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  على رسول اهللا

هـــا ليلِ  وقيـــامِ  ،إحيائهـــا ها وفضـــلِ ضـــلِ مـــن شـــعبان وفَ 
حـــىت قـــال ابـــن العـــريب يف ، ح ال يِصـــ لٌ هـــا باِطـــأكثرُ 

ــــيس): (  حــــديثٌ  شــــعبان مــــن النصــــف ليلــــة يف ل
 ضـلِ فَ  أحاديثُ ): (١/١٩٢)) (جمموع الفتاوى((

، )مل تثبـــت): (١/١٩٧( يف موضـــع آخـــر وقـــال
أحاديــــث ختصــــيص ليلــــة ): (٧/٢٨٠)) (جممــــوع الفتــــاوى

آخـــــر  يف موضـــــعٍ ، وقـــــال )، ضـــــعيفةٌ هـــــا بصـــــيامٍ 
 عــــددٍ  ذاتَ  لواتٍ َصــــ شــــعبانَ  مــــن صــــفِ الن  الصــــالة يف ليلــــةِ 

 ثنيَ احملــد  مــع أحكــامِ  بــاملوقعِ  ةِ احلديثيــ مــن املوســوعةِ 
  :ها على النحو التايلضلِ 

 

 

 

 . أو زانٍ  ليلتها إال حلاقدٍ 
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على رسول اهللا والسالمُ  الحمد هللا والصالةُ 

  أما بعدُ 

مـــن شـــعبان وفَ  صـــفِ وردت يف ليلـــة الن فقـــد 
أكثرُ  ،ةكثـــري   أحاديـــثُ  ؛ارهـــا وصـــومِ 

): (٢/٢٠١)) (األحــــوذي عارضــــة((
((، وقال ابن باز يف )همساعَ  يساوي

وقـــال) ضـــعيفة شـــعبان مـــن صـــفِ الن  ليلـــةِ 
جممــــوع الفتــــاوى((وقــــال ابــــن عثيمــــني يف 

هـــــا بصـــــيامٍ ويومَ  ،بقيـــــامٍ  شـــــعبان مـــــن النصـــــفَ 
الصــــالة يف ليلــــةِ  أحاديــــثُ ): (٢٠/٣٠(

  .)وضوعةٌ مَ  ؛معلومٍ 

مــن املوســوعةِ  وقــد مجعنــا هــذه األحاديــثَ 
ضلِ ما ورد يف فَ  بَ ورتبناها حسَ  ،عليها

 .ما ورد يف إحياء ليلتها -١

 .ما ورد يف قيام ليلها -٢

 .هاما ورد يف صيام ارِ  -٣

 .هاليلتَ  ما ورد يف املغفرةِ  -٤

ليلتها إال حلاقدٍ  ما ورد يف املغفرةِ  -٥
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 افيه د . 

 .يف ليلتها ن النارِ 

 .هااألرواح ليلتَ  

 .ليلتها}دٌ حَ أَ  هُ الل  وَ هُ  لْ قُ {

 .اآلجال واألرزاق ليلتها

 .اأو مشاحنً  اكً مشِر  إال مسلمٍ  
  

  

  

  

  

��  
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٦-  رَ الدعوة ال تُـ  ما ورد أن د

ن النارِ مِ  تقِ ما ورد يف العِ  -٧

 بضِ قَ  ما ورد يف إحصاءِ  -٨

{ ما ورد يف فضل قراءةِ  -٩

اآلجال واألرزاق ليلتها توسيعِ ما ورد يف  -١٠

 لكل  ما ورد يف املغفرةِ  -١١

�
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، حــوراء ألــف ألــف حــرفٍ  بكــل  ىعطَــيُ (: رضــي اهللا عنــه
 الشـــمسُ  عليـــه تطلَعـــ مـــا بعـــددِ  عطـــىيُ  الليلـــةِ  تلـــك
 يف ،اجلنـة يف مدينـة ألـف ألـفَ  تعـاىل لـه عُ رفَ ويَ . 

 ،ةف ُصــ ألـف ألــف الـدارِ  يف ،دار ألــف ألـف القصـرِ 
 ألــف ألــف حــوراءَ  لكــل ،احلــور مــن زوجــة ألــف 

 كـل علـى ،املغـرب إىل املشـرق بـني كمـا هاعرُضـ
  .)١()لون ألف ألف قصعة

 ليلَيتِ  أحيا من: ()قيل له صحبة( رضي اهللا عنه
 .)٢()القلوبُ  متوتُ  يومَ  هقلبُ  تْ ميُ 

 لـه وجبـت مـسَ اخلَ  الليـايلَ  أحيـا نَمـ( :رضي اهللا عنه
 مــن صــفِ الن  وليلــةُ ، رطْــالفِ  وليلــةُ ، حــرِ الن  وليلــةُ ، 

اآلثــار املرفوعــة يف ((وقــال اللكنــوي يف  ،)موضــوع(): ٥٦٦/
 توهينـه عن وسكت هذا روى كيف ناصر ابن ورع قلة من إال

 صلى اهللا رسول عن يصح ال حديث هذا(: قال، و )٢/٥٦٢
وقــال يف  ،)منكــر مرســل(): ٣/٣٠٨)) (االعتــدال ميــزان((قــال الــذهيب يف 

وقـال  ،)مـرتوك سـامل بـن ومـروان واه، القرشي إبراهيم بن عيسى
  ).بالكذب متهم مرتوك مروان
  =          ).٢/١٥٨(للمنذري )) الرتغيب والرتهيب
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  ما ورد في إحياء ليلتها: أوًال 

رضــي اهللا عنــهحــديث أيب هريــرة  -١
تلـــك ســـاعات مـــن ســـاعةً  أحيـــا نوَمـــ

. بساتنيُ  جنةٍ  كل  يف ،جناتٍ  والقمرُ 
القصـرِ  يف ،قصــر ألـف ألــف مدينـة كـل
 وألــف وســادة ألــف ألــف ةف الصــ يف

عرُضـ مائـدة ألـف ألـف البيـت يف، خادم
قصعة كل يف ،قصعة ألف ألف مائدة

رضي اهللا عنه عمرو بن حديث كردوس - ٢
ميُ  مل ،شعبان من النصفِ  وليلةَ  العيدِ 

رضي اهللا عنه لٍ بَ جَ  بنِ  عاذِ حديث مُ  -٣
، فــةرَ عَ  وليلــةُ ، الرتويــةِ  ليلــةُ : ةُ اجلنــ

 .)٣()شعبان

                                                           

/٣( ))ميــزان االعتــدال((قــال الــذهيب يف  )١(
إال أتعجب فما ( ):٨٤()) األخبار املوضوعة

 هللا افإن!!.(  
٢)) (العلل املتناهية((رواه ابن اجلوزي يف  )٢(

قــال الــذهيب يف و  ،)آفــات وفيــه وســلم عليــه اهللا
عيسى فيه(): ١٨٥( ))املتناهية العلل تلخيص((

مروان فيه( ):٣/٢٩٠)) (اإلصابة((ابن حجر يف 
الرتغيب والرتهيب((رواه األصبهاين كما يف  )٣(
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  هاليلِ  

 نِمـ النصـفِ  ليلةُ  الليلةُ  هذه: فقال ،المُ الس  عليه
 إىل فيهـــا اهللاُ  رُ ينظُــ ال، بٍ ْلـــكَ  مِ نَ َغــ شـــعورِ  دِ دَ بَعــ
 وال، يهدَ والِ  عاق  إىل وال، لٍ سبِ مُ  إىل وال حمٍ رَ  قاطعِ 
 قيـامِ  يف يل تـأذننيَ ، عائشـةُ  يـا: يل فقـال، يـهثوبَ  

 هأنـــ ظننـــتُ  حـــىت طـــويًال  لـــيًال  فســـجد فقـــام !وأمـــي
 هومسعُتــ، حــتُ رِ ففَ  كر فتَحــ قدميــه نِ بــاطِ  علــى يــدي

 وأعــوذُ ، كطِ ســخَ  مــن برضــاك وأعــوذُ ، عقابــك مــن
 ،نفســك علــى أثنيــتَ  كمــا أنــت، عليــك ثنــاءً  أحصــي

 مـيهن تعل : فقـال، نعـم: فقلـتُ  ؟هن تِ تعلْمـ، عائشـةُ 
  .)١()السجودِ  يف هن دَ د أرَ  أن ينرَ وأمَ  نيهن مَ ل عَ 

 شــعبان نصــفِ  ليلــةُ  كــان إذا( :رضــي اهللا عنــهعلــي بــن أيب طالــب 
ــ لغــروبِ  فيهــا لُ نــزِ يَ  تعــاىل اهللا  مســاء إىل مسِ الش 
ــفأُ  ىبتًلــمُ  أال ؟هَقــفأرزُ  ســرتزقٌ مُ  أال ؟لــه رَ فــأغفِ   ؟هعافَي
()٢(.  

                                                                                                                         

)) الرتغيـــب والرتهيـــب ضـــعيف((، وقـــال األلبـــاين يف )التحســـني

٣٨٣٧) (٣٨٣(  ف إســنادهوضــع،  وضــع األلبــاين يف  افه جــد

  ).٣٨٢٢) (٣/٣٧٨)) (شعب اإلميان
 = ،)١/٢٧٣)) (اإلحياء ختريج((والعراقي يف  ،)٢٦١()) املعارف
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 وقيام الصالةِ ما ورد في : اثانيً 

عليه جربيلُ  أتاين...: (حديثُ  -١
بَعــ ارِ النـــ نِمــ عتقـــاءُ  فيهــا وهللا، شــعبانَ 

قاطعِ  إىل وال، شاحنٍ مُ  إىل وال كٍ شرِ مُ 
 منـه وضع مث : قالت، رٍ مخَ  مدمنِ  إىل

وأمـــي بـــأيب ،نعـــم: فقلـــت ؟الليلـــة هـــذه
يــدي ووضــعتُ  هُســمِ ألتَ  فقمــتُ  ،ضَ بِ قُــ

مــن كفــوِ بعَ  أعــوذ: ســجوده يف يقــول
أحصــي ال كوجُهــ جــل ، منــك بــك
عائشـةُ  يـا: فقـال، لـه ن ُ ذكرْ  أصبح فلما
 وعل ؛ميهن  عليه جربيلَ  فإن  عَ  المُ الس

علــي بــن أيب طالــب  حــديثُ  -٢
 فــإن  ؛هــاارَ  وصــوموا ،هــاليلَ  فقومــوا

 فــأغفِ  يل مســتغفرٌ  أال :فيقــول ،نياالــد
)جرُ الفَ  عَ يطلُ  حىت ،كذا أال كذا أال

                                                                   

التحســـني احتمـــال إليـــه يتطـــرق ال: (قـــال املنـــذري= 
 ).موضوع( ):٦٦٧(
٣/٣٨٣)) (شــعب اإلميــان((رواه البيهقــي يف  )١(

 ).١٦٥١)) (الرتغيب والرتهيب ضعيف((
شعب اإلميان((، والبيهقي يف )٢٦١(رواه ابن ماجه  )٢(

املعارف لطائف((رجب يف  ابنُ  ضعف إسناده
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ـــ يعـــين  -يف هـــذه الليلـــةِ  الةَ مـــن صـــلى هـــذه الص نِمـــ صـــفَ الن 
،  أدناهــا  ،حاجــةً  ســبعنيَ  نظــرةٍ  وقضــى لــه بكــل

  ركعةٍ  من صلى مائةَ ، يا علي : (حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 هُ اللـــ وَ ُهـــ لْ قُـــ{و، بفاحتـــة الكتـــاب ركعـــةٍ  ل يف ُكـــ 

  .)٢()حاجة ل له كُ 
  

 فقومـوا شـعبان نصـفِ  ليلةُ  كان إذا( :رضي اهللا عنه
ـــ روبِ لغُـــ فيهـــا لُ ينـــزِ  تعـــاىل الـــدنيا مســـاء إىل مسِ الش 
 كـذا أال ؟هعافيَـفأُ  ىمبتلًـ أال ؟هقَـفأرزُ  سـرتزقٌ مُ  أال

                                                                                                                         

 حممـد بن إبراهيم وشيخه ،واهٍ  :سربة أيب ابن فيه(): ١٨٤()) 
 قال ،سربة أيب بن اهللا عبد بن حممد بكر أبو فيه(): ٢١/٧٩

 :املـــديين وابـــن البخـــاري وقـــال ،احلـــديث ضـــعيف :معـــني بـــن 
 أبـو وامسـه ،سـربة أيب ابـن فيـه إسـناد هـذا(): ١/٢٤٧)) (مصـباح الزجاجـة
قــال صــالح الــدين و  ،)احلــديث يضــع: معــني وابــن أمحــد: قــال

)) الفوائــد اموعــة((الشــوكاين يف  ضــعفهو  ،)ضــعيف باتفــاق أهــل النقــل
 ).موضوع( ):٦٥٢)) (اجلامع

 .باطل): ٢٧٣
/١٢٧.(  

 ).٥٠()) الفوائد اموعة
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ـــ أن : (حـــديث -٣ مـــن صـــلى هـــذه الص
،نظــرةً  إليــه ســبعنيَ  نظــر اهللاُ  -شــعبان
  .)١()املغفرةُ 
حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه -٤

 يقـــرأُ ، عبانَ ن َشـــِمـــ النصـــفِ  ليلـــةَ 
له كُ   قضى اهللاُ إال ، عشر مرات }دٌ حَ أَ 

  نهارها ما ورد في صيامِ : اثالثً 

رضي اهللا عنه علي بن أيب طالبٍ  حديثُ 
تعـــاىل اهللا فـــإن  ؛ارهـــا وصـــوموا ،ليلهـــا
أال ؟لـه فـأغفرَ  يل مسـتغفرٌ  أال :فيقول

  .)٣()جرُ الفَ  عَ يطلُ  حىت ،كذا أال
                                                                   

)) املتناهية العلل تلخيص((وقال الذهيب يف = 
٢١)) (الكمال ذيب((زي يف ، وقال املِ )تالف
 حيـــىي وقـــال ،احلـــديث يضـــع :حنبـــل بـــن أمحـــد

مصـباح الزجاجـة((وقـال البوصـريي يف ، )ضعيف
قــال ،ســربة أيب بــن حممــد بــن اهللا عبــد بــن بكــر

ضــعيف باتفــاق أهــل النقــل(): ٣٧)) (الفتــاوى((العالئــي يف 
اجلامع ضعيف((األلباين يف عنه وقال  ،)٥١(
١/٢٧٣)) (ختريج اإلحياء((قال العراقي يف  )١(
/٢)) (املوضوعات((رواه ابن اجلوزي يف  )٢(

الفوائد اموعة((، والشوكاين يف وحكم بوضعه ابن اجلوزي
 .تقدم خترجيه )٣(
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  ها

 اهللا رُ يغِفــ، شــعبانَ  نِمــ النصــفِ  ليلــةُ  كــان إذا( :
  .)٢())١(بٍ لْ كَ  مِ 

  أو زانٍ  لحاقدٍ ها إال ما ورد في المغفرة ليلتَ 
 نِمـ النصـفِ  ليلـةِ  يف عبـاده على عُ لِ يط  اهللا إن : (اعائشة رضي اهللا عنه

  .)٣()هم كما قدِ احلِ  أهلَ  رُ ويؤخ ، نيَ املسرتِمح 
 شعبان نمِ  النصفِ  ليلةُ  كان إذا( :رضي اهللا عنه

 حىت همقدِ حبِ  قدِ احلِ  أهلَ  عُ ويدَ ، للكافرينَ  ليوميُ ، 

 نِمــ صــفِ الن  ليلــةُ  كــان إذا: (اهللا عنــه يَ ِضــرَ  أيب العــاصِ 

)) ميــــانشــــعب اإل((، والبيهقــــي يف )٢٦٢(، وابــــن ماجــــه )٧٣٩
 تلخيص((، والذهيب يف )٧٣٩)) (سنن الرتمذي((ضعفه البخاري كما يف 

  .))ضعيف الرتمذي((باين يف ل، واأل)٢٥٢)) (ختريج الكشاف
٣٨٣٥) (٣٨٢.(  

فيـــه العـــالء بـــن احلـــارث مل (): ٢/١٣٢)) (الرتغيـــب والرتهيـــب
)) الرتغيـب والرتهيـب ضـعيف((ويف ) ١٧٣٩)) (اجلـامع ضعيف

  .واللفظ له) ٣٨٣٢) (٣/٣٨١)) (شعب اإلميان((، والبيهقي يف 
وضــعف  ،)ال يصــح(): ٢/٧٨٢)) (العلــل املتناهيــة((وقــال ابــن اجلــوزي يف 

فيـه (: )٨/٦٨)) (الزوائد جممع((اهليثمي يف  قال، و )١٨٤)) (
 ).١٨٩٨، ٧٧١)) (صحيح اجلامع((، وحسنه األلباين يف 
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هاليلتَ  المغفرةِ ما ورد في : ارابعً 

:ارضــي اهللا عنهــ عائشــةَ  حــديثُ 
مِ نَ غَ  عرِ شَ  عددِ  نمِ  رَ أكثَـ  الذنوبِ  من

ما ورد في المغفرة ليلتَ : اخامسً 
عائشة رضي اهللا عنهحديث  - ١
املسرتِمح  مُ ويرحَ ، ستغفرينَ للمُ  رُ فيغفِ ، شعبانَ 
رضي اهللا عنه شيناخلُ  ثعلبة أيب حديثُ  -٢

 نِ ؤمِ للمُ  رُ فيغفِ ، هلقِ خَ  إىل اهللاُ  علَ اط ،
  .)٤()عوهدَ يَ 

أيب العــاصِ  بــنِ  ثمــانَ عُ  حــديثُ  -٣
                                                           

  .وكانت كلٌب من أكثر القبائل غَنًما )١(
٧٣٩(، والرتمــــذي )٢٦٠٦٠(رواه أمحــــد  )٢(
ضعفه البخاري كما يف واللفظ له، واحلديث ) ٣٨٢٤(

ختريج الكشاف((حجر يف ، وابن )١٨٣)) (املتناهية العلل
٣/٣٨٢)) (شعب اإلميان((رواه البيهقي يف  )٣(

الرتغيـــب والرتهيـــب((، وقـــال املنـــذري يف )مرســـل جيـــد(: وقـــال
ضعيف((ضعفه األلباين يف و  ،)يسمع من عائشة

)١٦٥٤.( 
، والبيهقي يف )٥٩٠) (٢٢/٢٢٣(رواه الطرباين  )٤(

وقــال ابــن اجلــوزي يف  ،)مرســل جيــد(: قــال البيهقــي
)) (املتناهية العلل تلخيص((إسناده الذهيب يف 

، وحسنه األلباين يف   ) األحوص بن حكيم وهو ضعيف
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 يسـألُ  فـال ؟هفأعطيَـ سـائلٍ  مـن هـل ؟لـه رَ فـأغفِ  مسـتغفرٍ 
 .)١()كٌ شرِ مُ  أو ،ها

  افيه د رَ ال تُـ 
 لُ أو : عوةُ الد  فيهن د رَ تُـ  ال ليالٍ  مخسُ ( :رضي اهللا عنه

 وليلــــة، طــــرِ الفِ  وليلــــةُ ، اجلمعــــةِ  وليلــــةُ  ،شــــعبان ن

 في ليلتها ارِ من الن  
 فيهـا اهللاُ  قُ عتِـيُ  شـعبانَ  نمِ  النصفِ  ليلةِ  يف( :اعائشة رضي اهللا عنه
  .)٣()بٍ لْ كَ 

ـــ عليـــه جربيـــلُ  أتـــاين( :اعائشـــة رضـــي اهللا عنهـــ هـــذه: فقـــال المُ الس 
 ال، بٍ ْلـكَ  مِ نَ غَ  عورِ شُ  دِ دَ بعَ  ارِ الن  نمِ  عتقاءُ  فيها

) ٣/٣٨٣)) (شـــــــعب اإلميـــــــان((، والبيهقـــــــي يف )٤٩٠)) (مســـــــاوئ األخـــــــالق

  ).٧٠٠٠ ) (الضعيفة سلسلة األحاديث(، و )٦٥٣)) (
١٠/٤٠٨(  
اجلـامع ((وضـعفه السـيوطي يف ، )كـذاب :النخشـيب قـال ،الرويـاين
  ).موضوع( ):٢٨٥٢)) (اجلامع ضعيف
٢/٥٦٠(.  
 ،بـه ثد َحـفيُ  احلـديث لـه يوضـع كـان ؛كـذاب ،بشيء ليس 
 إال حديثــه بُ كْتـ حيــل ال ،الثقـات عــن املوضـوعات يـروي :حبــان
 قـال عجـالن، بـن عطـاء بـه تفـرد( ):٣/٢٦٣)) (الكشـاف ختريج

 ).كذاب :والسعدي
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مسـتغفرٍ  من هل :منادٍ  نادى شعبانَ 
هارجِ بفَ  زانيةٌ  إال  ،عطيَ أُ  إال اشيئً  أحدٌ 

ال تُـ  ما ورد أن الدعوةَ : اسادسً 
رضي اهللا عنه الباهلي  مامةأُ  أيب حديثُ 

نِمــــ صــــفِ الن  وليلــــةُ ، رجــــب نِمــــ ليلــــةٍ 
 ٢()حرِ الن(.  

من الن  تقِ ما ورد في العِ : اسابعً 
عائشة رضي اهللا عنه حديثُ  -١

كَ  مِ نَ غَ  عرِ شَ  دِ عدَ  نمِ  رَ أكثَـ  ارِ الن  من
عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــحـــديث  -٢
فيها وهللا، شعبان نمِ  صفِ الن  ليلةُ  الليلةُ 

                                                           

مســـــــاوئ األخـــــــالق((رواه اخلرائطـــــــي يف  )١(
)٣٨٣٦(  

)) (اجلامع ضعيف((واحلديث ضعفه األلباين يف 
١٠)) (تاريخ دمشق((رواه ابن عساكر يف  )٢(
الرويـاين عمـرو بـن فيه بندار(: قال ابن عساكرو 

ضعيف((وقال األلباين يف  ،)٣٩٥٢)) (الصغري
٢)) (العلل املتناهية((رواه ابن اجلوزي يف  )٣(

 :حيىي قال ،بن عجالن عطاء به تفرد(: وقال
حبــان ابـن وقــال ،احلـديث مــرتوك :الـرازي وقـال
ختريج((قال الزيلعي يف ، و )االعتبار جهة على
والسعدي الفالس وقال بشيء، ليس :معني ابن
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 وال، ســبلٍ مُ  إىل وال حــمٍ رَ  عِ قــاطِ  إىل وال، شــاحنٍ 
()١(.  

  هاورد في إحصاء قبض األرواح ليلتَ 

 اهللاُ  يـوحي شـعبان نِمـ صـفِ الن  ليلـةِ  يف( :رضـي اهللا عنـه
  .)٢()نةِ الس  تلك يف هابضَ قَ  يريدُ 

  ليلتها }أَحدٌ  اهللاُ  ُهوَ  ُقلْ {ما ورد في فضل قراءة 

 ألـفَ  شـعبانَ  نِمـ صـفِ الن  ليلةَ  قرأ من( :رضي اهللا عنه
 يف إليــه اهللا يبعــثَ  حــىت نياالــد  مــن خيــرج مل ،ركعــةٍ 

 وثالثــــون، ارالنـــ مـــن نـــونم ؤَ يُـ  وثالثـــون، باجلنـــة رون
  .)٣()عاداه نمَ  يكيدون

  هاتوسيع اآلجال واألرزاق ليلتَ 
: واألرزاقَ  اآلجـالَ  ليـالٍ  أربع يف اهللاُ  خُ ينسَ ( :عائشَة رضي اهللا عنها

) (٣٨٣٧(.  
 احتمـــال إليـــه يتطـــرق ال(): ٣/٣٩١)) (الرتغيـــب والرتهيـــب((
 ).١٦٥١)) (الرتغيب والرتهيب ضعيف

  ).٩٤٤)) (االسة وجواهر العلم
٤٠١٩( 
/١٢٨(  
)) املنيــف املنــار((، وابــن القــيم يف )٧/٣٩)) (الســنة منهــاج((

٦٣٣.( 
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شــاحنٍ مُ  إىل وال شــركٍ مُ  إىل فيهــا اهللا رُ ينظُــ
)رٍ مخَ  دمنِ مُ  إىل وال، يهدَ والِ  عاق  إىل

ورد في إحصاء قبض األرواح ليلتَ ما : اثامنً 

رضـي اهللا عنـهراشد بن سعيد  حديثُ 
يريدُ  فسٍ نَ  ل كُ  بضِ بقَ  املوتِ  كِ لَ مَ  إىل

ما ورد في فضل قراءة : اتاسعً 

رضي اهللا عنهاهللا بن عمر  عبد حديثُ 
 ركعــةٍ  مائــةِ  يف }دٌ أَحــ اهللاُ  وَ ُهــ لْ قُــ{ ةٍ مــر

ـــ ثالثـــون :ملـــك مائـــةَ  همناِمـــ رونيبش
يكيدون وعشرةٌ  ،خيطئَ  أن من مونهعصِ يَ 

توسيع اآلجال واألرزاق ليلتَ ما ورد في : اعاشرً 
عائشَة رضي اهللا عنها حديثُ  -١

                                                           

  .تقدم خترجيه )١(
) (٣/٣٨٣)) (شعب اإلميان((رواه البيهقي يف 
((، وقـــال املنـــذري يف البيهقـــي ضـــعف إســـناده

ضعيف((األلباين يف  اوضعفه جد ، )التحسني
االسة وجواهر العلم((رواه أبو بكر الدينوري يف  )٢(
٤٠١٩)) (اجلامع ضعيف((ضعفه األلباين يف و 
/٢)) (املوضوعات((رواه ابن اجلوزي يف  )٣(

((وابــن تيميــة يف  ،وحكــم بوضــعه ابــن اجلــوزي
٣/٦٣٣)) (االعتدال ميزان((، والذهيب يف )٧٨(
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 .)١()فةرَ عَ  وليلةِ ، والفطر، واألضحى
 ليلـــة: يعــين -الليلــةُ  هـــذه مــا تــدرينَ  هــل( :عائشــة رضــي اهللا عنهـــا

 ل ُكـ بكتَـيُ  أن فيهـا: قـال! ؟اهللا رسـولَ  يـا فيهـا 
 يف آدم بـين نِمـ هالـكٍ  كـل  بَ كتَـيُ  أن وفيهـا، السـنةِ 
 .)٢()همأرزاقُ  لُ نزِ تَ  وفيها، 

 .اأو مشاحنً  اإال مشركً  سلمٍ مُ  لكل ها ليلتَ  ما ورد في المغفرةِ 
 إال  ،لعبــاده اهللاُ  رُ غِفــيَ  شــعبانَ  نِمــ النصــفِ  ليلــةُ  كــان

 موسـى ، وأبـو)١(اهللا بـن عمـرو وعبـد ،)٤(هريـرة وأبـو

  .)١/٥٨٢(البن حجر )) 
  .)٢/١٤٥)) (الدعوات الكبري((، ويف )٢٦

 مشـــكاة(( قــال األلبــاين يف ختــريجو  القــوة، ورد مـــا يقويــه بعــضَ 
  .ضعيف أنه الظن وغالب إسناد،

  )٣٨٢٧) (٣/٣٨٠)) (شعب اإلميان((، والبيهقي يف 
 الكامـل((وقـال ابـن عـدي يف  ،)فيـه نظـر(): ٥/٢٦٩( البن حجـر

، )١/١٥٧)) (البحـر الزخـار((البزار يف ضعف إسناده و  ،)اإلسناد
ــ بكــر أيب فجاللــة شــيء امللــك عبــد بــن امللــك عبــد فيــه، نهحتس 
ابـن حجــر يف  اوضــعف إسـناده أيًضــ ،)واحتملـوه ونقلــوه احلـديث

وأعلـه البغـوي يف  امللـك هـذا، بعبد) ٨/٦٨)) (الزوائد جممع((
 ذخـرية((القيسـراين يف  وقال ابـن، )٢/٦٥٩)) (االعتدال ميزان

إلثبات صفة النزول ) ٣٢٦/١)) (التوحيد((وأورده ابن خزمية يف كتاب 
  .الصحيح الثابت باإلسناد وثبت ال يستشهد إال مبا صح

= تــــاريخ ((، واخلطيــــب البغــــددي يف )٢٠٤٥) (٢/٤٣٥( ))
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واألضحى، شعبان نمِ  صفِ الن  ليلةِ  يف
عائشــة رضــي اهللا عنهـــا حــديثُ  -٢

 مـا: قالـت ؟شـعبان من النصف
السـنةِ  هـذه يف آدم بـين مـن مولودٍ 
، مأعماهلُ  عُ رفَ تُ  وفيها، نةالس  هذه

ما ورد في المغفرةِ : حادي عشر
كــان إذا: (حــديثوهــذا ورد يف 

  )شاحنٍ مُ  أو ملشركٍ 
وأبـو، )٣(الصـديق  بكـر أبو :رواه

                                                           

)) امليزان لسان((ضعفه الدارقطين كما يف  )١(
٢٦)) (فضائل األوقات((رواه البيهقي يف  )٢(

ورد مـــا يقويــه بعــضَ وأنــه ل َهــيف إســناده بعــض مــن جيُ  وذكــر أن
إسناد، على له أقف مل): ١٢٥٧)) (املصابيح

، والبيهقي يف )٨٠) (١/١٥٧(رواه البزار  )٣(
البن حجـر)) لسان امليزان((قال البخاري كما يف 

اإلسناد ذا منكر(): ٦/٥٣٥)) (الضعفاء يف
شــيء إســناده يف كــان إن(): ١/٢٠٧(وقــال يف 

احلـديث هــذا العلـم أهــل روى وقـد ،مبعــروف لـيس
((، واهليثمي يف )٢٥٢)) (ختريج الكشاف ((
ميزان((والذهيب يف  ،)٢/٥١٣)) (السنة شرح((

وأورده ابن خزمية يف كتاب  ،)منكر(): ٥/٢٨٠٥)) (احلفاظ
ال يستشهد إال مبا صح أنهإىل  مقدمته يف وقد أشار ،هللا عز وجل

))األســــتار كشــــف(( رواه البــــزار كمــــا يف )٤(
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  .)٥(احلضرمي مرة بن كثري، و )٤(مالك بن عوف

��  
   
                                                                                                                         

  ). ٢/٥٦٠)) (العلل املتناهية
 سـنده يف(): ٢٥٢)) (ختـريج الكشـاف ((قال ابـن حجـر يف 

وقال  ،)فيه كلمتُ  من رجاله يف ليس(): ١/٣٢٥)) (املرضية 
  ).ثقات رجاله وبقية ،أعرفه ومل الرمحن عبد بن هشام

)) الزوائـــد جممـــع((قـــال اهليثمـــي يف و  ،)إســـناده لـــني(): ٣٩٢
وصـحح إسـناده أمحـد شـاكر يف حتقيـق  ،)ثقـواوُ  رجالـه وبقيـة 

  ).٦٢١)) (والرتهيب الرتغيبضعيف ((وضعفه األلباين يف 
 هليعــــة ابــــن فيــــه(): ١٨٤)) (املتناهيــــة العلــــل تلخــــيص((، قــــال الــــذهيب يف 

وحســـنه  ،)لـــه شـــاهد(: وقـــال) ١/٢٤٧)) (مصـــباح الزجاجـــة
١١٤٨.(  

حليــــــة ((، وأبــــــو نعــــــيم يف )٢١٥) (٢٠/١٠٨(، والطــــــرباين )
  )٦٦٢٨() ٥/٢٧٢)) (شعب اإلميان

)) الزوائــد جممـع((وقـال اهليثمـي يف  ،)األوزاعــي بـه تفـرد(): ٢١٧
 الرتغيـــبصـــحيح ((، ويف )٩٩)) (املســـاجد إصـــالح((وصـــححه األلبـــاين يف 

 ابـــن ســـنده يف(): ٢٥٢)) (ختـــريج الكشـــاف((، قـــال ابـــن حجـــر يف 
 صاحل بن أمحد وثقه أنعم بن زياد بن الرمحن عبد فيه ():٦٨/

  ).ثقات رجاله
) ٣/٣٨١)) (شــــــــعب اإلميــــــــان((، والبيهقــــــــي يف )١٠/٤٣٨

  ).٤٢٦٨)) (اجلامع صحيح((وصححه األلباين يف 
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عوفو  ،)٣(جبل بن معاذو  ،)٢(األشعري

�

                                                                   

العلل املتناهية((، وابن اجلوزي يف )١٤/٢٨٥)) (بغداد =
قال ابـن حجـر يف و  ،)جماهيل وفيه ،يصح ال(: قال ابن اجلوزي

 األجوبة((وقال السخاوي يف  ،)يعرف ال من
هشام فيه(): ٨/٦٨)) (الزوائد جممع((اهليثمي يف 

  ).٦٦٤٢) (٢/١٧٦(رواه أمحد  )١(
٣/٣٩٢)) (الرتغيـــب والرتهيـــب((قـــال املنـــذري يف 

 ،احلـديث لـني وهـو ،هليعـة ابن فيه(): ٨/٦٨(
وضعفه األلباين يف  ،)١٠/١٢٧)) (مسند أمحد((
، قــــال الــــذهيب يف )١١٤٨(رواه ابــــن ماجــــه  )٢(

مصـــباح الزجاجـــة((وضـــعف إســـناده البوصـــريي يف  ،)ضـــعيف
١١٤٨)) (ماجه ابنسنن  صحيح((األلباين يف 

)٥٦٦٥) (١٢/٤٨١(رواه ابــــــن حبــــــان  )٣(
شعب اإلميان((، والبيهقي يف )٥/١٩١)) (األولياء

٢١٧/ ٥)) (األوليـاء حليــة((قـال أبـو نعـيم يف 
وصـــححه األلبـــاين يف  ،)ثقـــات رجالـــه(): ٨/٦٨(

  ).١٠٢٦)) (والرتهيب
، قـــال ابـــن حجـــر يف )٢٧٥٤) (٧/١٨٦(رواه البـــزار  )٤(

/٨)) (الزوائد جممع((وقال اهليثمي يف  ،)هليعة
رجاله وبقية لني هليعة وابن األئمة مجهور وضعفه

١٠)) (املصــــــــنف((يف رواه ابــــــــن أيب شــــــــيبة  )٥(
وصححه األلباين يف  ،)مرسل جيد(: قال البيهقي، )٣٨٣١(
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 إحيــاءِ فــي ال  ،ن شــعبانَ ِمــ صــفِ فــي الن  حــديثٌ  تْ 
، ن النــار فـي ليلتهــاِمـ العتــقِ الـدعاء فيهـا، وال  ، وال إجابــةِ 
مــا ورد ، وال هــاليلتَ  }أَحــدٌ  اهللاُ  ُهــوَ  قُــلْ {قــراءة  ضــلِ 

أو  انً أو مشـــاحِ  اكً شـــِر إال مُ  ســـلمٍ مُ  ل لُكـــ المغفـــرةِ  ديثِ 
  .حه بعض المتأخرين

  

  واهللا أعلم
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  :الصةُ الخُ 
 ــاتـ ــعلــى أنــ العلــمِ  ق أهــلُ َف تْ ه لــم يثُب

، وال إجابــةِ ومٍ هــا بَصـ، وال نهارِ بصـالةٍ  هـاليلتِ 
ضــلِ فَ فيهــا، وال  قــبض األرواح وال إحصــاءِ 
 .فيهااآلجال واألرزاق  في توسيعِ 

ديثِ َحـــ وُجلهـــم علـــى تضـــعيفِ 
حه بعض المتأخريننه أو صح س ، وحَ احاقدً 

�


