفهم -رحمه هللا -في سبيل هللا: قال القرطبي -1

 : وقوله "في سبيل هللا": أي هلل ولوجهه، أو في الغزو، أو الحج.-رحمه هللا  -مناويوقال ال 

 سبعين خريفًا: أي مسيرة سبعين عاًما. -2
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َما م ن  َعب د  َيص وم  َيوًما ف ي  "قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -
يًفا (1)َسب يل  اهلل  إ ال  َباَعدَ  ين َخر  َهه  َعن  الن ار  َسب ع  م َوج   ." اهلل  ب َذلَك الَيو 

 

َزح اهلل  َوجهه َعن  الن ار  اهلل ،َمن  َصاَم َيوًما ف ي َسب يل   "وفي رواية عند اإلمام أحمد والترمذي: - َزح 
يًفا ين َخر   (9336)صحيح الجامع: .  " ب َذل ك ال َيوم َسب ع 

ي ام ف ي س ب يل  " ":90/192شرحه على مسلم  "في -رحمه اهلل-قال النووي  يلة الص  وفي الحديث: "ف   
ر ب ه ، و ال  ي ُفوت ب ه  حق ا، وال  ي خت ل ب ه ق ت اله ، وال  غ ير ه  م ن م هم ات  ل ى م ن ال  ي ت  ر  اهلل ، وهو م حُمول ع 

 هـا .سبعين سنة" به:لسنة، والمراد والخريف: ا منها،غ زوه، ومعناه: المباعدة عن النار، والمعافاة 
 

" َمن  َصاَم َيوًما ف ي َسب يل  : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اهلل  وأخرج النسائي من حديث عقبة بن عامر
اَئة  َعام يرة م  نه  َجهن م َمس   (9330)صحيح الجامع: . " اهلل ، َباَعد اهلل  م 

 

سبيل  يوًما فيمن صام  ":ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  : قالقال  الباهليوأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة -
 ". بين السماء واألرض اخندًقا، كماهلل بينه وبين النار  لاهلل، جع

 (9333صحيح الجامع :( )393:)السلسة الصحيحة                                                          

  ملسو هيلع هللا ىلصكما أخبر الحبيب النبي  ومن المعلوم أن المسافة التي بين السماء واألرض خمسمائة عام
 

 "مائة عام وفي رواية: " سبعين خريًفا" بصيام يوم واحد يباعد اهلل وجهك عن النار سبحان الملك!!!
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ  }فَمَن كتابه الكريم: يقول في رب العالمينحين أن  في ""خمسمائة عام وفي رواية:"

 (293آل عمران:) الْغُرُورِ{مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّ َ فَقَدْ فَازَ  وَ

 أغتنمها قبل أن تأتيك المنية. ..إنها منح وعطايا وهدايا ربانية لألمة المحمدية فهيا ...هيا
إلى عدم جواز الصيام بعد ذهبوا  الشافعيةهناك أمر ينبغي أن أنوه عنه وأشير إليه، وهو أن :تنبيه

أن النبي   ه أبو داود والترمذي عن أبى هريرةأخرجواستدلوا بالحديث الذي  .شعبان النصف من
  ." إذا انتصف شعبان فال تصوموا ":قال ملسو هيلع هللا ىلص

  .إلى جواز الصيام بعد النصف من شعبان :بينما ذهب جمهور أهل العلم
ألنه  ؛بعض بالشذوذوحكم عليه ال، (فهو حديث منكر) ،بـ"النكارة"وحكم أهل العلم على الحديث السابق 

يتقدمن  ال" قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرةأخرجيخالف الحديث الذي 
 ." فليصم ذلك اليوم ؛أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إال أن يكون رجل كان يصوم صومه

 جواز الصيام بعد النصف من شعبانوفى هذا الحديث دليل على 
                                                 

  .وفي رواية:" بَعَّدَ  -1
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 .في شعبان ملسو هيلع هللا ىلص صيام النبي ةاألحاديث المتقدمة في صف :اويدل على ذلك أيضً 
 ند صحيح عن أم سلمةسب ابن ماجهه الترمذي والنسائي و أخرجآخر  اأضف إلى هذه األدلة حديثً 

  ."يصوم شهرين متتابعين إال شعبان ورمضان ملسو هيلع هللا ىلص ما رأيت النبي ":قالت -رضي اهلل عنها-
إال شعبان  اتامً  الم يكن يصوم من السنة شهرً  ملسو هيلع هللا ىلصه أن "وفي رواية أخرى عند أبي داود أنها قالت:

 (1069صحيح أبي داود: ( )2013)صحيح الترغيب: ." يصله برمضان

هو قول الجمهور على جواز الصيام بعد النصف من شعبان، على أن يتوقف عن الصيام  :فالراجح
عادته صيام االثنين  نه إذا كان منأأي ، حدهمأكان يصومه  اإال صوم   ،قبل رم ان بيوم أو يومين

وهو ما قبل رم ان بيوم، فهذا  ،فال مانع أن يصوم يوم االثنين ،والخميس فجاء رم ان يوم الثالثاء
 علم.أواهلل  .جائز بنص الحديث

 :ن يف شعبانآوقراءة القر ،اإلكثار من الصدقة -3
مرين على صيام والصيام في شعبان كالت "":لطائف المعارف"كما في  -رحمه اهلل-ل ابن رجبيقو

لئال يدخل في صوم رم ان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده،  ؛رم ان
 .فيدخل في صيام رم ان بقوة ونشاط ؛ووجد بصيام شعبان قبله حالوة الصيام ولذته

 ؛وقراءة القرآن ،من الصيام ،ع في رم انر  ع فيه ما شُ ر  شُ  ،ولما كان شعبان كالمقدمة لرم ان
  .وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن ،رم ان يليحصل التأهب لتلق

انكبوا على المصاحف  ،كان المسلمون إذا دخل شعبان ":قال  أنسوقد روينا بإسناد ضعيف عن 
  ." وا زكاة أموالهم تقوية لل عيف والمسكين على صيام رم انأخرجو  ،فقرءوها

 ." ن شهر القراءشهر شعبا :كان يقال "قال سلمة بن كهيل:
 ."هذا شهر القراء  :إذا دخل شعبان قال "يقول: -رحمه اهلل-وكان حبيب بن أبى ثابت

  ." إذا دخل شعبان أغلق حانوته، وتفرغ لقراءة القرآن ":وكان عمرو بن قيس المالئي
يك فما لي؟ قال: جعلت ف ،جعلتني بين شهرين عظيمين ...رب   يا :قال شعبان "قال الحسن بن سهل:

 (-رحمه اهلل-من كالم ابن رجب)انتهى .  " قراءة القرآن

 بعشر أمثالها  ةوالحسن ة،أن لك بكل حرف تقرؤه حسن ...احلبيب أخييكفيك أن تعرف 
من  امن قرأ حرفً " قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  الترمذي بسند صحيح عن عبد اهلل بن مسعود أخرجفقد 

 ،والم حرف ،ولكن ألف حرف ،حرف "آلم" :ال أقول ،ثالهابعشر أمحسنة والحسنة، كتاب اهلل فله به 
 ." وميم حرف

 وفضائل القرآن كثيرة ال يسعنا ذكرها في هذا المقام.
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ا
 :نه ترفع فيه األعمالمن أجل أيف شعبان االجتهاد : اثالث
 لم أرك، قلت يا رسول اهلل "قال: وأبو داود والنسائي عن أسامة بن زيد أحمد اإلمام أخرجفقد 

وهو  ،بين رجب ورمضان ،تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه
 ." أن يرفع عملي وأنا صائم بُّ عمال فيه إلى رب العالمين، فأح  شهر ترفع األ

 

وفي رواية أخرى عند البيهقي في شعب اإليمان من حديث أسامة بن زيد ـ رضي اهلل عنهما ـ أن 
فع فيه أعمال العباد، فأحب ر  بان بين رجب وشهر رمضان، تغفل الناس عنه، ت  " شعقال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 (2989( ، )الصحيحة:3122)صحيح الجامع:. " أن ال يرفع عملي إال وأنا صائم
فإذا  ،امن الناس يجتهدون فيه، فإورم ان من الشهور المعظمة ،ن رجب من األشهر المحرمةفحيث إ

 :ث أحدهم نفسه فيقولحد  فيُ  ،وفتح الشيطان لهم باب التسويف ،ما جاء شعبان ترك الناس العبادة
عن  محتى يقعده ،ي واألملالشيطان باب التمن   موسأفعل، فيفتح له ...وسأفعل ،سأجتهد في رم ان
يهم من  ويُ  ،وينصرف عنهم وهم خاسرون ،عليهم رم ان وهم خائبون لُ خُ د  وي   ،العمل في شعبان

  ون.عو  قادم سيُ الشيطان أنهم في العام ال
 

خلق يده في : رجل أخسر الناس صفقةأ ":ابن النجار دحيث قال كما عن ملسو هيلع هللا ىلص وصدق الحبيب النبي
  " ، وقدم على اهلل بغير حجةفخرج من الدنيا بغير زاد ،ولم تساعده األيام على تحقيق أمنيتهأمانيه، 

 ،اه قرب الموت والرحيلأنسة األجل، و اه بغتأنسو  ،له الشيطان في األمل ما أمّد دم من كثرة آن ابن كأو 
 .بين يديه  واقفنه ، وأنه راحل إليه، وأوكأنه بمأمن أن ينتقل إلى الرب الجليل

 

 "أن يرفع عملي وأنا صائم ع األعمال فيه إلى رب العالمين، فأحبُّ فَ ر  وهو شهر ت  " :ملسو هيلع هللا ىلص وقول النبي
  أدعى لقبول العمل.فهذا 

 

  .صوم االثنين والخميس ألن األعمال ترفع فيهمايحب أن ي ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك كان النبي -
عرض األعمال يوم االثنين ويوم ت   "قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  الترمذي من حديث أبى هريرة أخرجفقد 

 ." ض عملي وأنا صائمعرَ أن ي   فأحبُّ  ،الخميس
   

ع من ف  رُ دري ما أال  ":ويقول الخميسيومي اإلثنين و  آخر النهار يبكي -رحمه اهلل-وكان الضحاك 
 . تبهرج، فإن الناقد بصير"خفي ال ن يعلم السر وأوض على م  ر عملي، يا من عمله مع
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 :دةــائـف
  -ورفع األعمال إلى رب العالمين على ثالثة أنواع:

  .كل يوم اعامً  ااهلل تعالى رفعً  إلىرفع األعمال أن ت   النوع األول:
يتعاقبون  ":قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي نأ  ريرةهأبى  ه البخاري ومسلم من حديثأخرجكما في الحديث الذي 

الذين باتوا  يعرج ويجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر، ثم ،فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
ون صلُّ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم ي   ؟-علم بهمأوهو  - اهلل تعالى فيسألهم ،فيكم
 ." ونصلُّ تيناهم وهو ي  وأ

 فقال:  ،بخمس كلمات ملسو هيلع هللا ىلص قام فينا رسول اهلل "قال:  يشعر مسلم عن أبى موسى األ ماإلما أخرجو 
يرفع اهلل عمل الليل قبل النهار، وعمل  ،إن اهلل ال ينام وال ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه" 

 ." إليه بصره من خلقههي وجهه ما انت سبحاتالنور لو كشفه ألحرقت حجابه  ،النهار قبل الليل
 

ير العرض غوهذا عرض خاص  ،لى اهلل تعالى يوم االثنين والخميسرفع األعمال إ النوع الثاني:
  .العام كل يوم

 فقيل له ،كان أكثر ما يصوم االثنين والخميس ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ":في مسنده أحمد اإلمام أخرجفقد 
إال  ـ مؤمنلكل  أوكل مسلم ـ ر لفَ غ  عرض كل اثنين وخميس في  : قال: إن األعمال ت  (لكذ)أي س ئل عن 

ر  ،جرينهاتالم   ." همافيقول َأخ 
 ." رض عملي وأنا صائمع  أن ي   فأحبُّ  ،تعرض األعمال يوم االثنين والخميس ":وعند الترمذي بلفظ

ض أعمالنا على ر  ع  اليوم تُ  :ويقول ،إليه امرأته يوم الخميس وتبكي إلييبكى النخعي وكان إبراهيم 
 . اهلل
 

   هو رفع األعمال إلى اهلل تعالى في شعبان الثالث:النوع 
أن  -رضي اهلل عنهما- والنسائي عن أسامة بن زيد أحمد اإلمامه أخرجكما جاء في الحديث الذي 

ع فَ ر  أن ي   فأحبُّ   رفع األعمال فيه إلى رب العالمينوهو شهر ت   "قال عن شهر شعبان: ملسو هيلع هللا ىلص النبي
  ." عملي وأنا صائم

 .-كما مّر بنا -دعى إلى القبول عند اهلل تعالىأ اصائمً  العبد إلى اهلل تعالى مع كونورفع األعمال 
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ا
 :الغافلنيمن : االجتهاد يف شعبان حىت ال تكتب فيه ارابع
والنسائي  أحمد اإلمامفقال كما عند  ،فيه الناس غفلُ أن شهر شعبان شهر ي   :ملسو هيلع هللا ىلص األمينن النبي فقد بي  

  ."...هس عنذلك شهر يغفل النا ":-ي اهلل عنهمارض -من حديث أسامة بن زيد
ذا غفل الناس عن شعبان ال  ،على ربهم الون دوم  ب  ق  ن المؤمنين مُ ، فإلم يكن للمؤمنين أن يغفلوا عنه ،وا 

، ويأخذ ويصلح أحوالهم ،ونهمر شئدب  فهو سبحانه الذي يُ  ،وال ينقطعون عن عبادته ،يغفلون عن ذكره
كما قال  ،، فالمؤمنون يعلمون أن البعد عن اهلل سبب الشقاء والخسرانرام عليهبنواصيهم إليه أخذ الك

 (8:المنافقون)  وْلَئِكَ هُمُ الََْاسِرُونَ {}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُ :تعالى
جاته، حياتهم اهم في منتُ لذ   ،والتذلل لهاالنكسار ، عزهم في ذون بجنابهو ببابه، يلوقوف  اهم دائم   فلذلك

تعر ون للنفحات لعل اهلل أن يو  ،ويزدادون طاعة وعبادة في مواسم الطاعات ،في طاعته وعبادته
وحين يغفل ويزدادون طاعة وعبادة كذلك في وقت الهرج،  ،وينجيهم من اللفحات ،يرزقهم الجنات

  ." ذلك شهر يغفل الناس عنه ":ملسو هيلع هللا ىلص ففي هذا الشهر الذي قال عنه النبي ،الناس
  .ينبغي للمؤمنين أن يكونوا في شأن غير شأن الناس، الذين هم أهل الغفلة

وال ينافس في  ،ال يجزع من ذلها ،المؤمن في الدنيا كالغريب ":-رحمه اهلل-كما قال الحسن البصري 
 ." وللناس شأنله شأن  ،هاعز  

 .ملسو هيلع هللا ىلص عليه النبي حثُّ وهذا ما كان يَ  ،وطاعة هلل تعالى افعلى المؤمنين في وقت الغفلة أن يزدادوا قربً 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي يهعللذا حث   هلل تعالى، محبوب   الناس أمر وقت غفلة الطاعةأن  ...احلبيب أخيواعلم 
 القيام وسط الليل وقت غفلة الناس  ملسو هيلع هللا ىلص فاستحب النبي

َع الن ب ي     َأن ه       َعم ر و ب ن  َعَبَسة عن الترمذي أخرجفقد  ن     ":يَق ول    ملسو هيلع هللا ىلص َسم  َأق َرب  َما َيك ون  الر بُّ م 
ر   خ  ف  الل ي ل  اآل  ك ر  الل َه ف ي ت ل َك الس اَعة  َفك ن   (2)ال َعب د  ف ي َجو  َتَطع َت َأن  َتك وَن م م ن  َيذ    ". َفإ ن  اس 

 (2213)صحيح الجامع:                                                                                                          
بجنة النعيم، فال يستوي  فهذا الوقت هو وقت نوم الناس وغفلتهم، فإذا قام المؤمن لرب العالمين ليفوز

 "الراحة  كَ رَ تَ  ،من أراد الراحة" :ثر الوسادة على العبادة، وكما قيلهو ومن آ
قال رسول اهلل  :قال عن أبى ذر أحمده الترمذي والنسائي و أخرجولذلك جاء في الحديث الذي 

نزلوا فوضعوا  ،ثالثة يحبهم اهلل: قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما ي ع َدل  به ":ملسو هيلع هللا ىلص
 ." يويتلوا آيات (1)حدهم يتملقنيأرءوسهم ، فقام 

                                                 
البخاري  ديث الذي أخرجهجوف الليل: أي نصفه، وجوف الليل اآلخر: أي نصف نصفه الثاني؛ أي سدسه الخامس وهو وقت النزول اإللهي كما جاء في الح  -1

ْنيا ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيِل اآلِخُر، يقوُل: مَ  قال: قال رسول هللا  ومسلم من حديث أبي هريرة  ن يَْدُعونِي، :" يَْنِزُل َربُّنا تَباَرَك وتَعالَى ُكلَّ لَْيلٍة إلى السَّماِء الدُّ

 ن يَستَْغفُِرني فأْغفَِر له؟فأْستَِجيَب له؟ َمن يَْسأَلُنِي فأُْعِطيَهُ؟ مَ 

 يتملقني: يتضرع إليَّ بالثناء والدعاء. -2
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أن هؤالء القوم كان النوم لهم ال يعادله شيء فهو أحب شيء إليهم في هذا الوقت ومعنى الحديث: 
فناموا، لكن قام أحدهم حال تعبه، وحال كون النوم أحب إليه مما سواه، قام يدعو ربه ويتلو آياته 

عادته العظمى وغايته ويت رع إليه، فهذا هو نعيمه الذي ال يفنى، وقرة عينيه التي ال تنق ي، وهي س
 المنشودة. 

 ثالثٌة يحبُّهم  الل ه   ":ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل الدرداء يأب وفي رواية عند الطبراني من حديث -
ر  ب ه م   ه  لل ه  وَيضَحك  لهم ويستبش  م ا أن  : ال ذي إذا انكَشفت فئٌة قاتَل وراَءها بنفس  فإم ا أن ي قَتَل وا 

فَيه ، ويقول   صَره  الل ه  ين ه !: انظ روا إلوَيك  ؟ وال ذي َله  امرأٌة حسنٌة ى عبدي هذا كيَف صبَر لي بنفس 
، وال ذي إذا كاَن في سفر  ه وَته  ويذكر ني ولو شاَء رقدَ وفراٌش لي ٌن حسٌن فيقوم  مَن الل يل  فيقول  يذر  شَ 
 ". حر  في ضر اَء وسر اءَ َوكاَن مَعه  َرك ٌب فَسه روا ثم  هَجعوا فقاَم مَن الس  

   

، فأطالوا السُّرى حت ى َأعَجبهم أن  َيَمسُّوا األرَض فنَزلوا، فَتنح ى، " وفي رواية: - ٌل كان مع قوم  ورج 
 ". ..فصل ى حت ى أيَقَظ أصحاَبه  للرحيل  

 -عنى العشاءي -ينتظرهاما  ":العشاء إلى ثلث الليل فقال كما عند البخاري ملسو هيلع هللا ىلص ر النبيوفى يوم أخ  
 ." حد من أهل األرض غيركمأ

حال غفلة  ،نتم الذين تصلونها في الدنيا كلهاون إنما أصل  هذه الصالة التي تُ  :يقول لصحابته ملسو هيلع هللا ىلص وكأنه
 .الناس عن اهلل تعالى

 ،الحبيب أن تكون أنت المقبل حال فرار الناس أخيعليك  ،ففي هذا الشهر الذي يغفل فيه الناس
حجامهم وحرصهموالمتصدق حال بخ الذاكر هلل وتكون  ...أن تكون القائم حال نومهم وغفلتهمو  ...لهم وا 

 ن هذا سبب لمحبة اهلل تعالى لك.، فإتعالى حين إعرا هم
 

 كاَن َرسول  اهلل   "قال: ومما يدل على هذا أيًضا ما رواه اإلمام مسلم من حديث أبي هريرة 
ير  في َطر يق  َمك َة، َفَمر  ع ، َسَبَق الم َفر د وَن، َيس  َدان  م  وا، هذا ج  ير  ، َفقاَل: س  َدان  م  َلى َجَبل  ي َقال  له: ج 

وَن اهلَل َكث يًرا َوالذ اك َرات    ." قالوا: َوما الم َفر د وَن يا َرسوَل اهلل ؟ قاَل: الذ اك ر 
ردون المعتزلون عن " المفردون: أي المنف:"6/211كما في" فيض القدير:-رحمه اهلل -قال المناوي

  من فرد إذا اعتزل وتخلى للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى اهلل تعالى ". اهـ الناس،
دانُ "هذا القول  ع ق يب  قول ه:  ذ ك ر الن بي  ولذلك  ه في م كان ه "هذا ُجم  بل  ُمنفر د  بن فس  دان  ج  ؛ ألن  ُجم 

ثُله، فكأن ه  بل  م  ذائ ه ج  .ولي س بح  دين  ذكروا اهلل وقد غفل غيرهم  وهم الذين ت فر د  هناك، فذ ك ر ه بهؤالء الُمفر 
كان لهم السبق يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم.ف
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  -العمل على طاعة اهلل وقت غفلة الناس له فوائد منها:أن  واعلم أخي احلبيب...
 أنه أعظم لألجر:  -1

وسبب  ،ى النفس، وأعظم األعمال وأف لها أشقها على النفسفالعبادة في وقت غفلة الناس أشق عل
لكثرة المقتدين ذلك أن النفوس تتأسى بمن حولها فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة 

ذا كثرت الغفالت وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين  بهم فسهلت الطاعات، وا 
  (293ص)لطائف المعارف   .هم فيها "طاعاتهم لقلة من يقتدون ب
" للعامل منهم أجر خمسين :عن الذين يعيشون في زمن الغربة الثاني ملسو هيلع هللا ىلص ولهذا المعنى قال النبي

 ()رواه الترمذي وأبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني  ." وال يجدون امنكم، إنكم تجدون على الخير أعوانً 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  صحيح من حديث عبد اهلل بن مسعودوعند الطبراني في المعجم الكبير بسند 
  ." منكم اللمتمسك فيه أجر خمسين شهيدً  ،" إن من ورائكم زمان صبر

أجر  ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهلل   :قيل ،يعملون مثل عملكم " للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجاًل :وفي رواية
 ." خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم

ويعم البالء،  ،فيه الغفلة في وقت ال يجدون فيه معين، وتكثر لذين يتفردون بطاعة اهللفت اعف أجر ا
 :أحمدمسلم و  اإلمامفقال كما عند  ملسو هيلع هللا ىلص فهؤالء الغرباء الذين دعا لهم النبيويكثر الفساد، 

قال:  " قيل ومن الغرباء؟وفي رواية: - .فطوبى للغرباء " ،كما بدأ اوسيعود غريبً  ا" بدأ اإلسالم غريبً 
 ( 2113 :)السلسلة الصحيحة ." يصلحون ما أفسد الناس "وفي رواية: -" الذين يصلحون إذا فسد الناس

 " العبادة في الهرج كالهجرة إلّي" قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار
  ." " العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ :بلفظ أحمدوعند 

بحال  اوال يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيه   ،من الفتن يتبعون أهواءهموسبب ذلك أن الناس في ز 
كان  ،هطويجتنب مساخ ،ويعبد ربه، ويتبع مرا يه ،فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ،الجاهلية

 ."لنواهيه األوامره، مجتنب   ابه متبع   امؤمن   ملسو هيلع هللا ىلص بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول اهلل
 ( 296 ص) لطائف المعارف                                    

" المراد  بالهرج هنا الفتنة واختالط أمور ":29/99في شرحه على مسلم: -رحمه اهلل-وقال النووي
وسبب ف ل العبادة فيه؛ أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها وال يتفرغ لها إال أفراد ". اهـ   الناس،
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 لعمل وقت غفلة الناس أنه يدفع البالء: ومن فوائد ا -2

 :"لطائف المعارف"في  -رحمه اهلل- يقول ابن رجب
فكأنه )أي المنفرد  ،أهل المعاصي والغفلة قد ُيدفع به البالء عن الناس كلهم نبي" إن المنفرد بالطاعة 

 .مبالطاعة في وقت الغفلة ( يحميهم ويدافع عنه
 ( 132 :البقرة) لَوْالَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ األَرْضُ {}وَ :وقد قيل في تأويل قوله تعالى

 عن العصاة بأهل الطاعة. أنه يدخل فيها دفعه
 .ي "صل  ال ي  ي صل ي عَمن ن مَ ب " يدفع اهلل:-رضي اهلل عنهما -وقال ابن عباس 

  

 "لطائف المعارف "في -رحمه اهلل-ن رجبذكرها اب وهناك جملة من اآلثار تشهد لهذا المعنى،
  :، لكن ال تخلو من مقال منها93، 96ص

  ." " إن اهلل يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله:ما جاء في األثر
 

اءون في األرض المش  المتحابون بجاللي،  " أحب العباد إلي  : وفي بعض اآلثار يقول اهلل
المتعلقة قلوبهم بالمساجد، والمستغفرون باألسحار،  ،عاتم  ى أقدامهم للج  الماشون عل ،بالنصيحة

  ." فنظرت إليهم صرفت العذاب عن الناس ،فإذا أردت إنزال عذاب بأهل األرض
 

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي -رضي اهلل عنهما-لبيهقي بسند فيه مقال عن ابن عمرابن أبي حاتم وا أخرجو 
  ي زك ين ال ي عم  زك  ن ي  وبمَ  ،ن يحج عمن ال يحجومَ  ،ينقاتل عن الفار  " ذاكر اهلل في الغافلين كالذي ي  

    

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي والبزار بسند فيه مقال عن أبي هريرة  والبيهقيالطبراني في الكبير  أخرجو 
 ." اوبهائم رتع ؛ لصب عليكم العذاب صبً  ،وأطفال رضع ،فلوال عباد ركع عن اهلل مهاًل  " مهاًل 
  :بعضهم وقال

بـــل عـة مــوصبي        عـــــه ر ك ـــاد لإللــوال ع   ن اليتـامى ر ض 
 صب عليكم العذاب الموجع       ومهمالت في الفالة  ر ت ع

 

  -ويشهد لهذا المعنى أحاديث صحيحة منها:
 " لقد هممت أن آمر رجاًل قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أخرج ما

، فآمر بهم فيحرقوا -الجماعة أي عن صالة-ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها ،ي صلي بالناس
 ." لوال ما في البيوت من النساء والذرية ":أحمد اإلمامزاد  - .عليهم بيوتهم "

 في دفع العذاب عن هؤالء الرجال. افالنساء واألطفال كانوا سببً 
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ن  ن َصل ي مع النبي   قال:  جابر ومسلم من حديث  البخاريوأخرج  م ل   بي َنما َنح  يٌر َتح  إذ  أق َبَلت  ع 
ه اآلَية :  ملسو هيلع هللا ىلصَطَعاًما، َفال َتَفت وا إَلي َها حت ى ما َبق َي مع النبي   اًل، َفَنَزَلت  هذ  }وَإِذَا رَأَوْا إال  اث َنا َعَشَر َرج 

 (22الجمعة: ) قَائِمًا{ تِجَارَةً أوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْهَا وتَرَكُوكَ
 

يٌر المدينَة فابتَدرها أصحاب   ملسو هيلع هللا ىلصَبي نا الن بيُّ  "بلفظ:ابن حبان ورواه  - َمت  ع  يخط ب  يوَم الج معة  وقد 
اًل فقال رسول  اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصحت ى لم َيب َق معه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل   في االثني عَشَر ال ذيَن  ملسو هيلع هللا ىلصإال  اثنا عَشَر رج 

:]ومنهم[ ملسو هيلع هللا ىلصثَبتوا مع رسول  اهلل   ه لو تتاَبع ت م حت ى ال يبقى منكم أَحٌد " أبو بكر  وع َمر  وال ذي نفسي بيد 
  (22الجمعة: ) }وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا{فنَزَلت  هذه اآلية  :  ".لسال لكم الوادي ناًرا 

  ( 9911صحيح ابن حبان:  )                                                                           

 .ملسو هيلع هللا ىلص فدفع اهلل العذاب بهؤالء الذين جلسوا مع النبي  
  

 أحد السلف في منامه من ينشد ويقول:  ورأى
 وآخرون لهم سرد يصومونا       ـاـــونـــذين لهم ورد يصـلــوال الـــــل

 ـاـم قوم سوء  ما تطيعونـــألنك      م سحًرالدكدكت أرضكم من تحتك
 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  مسلم من حديث أبي موسى األشعري اإلمامه أخرجما  اويشهد لهذا المعنى أيضً 
  .فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون " ،" أصحابي أمنة ألمتي:قال

ا كان فيهم صالح من كلم ،ومن بعدهم كذلك ،األمان لألمة ملسو هيلع هللا ىلص أن أصحاب النبي :ومعنى الحديث
من ذكر  ،لهم بما يقدم هلل تعالى من العمل الصالح االصالحين إذ باهلل تعالى يجعله أمنة لهم وحفظ  
والسعي في  ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ودعاء وصيام وقيام وصالة ونصح للمسلمين

في  ا.. وغير ذلك مما يكون سبب  .والدعوة إلى اهلل ،ونهمشئوالقيام على ما يصلح  ،مصالح المسلمين
}وَلَوْالَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ األَرْضُ  وصدق ربنا تعالى حيث قال: ،دفع البالء عن المؤمنين

 ( 132)البقرة:  { وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِنيَ
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 ةـيـانــربـة الـحـنـان واملــبـعـش
 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ه الطبراني في األوسط من حديث محمد بن مسلمةأخرجمر بنا في الحديث الذي 

ال يشقى  ،لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة ،فتعرضوا لها ،" إن لربكم في أيام دهركم نفحات:قال
  ." ابعدها أبدً 

 ! عظمها من ليلة!. وما أليلة النصف من شعبان ؛فمن هذه النفحات الربانية على األمة المحمدية
وابن أبي  ،ابن حبان والبيهقي في شعب اإليمان والطبراني في المعجم الكبير واألوسط أخرجفقد 

يطلع اهلل تبارك وتعالى إلى خلقه  "قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عاصم في كتاب السنة عن معاذ بن جبل
 . " (2)إال لمشرك أو مشاحن ،ليلة النصف من شعبان ؛ فيغفر لجميع خلقه

 (2266:)السلسلة الصحيحة  (2019)صحيح الترغيب والترهيب:                                                  
إن اهلل تعالى ليطلع في ليلة  ":قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  من حديث أبي موسى األشعري ابن ماجه أخرج

 ( 2928 :)صحيح الجامع  ." إال لمشرك أو مشاحن ،النصف من شعبان ؛ فيغفر لجميع خلقه
 إذا كان ليلة النصف من شعبان؛ يغفر ":قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  البزار في مسنده عن أبي هريرة أخرجو 

 ( السلسلة الصحيحة). " اهلل لعباده إال لمشرك أو مشاحن
 

 أن النبي والطبراني في الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني  ،في شعب اإليمان البيهقي أخرجو 
 ،ملي للكافرينوي   ،؛ فيغفر للمؤمنينلع اهلل إلى خلقهاط   ،إذا كان ليلة النصف من شعبان "قال: ملسو هيلع هللا ىلص

 (112 :) صحيح الجامع ." ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه
 

" في ليلة النصف من شعبان :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعند البيهقي بسند صحيح عن كثير بن م رة
 ." و مشاحنألهل األرض إال لمشرك أ يغفر اهلل 

 

 ،ليلة النصف من شعبان " ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنياورواه ابن أبي الدنيا بلفظ:
 )قال األلباني في ظالل الجنة: صحيح لغيره(. يغفر ألهل األرض إال مشرك أو مشاحن"ف

من الشرك، وخُلص وال يفوز بهذه الجائزة العظيمة، والمنحة الربانية الجليلة إال لمن خُلص توحيده 
  .صدره من الشحناء والغل والحسد

                                                 
وجملاة القاول: إا الحااديث بمجماوع هاذق الطارب صاحي، با  ريااب، " علاى هاذا الحاديث : اتعليقًاا 3قاال اللبااني ر رحماه هللا ر كماا فاي السلسالة الصاحيحة جار   -1

فماا نقلاه الشايل القاراسمي ر رحماه هللا ر فاي إصا ج المسااجد  الضعف الشديد كما هو الشرأا فاي هاذا الحديارث، ، ما دامت سرالمة من اوالصحة تثبت بأقل منها عددً 

" أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعباا حديث ال يص،، فليس مما ينبغي االعتمااد علياه، ولاكن كااا أحاد مانهم أطلا  مثال عن أهل التعديل والتجري،: 112ص

  . ؛ لتتبع الطرب على هذا النحو الذي بين يديك وهللا تعالى هو الموف . اهرمن قبل التسرع، وعدم وسع الجهد يهذا القول، فإنما أوت
 لمسلم أو مهاجر له.لخيه امخاصم ال هومشاحن: وال -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 ن واملنحة الربانيةشهر شعبا

12 

 

؛ فليتخلص منهما اآلن اآلفتين أو كلتيهمانت فيه إحدى هاتين فمن كا ،ا ينظر إلى حال نفسهفكل من  
وليتخلص  ،بالعبادة ه دويفر  هلل وليخلص التوحيد ،قبل ليلة النصف من شعبان، فليتخلص من الشرك

 سليم الصدر. من الشحناء وليخلص قلبه ليصبح 
  .فالشرك والشحناء من الذنوب المانعة من المغفرة في هذا الشهر، وفي غيره

وكذا قتل  ،فهو من أعظم الذنوب عند اهلل تعالى ؛أن تتخلص من الشرك ...فعليك أخي احلبيب
  تعالى. وهذه الثالثة من أعظم الذنوب عند اهلل ،النفس والزنا

أنه سأل النبي  ":بخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن مسعود ه الأخرجكما جاء في الحديث الذي 
ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن  :قال ،وهو خلقك اأن تجعل هلل ندً  :أي الذنب أعظم؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ }فأنزل اهلل تعالى تصديق ذلك:  ،م أي ؟ قال: أن تزاني حليلة جاركقال: ث ،يطعم معك

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَ ِ  (86)اامًآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَاَ اهِ إِلَهًمَعَ اللَّ

 "( 98-99 :)الفرقان  {اوَيََْلُدْ فِيهِ مُهَانً
 نب الوحيد الذي ال يغفره اهلل إذا مات صاحبه عليههو الذ رك:ـشـفال. 

 (  229،  69: النساء)  { ...}إِنَّ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ :كما قال تعالى
 ل تعالى:كما قا ،دخله الناريغ ب عليه الجبار، و يبل سيكون عقاب المشرك الحرمان من الجنة، و 

 ( 11 :) المائدة رٍ{}إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّ َ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ أَنصَا

فطاف بالقبور ودعا  ؛وتعلق قلبه بغير اهلل ،فتعلق البعض باألنداد والشركاء، وقد كثر الشرك وعم  وطم  
  .واستغاث به ،وتوكل عليه ،ونذر له واستعان به، وخاف منه ،بورالمق

  .الحلف بغير اهلل ) وهو شرك أصغر( :ومن صور الشرك
 ،والخرزة الزرقاء ،الطيرة: وهو ما يعرف بالتشاؤم، ولبس الحظاظة :ومن صور الشرك في هذا الزمان

لبحر، وتعليق الحذاء على السيارات، وقرن الفلفل األحمر، والخمسة وخميسة، وحدوة الحصان، ونجمة ا
ر   .. وغير ذلكورش الملح في المناسبات.   كيات التي ال تر ي رب األرض والسماوات.من الش 

لص توحيده هلل، فاز بجوائز عديدة منها:   فمن تخلص من الشرك وأخ 
 . الفوز بالمغفرة ليلة النصف من شعبان -2

فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ  اصَالِحً ا}إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلً :لىكما قال تعا ،سناتحيبدل اهلل سيئاته  -1

 (10:الفرقان) { ارَّحِيمً احَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورً
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 يَغْفِرُ أَن }إِنَّ اللّهَ الَ كما قال تعالى: .اطالما أنه ال يشرك باهلل شيئً  ،يغفر اهلل له ذنوبه مهما كانت -3

 (229،  69: النساء)  { ...يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
األرض خطايا،  (2)تيتني بقرابأيا ابن آدم، لو  "في الحديث القدسي الذي أخرجه الترمذي: قد جاءو 

 ." ؛ ألتيتك بقرابها مغفرةاثم لقيتني ال ت شرك بي شيئً 
خالص التوحيد،  ونبذ الشرك من األمور المهمة، بل هي أهم األمور، وقد أ ف ر دت لها المجلدات، وا 

م، إنما هذه الموضوع المه وتناولها العلماء بالشرح والتحليل، وال يتسع المقام هنا للكالم عن هذا
 ة األمر.فقط إشارات لبيان أهمي

 

 أما الشحناء:  
هي أن يتخلص منها، ف اإلنسانفعلى  نفسه. له ولهوى احقد المسلم على أخيه المسلم بغ   هي و 

  .جميع أوقات المغفرة والرحمة في بل ،ليس في ليلة النصف من شعبان فقط ،رةفالمانعة من المغ
تفتح  "قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي مسلم من حديث أبي هريرة  اإلمامه أخرجكما جاء في الحديث الذي 

كانت بينه وبين  إال رجاًل  ،ابد ال يشرك باهلل شيئً ر لكل عفَ غ  في   ،والخميس االثنينأبواب الجنة يوم 
  ." نظروا هذين حتى يصطلحاأ :أخيه شحناء، فيقال

يا  :فقيل له ،يصوم االثنين والخميس ملسو هيلع هللا ىلص" كان النبي قال: من حديث أبي هريرة  ابن ماجه أخرج
 فيهما لكل مسلم ر اهللفقال: إن يوم االثنين والخميس يغف   ،رسول اهلل. إنك تصوم االثنين والخميس

   ." دعوهما حتى يصطلحا :فيقول ،إال من مهتجرين
 قال: (أي س ئل في ذلك)فقيل له:  ،" كان أكثر ما يصوم االثنين والخميس:بلفظ أحمد اإلماموعند 

فيقول  ،إال المتهاجرين -أو لكل مؤمن  -فيغفر لكل مسلم  ،إن األعمال تعرض كل اثنين وخميس "
 ( 6906 :ح الجامع) صحي ." رهماأخ  

هي و  :فمن لم ينزع الشحناء من صدره حتى يفوز بهذه الجائزة العظيمة في ليلة النصف من شعبان
 أتراه يتحصل على المغفرة في رم ان ؟! كيف وقد فاتته في موسم الغفران.  ،مغفرة الرحمن

                                                 
 قراب الرض: أي ما يقارب ملء الرض. -1
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ن ح مع م  صطل  على الشحناء أربع تكبيرات، ا كب ر أخي احلبيب... ...من اآلن ... هيافهيا
 بدأ أنت بالسالم حتى تكون من خير األنام. او  ،خاصمته

ل م  َأن   "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرس وَل اهلل   أب ي َأيُّوَب اأَلن َصار ي  البخاري ومسلم من حديث  أخرجفقد  اَل يحلُّ لمس 
َق َثاَلث  َليَال  َيل ت َقي َان  َفي ع ر ض  َهَذا َوي ع ر   َر َأَخاه  َفو  ي َيب َدأ  بالس اَلم  َيه ج    ". ض  َهَذا َوَخي ر ه َما ال ذ 

  كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ { }وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ ُ وَلَا السَّيِّئَ ُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ :قال تعالى
 (36:فصلت)                                                                                                                     

 ما وصىكعط من حرمك " أو  ،ن ظلمكعف عم  ن قطعك، وال م  ص   أخي احلبيب فهيا... هيا
ل  من قطعك، وأعط من حرم:كما في مسند اإلمام أحمد قال لهف عقبَة بَن عامر   ملسو هيلع هللا ىلص النبي ك، " ص 

 (982)الصحيحة: ."...واعف عمن ظلمك
ل  َمن  َقَطَعَك ، وأحسن  إلى َمن  أساَء إليَك ، وق ل  الحق  وَلو  " وفي رواية: - اع ف  عم ن  َظَلَمَك ، وص 

كَ   (1691:  والترغيبصحيح الترغيب  ) ". على نفس 

عونني، وأحسن إليهم يا رسول اهلل! إن لي قرابة أصلهم ويقط "قال: رجالً أن مسلم وفي صحيح 
فُّهم الَمّل، وال يزال  ويسيئون إلي، وأحل م عنهم ويجهلون علي"، فقال: "فإن كنت كما قلت، فكأنما ت س 

 ". معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك
 

هَ }فَاتَّقُواْ اللّ:حيث قال في كتابه الكريم ،اعملوا بوصية رب العالمين احبتي يف اهلل... ...هيا... هيا

  (2:األنفال) وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ {
وأما ما يريده  ،ا رب العالمينهذا ما يريده من   ،أصلحوا حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع :أي
   وَالْبَغْضَاء{ }إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ فقد أخبرنا عنه رب العالمين فقال: ،طان الرجيميالش

 (82 :المائدة)                                                                                                                   
 
 
والبخاري في األدب  أحمده أبو داود و أخرج الذي هذا الحديث تمعن فيقبل أن تجيب  !؟ن تطيعفم

أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام  ":ملسو هيلع هللا ىلصالدرداء قال: قال رسول اهلل والترمذي من حديث أبى 
  "الحالقةهي وفساد ذات البين  ،إصالح ذات البين "قال: ،قالوا: بلى يا رسول اهللوالصالة والصدقة؟ 

عَافنِيَ عَنِ وَالْكَاظِمنِيَ الْغَيْظَ وَالْ} عماًل بقول رب العالمين:فعلينا بإصالح ذات البين، والعفو عن المسيئين 

مَران:) {النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِننِيَ  (236 آل ع 
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 :ملسو هيلع هللا ىلصوالعفو والصفح من هدي النبي 
لم َيك ن " : ملسو هيلع هللا ىلص لق رسول  الل ه  خ   وهي تصف قاَلت -رضي اهلل عنها-عائشة عن الترمذيفقد أخرج  

اًبا في األسواق  ، وال َيجزي ًشا وال صخ  ًشا وال م تَفح    ".  بالس ي ئة  الس ي ئَة ، وَلك ن َيعفو وَيصَفح   فاح 
 ( 1029صحيح الترمذي: )                                                                                                        

ا.
ا
 وأعلم أخي احلبيب أنك إن عفوت عن أخيك فإن اهلل تعاىل يزدك بهذا العفو عز

قال: قال رسول اهلل   أبو كبشة األنماري واللفظ له من حديث الترمذيو  أحمداإلمام   قد أخرجف
م  عليهن  وأ حد ث كم حديثًا فاحفظوه قال ما نقص مال  عبد  من صدقة  وال ظ ل م عبٌد  ":ملسو هيلع هللا ىلص ثالٌث أ قس 

بٌد باَب مسألة  إال  فتح اهلل  عليه باَب مظلمًة صبر عليها إال  زاده اهلل  عزًّا فاعفوا ي عز كم اهلل  وال فتح ع
 (1313صحيح الترمذي: ) ...".فقر  

 غَفُورٌ وَاللَّهُ  لَكُمْ اللَّهُ يَغْفِرَ أَن تُحِبُّونَ أَلَاوَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا   } وأ ذكر بقول رب العالمين حيث قال في كتابه الكريم:

 (11)النور: رَّحِيمٌ {

  .اعملوا بوصية الرسول األمين  تي يف اهلل...احب... هيا... هيا
ال َتباَغض وا، وال َتحاَسد وا، وال " قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   أنسالبخاري ومسلم من حديث  أخرجفقد 

َق َثالَثة  أي ام   َر أخاه  َفو  ل م  أن  َيه ج  لُّ ل م س  واًنا، وال َيح  باَد الل ه  إخ  وا، وك ون وا ع    ". َتداَبر 
 

شحناء أو عداوة، أو حقد، أو غل، أو حسد، أو هل يتصور بعد هذا الكالم أن يكون في قلبك ف
بصيام ثالثة أيام فأنا أوصيك ، شيء من هذا صدريأجد هذا في  زلت   ما :. إذا قلتَ ؟!بغضاء ألحد

  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ذلكى بوص  كما 
ن  :ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اهلل النمر بن تولب فقد أخرج اإلمام أحمد عن  َهَب َكث يٌر م  " َمن  َسر ه  َأن  َيذ 

ر ه   ب ر   (2)َوَحر  َصد  َر الص  م  َشه   (1691)صحيح الترغيب والترغيب :  . ، َوَثاَلَثَة َأي ام  م ن  ك ل  َشه ر  "(1)َفل َيص 
 

ذا قلت  - وال  ،اوال حقدً  ،ما أجد وأصبحت سليم الصدر، وال أحمل في قلبي غاًل  ذهب عني :ليوا 
من فلقد أصبحت  ،أبشر :لك أقولفأنا ؛ والحمد هلل ...وال بغضاء ألحد ،وال شحناء ،اوال حسدً  ،اغشً 

 أفضل الناس.
قيل يا رسول  "قال: -رضي اهلل عنهما -بسند صحيح عن عبد اهلل بن عمرو ابن ماجه أخرجفقد 
فما  ،صدوق اللسان نعرفه صدوق اللسان. قالوا: ،(3) أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب :اهلل

  ." ل وال حسدثم فيه، وال بغي وال غقال: هو النقي الذي ال إمخموم القلب؟ 
                                                 

 ظه، أو عداوته، وقيل أشد الغضب ، وبالجملة فالمراد تنقية الصدر.َصْدِرِق الوحر بفتحتين،: أي: غشه ووساوسه ، أو حقدق، أو غي َوَحر -1

 شهر الصبر: هو شهر رمضاا، وصيامه واجب، وث ثة أيام من كل شهر من أوله أو من آخرق أو وسطه، وهذا صيام نفل وليس واجبا. -2

 مخموم القلب: طاهر القلب نظيفه. ر 3
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  .ن سالمة صدرك إلخوانك سبب لدخولك الجنةإ وأقول لك: أخي احلبيب وأبشرك
ل وًسا َمَع َرس ول  الل ه   قال: فقد أخرج اإلمام أحمد والنسائي عن أنس  َيط ل ع  َعَلي ك م   َفَقاَل : ملسو هيلع هللا ىلصك ن ا ج 

َيت ه   ف  ل ح  َن َصار  َتن ط  ٌل م ن  األ  ٌل م ن  َأه ل  ال َجن ة  َفَطَلَع َرج  َن َرج  ه   (2)اآل  َلي ه  ف ي َيد  ض وئ ه  َقد  َتَعل َق َنع  م ن  و 
، فلم ا كان الغد، قال الن بي  فلم ا كان اليوم مثل ذلك، فطلع ذلك الر جل مثل المر ة األولى،  ملسو هيلع هللا ىلصالش َمال 

 ملسو هيلع هللا ىلصمثل مقالته أيًضا، فطلع ذلك الر جل على مثل حاله األولى، ، َفَلم ا َقاَم الن ب يُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالث الث، قال الن بي 
و ب ن  ال َعاص  َفَقاَل : إ ن ي اَلَحي ت  َأب ي ر  َتب َعه  َعب د  الل ه  ب ن  َعم 
َل َعَلي ه  ثَ  (1) اَلثًا َفإ ن  َفَأق َسم ت  َأن  اَل َأد خ 

. َي َفَعل َت . َقاَل: َنَعم  و َين ي إ َلي َك َحت ى َتم ض   َرَأي َت َأن  ت ؤ 

الل ي ل  َشي ًئا َغي َر َأن ه  َقاَل َأَنٌس: َوَكاَن َعب د  الل ه  ي َحد ث  َأن ه  َباَت َمَعه  ت ل َك الل َيال ي الث اَلَث َفَلم  َيَره  َيق وم  م ن  
، َقاَل َعب د  الل ه  غَ  (3)َعار  إ َذا تَ  ر  ه  َذَكَر الل َه َعز  َوَجل  َوَكب َر َحت ى َيق وَم ل َصاَلة  ال َفج  ي َر َوَتَقل َب َعَلى ف َراش 

َتق َر َعَمَله   َمع ه  َيق ول  إ ال  َخي ًرا. َفَلم ا َمَضت  الث اَلث  َلَيال  َوك د ت  َأن  َأح  : َيا َعب َد الل ه  إ ن ي َلم   َأن ي َلم  َأس  ق ل ت 
ٌر َثم  َوَلك ن  َسم ع ت  َرس وَل الل ه   َرار  َيط ل ع  َعَلي ك م   ملسو هيلع هللا ىلصَيك ن  َبي ن ي َوَبي َن َأب ي َغَضٌب َواَل َهج  َيق ول  َلَك َثاَلَث م 

َرار   ٌل م ن  َأه ل  ال َجن ة  َفَطَلع َت َأن َت الث اَلَث م  َن َرج  َي ب ه  َفَلم  اآل  َفَأَرد ت  َأن  آو َي إ َلي َك أل َن ظ َر َما َعَمل َك َفَأق َتد 
ي َبَلَغ ب َك َما َقاَل َرس ول  الل ه   ؟! َفَقاَل: َما ه َو إ ال  َما َرَأي َت.. َغي َر َأن ي ملسو هيلع هللا ىلصَأَرَك َتع َمل  َكث يَر َعَمل  َفَما ال ذ 

ي أل ََحد  م ن   د  ف ي َنف س  َطاه  الل ه  إ ي اه . َفَقاَل َعب د  الل ه   اَل َأج  س د  َأَحًدا َعَلى َخي ر  َأع  شًّا َواَل َأح  يَن غ  ل م  ال م س 
يق   َي ال ت ي اَل ن ط  ه  ال ت ي َبَلَغت  ب َك َوه   ".  (6)َهذ 

دخل على ابن  أن ه ابن سعد في الط بقات الكبرى وابن أبي الدنيا في الص مت عن زيد بن أسلم،وأخرج 
أبي د جانة، وهو مريض، وكان وجهه يتهل ل، فقال له: ما لك يتهل ل وجهك؟ قال: ما من عمل  شيء  

رى: فكان قلبي فيفكنت ال أتكل م  :ين: أم ا أحدهماتأوثق عندي من اثن ما ال يعنيني، وأما األ خ 
 (2/699صفة الصفوة:) للمسلمين سليًما

  اوأبد   اودائم   ،لبك وكن سليم الصدر إلخوانك لتسعد في الدنيا واآلخرةطهر ق...  أخي... هيافهيا 
  :كما كان أسالفك يرددون د  رد  

 ( 20الحشر: )رَّحِيمٌ { لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ ا}رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِميَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّ

، وأن يطه رها من الشحناء اوال حسدً  نسأل اهلل أن ي ؤل ف بين قلوب المسلمين، وال يجعل فيها غاًل 
 والبغضاء ... آمين.

 
                                                 

             تنطف لحيته: يتساقط منها الماء.        - 1

 الحيت أبي: أي نازعته. - 2

 : أي تقلب في فراشه. تعار   -3
4
  .: إسنادق صحي، على شرط الشيخينطالرناؤو: وهذا إسناد صحي، على شرط الشيخين، وكذا قال محق  المسند شعيب 4/338قال ابن كثير في " تفسيرق":  -
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 تنبيهان:
حرم فضل المغفرة في ليلة النصف من شعبان من كانت بينه وبين أخيه جر وال ي  ال يدخل في اله   -2

جر فهذا كتب له األ ب إليه طالًبا المودة والصلح فرفض الطرف اآلخر.شحناء ثم ذه وأخصومة 
 رم هذا الفضل؛ ودليل ذلك.واآلخر ح  
ال يحلُّ لمسلم   ":ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  أبو داود بسند فيه مقال من حديث أبي هريرة ما رواه 

فإن  رد  عليه الس الَم فقد اشَتركا  ،يهفإن  مر ت به ثالٌث َفليلَقه فليسل م عل ،أن َيهجَر أخاه فوَق ثالث  
ن لم ير د  عليه   ،في األجر    ". وخرَج المسل م  من الهجرة   ،فقد باَء باإلثم   ؛وا 

ن كان الحديث  عيف؛ إال أن المعنى صحيح، وله شواهد من الشريعة المطهرة كما جاء في رواية ، وا 
 :وفيها ه ابن حبان من حديث هشام بن عامرفي األدب المفرد" وصحح البخاريأحمد و عند اإلمام 

 ". يكون سبقه كفارة افإنهما ناكثان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئً  "
  
 .المغفرة في ليلة النصف من شعبان إن كان الهجر هلل فال يحرم المهاجر ف ل -2
 ".  بال عذر شرعي باب تحريم الهجر فوق ثالث " هصحيحفي  -رحمه اهلل- مسلم ذكر اإلمامو 

 فإن كان الهجر لعذر شرعي؛ فال مؤاخذة فيه.
 

 " إذا كان الُهجر هلل تعالى فليس في هذا شيء.:-رحمه اهلل-قال أبو داودو 
 

أما هجر أهل البدع واألهواء فإنه مطلوب على مر  األوقات مالم تظهر  ":-رحمه اهلل -قال ابن األثير
 (.3/169لنهاية: )امنهم التوبة والرجوع إلى الحق، 

 

أجمعوا على أنه ال يجوز الهجران فوق ثالث إال لمن خاف من  ":-رحمه اهلل-قال ابن عبد البرو 
مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه م رة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر 

 (20/321)فتح الباري: . ... "جميل خير من مخالطة مؤذية
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 النصف من شعبان وما يتعلق بها من بدع وخرافات: ليلة
ال أصل  هذاو  ،من األيام إلى تخصيص ليلة النصف من شعبان بصيام وقيام دون غيرها بعضالذهب 

  :ومنها حديث ،فمستنده أحاديث ضعيفة وموضوعة قام وصام ليلة النص من شعبان؛ومن  له،
كعة بفاتحة الكتاب وقل هو اهلل يقرأ في كل ر  ،بانى مائة ركعة ليلة النصف من شعن صل  مَ  يا علي "

 . " إال قضى اهلل له كل حاجة ،د عشر مراتأح
في  يه ابن الجوز أخرجوكذا  " هذا حديث موضوع "":الفوائد المجموعة"في كتابه  يالشوكان اإلمامقال 

 ."المو وعات"كتابه 
، هذا 80ص"في الصحيح والضعيف المنار المنيف"في كتابه القيم  -رحمه اهلل-وذكر ابن القيم 

( قضى مائة ركعة بألف )قل هو اهلل أحد ى ليلة النصف من شعبانن صل  مَ  يا علي ":الحديث وفيه
لكل حوراء  ،سبعين ألف حوراء وأعطي ،- وساق خرافات كثيرة -اهلل له كل حاجة طلبها تلك الليلة 

  ." اسبعين ألفً في ه كل واحد منهما االدإلى أن قال: ويشفع و  ،ناسبعون ألف غالم وسبعون ألف ولد
وهذه الصالة و عت في  .تر بمثل هذا الهذيان ويصليهاممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغب والعج

  فوضع لها عدة أحاديث منها: .من بيت المقدس ، ونشأتاألربعمائةاإلسالم بعد 
بعث اهلل  "الحديث وفيه:...ئة ركعة( في ماأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة )قل هو اهلل أحدمن قر "

  ." إليه مائة ملك يبشرونه
قل هو في كل ركعة ثالثين مرة ) عشرة ركعة، يقرأ اثنتيى ليلة النصف من شعبان ن صل  مَ  ":وحديث

  ." بيته، قد استوجبوا النار أهلع في عشرة من ف  ( ش  أحداهلل 
  (- رحمه اهلل -من كالم ابن القيم  هى)انت .ال يصح فيها شيء"التي وغير ذلك من األحاديث 

 

عن الناس،  واالستغناءة دفع البالء، وطول العمر، وكذلك صالة الست ركعات في ليلة النصف بني   -
 .ملسو هيلع هللا ىلصن ـالفة لسنة سيد المرسليـومخ ،نـوالدعاء بين ذلك ال شك أنه حدث في الدي ،راءة " يس"ـوق

 

وذلك والعشاء ويقرءون سورة " يس" ثالث مرات:  وكذلك اجتماع بعض الناس بعد صالة المغرب -
  وهذا كله باطل ال دليل عليه."  بعد ذلك ثم يدعو" اقرءوا. :بصوت جماعي ويقول اإلمام

" وهذه الصالة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية، ولم أر لها وال :حياءوقال شارح اإل
إنه يكره االجتماع على إحياء ليلة من هذه " :أصحابناوقد قال في السنة،  اصحيح   الدعائها مستند  

 (219صالسنن والمبتدعات ) ." الليالي في المساجد وغيرها
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 : " تذكرة الموضوعات "في   -رحمه اهلل- القتني اإلماموقال  -
 واهتموا ،بالجماعة اعشر   اعشر   ،مائة ركعة باإلخالص (الصالة األلفية)ومما ُأحدث في ليلة النصف "

وال يغتر بذكره لها  ،بها أكثر من الجمع واألعياد، ولم يأت بها خبر وال أثر إال  عيف أو مو وع
  هـاصاحب القوت واإلحياء... وغيرهم، وال بذكر الثعلبي إنها ليلة القدر. 

 (219 صسنن والمبتدعات للشقيري ) ال                                                                                           
  :282 ص "لطائف المعارف"في  -رحمه اهلل- قال ابن رجب -
ولقمان بن  ،ومكحول ،التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدانوليلة النصف من شعبان كان  "

: عامر... وغيرهم يعظمونهم ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس ف لها وتعظيمها، وقد قيل
... .وابن أبي ُمليكة، ومالك ،وأنكر ذلك علماء الحجاز، ومنهم عطاء ،إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية

 .هـا ".ذلك كله بدعة :وغيرهم. وقالوا
 

فإن اهلل تبارك وتعالى  إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، "وحديث: -
أال من مستغفر  فأغفر له؟ أال مسترزق   فيقول: ،ماء الدنياينـزل فيها لغروب الشمس إلى الس

  (حديث موضوع) . حتى يطلع الفجر" أال كذا ؟.أال كذا؟  أال سائل فأعطيهفأعافيه؟  ى؟ أال مبتلفأرزقه
 

وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة  ،ليلة التروية :وجبت له الجنة ،األربع الليالي" من أحيا وحديث: -
  الي الخمس"ـاللي" والحديث أورده المنذري في الترغيب بلفظ: الفطر..."

 وأشار المنذري إلى ضعفه أو وضعه." " وليلة النصف من شعبان :فذكره وزاد في آخره
  

 :-رحمه اهلل- قال الحافظ العراقي
 ." وكذب عليه ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل  (موضوع)صالة ليلة النصف  :حديث" 

  

  :"3/368 :المجموع  "في -رحمه اهلل- النووي اإلمامقال 
اثنتا عشرة ركعٍة بين المغرب والعشاء، وليلة أول جمعة من هي و  :الصالة المعروفة بصالة الرغائب"

، وال ُيغتر هاتان الصالتان بدعتان منكرتانرجب، وصالة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، 
حياء علوم الدين، وال بالحد يث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، وال بذكرهما في كتاب قوت القلوب وا 

 هـا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من األئمة، فصنف ورقات في استحبابها فإنه غالط في ذلك.
  

  :"لطائف المعارف "في -رحمه اهلل-قال ابن رجب 
 ." " ويكره االجتماع لها في المساجد للصالة والدعاء، والقصص
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 : اشيخ األزهر سابقً  -رحمه اهلل-قال الشيخ محمود شلتوت 
وأن االجتماع  ،اعتقاد العامة وأشباههم أن ليلة النصف من شعبان ليلة ذات مكانة خاصة عند اهلل "

أن و ع لهم في إحيائهم نظام إلحيائها بالذكر والعبادة والدعاء والقرآن مشروع ومطلوب وتبع ذلك 
" يس "ثم يقرءون  سورة  ،النصف من شعبان يجتمعون في المسجد ويصلون صالة باسم صالةخاص 

إنما  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي صح عن النبي  :قال ثم - (2) ثم يبتهلون بدعاء معروف ) دعاء النصف من شعبان(
هو ف ل شهر شعبان كله وفيه اإلكثار من الصوم، أما خصوص ليلة النصف واالجتماع إلحيائها 

     . " لم يعرفها أحد من أهل الصدر األولو  ملسو هيلع هللا ىلصوصالتها ودعائها لم يرد فيها شيء صحيح عن النبي 
 م( 9/2811طبعة  299صالفتاوى للشيخ محمود شلتوت دار الشروق )                                             
  :"3/68:فتاوى اللجنة الدائمة  "وجاء في

ة منكرة عند أهل االحتفال بليلة النصف من شعبان بالصالة أو غيرها أو تخصيص يومها بالصيام بدع
ر ي  -العلم وليس له أصل في الشرع المطهر بل هو مما حدث في اإلسالم بعد عصر الصحابة 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ } :ويكفي طالب الحق قول اهلل  - اهلل عنهم

   .)رواه البخاري(. " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد":ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي  (3:المائدة) {دينااإلِسْالَمَ 
 

 وخالصة املسألة: 
أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة سواء االحتفال  :والذي عليه جمهور العلماء

تصنع  اسم  بها أو تخصيص يومها بصيام أو ليلها بقيام فكل ذلك من البدع، وكذلك اتخاذ شعبان مو 
  .فيه األطعمة وتظهر فيه الزينة، فهذا مما ال أصل له وهو من المواسم المحدثة المبتدعة

 (639 صاقتضاء الصراط المستقيم )                                                                                             

 :تنبيه
على المسلم في صيام النصف من شعبان  ال حرجأنه  ":"22/393:فتاوى اللجنة الدائمة  "جاء في

والرابع عشر، والخامس عشر( وكذلك االثنين أو  ،إن وافق صيامه الثالث أيام البيض )الثالث عشر
  ." نصف من شعبان بالصوم فمكروه وال دليل عليهلالخميس، أما تخصيص اليوم الموافق ل

                                                 
أو  اأو محروًما اهاو: " اللهام إا كنات كتبتناي عنادك فاي أم القتااب شاقيً -رحماه هللا -محماود شالتو  ودعاء النصف من شاعباا البادعي الاذي يشاير إلياه الشايل -1

للخيارا  فإناك قلات ر  اموفقًا اعلي في الارزب، فاامُ، اللهام بفضالك شاقاوتي وحرمااني وطاردي وإقتاار رزقاي، وأثبتناي عنادك فاي أم القتااب ساعيدً  اأو ُمقتَّرً  امطرودً 
ل على لساا نبيك المرسل: وقولك الح  ر في كتابك  ُ َما يََشاُء َويُْثبِاُت َوِعناَدقُ أُمُّ اْلِقتَااِب  الُمنزَّ (، وقاد أشاار شاارج اإلحيااء وصااحب أسانى 39) الرعاد:  }يَْمُحو هللا 

 المطالب وغيرهما من أهل العلم إلى أا هذا الدعاء ال أصل له وال مستند" 
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 نصف من شعبان:اعتقادات وأفعال خاطئة خاصة بليلة ال
 ليلة القدر: هي االعتقاد أن ليلة النصف من شعبان  -1

وقال غيره: إنها الليلة المباركة  ،ليلة القدرهي ذكر الثعلبي في تفسيره أن ليلة النصف من شعبان 
لكن هذا الكالم غلط وا ح   ،(3:خانالد) }إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَ ٍ مُّبَارَكَ ٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ{ :المقصودة بقوله تعالى

 في تفسيره.  -رحمه اهلل-ابن كثير  اإلمامأبطله 
ليلة النصف من شعبان فقد أعظم الفرية  :ن المقصود باآليةإ من قال" :-رحمه اهلل-يقول ابن العربي 

  ." على اهلل
}إِنَّا أَنزَلْنَاهُ :تعالى وقد ذكر بعض المفسرين أن قوله :يكما في شرح الترمذ -رحمه اهلل - اوقال أيضً 

أنها في ليلة النصف من شعبان، وهذا باطل؛ ألن اهلل لم ينزل القرآن في  فِي لَيْلَ ٍ مُّبَارَكَ ٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ{

نما قال  (2:القدر) }إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَ ِ الْقَدْرِ{:شعبان، وا 

  (293:البقرة) }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ{ وقد قال تعالى: ،وليلة القدر في رم ان

  :افإنه قال أيضً  ،ن تعدى على كتاب اهلل ولم يبال ما تكلم به، ونحن نحذركم من ذلكفهذا كالم م  

نما تقرر األمور للمالئكة في ليلة القدر المبار  ،(6:الدخان) }فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ{ كة ال في ليلة وا 
 هـ ا .النصف من شعبان

 

  :رمن شعبان هلا نفس أجر ليلة القد أن ليلة النصف االعتقاد -2

 وهذا غلط وا ح ال دليل عليه 
ا) النميري اإن زياد   مليكة أبيوقد قيل البن  ر جر ليلة النصف من شعبان كأجإن أ "يقول: (وكان قاصًّ

 ." عصا ل ربته وبيديته لو سمع :فقال ابن أبي مليكة، ليلة القدر
  

كتب على كل ن -3
ُ
  فس أجلها يف ليلة النصف من شعبان:االعتقاد أنه ي

كان يصوم   ملسو هيلع هللا ىلص" أن النبي :- رضي اهلل عنها -ه أبو يعلى عن عائشة أخرجوذلك للحديث الذي 
يا رسول اهلل أحب الشهور إليك أن تصوم شعبان؟ قال: إن اهلل يكتب  :قالت عائشة ،شعبان كله

  ." فأحب أن يأتيني أجلى وأنا صائم ،على كل نفس ميتة تلك السنة
  (لكن الحديث منكر ال يعول عليه، لذا فإن هذا االعتقاد فاسد)                                                                      
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  :إن ليلة النصف من شعبان تسمي ليلة احلياة :وقالوا -4

 أحد قالوا: لقد أخطأ الناس حساب هذه الليلة.ولو مات فيها  ،اأبد   اها أحد  فال يموت في
  
5-  

ا
 :ملسو هيلع هللا ىلصليلة الصالة على النبي هي و ،إن هذه الليلة تسمي الرمحة والغفران :اوقالوا أيض

 (39األحزاب: ){اآمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمً }إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ :اهلل أنزل فيها ألن

 وهذا كله كالم باطل ال دليل عليه.
 

 :تتمة للفائدة فهذه باقة من األحاديث الضعيفة واملوضوعة يف فضل شعبان ومنها
نما س مي رمضان؛ ألنه يرمض  " -2 تدرون لما سمي شعبان؟ ألنه يشعب فيه خير كثير، وا 

 )موضوع( . أي يدنيها من الحر..." ،الذنوب
 

 )موضوع( . " إنما س م ي شعبان؛ ألنه يتشع ب فيه خير كثير للصائم فيه حتى يدخل الَجن ة " -1
 

 من فله يومين رجب من صام نفمً  ،أمتي شهر ورمضان ،شهري وشعبان ،اهلل شهر رجب " -3
 )موضوع(  ." الدنيا جبال مثل ضعف كل ووزن ،ضعفان األجر

 

 )موضوع( . ورمضان الم كف ر" ،وشعبان الم طه ر ،شعبان شهري، ورمضان شهر اهلل " -6
 

   ." ورمضان الم كف ر ،شعبان الم طه ر ،وشهر شعبان شهري ،شهر رمضان شهر اهلل " -3
 (ا)ضعيف جدً                                                                                                                     

 

خيرة اهلل من الشهور شهر رجب، وهو شهر اهلل، َمن عظ م شهر رجب فقد عظم أمر اهلل،  " -9
وشعبان شهري فَمن َعظ م شعبان فقد َعظ م أمري،  ،ومن َعظ م أمر اهلل أدخله جنات النعيم وأوجب له

وشهر رمضان شهر أمتي فَمن َعظ م شهر رمضان  ،قيامةيوم ال اوذخرً  اوَمن عظم أمري كنت له فرطً 
ولم ينتهكه، وصام نهاره وقام ليله، وحفظ جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب  وَعظ م حرمته
 )منكر(  ." يطلبه اهلل به

 

فإن اهلل تبارك وتعالى ينـزل فيها  وموا يومها ؛وص   ،وموا ليلهاإذا كانت ليلة نصف شعبان فق   " -1
أال من مستغفر  فأغفر له ؟ أال من مسترزق  فأرزقه ؟ أال  :غروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقولل

 )موضوع(  أال كذا ؟حتى يطلع الفجر". ...أال كذا؟  أال سائل فأعطيهفأعافيه ؟  ي  من مبتل
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عور نار بعدد شالوهلل فيها عتقاء من  ،هذه ليلة النصف من شعبان :فقال أتاني جبريل  " -9
وال  ،وال إلى مسبل ،وال إلى قاطع رحم ،وال إلى مشاحن، ال ينظر اهلل فيها إلى مشرك ،غنم بني كلب

 (ا)ضعيف جدً  .وال إلى مدمن خمر " ،إلى عاق لوالديه
 

 هو فإذا فخرجت ،ليلة ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقدت   "أنها قالت: -رضي اهلل عنها-ويروى عن عائشة  -8
 يا قلت :قالت ؟ورسوله عليك اهلل يحيف أن تخافين أكنت :لي قالف السماء إلى رأسه رافع بالبقيع
 إلى شعبان من النصف ليلة زلـين  اهلل إن :فقال ،نسائك بعض أتيت نكأ ظننت ،اهلل رسول
 (ا)ضعيف جدً  ". كلب غنم شعر عدد من ألكثر فيغفر الدنيا السماء

غفر للمستغفرين، ويرحم إن اهلل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، في " -20
 )ضعيف(  ." المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم

أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة،  خمس ليال ال ترد فيهن الدعوة: "-22
براهيم بن أبي  وليلة الفطر، وليلة النحر".         يحيى(  )رواه ابن عساكر، وفيه كذابان وهما: بندار بن عمر الروياني، وا 

 ( 1631) انظر السلسلة الضعيفة لأللباني:  )موضوع(                                                                            
وقاتل  ،مشاحن :فيغفر لعباده إال اثنين ،النصف من شعبان ةإلى خلقه ليل يطلع اهلل  " -21

 )ضعيف(  نفس ".

فلما رأيت ذلك  ،ضب  حتى ظننت أنه قد ق   ،ى فأطال السجودمن الليل فصل   ملسو هيلع هللا ىلص " قام رسول اهلل -23
وأعوذ  ،"أعوذ بعفوك من عقابك :فرجعت فسمعته يقول في سجوده ،قمت حتى حركت إبهامه فتحرك

فلما رفع  عليك أنت كما أثنيت على نفسك". حصي ثناءً ال أ   ،وأعوذ بك منك  ،برضاك من سخطك
قد خاس  ملسو هيلع هللا ىلصأظننت أن النبي  -أو يا حميراء  -"يا عائشة ! :رغ من صالته قالرأسه من السجود وف

أتدرين أي ليلة  فقال:" لطول سجودك. ال واهلل يا رسول اهلل ! ولكني ظننت أنك ق ب ضتَ  :قلت بك؟".
يطلع على عباده في  إن اهلل ،هذه ليلة النصف من شعبان قال:" اهلل ورسوله أعلم.:قلت هذه؟".
   ". ويؤخر أهل الحقد كما هم ويرحم المسترحمين، فيغفر للمستغفرين، صف من شعبان،ليلة الن

 )ضعيف(                                                                                                                         

26- " : هل من سائل  مستغفر فأغفر له؟ هل من إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد 
 )ضعيف( ." إال أعطي، إال زانية بفرجها أو مشرك افأعطيه؟ فال يسأل أحد شيئً 

تلك  في ليلة النصف من شعبان يوحي اهلل إلى ملك الموت يقبض كل نفس يريد قبضها في " -23
 )ضعيف( ."  السنة
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ه صوم من رمضان فليسرده وال ن كان عليومَ  ،ال صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان " -29
 )ضعيف( ". يقطعه

 )ضعيف( ". ال صيام بعد النصف من شعبان حتى يدخل رمضان " -21

 صوم عليه يجتمع حتى ذلك رأخ   فربما ،أيام ثالثة شهر كل من يصوم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان " -29
 )ضعيف(   ". شعبان يصوم حتى رهأخ   وربما ،السنة

 الفوائد المجموعة( -)المنار المنيف )موضوع( ." أمتيورمضان شهر  ،شهريبان وشع ،" رجب شهر اهلل -28

 
 

 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها مّني بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل اهلل

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على
هذا وما كان فيها من صواب فمن اهلل وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، واهلل ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن ك  ان ثم خطأ فاستغفر لي: صواب ا فادُع لي بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخلال      جّل من ال عيب فيه وعال  وا 

ا، وال تجعل ألحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

 صحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصّلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله و 
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا واهلل 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






