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 مقدمة: 
ل    وتعاىل  سبحانه  هللا   َيَشاء    َما  }ََيْل ق    فهو   يشاء،   ما   واملكان  والزَّمان  األشخاصمن    يَفض ِّ
لوا  أن  العباد  على  وجيب    ،[68  ]القصص:  َوََيَْتار {   حقَّه،  يعطوه وأن  واختصَّه،   هللا  فضَّله  ما  يفض ِّ

  فيما  فيغلوا  الشَّرعي  احلدَّ   او يتجاوز   ال  أن  عليهم  جيب  كما  جتاَهه،  منهم  ط لب  مبا  يقوموا  وأن
 شيء   ختصيص  يعين ال  عامًّا تفضيًل  ألمر    الشارع تفضيلَ  أنَّ  كما  ،هللا به نأيذَ  مل مبا هللا فضَّله

  احلكيم؛   الشَّارع  من  يكون   أن   جيبالشيء    فَتفضيل  شرعي،  دليل    دون  خاصَّة  بعبادة  منه
 .خمصوصة أقوال   أو أعمال   من التَّفضيل هبذا يتعلَّق فيما  أو  أصله، يف سواء

  مل  ما  وختصيص  ورسوله،  هللا  لهيفض ِّ   مل  ما  تفضيل  أعين:  الباب،  هذا  يف  الناس   خطأ  ويكثر
 ليلة   ف و   ة،عام    شعبان  ف   الناس  من  كثير   من  يقع  ما  ذلك  ومن  ورسوله،  هللا  صهَيص ِّ 

  أعمال  ةعدَّ   عليها   ينبين  اسالنَّ   ألسنة  على  ةعدَّ   أحاديث    انتشرت   فقد  خاصة،  منه  النصف
 غري  نصوص    على  هدينَ   يبين  ال  حىت  األحاديث  تلك   حكم  يعرف  أن  للمسلم  بدَّ   وال  ة،ديَّ تعب  

  َلك مْ   َأْكَمْلت    }اْليَ ْومَ   تعاىل:  قال  كما  الدينلنا    أكمل  قد  وتعاىل  سبحانه   هللا  فإنَّ   صحيحة،
ص    وهل  صحيحة؟   شعبان   من  النصف  ليلة  فضل  أحاديث  فهل  ، [3  ]املائدة:   دِّيَنك ْم{  تلك   خت 

  هذا   ف   سريًعا  عليه  جنعر  س  ما   هذا  األحاديث؟  تلك   ألجل  العبادات   من  بشيء    الليلة
   :ةاآلتي ، وذلك من خالل النقاطاملقال

 شعبان: ف  صح   ما أوًًل:
  عليه،  واحلث    شعبان   يف  وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب  صيام   تبي ِّ   عديدة    نصوص    جاءت 

 ي فطر، ال نقول: حىتَّ  يصوم وسلم عليه  هللا صلَّى  هللا رسول   كان  عنها: هللا رضي عائشة تقول
  شهر    صيام  استكمل  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  رأيت    فما  يصوم،  ال  نقول:  حىت  وي فطر

  كان   كلَّه،  شعبان  يصوم  كان   وتقول:  .(1) شعبان   يف  منه   صياًما   أكثر  رأيت ه   وما  رمضان،  إال
 .(2) قليًل  إال شعبان يصوم

  عليه  هللا  صلى  يبالنَّ   قول  يف  كما  هللا   إىل  األعمال  فيه  رفعت    شهر    شعبان  شهر  أنَّ   كما
 

 (. 1156)  ومسلم   ،( 1969)  البخاري أخرجه    (1)
 (. 1156)  مسلم أخرجه    (2)
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 األعمال  فيه  ُترفع  شهر    وهو  ورمضان،  رجب  بني  ،عنه  الن اس  يغفل   شهر    ذلك»  وسلم:
 . (1)« صائم وأن  عملي يُرفع أن فأحب   العاملني، رب    إىل

 : نوبالذ   وغفران  شعبان من صفالن    اثنًيا:
 من   صفالن ِّ   ليلة  يف  حديث    ورد  وقد  ة،عامَّ   شعبان  يفهي    ذكرها   سبق  اليت  األحاديث

  عليه  هللا  صلى  النَّيب  أنَّ   عنه   هللا  رضي  األشعري   موسى  أبو  رواه  ما  وهو  ابخلصوص،  شعبان
  أو  ملشركر   إًل  خلقه  جلميع  فيغفر  شعبان  من  الن  صف  ليلة  ف   ليط لع  هللا  إن  »  قال:  وسلم

  احلديثَ   فضعَّ   وقد  ، ضعف  من  هاكل    ختلو  ال   عديدة  رواايت   له   احلديث   وهذا  .(2)«مشاحن
  مبجموع   آخرون  نهوحسَّ   ،(4)اجلوزي  ابن  كذلك   فهوضعَّ   ،(3) اثبت"  "غري  عنه:  وقال  الدارقطين  

 . (5) هللا رمحه  كاأللباين  طرقه
 خاصًّا: عماًل  قتضيي ًل الذنوب غفران ثبوت اثلثًا:

  يف  ليس  قوهلم:   بعموم  آخرون  وضعَّفه  خبصوصه،  العلماء  من  عدد    ضعَّفه  السابق  احلديث
 يذهب  كما  بتحسينه   قلنا  إن  فإنَّنا  هذا  ومع  صحيح،  حديث    شعبان  من  صفالن ِّ   ليلة  فضل

  خاص،   عمل    عليه  ينبين  ال   خاصًّا  فضًل   ي ثبت  احلديث  فإنَّ   العلم  أهل  بعض  ذلك   إىل
  اثني   بي  يكون  ال  حىت  املسلمي  مع  الن فوس  وصفاء  وحيدالتَّ   أه ِّيَّة   على  يدل    فاحلديث  

 . شعبان من الن ِّصف بليلة خاصَّة  عبادة أو بعمل   األمر على  يدل   الو  ،وبغضاء شحناء
 شعبان: من النصف ليلة أحاديث ف  العلماء من مجلة أقوال رابًعا:

 أهل   فيه  اختلف  شعبان  من  النصف  ليلة  يف  الذنوب   غفران  حديث  أنَّ   سبق  مافي  مرَّ 
 ليلة  ختصيص  يف  حديث    يصحَّ   مل  هأنَّ   على  العلماء  من  عدد    صَّ ن  فقد  ذلك   عدا  ما  اأمَّ   العلم،

 .فضلها يف وال بعبادة،  شعبان من صفالن  
 

 (.1583)  وزايدته الصغري  اجلامع   صحيح  يف   األلباين   وصححه  ، (2357)  النسائيأخرجه    (1)
 (.1390)  ماجه   ابنأخرجه    (2)
 . (51  /6)  النبوية األحاديث   يف الواردة  العلل   (3)
 . (68 /2)  الواهية  األحاديث   يف   املتناهية  العلل   (4)
 (. 1653)  الصحيحة  األحاديث   سلسلة  (5)
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 ما   قال:  أسلم  بن  زيد  عن  وضاح  ابن   روى"  (:ه 520  )ت:  الطرطوشي  بكر  أبو  يقول
  حديث   إىل  يلتفتون  وال  شعبان،   من  صفالن ِّ   إىل  يلتفتون   نافقهائِّ   وال  مشيختنا  من  اأحدً   أدركنا

  يقول:   النمريي  زايدا  إنَّ   مليكة:  أيب  البن  وقيل  .سواها  ما  على  فضًل   هلا  يرون  وال  مكحول،
 . (1) "لضربته عصا وبيدي مسعته لو فقال: !القدر ليلة  كأجر  شعبان من صف الن ِّ  ليلة أجر إنَّ 

  ؛عليه  ليعوَّ   حديث    شعبان   من  صفالن ِّ   ليلة   يف  "وليس  :(ه 543  )ت:  العريب  ابن  وقال
 . (2) إليها" تلتفتوا فل  فيها، اآلجال نسخ يف وال فضلها، يف ال

 من  صفالن ِّ   ليلة  صلة  يف  األغفال  الناس  روى  وقد "  :(ه 633  )ت:  دحية  بنا  وقال
  فوق   ةاملوضوع  ابألحاديث  هللا   عباد   فوا وكل    ،امقطوعً   ا وواحد  ة موضوع  حاديثأ  شعبان
  حديث    شعبان  من  صف الن ِّ   ليلة  حديث  يف   ليس  : جريحوالتَّ   عديلالتَّ   أهل  قال  م... طاقته
 ، اخلري  معرض  يف  يسوقه  اموضوعً   احديثً   لكم  يروي  مفت    من  -هللا  عباد-  ظوافتحفَّ   ،يصح  

 . (3) وسلم" عليه هللا صلى النيب ِّ  من امشروعً  يكون  أن ينبغي اخلري فاستعمال
 األمر: مبدأ خامًسا:

 ختصيص  يف  األحاديث  من  شيء    ةصحَّ   عدم  يف  عامَّة  نصوص    مرَّت   اليت   الن صوص  هذه
 من  النصف   بليلة  االهتمام   أنَّ   هللا  رمحه  رجب   ابن  بيَّ   وقد  بشيء،  شعبان   من  صفالن ِّ   ليلة

 وليلة "  فقال:  أصحابه،  وال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عهد  يف  يكن  مل  هائِّ حياب و  شعبان
  بن   ولقمان  ومكحول  معدان  بن  كخالد  الشام  أهل  من  ابعونالتَّ   كان  شعبان  من  النصف

  وقد   ، هاوتعظيمَ   هافضلَ   اسالنَّ   أخذَ   وعنهم  ،العبادة   يف  فيها   وجيتهدون  موهنايعظ ِّ   وغريهم  عامر
  يف  الناس اختلف البلدان يف عنهم ذلك   اشتهر فلما ،إسرائيلية آاثر   ذلك ف  بلغهم هن  إ :قيل

  ، وغريهم   البصرة  أهل  ادعبَّ   من  طائفة  منهم  ؛تعظيمها  على  وافقهم  منهم   هلَ قبِّ   من  فمنهم  ،ذلك 
 بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  ونقله  ،مليكة  أيب  وابن  عطاء  منهم  ؛احلجاز  علماء  أكثر  ذلك   وأنكر

 

 (.130  )ص:  والبدع  احلوادث  (1)
 (.117 /4)   القرآن   أحكام   (2)
 . (35  )ص:  شامة   أليب  واحلوادث  البدع  إنكار   على   الباعث ينظر:    (3)
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   .(1) "بدعة هكل    ذلك  وقالوا: ،وغريهم مالك  أصحاب  قول وهو ،املدينة  أهل فقهاء عن أسلم
 اعتقاد   انتشار  يف  حقيقالتَّ   يكن  ومهما  ،إسرائيلية"  آاثر  ذلك  ف   "بلغهم  قوله:  وًلحظ

 أمرين: ثبتن   أن ميكنا  أنه إال إسرائيلية  آاثر  خلل من شعبان من النصف ليلة فضل
 عليه  هللا  صلى  النيب  عهد  يف  يكن  مل  بشيء  هو    خصوصيتها  واعتقاد  الليلة  إحياء  أنَّ   -1
 أصحابه. وال وسلم

  شبه    فيها  العلماء  فهاوضعَّ   الناس  ألسنة  على  تنتشر  اليت  األحاديث  من  عدًدا  أنَّ   -2
 .ابإلسرائيليَّات 
 األوىل: النتيجة سادًسا:

  ورد  ما  إال  شعبان   من  النصف   ليلة   فضل  عن  صحيح    حديث    يوجد   ال   ه أنَّ   سبق  ا مَّ   يظهر
  مل  بل  الليلة،  إحياء   يف  حديث    يوجد  وال  احلديث،  نحسَّ   من  عند  فيها  الذنوب   غفران  عن

  فهي   الليلة   إحياء  يف  ورد   ما   وكل  أصحابه،   وال  وسلم  عليه   هللا   صلى النيب  زمن  يف  امعهودً   يكن
 صحةيف    البحث هو  أنَّ   ىلإ  نبيهالتَّ   أود    ذلك   قبل  لكن  ،أييت  مافي  منها  طرفًا  وسنورد  ضعيفة،

  بعض   فعل  يف  ال  ،العبادات   من  بشيء    شعبان  من  صفالن ِّ   ليلة  ختصيص  يف  األحاديث
  صحة   بيان  يف  ولكن  هلا،  ابعيالتَّ   بعض  من  اإلحياء   إثبات   يف  اترَييًّا  ليس  فالبحث  التابعي،

 ضعفها.  من وسلم عليه هللا صلى النيب عن األحاديث
 شعبان:  ف  يصح  ًل ما سابًعا:
  ومن  تصح،  ال شعبان    شهر  عن  كثرية   وفضائل  ا وآاثرً   أحاديث  والكتب  األلسن  تتناول

 تداواًل:  أكثرها
  فيها   يبدأف  شيء،  لكل ِّ   هللا  تقديرِّ   ليلة  هي  شعبان  من  النصف  ليلة  أنَّ   يروى  ما  -1

  نسخة    موتسلَّ   ،رمضان  يف  القدر  ليلة  يف  منه  الفراغ  وينتهي   ،احملفوظ  اللوح  من  االستنساخ
  خازن   عيلاإمس  إىل   األعمال  ونسخة  ،جلربيل  والزالزل  احلروب   ونسخة  ، ميكائيل  إىل  األرزاق

 

 (.137  )ص:   املعارف   لطائف   (1)



 

5 
 

 . (1)املوت  مللك  ايبصامل خةس ون ، الدنيا السماء
  من   شرعي  نص     أي    إىل  يسندوها  مل  مأهنَّ   شعبان  لشهر  الفضيلة  هذه  إنكار  يف  وحسبك 

  وكتب  فاسريالتَّ   بعض  يف  هذا  انتشر  اوإّنَّ   اتبعي،  أو  صحايب     قول  إىل   حىت  وال  ة،سنَّ   أو  قرآن
  ليلة  إنَّ   يقول:  من  قول  تشبه  وهذه  العلمي،  امليزان  يف  الرواايت   هذه  ملثل  قيمة  فل  ،الوعظ
َلة    يفِّ   أَنْ زَْلَناه    }إِّّنَّ   تعاىل:   بقوله  املراد  هي   أهنا  أو   شعبان،  من  صفالن ِّ   ليلة  هي  القدر   م َبارََكة    لَي ْ

{  أَْمر    ك ل    ي  ْفَرق    فِّيَها   ( 3)  م ْنذِّرِّينَ   ك نَّا   إِّّنَّ    مجهور "   :العريب  ابن  يقول  ، [4  ، 3  ]الدخان:   َحكِّيم 
  ألن   ابطل؛  وهو  ،شعبان  من  النصف  ليلة  اإهنَّ   قال:  من  ومنهم  القدر،  ليلة  اأهنَّ   على  العلماء

،  [185  ]البقرة:  {آن  رْ الق    يهِّ فِّ   لَ زِّ نْ أ    يذِّ الَّ   انَ ضَ مَ رَ   ر  هْ }شَ   القاطع:  الصادق  كتابه  يف  قال  تعاىل  هللا
  { ة  كَ اَر بَ م    ة  لَ ي ْ لَ   }يفِّ   بقوله:  هاهنا  الليل  ةزمانيَّ   عن  عربَّ   مث  رمضان،  نزوله  ميقات   أن  على  فنصَّ 

 شعبان من النصف  ليلة يف وليس هللا، على  الفرية أعظم فقد غريه يف أنه زعم فمن [3 ]الدخان:
 . (2) إليها" تلتفتوا فل فيها،  اآلجال نسخ يف وال فضلها، يف ال عليه، يعول حديث
 مثل   وذلك   تصح،   ال  ضعيفة    فهي  ها،يومِّ   وصيام  ليلتها   قيامِّ   عن  الواردة   األحاديث  -2

  ابن   أخرجه  ،«هنارها  وصوموا  ليلها  فقوموا  شعبان   من  الن  صف  ليلة  كانت  إذا»  حديث:
 ابنوقال    . (4) احلديث"  يضع    "كان  أمحد:   اإلمام  عنه  قال  سربة،  أيب  ابن  وفيه،  (3) ماجه

  ، (7) العيين  قال  وكذا  ،(6) ضعيف"  "إسناده  :العراقي  وقال  ،(5) "يصح  ال  حديث    هذا"  :اجلوزي
بعضهمجدًّا   ضعيف   حديث    فهو ذكره  بل  و (8)املوضوعات   يف  ،    "موضوع    األلباين:  قال، 

 

 (. 112  /13)  األلوسي  تفسري   نظر:ي  (1)
 (.117 /4)   القرآن   أحكام   (2)
  . (1388)  ن ماجه سنن اب  (3)
 (. 190  / 4)  وعلله  احلديث  رجال   يف   حنبل بن  أمحد   اإلمام   أقوال موسوعةينظر:    (4)
 (. 71 /2)العلل املتناهية يف األحاديث الواهية    (5)
 . (240  )ص:  اإلحياء   أحاديث   ختريج   (6)
 (. 82 /11)  البخاري صحيح   شرح   القاري   عمدة   (7)
 (. 81  )ص:   للكنوي   املوضوعة،   األخبار  يف املرفوعة  اآلاثر   ينظر:  (8)
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 . (1)السند"
  متوت  يوم  قلبه  ميت   مل  شعبان  من  صف الن     وليلةَ   العيد  ليلتَ    أحيا   من»  حديث:  ومثل
  هللا  رسول  عن  يصح   ال  حديث    "هذا  اجلوزي:   ابن  قال  ، (2) األعرايب  ابن  أخرجه  ،«القلوب

  النسائي  وقال  ، بثقة  ليس  أمحد:   فقال  سامل  بن  مروان   اأمَّ   ،آفات   وفيه   ، وسلم  عليه  هللا   صلى
 عيسى  وأما  . ضعيف   هو  :األزدي  فقال  سليمان   بن  سلمة  اوأمَّ   .متوك   :واألزدي  والدارقطين

 . (4)مرسل" منكر   حديث   "هذا حجر: ابن وقال ، (3)بشيء" ليس :حيىي فقال
  حديث:  مثل  ، ضعيفة  أيًضا   شعبان  من  النصف   ليلة   هللا  نزول  يف  الواردة   األحاديث    -3

 من  فيغفر  ،الدنيا  ماءالس    إىل   وتعاىل   تبارك  الرب    ينزلُ   شعبان  من  صف الن     ليلة  كان   إذا»
  اجلوزي:   ابن  قال  . (5) راهويه  بن  إسحاق  أخرجه   «كلب  غنم   شعر  عدد  من  أكثر   نوب الذ  

  من   يسمع  مل  واحلجاج  ، عروة  من  يسمع  مل  حيىي  وقال:   احلديث،  هذا  عرف ي    ال   :التمذي  "قال
 يلعي:الزَّ   وقال  ، (6) اثبت"  غري  مضطرب    وإسناده   وجوه    من  روي  قد  الدارقطين:  قال  حيىي،
 يضعف  -البخاري  يعين-  حممدا  ومسعت  ،احلجاج  حديث  من  إال  نعرفه  ال  :التمذي  "قال
  بن   حيىي  من  يسمع   مل  واحلجاج  ،عروة  من  يسمع   مل  كثري   أيب  بن  حيىي  إن   : وقال  ،احلديث  هذا
 . (7)كثري"  أيب

 مساء   إىل  وتعاىل  تبارك   هللا   ينزل  شعبان  من  صف الن     ليلة  كان   إذا»  حديث:  ومثل
  قال:و   (8)البزار  أخرجه  «ألخيه  مشاحن  أو  مشركر   من  كان  ما  إًل  لعباده  فيغفر  ،الدنيا

  ، ضعف    أسانيدها  بعض  يف؛أبيه  عن  بكر  أيب   بن  حممد  عن  ذكرت   اليت  األحاديث  وهذه"
 

 (. 2132)   األمة  يف السيئ  وأثرها  واملوضوعة   الضعيفة   األحاديث   سلسلة  (1)
 (. 2252)  املعجم  (2)
 (. 72 /2)  الواهية  األحاديث   يف   املتناهية  العلل   (3)
 (. 258  / 6)  امليزان  لسان   (4)
 . (850)  إسحاق   مسند  (5)
 (. 66 /2)  الواهية  األحاديث   يف   املتناهية  العلل   (6)
 (. 262  /3)   الكشاف   أحاديث   ختريج   (7)
 . (80)  زارالب  مسند  (8)
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   .لصغره" أبيه من بكر  أيب بن دحممَّ  يسمعها  مل امَّ  -أعلم وهللا- عندي وهي
  فإن    هنارها،  وصوموا  ليلها  فقوموا  شعبان  من  النصف  ليلة  كانت   إذا»  حديث:  مثلو 

 أًل  ؟له  فأغفر  يل  مستغفرر   من  أًل  فيقول:  نيا،الد    مساء  إىل  الشمس  لغروب  فيها  ينزل   هللا
  ابن  أخرجه   «الفجر  يطلع   حت   ؟كذا  أًل   ؟كذا  أًل   .فأعافيه  مبتلى  أًل  ؟فأرزقه  مسرتزق 

 وقد تقد م بيان وهائه.  .(1) ماجه
  هبا  العمل  أو   بثبوهتا  أحد    قال  ذاإ  فحىتَّ   فيها،   لعمَ   ال  األحاديث  فإنَّ   حال  كل ِّ   وعلى

  ماء السَّ   إىل  ليلة   كلَّ   ينزل  وتعاىل  سبحانه  وهللا  ، ليلتها  يف  تعاىل  هللا  بنزول  ا حمضً   اخربً   فيها   فإنَّ 
  كل    وتعاىل  تبارك   ربنا  ينزل»  والسلم:  الصلة  عليه  قال  كما  يف الثلث األخري من الليلنياالد  

  من  ؟له فأستجيب يدعوين من يقول: ،اآلخر  الليل ثلثُ  يبقى حني نياالد   ماءالس   إىل ليلةر 
  العمل   عن  غنية  الصحيحة  األحاديث  ففي  .(2)"؟له  فأغفر  يستغفرين  من  ؟فأعطيه  يسألين

 يقول   أجلها،  من  شعبان  من  النصف  لليلة   مزية  واعتقاد  ،املوضوعة  بل  عيفةالضَّ   ابألحاديث
 كل  يف  زولالن    يف  وايةوالر ِّ   لي،   فيها  أحاديث  شعبان   من  صفالن ِّ   ليلة  يف  زولالن    "وىف  العقيلي:

 .(3) هللا"  شاء  إن  فيها داخلة شعبان من النصف فليلة صحاح،  اثبتة أحاديث ليلة
  :ديثح  مثل  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  يبالنَّ   شهر    شعبان  أنَّ   فيها  اليت  األحاديث  -4

  العجلوين:   قال  «راملكف     ورمضان  ر،املطه     وشعبان  هللا،  شهر  ورمضان  شهري،  شعبان»
 حيىي  بن  احلسن  حدثنا   خالد:  بن  هشام  عن  الديلمي   رواه   ،اجدًّ   "ضعيف   األلباين:  قال

 قلت:  ا.مرفوعً   عائشة  عن  سلمة،  أيب  عن   كثري،  أيب  بن  حيىي  عن  األوزاعي،  عن  اخلشين،
 األحاديث  بعض  له  متوتقدَّ   ا،مرارً   مضى  كما  متوك  هذا  اخلشين  ا؛ جدًّ   ضعيف  إسناد  وهذا

 . (4) موضوعاته" من هذا أن  يل ويبدو ...حاله على هبا  يستدل   اليت املوضوعة
  ابن حكم عليه    « أمت  شهر   ورمضان  ، شهري  وشعبان  ، هللا   شهر  رجب »  حديث:   ومثل

 

 (. 1388)  سنن ابن ماجه   (1)
 (.1145)  البخاري   خرجه أ  (2)
 . (29 /3)   الكبري  الضعفاء   (3)
 (. 222 /8)   األمة  يف السيئ  وأثرها  واملوضوعة   الضعيفة   األحاديث   سلسلة  (4)
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 .(1) ابلوضع  اجلوزي
  أمري  عظم  ومن  أمري،  عظم  فقد  شعبان   معظ    فمن  شهري،  وشعبان»  حديث:  ومثل

 .(2) "موضوع"  األلباين: قال «القيامة  يوما  وذخرً ا فرطً  له كنت
  الن  صف  وليلة  رجب،   من  ليلة  أو ل  الدعوة:   فيهن    ترد    ًل  ليال   مخس»  حديث:   -5

، ويف إسناده (3) الرزاق   عبد  أخرجه  «النحر  وليلة  الفطر،  وليلة  اجلمعة،  وليلة  شعبان،  من
 الرزاق:   عبد  قال   فقد  جهالة  السند  ويف  ،(4) الدارقطين  وضعفهحامت    أبو  لينه  البيلماين  ابن

   .(5) ابلوضع األلباين:وحكم عليه  البيلماين".  مسع من "أخربين
 الثانية:  النتيجة اثمًنا:

 يرى  من  هبا  يستدل    اليت  األحاديث  معظم  بنا  مرَّ   وقد  ابطل،  فهو  ابطل  على  بين  ما
  املعتادة   كالصلة  ؛ أصًل   املشروعة  العبادات   من  بعبادة   شعبان   من  صف الن ِّ   ليلة  ختصيص

 على  االعتماد  ميكن  وال  أصحابه،  وال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  يفعله  مل  وهذا  ،املعتاد  والقيام
  خاصة   هيئة    بتشريع  فكيف  الليلة،  تلك   يف  لعبادةل  ةمزيَّ   اعتقاد  يف  الضعيفة  األحاديث  تلك 

  ختصيص   مثل:  وذلك   الشرع،  عن  عًداب    أكثر  هذا  فإن  ؟!شعبان  من   صفالن ِّ   ليلة  يف  لعبادة
  "الصلة   النووي:  يقول  مبتدعة،  هيئة  افإهنَّ   ركعة،  مبائة  شعبان  من  النصف  ليلة   يف  صلة

  يف   مجعة  أول  ليلة  والعشاء  املغرب   بي  تصلى  ركعة  عشرة  ااثنت   وهي  الرغائب  بصلة  املعروفة
  وال   ،انقبيح  ومنكران  بدعتان   لاتنالصَّ   وهااتن  ؛ركعة  مائة   شعبان  نصف  ليلة   وصلة  ،رجب

  فإنَّ   ؛ فيهما  املذكور  ابحلديث   وال  ،الدين  علوم  وإحياء  القلوب   قوت   كتاب   يف  بذكرها  يغت  
 يف   ورقات   فصنف   ةاألئمَّ   من  حكمهما  عليه  اشتبه  من  ببعض  يغت    وال  ،ابطل  ذلك   كل

 عيلامسإ  بن  الرمحن  عبد   حممد  أبو  اإلمام  الشيخ   ف صنَّ   وقد  ،ذلك   يف  غالط    ه فإنَّ   استحباهبما 

 

 . (206/  2)املوضوعات    (1)
 (. 6188)   األمة  يف السيئ  وأثرها  واملوضوعة   الضعيفة   األحاديث   سلسلة  (2)
 . (7927)املصنف    (3)
 (. 551 /2)   االعتدال  ميزان ينظر:    (4)
 . (649 /3)   األمة  يف السيئ  وأثرها  واملوضوعة   الضعيفة   األحاديث   سلسلة  (5)
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 .(1) هللا"  رمحه  وأجاد  فيه فأحسن ،إبطاهلما يف انفيسً   كتاابً   املقدسي
  اإلخلص   سورة   منها   ركعة  كل  يف  قرأت    أهنا   البعض  عند  الصلة  تلك   هيئة   يف  ورد   كما

  النصف  ليلة  فصلة  ةاأللفيَّ   افأمَّ "  شامة:  أبو  يقول  له،  أصل  ال  منكر    هذا  وكل  مرات،  عشر
  يف  ، ركعة  مائة  ألهنا   ؛مرة  ألف   { د  حَ أَ   هللا    وَ ه    لْ ق  }  فيها  يقرأ  ألهنا  بذلك   مسيت  ؛شعبان  من
 مل  مستثقلة  طويلة صلة  وهي  ،مرات   عشر  اإلخلص  سورة   وبعدها ، مرة  الفاحتة  يقرأ  ركعة  كل
  حكاه   ما  وأصلها  ...عظيم  افتتان    هبا  وللعوام  ،موضوع   أو   ضعيف  إال   أثر    وال  رب  خ  فيها   أيت 

  قط   املقدس  بيتب  عندّن  يكن  مل  :قال  -املقدسي  حممد  أبو  به  وأخربين-  كتابه  يف  الطرطوشي
  مثان   سنة  يف  عندّن  حدثت  ما  وأول  ، وشعبان  رجب  يف  ىتصل   اليت  هذه  الرغائب  صلة 

  وكان   ،احلمراء  أيب  اببن  يعرف  ّنبلس  من  رجل    املقدس  بيت  يف  علينا  قدم  ،وأربعمائة  وأربعي
  ، رجل  خلفه  حرمأف  ، شعبان   من  النصف  ليلة   األقصى  املسجد  يف  يصلي  فقام  ، التلوة  حسن

 القابل  العام  يف   جاء  مث  ، كثرية  مجاعة  وهم  إال  ختمها   فما   ،ورابع  اثلث   ليهماإ  انضاف   مث
 وبيوت   األقصى  املسجد  يف  الصلة  وانتشرت   ،املسجد  يف  وشاعت  ،كثري  خلق  معه  فصلى
  حدثت   حمدثة  مبتدعة  صلة  فهي.  (2)"هذا  يومنا  ىلإ  سنة  كأهنا  استقرت   مث  ،ومنازهلم  الناس

 انتشرت. مث اخلامس القرن يف
 وأخيًا: 

 الضعيفة   األحاديث   تتبع   عن  الغنية  ها في  اثبتة   صحيحة  فضائل  من  الشريعة  يف  ما
 واملطلوب   كثرية،  بفضائل  األمة  هذه  أكرم  قد  هللا  فإن  مكان،  أو  زمان  ألي  املنحولة  والفضائل

 واألجر   اخلري  كل  ففيه  شرع،  مبا  هللا  يعبدأن  و   والسنة،  للكتاب   متبًعا  يكون  أن  اإلنسان  من
  هذه   مثل  تتبع  إىل  الصحيحة  السنة  يف  املوجودة  الفضائل  كل  مع  اإلنسان   حيتاج  وال  العظيم،

  تنتشر  مث   صغرية  تبدأ   والبدع   عمله،  يف  عليها   واالعتماد  ونشرها  وتروجيها   الباطلة   األحاديث
 وال حول وال قوة إال ابهلل. !السنة أهنا ي ظن حىت وتعظم وتكرب

 

 (. 56 /4)   املهذب  شرح  اجملموع  (1)
 (. 35-34  )ص:  واحلوادث  البدع  إنكار  على   الباعث   (2)


