
ًرا َيُصومُ  وسلم عليه اهلل صلى النَِّبي   َيُكنِ  َلم  : قَاَلت   َعاِئَشَة، حديث  َشه 
ثَ رَ   ِمنَ  ُخُذوا: يَ ُقولُ  وََكانَ  ُكلَُّه، َشع َبانَ  َيُصومُ  َكانَ  فَِإنَّهُ  ،َشع َبانَ  ِمن   َأك 

 النَِّبي   ِإَلى الصَّاَلةِ  َوَأَحب   َتَمل وا َحتَّى َيَمل   لَ  اهللَ  فَِإنَّ  ُتِطيُقونَ  َما ال َعَملِ 
، ِإن   وَ  َعَلي هِ  ُدوِومَ  َما وسلم عليه اهلل صلى  َداَومَ  َصاَلةً  َصلَّى ِإَذا وََكانَ  قَ لَّت 
َها  َعَلي  
 شعبان صوم باب 25: الصوم كتاب 03: في البخاري أخرجه

 
ًرا وسلم عليه اهلل صلى النَِّبي   َصامَ  َما: قَالَ  َعبَّاٍس، اب نِ  حديث  َكاِمالً  َشه 

رَ  َقط   ِطُر؛ لَ  َواهللِ  لَ  ال َقاِئُل، يَ ُقولَ  َحتَّى َوَيُصومُ  َرَمَضاَن، َغي   ِطرُ  يُ ف   َحتَّى َويُ ف 
 َيُصومُ  لَ  َواهللِ  لَ  ال َقاِئُل، يَ ُقولَ 
 ذاك قال شعبان من تصوم ما الشهور من شهر من تصوم أرك ولم قلت
 إلى األعمال فيه يرفع شهر وهو ورمضان رجب بين عنه الناس يغفل شهر
  صائم وأنا عملي يرفع ان فأحب العالمين رب

  حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق
 فيغفر ، شعبان من النصف ليلة خلقه إلى تعالى و تبارك اهلل يطلع" 

 السلسلة"  في األلباني قال" . مشاحن أو لمشرك إل خلقه لجميع
 : 502/  0"  الصحيحة

 
 



 (  صحيح) 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان:  قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن 

 غم فإن رمضان لرؤية يصوم ثم.  غيره من يتحفظ مال شعبان من يتحفظ
  داود أبو رواه.  صام ثم يوما ثالثين عد عليه

 (  حسن) 
 تصوم أرك لم اهلل رسول يا قلت  قال عنهما اهلل رضي زيد بن أسامة عن 

 عنه الناس يغفل شهر ذاك قال شعبان من تصوم ما الشهور من شهر من
 وأحب العالمين رب إلى األعمال فيه ترفع شهر وهو ورمضان رجب بين
  صائم وأنا عملي يرفع أن
  النسائي رواه 

 (  صحيح حسن) 
  قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنه اهلل رضي جبل بن معاذ وعن 
 إل خلقه لجميع فيغفر شعبان من النصف ليلة خلقه جميع إلى اهلل يطلع 

  مشاحن أو لمشرك
  صحيحه في حبان وابن الطبراني رواه 

 
 
 
 



 (  لغيره صحيح) 
 ثعلبة أبي عن مكحول عن أيضا والبيهقي الطبراني ورواه الحافظ قال 

 ليلة عباده إلى اهلل يطلع قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن عنه اهلل رضي
 الحقد أهل ويدع الكافرين ويمهل للمؤمنين فيغفر شعبان من النصف

  يدعوه حتى بحقدهم
 
 
 

 


