
 (  ضعيف) 
 هو فإذا ليلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقدت:  قالت عائشة وعن 

 يا:  قلت ؟ ورسوله عليك اهلل يحيف أن تخافين أكنت"  فقال بالبقيع
 ينزل تعالى اهلل إن:  فقال نسائك بعض أتيت أنك ظننت إني اهلل رسول

 غنم شعر عدد من ألكثر فيغفر الدنيا السماء إلى شعبان من النصف ليلة
 وقال"  النار استحق ممن: "  رزين وزاد ماجه وابن الترمذي رواه"  كلب

  الحديث هذا يضعف البخاري يعني محمدا سمعت:  الترمذي
 (  ضعيف) 
 هذه ما تدرين هل: "  قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عائشة وعن 

:  فقال اهلل رسول يا فيها ما:  قالت شعبان من النصف ليلة يعني"  ؟ الليل
 يكتب أن وفيها السنة هذه في آدم بني من مولود كل يكتب أن فيها" 

 تنزل وفيها أعمالهم ترفع وفيها السنة هذه في آدم بني من هالك كل
 اهلل برحمة إال الجنة يدخل أحد من ما اهلل رسول يا:  فقالت" .  أرزاقهم

.  ثالثا" .  تعالى اهلل برحمة إال الجنة يدخل أحد من ما: "  فقال ؟ تعالى
 إال أنا وال: "  فقال هامته على يده فوضع ؟ اهلل رسول يا أنت وال:  قلت

 في البيهقي رواه.  مرات ثالث يقولها" .  برحمته اهلل يتغمدني أن
  الكبير الدعوات

 
 



 (  موضوع) 
: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي علي وعن 

 اهلل فإن يومها وصوموا ليلها فقوموا شعبان من النصف ليلة كانت إذا
 من أال:  فيقول الدنيا السماء إلى الشمس لغروب فيها ينزل تعالى

 أال كذا أال ؟ فأعافيه مبتلى أال ؟ فأرزقه مسترزق أال ؟ له فأغفر مستغفر
  ماجه ابن رواه" .  الفجر يطلع حتى كذا

 (  ضعيف) 
 يوم آخر في وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خطبنا:  قال سلمان وعن 

 فيه شهر مبارك عظيم شهر أظلكم قد الناس أيها يا: "  فقال شعبان من
 من تطوعا ليله وقيام فريضة صيامه تعالى اهلل جعل شهر ألف من خير ليلة

 أدى ومن سواه فيما فريضة أدى كمن كان الخير من بخصلة فيه تقرب
 الصبر شهر وهو سواه فيما فريضة سبعين أدى كمن كان فيه فريضة
 فطر من المؤمن رزق فيه يزداد وشهر المواساة وشهر الجنة ثوابه والصبر

 من أجره مثل له وكان النار من رقبته وعتق لذنوبه مغفرة له كان صائما فيه
 نفطر ما يجد كلنا ليس اهلل رسول يا:  قلنا"  شيء أجره من ينقص أن غير
 هذا اهلل يعطي: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال.  الصائم به

 أشبع ومن ماء من شربة أو تمرة أو لبن مذقة على صائما فطر من الثواب
 شهر وهو الجنة يدخل حتى يظمأ ال شربة حوضي من اهلل سقاه صائما



 فيه مملوكه عن خفف ومن النار من عتق وآخره مغفرة وأوسطه رحمة أوله
  البيهقي رواه" .  النار من وأعتقه له اهلل غفر

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

  مشاحن أو لمشرك
  صحيحه في حبان وابن الطبراني رواه 

 
 


