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أخرجه البخاري في 03 :كتاب الصوم 25 :باب صوم شعبان

 :سألت عائشة رضي اهلل عنها عن صيام رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره
صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله
كان يصوم شعبان إل قليال(مسلم)
( صحيح )
[ يطلع اهلل تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع
خلقه إل لمشرك أو مشاحن ]  ( .صحيح )  .وفي فضل ليلة نصف
شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها األكثرون
( صحيح )
[ إن اهلل ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إل
لمشرك أو مشاحن ]  ( .صحيح )  ( .المشرك  :كل من أشرك مع اهلل
شيئا في ذاته تعالى أو في صفاته أو في عبادته  .والمشاحن  :قال ابن

األثير  :هو المعادي والشحناء  :العداوة والتشاحن تفاعل منه وقال
األوزاعي  :أراد بالمشاحن ها هنا صاحب البدعة المفارق لجماعة األمة )
( حسن )
عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال
قلت يا رسول اهلل لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان
قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه
األعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم
رواه النسائي
------------------------------------( صحيح لغيره )
قال الحافظ ورواه الطبراني والبيهقي أيضا عن مكحول عن أبي ثعلبة
رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال يطلع اهلل إلى عباده ليلة
النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد
بحقدهم حتى يدعوه
قال البيهقي وهو أيضا بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد
------------------------------------( موضوع )
[ إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن اهلل
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيان فيقول  :أل من مستغفر لي

فأغفر له ؟ أل مسترزق فأرزقه ؟ أل مبتلى فأعافيه ؟ أل كذا أل كذا ؟
حتى يطلع الفجر ]  ( .موضوع السند )
[  ( ] 11ضعيف )
وعن عائشة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  " :هل تدرين ما هذه
الليل ؟ " يعني ليلة النصف من شعبان قالت  :ما فيها يا رسول اهلل فقال :
" فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب
كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل
أرزاقهم "  .فقالت  :يا رسول اهلل ما من أحد يدخل الجنة إل برحمة اهلل
تعالى ؟ فقال  " :ما من أحد يدخل الجنة إل برحمة اهلل تعالى "  .ثالثا .
قلت  :ول أنت يا رسول اهلل ؟ فوضع يده على هامته فقال  " :ول أنا إل
أن يتغمدني اهلل برحمته "  .يقولها ثالث مرات  .رواه البيهقي في
الدعوات الكبير
( موضوع )
وعن علي رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن اهلل
تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول  :أل من
مستغفر فأغفر له ؟ أل مسترزق فأرزقه ؟ أل مبتلى فأعافيه ؟ أل كذا أل
كذا حتى يطلع الفجر "  .رواه ابن ماجه

وفي ( الباعث على إنكار البدع والحوادث ) ( ص  ) 50 - 55نقال عن
أبي بكر الطرطوشي رحمه اهلل أنه قال :
( ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا فيه
على سنن المجوس واتخذوا دينهم لهوا ولعبا الوقيد ليلة النصف من
شعبان ولم يصح فيها شيء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ول نطق
بالصالة فيها واإليقاد صدوق من الرواة وما أحدثه [ إل ] متالعب
بالشريعة المحمدية راغب في دين المجوسية ألن النار معبودهم  .وأول ما
حدث ذلك في زمن البرامكة فأدخلوا في دين اإلسالم ما يموهون به على
الطغام وهو جعلهم اإليقاد في شعبان كأنه من سنن اإليمان ومقصودهم
عبادة النيران وإقامة دينهم وهو أخسر األديان حتى إذا صلى المسلمون
وركعوا وسجدوا كان ذلك إلى النار التي أوقدوا ومضت على ذلك سنون
وأعصار تبعت بغداد فيها سائر األمصار هذا مع ما يجتمع في تلك الليلة
من الرجال والنساء واختالطهم فالواجب على السلطان منعهم وعلى
العالم ردعهم  .وإنما شرف شعبان ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كان يصومه فقد صح الحديث في صيامه صلى اهلل عليه وسلم شعبان
كله أو أكثره )

