
 االحتفال بليلة انلصف من شعبانحكم 
 احلمد َّلله رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني، وىلع آهل، وأصحابه أمجعني. أما بعد:

َمليُت لَُكمي ِديَنُكمي ﴿:  ّلَل انلعمة، قال ا عليها هلذه األمة دينها، وأتم   ّلَل فقد أكمل ا كي
َ
َويَم أ الََم اْلي َمِِت َوَرِضيُت لَُكُم اإِلسي ُت َعلَييُكمي نِعي تيَممي

َ
وَأ

مي لَ ﴿: وقال [، 3املائدة:]، ﴾دِيًنا
َ
ََكءُ ـأ يِن َما لَ ـرَشَُعوا لَ  ُهمي رُشَ َذن بِِه اـُهم مَِّن ادلِّ

ي
وهُ إََِل ﴿: اّلَل  لوقا[، 12الشورى: ]، ﴾َّلله مي يَأ ٍء فَُردُّ ُتمي ِِف ََشي فَإِني َتَنازَعي

وِياًل 
ي
َسُن تَأ حي

َ
ٌ وَأ ِخِر َذلَِك َخْيي َويِم اْلي ِ وَاْلي ِمُنوَن بِاَّلله ِ وَالرهُسوِل إِني ُكنيُتمي تُؤي  .[95]النساء:  ﴾اَّلله

ر انليب وقد  ح بأن لك بدعة ضاللة، وأنها مردودة ىلع صاحبها، فيف الصحيحني عن اعئشة  حذ  أنه  عن انليب  لمن ابلدع، ورص 
 .(2)«عليه أمرنا فهو رد  من عمل عمالً ليس »، ويف رواية ملسلم: (1)«من أحدث ِف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  »قال: 

 .(3): من ايلهلد وانلصارى يف زياداتهم يف دينهمّلَل بأعداء ا ، وتشبُّهٌ ، وروله ورشٌع لم يأذن به اّلَل  ،؛ ألنها زيادة يف ادلينوحذ ر السلف الصالح من ابلدع
 .شعبان ومن ابلدع االحتفال بليلة انلصف من

اح القرطيب بإوناده عن عبد الرمحن بن زيد بن أولم أنه قال: لم أدرك أحداً من مشيختنا، وال فقهائنا  فقد أخرج اإلمام حممد بن وضه
 .(5)«، وال يرى هلا فضاًل ىلع ما ولاها من الليايل(4)يلتفتلن إىل يللة انلصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحلل

وأخربين أبل حممد املقديس، قال: لم تكن عندنا ببيت املقدس قطُّ صالة الراغئب هذه اليت تُصّل  يف رجب »: : وقال اإلمام أبو بكر الطرطوَش
ل ما حدثت عندنا ِف سنة ثمان وأربعني وأربعمائة ]وشعبان،  احلمراء، ، قَِدَم علينا يف بيت املقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن أيب ه[444وأو 

ثالث، ورابع، فما ختمها إال وهم  اثم انضاف إيلهم ،واكن حسن اتلالوة، فقام فصَّل يف املسجد األقىص يللة انلصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل
جد، وانترشت الصالة يف مجاعة كبرية، ثم جاء يف العام القابل فصّل  معه خلق كثري، ثم جاء من العام القابل فصَّل معه خلق كثري، وشاعت يف املس

 .(6)«ثم اوتقر ت كأنها ُوَنة إىل يلمنا هذا ،يف املسجد األقىص وبيلت انلاس، ومنازهلم
أن ابن أيب مليكة قيل ه إن زياداً انلمريي يقلل: إن يللة انلصف من شعبان أجرها كأجر يللة القدر، فقال ابن  وأخرج اإلمام ابن وضاح بسنده

 .(7)«منه وبيدي عصاً لرضبته بها، واكن زياٌد قاضياً لل ومعته »أيب مليكة: 
َحدٌ  ّلَل قُلي ُهَو ا﴿وأما األلفية فصالة انلصف من شعبان ُومِّيت بذلك ألنها يُقرأ فيها ألف مرة  »: : وقال اإلمام أبو شامة الشافيع

َ
ألنها  ﴾ أ

أو  ،مائة ركعة, يف لك ركعة يقرأ الفاحتة مرة, وولرة اإلخالص عرش مرات، ويه صالة طليلة مستثقلة لم يأِت فيها خرب, وال أثر, إال ضعيف
ابلالد, اليت تصَّل  فيها، ويستمر ذلك الليل لكه, وجيري فيه  , والزتم بسببها كرثة اللقيد يف مجيع مساجدوللعوام  بها افتتان عظيمملضلع, 

وزي ن  الفسلق والعصيان, واختالط الرجال بالنساء, ومن الفنت املختلفة ما شهرته تُغين عن وصفه, وللمتعب دين من العلامِّ فيها اعتقاد متني,
 .(8)«هلم الشيطاُن َجْعلَها من أصل شعائر املسلمني

ويللة انلصف من شعبان اكن اتلابعلن من أهل الشام: كخادل بن معدان, ومكحلل, ولقمان »بعد الكم نفيس:  : رجب وقال احلافظ ابن
ملنها وجيتهدون فيها يف العبادة, وعنهم أخذ انلاس فضلها وتعظيمها, وقد قيل: إنه بلغهم يف ذلك آثاٌر إرسائيلية, فلما  ،بن اعمر, وغريهم يعظ 

ووافقهم ىلع تعظيمها، منهم طائفة من عب اد أهل ابلرصة، وغريهم،  ،اشتهر ذلك عنهم يف ابلدلان اختُلف يف تعظيمها، فمنهم من قبله منهم
من أهل احلجاز، منهم: عطاء، وابن أيب مليكه، ونقله عبد الرمحن بن زيد بن أولم عن فقهاء أهل املدينة، وهل وأنكر ذلك أكرث العلماء 

 ، واختلف علماء أهل الشام يف صفة إحيائها ىلع قللني:وقالوا: ذلك لكه بدعةقلل أصحاب مالك وغريهم، 
أنه يستحب إحياؤها مجاعًة يف املساجد، اكن خادل بن معدان، ولقمان بن اعمر، وغريهما يلبسلن فيها أحسن ثيابهم،  أحدهما:

رون، ويكتحللن، ويقلملن يف املسجد يللتهم تلك، ووافقهم إوحاق بن راهليه ىلع ذلك، وقال يف قيامها يف املساجد ليس ذلك  ويتبخ 
 سائله.ببدعة، نقله عنه حرب الكرماين يف م
، وال يكره أن يصيل الرجل فيها خلاصة نفسه، وهذا قلل يف املساجد للصالة، والقصص، وادلاعء واثلاين: أنه يُكره االجتماع فيها

وال يُعرف لإلمام أمحد الكٌم يف يللة نصف شعبان، »، ثم قال: «تعاىل... ّلَل قرب إن شاء ااألوزايع، إمام أهل الشام، وفقيههم، واعملهم، وهذا األ

                                                 
 .2224برقم  ومسلم،، 1962(  البخاري، برقم 1)
 .2224(  مسلم، برقم 2)
 .26(  انظر: التحذير من البدع، البن باز، ص3)
، والبيهقي في شعب 2/262، وأبو نعيم في الحلية، 122، برقم 12/226[، والطبراني في الكبير 21/442]  2992، وابن حبان برقم 221يعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، برقم ( 4)

، قال األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة: حديث «ف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إال لمشرٍك أو مشاحنإلى خلقه في ليلة النص ّللَ يطلع ا»يرفعه:  ، عن معاذ بن جبل 9914برقم  2/121اإليمان، 
بن عمرو، وأبو موسى األشعري، وأبو هريرة، وأبو بكر الصديق، وعوف بن مالك،  ّللَ صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضاً، وهم: معاذ بن جبل، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد ا

فليس فيه ما يدل على تخصيص  ّللَ قلت: فإن صّح هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان كما يقول األلباني رحمه ا، ثم َخَرج هذه الطرق الثمانية، وتكلم على رجالها في أربع صفحات. وعائشة 
 ا بقيام وال يومها بصيام، إال ما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في أيام الّسنَة؛ ألن العبادات توقيفية.ليلته

 .226، برقم 222هـ ص142(  كتاب فيه ما جاء في البدع، لإلمام ابن وَضاح، المتوفى سنة 5)
 .134برقم ، 199هـ، ص424(  كتاب الحوادث والبدع، للطرطوشي، المتوفى سنة 6)
 .132، برقم 193، ورواه الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع عن ابن وضاح، ص212، برقم 222(  كتاب فيه ما جاء في البدع، البن وضاح، ص7)
 .214هـ، ص992(  كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لعبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، المتوفى سنة 8)



نقل عن انليب وُُيَرج يف اوتحباب قيامها عنه روايتان، من الروايات عنه يف قيام يللة العيد؛ فإنه يف رواية لم يستحب  قيامها مجاعًة؛ ألنه لم يُ 
  وأصحابه، واوتحب ها يف رواية؛ لفعل عبد الرمحن بن زيد بن األولد ذللك، وهل من اتلابعني، فكذلك قيام يللة انلصف من شعبان، لم

 .(1)«، وال عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من اتلابعني من أعيان فقهاء أهل الشاميثبت فيها يشء عن انليب 
، :انتىه املقصلد من الكم احلافظ ابن رجب »: :بعد أن نقل الكم احلافظ ابن رجب  : ابن باز ّلَل عبد اقال اإلمام العالمة عبد العزيز بن 

من اوتحباب قيامها  :، وأما ما اختاره األوزايع َشء بليلة انلصف من شعبان  وال عن أصحابه  وفيه اتلرصيح بأنه لم يثبت عن انليب
فهو غريب وضعيف؛ ألن لك َشء لم يثبت باألدلة الرشعية كونه مرشواعً لم جيزي للمسلم أن  ،القلللألفراد، واختيار احلافظ ابن رجب هلذا 

ه أو أعلنه، لعملم قلل انليب َّلله حيدثه ِف دين ا ، وغريه (2)«من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد»: ، ولاء فعله مفرداً أو مجاعًة، وولاًء أرس 
 .(3)«من األدلة ادلالة ىلع إنكار ابلدع واتلحذير منها

وردت أحاديث صحيحة يف فضيلة صلم أيام »: قالت اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية ِف حكم االحتفال بليلة انلصف من شعبانو
استكمل   َّلله ما رأيت رسول ا»قالت:  لمن أيامه دون بعض، فمنها ما يف الصحيحني أن اعئشة  بعضاً  إال أنها لم ختَص  ،ن شعبانمكثرية 

، ويف حديث [2622]ابلخاري، برقم  «منه ِف شعبان، فاكن يصوم شعبان لكه إال قليالً  صيام شهر قط إال رمضان، وما رأيته ِف شهر أكرث صياماً 
تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل انلاس عنه بني رجب ورمضان، وهو لم أرك : »أوامة بن زيد أنه قال للنيب 

ولم يصح ، [3792برقم ] ، والنسايئ[35792برقم ] رواه اإلمام أمحد« رفع عميل وأنا صائمشهر ترفع األعمال فيه إَل رب العاملني، فأحب أن يُ 
منه بالصلم، لكن وردت أحاديث ضعيفة يف قيام يللة انلصف من  اكن يتحرى صيام يلم بعينه من شعبان، أو اكن ُيص أياماً  حديث أنه 

وصوموا  ،إذا اكن ْللة نصف شعبان فقوموا ْللها»أنه قال:  ، عن انليب [5211برقم ] وصيام نهارها، منها ما رواه ابن ماجه يف وننه ،شعبان
الشمس إَل سماء ادلنيا، فيقول: أال مستغفر فأغفر هل، أال مسرتزق فأرزقه، أال مبتىل فأاعفيه أال  تعاَل يزنل فيها لغروب َّلله نهارها، فإن ا

، وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من األحاديث يف فضل إحياء يللة انلصف من شعبان، من ذلك ما رواه يف « كذا حىت يطلع الفجر
عليك  ّلَل ، فخرجت فإذا هل يف ابلقيع رافع رأوه، فقال: أكنت ختافني أن حييف ا ّلَل فقدت رولل ا»الت: صحيحه، عن اعئشة أنها ق

َل سماء ادلنيا فيغفر إتبارك وتعاَل يزنل ْللة انلصف من شعبان  ّلَل إن ا»، ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: ّلَل وروله؟ فقلت: يا رولل ا
، وقد ضعف ابلخاري وغريه هذا احلديث، وأكرث العلماء يرون ضعف ما ورد يف فضل يللة انلصف من  (4)«ألكرث من عدد شعر غنم لكب

 وصلم يلمها، وقد عرف عند علماء احلديث تساهل ابن حبان يف تصحيح األحاديث. ،شعبان
وصلم يلمها عند املحققني من علماء  ،فإنه لم يصح يشء من األحاديث اليت وردت يف فضيلة إحياء يللة انلصف من شعبانوباجلملة 

 .(5)«وختصيص يومها بالصيام، وقالوا إن ذلك بدعة ،وذلا أنكروا قيامهااحلديث؛ 
 بعض انلاس ُيص   »يف حكم ختصيص يللة انلصف من شعبان بقيام، أو ختصيص يلمه بصيام:  : قال العالمة حممد بن صالح بن عثيمنيو

فإن يللة انلصف من شعبان ال  ،هذه األحاديث الضعيفة ويلمه بصيام بناء ىلع أحاديث ضعيفة وردت يف ذلك، ولكن حيث ال تصح   ،يللته بقيام
 ،ها بقيامفال ُيص   ،، وإن اكن لم يعتد ذلكولكن إن اكن اإلنسان قد اعتاد أن يقوم الليل، فليقم ْللة انلصف كغْيها من الليايل ،بقيام ختص  

ويه اْلوم اثلالث عرش  لكن لو صام األيام اثلالثة ابليض ، ّلَل انلصف من شعبان بصلم، ألن ذلك لم يرد عن رولل ا لم ال ُيص  كذلك يف الص
 ّلَل ا اكن رولل»وإن  ،لكن ليس باعتقاد أن هلذا مزية ىلع وائر الشهلر ،لو صامها فإن صيامها من السنة، واْلوم الرابع عرش واْلوم اخلامس عرش

 (6)«منه أو إال قليالً  ،حىت اكن يصلمه لكه ،يكرث الصلم يف شعبان أكرث من غريه من الشهلر. 
فمما تقدم من الكم اإلمام ابن وضاح، واإلمام الطرطليش، واإلمام عبد الرمحن بن إوماعيل املعروف بأيب شامة، واحلافظ ابن رجب 

، يتضح أن ختصيص يللة : ، والعالمة ابن عثيمني:وإمام هذا الزمان عبد العزيز ابن باز ، واللجنة ادلائمة للبحلث العلمية، ّلَل رمحهم ا
، وال عملها أحد من أصحاب انليب  انلصف من شعبان بصالة أو غريها من العبادة غري املرشوعة بدعة ال أصل هلا من كتاب، وال ونة،

َ َكثِْيًالََقدي اَكَن لَُكمي ِِف َرُسوِل ﴿وقد قال اّلَل تعاىل:  ِخَر َوَذَكَر اَّلله َويَم اْلي َ وَاْلي َوٌة َحَسَنٌة لَِمني اَكَن يَريُجو اَّلله سي
ُ
ِ أ  :، وقال اّلَل [35]األحزاب:  ﴾اَّلله

ُ َغُفوٌر ﴿ ِفري لَُكمي ُذنُوَبُكمي وَاَّلله ُ َويَغي َ فَاتهبُِعوِِن حُييبِبيُكُم اَّلله وصّل اّلَل، وولم ىلع نبينا حممد، وىلع  ،[25]آل عمران:  ﴾رَِحيمٌ قُلي إِني ُكنيُتمي ُُتِبُّوَن اَّلله
 .آه، وأصحابه أمجعني

 كتبه 
                 د. وعيد بن يلع بن وهف القحطاين                   
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