شهر شعبان ماذا فيه ؟ا

للعالمة املحدث

السيد حممد بن السيد علوي املالكي احلسني رمحه اهلل

0

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني.
أما بعد  :فإن شهر شعبان من األشهر الكريمة واملواسم العظيمة وهو شهر بركاته
مشـهورة وخرياته موفورة والتوبة فيه من أعظم الغنائم الصاحلة والطاعة فيه من أكرب
عود نفسه فيه
املتاجر الرابحة جعله اهلل مضامر الزمان وضمن فيه للتائبني األمان َمن ّ
باالجتهاد فاز يف رمضان بحسن االعتياد وسمي شعبان ألنه يتشعب منه خري كثري
وقيل  :معناه شاع بان وقيل :مشتق من ِ
الشعب بكرس الشني وهو طريق يف اجلبل فهو
طريق اخلري وقيل :من َ
الشعب بفتحها وهو اجلرب  ،فيجرب اهلل فيه كرس القلوب وقيل
غري ذلك.
وهذه رسالة كتبناها حول شهر شعبان وماذا فيه ؟ وملاذا حيتفل به املسلمون
وجيتهدون يف إقباهلم عىل اهلل سبحانه وتعاىل بالتوبة والعبادة والطاعة واألعامل
الصاحلة بكل أنواعها وحييون فيه قلوبـهم بذكر اهلل وزيارة رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم وإعامر بيت اهلل بالصالة والطواف والعمرة.

1

وقبل أن ندخل يف أصل البحث نجعل بني يدي ذلك مقدمة مهمة تكون مفتاحاً
ملسائل هذا الباب.
فأقول وباهلل التوفيق :
من القواعد املقررة عند أهل العلم أن الزمان يرشف بام يقع فيه من احلوادث التي هي
األصل يف إعطاء القيمة االعتبارية للزمان وبمقدارها يكون مقداره وبفضلها يكون
فضله  ،وكلام كان ارتباط الناس باحلادثة قوي ًا وتأثرهم بـها عظي ًام كان ارتباطهم
وتأثرهم بالزمان الذي وقعت فيه بنفس القوة ومن هنا يعلم جلي ًا أن املقصود األصيل
يف هذا الباب هو ربط األمة بالتاريخ وتعميق مفهوم إحساسهم وشعورهم الديني
بالوقائع واحلوادث الدينية.
صحيح أن الناس خيتلفون يف كيفية دعوة الناس إىل هذه احلقائق يعني أنـهم مل يتفقوا
ع ىل الطريقة التي يصلون بـها والطريقة التي يوصلون الناس بـها لكن املقصود
األصيل ال أظن أنه خيتلف فيه اثنان إننا حني ندعو إىل ربط األمة بالتاريخ عن طريق
اغتنام الفرص واملناسبات التي جيود بـها الزمان فإننا يف الواقع ونفس األمر إنام
ندعوهم إىل حقيقة صافية وعقيدة صحيحة وطريقة مستقيمة وفطرة سليمة ألن هذه
هي تارخينا ورشفنا.
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ومن هذه القاعدة ننطلق إىل كل خري وبر ومعروف وهي كلها بإذن اهلل مقبولة ألنـها
بـهذه القاعـدة األصولية مشمولة مغتنمني فرصة الزمان التي تنشط فيها األذهان
لتسـتعيد الذكريات وترجع بالعقل والقلب والعاطفة إىل الوراء  ..للشوق إىل
التاريخ  ..للنظر إىل املايض لالعتبار وهذا هو الدرس العلمي الذي ال تستطيع
اجلامعات بأساتذتـها وحمارضاتـها وال املدارس بمناهجها ومقرراتـها أن تنقل
الناس إليه ليعيشوه ويدركوه وحيسوا به قلب ًا وعقالً وعاطف ًة.
إننا حني نحتفل بذكرى املولد أو ذكرى اهلجرة أو ذكرى اإلرساء واملعراج أو
بمناسبة شهر شعبان إنام ندعو الناس إىل االرتباط بعقوهلم وقلوبـهم وعواطـفهم
باحلقائق واحلوادث التي متأل ساحة هذه األزمنة ليس تعظي ًام لـها أو تأليهاً أو اعتقاد ًا
وإنام تعظي ًام هلل الذي خلق الزمان واملكان تعظيم العبد للرب اخلالق و تعظي ًام ملن كان
السبب فيها الذي قام بـها وقامت به وارتبطت به ارتباط احلوادث  ،تعظيم املحب
للحبيب  ..لصاحب الفضل الذي اختاره اهلل ليكون هو صاحب هذه احلوادث
حمجرة تغفل عن صاحب احلادثة الذي به وله
والوقائع  ،وإنى ألعجب من عقول ّ
ومعه ومنه كانت احلادثة وتـهتم باحلادثة من حيث هي حادثة.
هذا بال شـك هو عني البدعـة بل هو متام اجلهل وقصور النـظـر  ،إننا ال نعظم
الزمان ألنه زمان

وال املكان ألنه مكان

ألن هذا عندنا من الرشك  ،ولكن

ننظر ملا هو أعىل من ذلك وأكرب وأعظم  ،وال نعظم األشخاص لذواتـها اجلسمية
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والعظمية  ،وإنام ننظر إليها من حيث مقامها ووجاهتها وجاهها ورتبتها ورشفها
وحبـها وحمبوبيتها  ،فهل من إثم أو زور يف ذلك ؟ سبحانك هذا بـهتان عظيم.
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم رسله سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
ملاذا

وماذا

يف شهر شعبان ؟

ويف شهر شع بان من احلوادث والوقائع ما يستحق االهتامم والعناية ورصف اهلمم
وتوجيه األنظار باالجتامعات والندوات واالحتفاالت  ،وسنذكر بعض ذلك.
حتويل القبلة

كان يف شهر شعبان حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة  ،وقد كان ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم ينتظـر ذلك برغبة قوية  ،ويقوم يف كل يوم متطلع ًا مق ّلب ًا وجهه يف السامء ،
أقر اهلل عينه وأعطاه ُمناه وحقق مطلوبه بام أرضاه  ،ونزل
يرتقب الوحي الربانى حتى َّ
قول اهلل تعاىل  :؟ قد نرى تق ّلب وجهك يف السامء فلنولينَّك قبل ًة ترضاها ِّ
فول
وجهك شطر املسجد احلرام وحيثام كنتم فو ّلوا وجوهكم شطره ؟ اآلية() 1 ( )1
البقرة .111 :
وهو مصداق قوله تعاىل :؟ ولسوف يعطيك ر ُّبك فرتىض ؟ ( ) 2 ( )2الضحى .5 :
ويتحقق فيه قول السيدة عائشة له  :ما أرى ربك إالّ يسارع يف هواك رواه
البخاري  ،وهو ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ال يرضـى إالّ بام يرىض به اهلل.
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وقال أبو حاتم البستي ّ :
صىل املسلمون إىل بيت املقدس سبعة عرش شهر ًا وثالثة أيام
سواء  ،وذلك أن قدومه املدينة كان يوم االثنني الثنتي عرشة ليلة خلت من شهر ربيع
األول وأمره اهلل عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثالثاء للنصف من شعبان ()1
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي  ،ج  2ص .150
رفع األعمال

من مزايا شهر شعبان املعروفة رفع األعامل فيه وهو الرفع األكرب واألوسع  ،وقد جاء
ذلك يف احلديث عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام قال  :قلت  :يا رسول اهلل مل أرك
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال  :ذاك شهر يغفل الناس عنه
بني رجب ورمضان  ،وهو شـهر تُرفع فيه األعامل إىل رب العاملني  ،وأحب أن ُيرفع
عميل وأنا صائم قال املنذري :رواه النسائي (  )1الرتغيب والرتهيب للمنذري /2
.14
قلت  :وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده.
وليس هذا الرفع خاص ًا بشعبان بل جاء يف األحاديث الرشيفة ما يدل عىل تعدد رفع
األعامل يف أوقات خمتلفة  ،وال تنايف بينها فإن لكل رفع حك ًام تتعلق به.
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تقدير األعمار

ويف شهر شعبان تُقدّ ر األعامر  ،واملقصود إظهار هذا التقدير وإبرازه  ،وإالّ فإن أفعال
احلق سـبحانه وتعاىل ال تُق ّيد بزمان وال مكان ؟ ليس كمثله شئ وهو السميع البصري
? (  ) 1الشورى .11 :
جاء يف احلديث عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها أن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم كان
يصوم شعبان كله  ،قالت  :قلت  :يا رسول اهلل أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان
؟ قال  :إن اهلل يكتب فيه عىل كل نفس ميتة تلك السنة  ،فأحب أن يأتيني أجيل وأنا
صائم

(  ) 2هكذا يف نسخ الرتغيب والرتهيب وكذا يف النسـخة املـطبوعة من

مسند أيب يعىل ج  4ص  212رقم  ، 1111والظـاهر أن قوله  :فأحب أن يأتينى
أجىل وأنا صـائم فيه حتريف  ،والصواب  :فأحب أن يرفع

أو أن يكتب

عميل وأنا صائم  ،وقد جاء هذا اللفظ يف كثري من الروايات الصحيحة الواردة يف
هذا الباب غري هذا احلديث كقوله  :شهر ترفع فيه األعامل فأحب أن يرفع عمىل
وأنا صائم  ،وهو الذي يقتضيه سياق كالمه ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  ،وهو الذي جاء
الترصيح به يف رواية اخلطيب يف التاريخ بسنده إىل السيدة عائشـة  ،وفيها  :وأحب
أن يكتب أجيل وأنا يف عبادة ريب” .
رواه أبو يعىل وهو غريب وإسناده حسن.

6

ولذلك كان ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يكثر صيامه  ،يقول أنس بن مالك ريض اهلل عنه :
كان رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يصوم وال يفطر  ،حتى نقول  :ما يف نفس رسول
اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم أن يفطر العام  ،ثم يفطر فال يصوم حتى
نقول  :ما يف نفسه أن يصوم العام  ،وكان أحب الصوم إلـيه يف شعبان رواه أمحد
والطربانى.
فضل الصيام يف شعبان

وقد ُسئل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال  :شعبان
لتعظيم رمضان  ،قيل  :فأي الصدقة أفضل ؟ قال  :صدقة يف رمضان  .قال
الرتمذي  :حديث غريب.
بل تقول السيدة عائشة ريض اهلل عنها  :كان رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يصوم
حتى نقول ال يفطر  ،ويفطر حتى نقول ال يصوم  ،وما رأيت رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم استكمل صيام شهر قط إالّ شهر رمضان  ،وما رأيته يف شهر أكثر صيام ًا منه يف
شعبان رواه البخاري ومسلم وأبو داود  ،ورواه النسائي والرتمذي وغريمها ،قالت
:

ما رأيت النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يف شهر أكثر صياماً منه يف شعبان  ،كان

يصومه إالّ قليالً بل كان يصومه كله  ،ويف رواية أليب داود قالت  :كان أحب
الشـهور إىل رسـول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان” .
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صىل اهلل عليه وس ّلم لشهر أكثر صياماً
ويف رواية للنسائي قالت  :مل يكن رسول اهلل ّ
منه لشعبان  ،كان يصومه أو عامته” .
صىل اهلل عليه وس ّلم يصوم شهراً
ويف رواية للبخاري ومسـلم قالت  :مل يكن النبي ّ
أكثر من شعبان  ،فإنه كان يصوم شعبان كله  ،وكــان يقول  :خذوا من العمل ما
تطيقون  ،فإن اهلل ال ّ
يمل حتى مت ّلوا  ،وكان أحب الصالة إىل النبي ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم ما ُد ْو ِو َم عليه ْ
وإن ق ّل ْت ،وكان إذا ّ
صىل صالة داوم عليها.
حتقيق القول يف صيام شعبان

عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها قالت  :مل يكن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يصوم
شهر ًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله

رواه البخاري  ،وروى مسلم

عنها قالت  :كان ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يصوم حتى نقول قد صام  ،ويفطر حتى
نقول قد أفطر  ،ومل أره صائ ًام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان  ،كان يصوم
شعبان كله  ،كان يصوم شعبان إالّ قليالً

ويف رواية النسائي والرتمذي  :كان

يصومه إالّ قليالً بل يصومه كله” .
قال الشيخ مال عيل القاري  :قوهلا ( كان ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يصوم كله ) يعني أن ما
ال يصومه من شعبان كان يف غاية من القلة بحيث يظن أنه صام كله  ،فكلـمـة (بل )
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للرتقي  ،وال ينايف حينـئذ قوهلا (إالّ قليالً)  ،وال ما جاء من أنه ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم
ما صام شهر ًا كامالً منذ قدم املدينة إال ّ رمضان
ّ
ّ
شهر الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم

ومن مزايا شـهر شعبان أنه الشهر الذي نزلت فيه آية الصالة والسالم عىل رسول اهلل
ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم وهي قوله تعاىل  :؟ إن اهلل ومالئكته يص ّلون عىل النبى يا أهيا
الذين آمنوا ص ّلوا عليه وس ّلموا تسليام ؟ ( ) 1 ( . )1األحزاب .55 :
وقد ذكر ابن الصيف اليمني أنه قيل  :إن شهر شعبان شهر الصالة عىل النبي ّ
صىل اهلل
عليه وس ّلم ألن اآلية ? إن اهلل ومالئكته يص ّلون عىل النبى يا أهيا الذين آمنوا ص ّلوا
عليه وس ّلموا تسليام ? نزلت فيه(  ) 2 ( ) 2حتفة اإلخوان لإلمام أمحد بن حجازي
الفشني ص ..41
و قال اإلمام شهاب الدين القسطالنى قوال ً عن بعض العلامء بأن شهر شعبان شهر
الصالة عليه ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ألن آية الصالة يعني }إن اهلل ومالئكته يص ّلون
عىل النبى يا أهيا الذين آمنوا ص ّلوا عليه وس ّلموا تسليام { نزلت فيه(  ) 2 ( )2رشح
الزرقانى عىل املواهب ج  5ص  224وقد ذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهلل عن أيب ذر
اهلروي أن األمر بالصالة عىل النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يعني بقوله تعـاىل :؟ يا أهيا
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الذين آمنوا ص ّلوا عليه وس ّلموا تسليام ؟ كان يف السنة الثانية من اهلجرة،وقيل يف ليلة
اإلرساء.
شعبان شهر القرآن

جاء يف بعض اآلثار تسمية شعبان بـ ( شهر القرآن )  .ومعلوم أن قراءة القرآن
مطلوبة يف كل زمان ولكنها تتأكد يف األزمنة املباركة واألمكنة املرشفة كرمضان
وشعبان ومكة املكرمة والروضة املرشفة واملواسم املفضلة.
وقد جاء عن بعض السـلف ريض اهلل عنهم هذا القول  .قال الشيخ ابن رجب
احلنبيل  :روينا بإسناد ضعيف عن أنس قال  :كان املسلمون إذا دخل شعبان انكبوا
عىل املصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أمواهلم تقوية للضعيف واملسكني عىل صيام
رمضان  .وقال سلمة بن كهيل  :كان يقال شهر شعبان شهر القراء  ،وكان حبيب بن
أيب ثابت إذا دخل شعبان قال  :هذا شهر القراء  .وكان عمرو بن قيس املالئي إذا
دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن  .قال احلسن بن سـهل  :قال شعبان :
يا رب جعلتني بني شهرين عظيمني فام يل ؟ قال  :جعلت فيك قراءة القرآن (( . ) 1
 ) 1لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف البن رجب ص 154
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ال إله إال اهلل

وينبغي للمسلم أن يغتنم األوقات املباركة واألزمنة الفاضلة وخصوصاً شهر شعبان
وليلة النصف منه باالستكثار فيها من االشتغال بكلمة الشـهادة ( ال إله إال اهلل حممد
رسول اهلل ) عل ًام ومعرف ًة وعمالً وعقيد ًة ومنهج ًا وعباد ًة وذكر ًا وتكرار ًا  ،فهي باب
وس ّلم الرقاية لإليامن ومعراج القلوب واألرواح إىل رب
الدخول يف اإلسالم ُ
األكوان الرحيم الرمحن  ،وهي أول شعب اإليامن وأفضلها وهي من أكرب احلسنات
التي يتجدد بـها اإليامن وتكفر بـها السيئات  ،حتى تأخذ بيد صاحبها فتدخله اجلنة ،
وهي مفاتيح السموات واألرض بل مفاتيح اجلنة  ،وهي التي متنع العباد من سخط
اهلل تعاىل  ،وتؤمنهم من عذابه.
وقد جاء يف فضلها أحاديث كثرية  ،منها:
عن أيب هريرة رضـي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :جدّ دوا
إيامنكم قيل  :يا رسـول اهلل كيف نجدد إيامننا ؟ قال  :أكثروا من قول ال إله إال
اهلل رواه أمحد والطرباين .
قلت  :يا رسول اهلل  ،أوصني فقال ّ
صىل اهلل عليه
عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال ُ :
وس ّلم :

عملت سيئة فأتبعها حسنة متحها
إذا
َ
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فقلت  :يا رســول اهلل أمن
ُ

احلســنات ال إله إال اهلل ؟ فقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :هي أفضل احلسنات رواه
أمحد
َ
االستغفار

واالستغفار من أعظم وأوىل ما ينبغي عىل املسلم احلريص أن يشتغل به يف األزمنة
الفاضلة التي منها شـعبان وليلة النصف وهو من أسباب تيسري الرزق  ،ودلت عىل
فضله نصوص الكتاب وأحاديث سيد األحباب ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  ،وفيه تكفري
للذنوب وتفريج للكروب وإذهاب للهموم ودفع للغموم  ،و ذلك ألن كثرة اهلموم
وتوايل األكدار  ،سببها شؤم الذنوب واإلرصار  ،فجدير بأن يكون دواؤها
االستغفار وصدق التوبة واالعتذر .
قال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :من لزم االسـتغفار جعل اهلل له من كل هم فرج ًا ومن
كل ضـيق خمرجاً ورزقـه من حيث ال حيتسـب رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
واحلاكم  .وعن أنس ريض اهلل عنه قال  :سمعت رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم
ورج ْوتني غفرت لك عىل ما كان منك
يقول  :قال اهلل  :يا ابن آدم إنك ما د َع ْوتَني َ
وال أبايل  ،يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السـامء ثم اسـتغفرتني غفرت لك وال
أبايل  ،يا ابن آدم إنك لو أ َتيْتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب شيئاً
ألتيتك بقرابـها مغفرة رواه الرتمذي وقال  :حديث حسن غريب.
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استغفار نبوي جامع

وعن حممد بن عبداهلل بن حممد بن جابر بن عبداهلل رىض اهلل عنه عن أبيه عن جده
قال  :جاء رجل إىل رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم فقال  :واذنوباه واذنوباه  ،فقال
هذا القول مرتني أو ثالثا  ،فقال له رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :قل  :اللهم
مغفرتك أوسع من ذنوبى ورمحتك أرجى عندي من عميل فقاهلا  ،ثم قال  :عد
فعاد  ،ثم قال  :عد فعاد  ،ثم قال  :قم فقد غفر اهلل لك رواه احلاكم.
سيد االستغفار

سيد االستغفار كام يف الصحيحني هو  :اللهم أنت ربى ال إله إال أنت خلقتني وأنا
عبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما استـطعت أعوذ بك من شـر ما صنعت  ،أبوء لك
بنعمتك عيل  ،و أبوء بذنبي  ،فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت .
ويف رواية أنه ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم قال للذي شكا الدين وقلة ذات اليد :أين أنت
من سـيد االستغفار  ،قل ما بني طلوع الفجر وصالة الصبح  :سبحان اهلل وبحمده
سبحان اهلل العظيم أستغفر اهلل مائة مرة.

ليلة النصف من شعبان

ويف شهر شعبان ليلة معظمة مباركة مكرمة وهي ليلة النصف منه التى يتجىل اهلل فيها
عىل خلقه بعموم مغفرته وشمول رمحته فيغفر للمستغفرين ويرحم املسرتمحني
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وجييب دعاء السائلني ويفرج عن املكروبني ويعتق فيها مجاعة من النار ويكتب فيها
األرزاق واألعامل  .وقد ورد يف فضلها أحاديث كثرية متعددة وهى ال ختلو من
ضعف أو انقطاع وإن كان بعضها أخف ضعفـ ًا ومع ذلك فقد صحح احلافظ ابن
حبان بعضها ونذكر أشهر ما ورد يف هذا الباب  :أخرج الطرباين وابن حبان عن معاذ
بن جبل ريض اهلل عنه عن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم قال  :يطلع اهلل إىل مجيع خلقه
ليلة النصف من شعبان ويغفر جلميع خلقه إال ملرشك أو مشاحن

رواه الطرباين

وابن حبان يف صحيحه.
واملشاحن  :منافق رشير يبعث الشقاق ويوقد نار العداوة بني املتحابني  ،وقال ابن
األثري يف النهاية  :املشاحن املعادي  ،والشحناء العداوة ( )1( . )1النهاية يف غريب
احلديث واألثر البن األثري 111 / 2
وروى البيهقي من حديث السيدة عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم قال :

أتاين جربائيل عليه السالم فقال  :هذه ليلة النصف من شعبان وهلل

فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ( )1( )1قوله ( بعدد شعور غنم كلب )
يعني غنم بني كلب  ،وبنو كلب قبيلة كبرية هم أكثر قبائل العرب أو من أكثرها غن ًام .
وال ينظر اهلل فيها إىل مرشك وال إىل مشاحن وال إىل قاطع رحم وال إىل مسبل وال إىل
عاق لوالديه وال إىل مدمن مخر

وذكر احلديث بتاممه.
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وروى اإلمام أمحد عن عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم قال :يط لع اهلل عز وجل إىل خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إال
اثنني  :مشاحن وقاتل نفس  .وإسناده لني كام قال احلافظ املنذري.
وأخرج الرتمذى وابن ماجه عن السيدة عائشة رىض اهلل عنها قالت  :فقدت النبي
ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم فخرجت فإذا هو يف البقيع رافـع ًا رأسه إىل السامء فقال  :أكنت
ختافني أن حييف اهلل عليك ورسـوله فقلت  :ظننت أنك أتيت بعض نسـائك فقال
 :إن اهلل تبارك وتعاىل ينـزل ليلة النصف من شعبان إىل السامء الدنيا فيغفر ألكثر
من عدد شعر غنم كلب

قال الرتمذي  :حديث عائـشـة ال نعرفه إال من هـذا

الوجـه.
وسمـعت حممد ًا يعني البخاري يضعف هذا احلديث وذلك ألن فيه انقطاعاً يف
موضعني.
وأخرج البيهقي عن مكحول عن كثري بن مرة وهو تابعي عن النبي ّ
صىل اهلل عليه
وس ّلم  :يف ليلة النصف من شـعبان يغفر اهلل ألهل األرض إال مرشك ًا أو مشاحن ًا
قال البيهقي  :هذا مرسل جيد  .اهـ .
وأخرج البيهقي عن العالء بن احلارث أن السـيدة عائشة رىض اهلل عنها قالت  :قام
رسـول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم من الليل فصىل فأطال السجود حتى ظننت أنه قد
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قبض فلام رأيت ذلك قمت حتى حركت إبـهامه فتحرك فرجعت فلام رفع رأسه من
السجود وفرغ من صالته قال  :يا عائشة أو يا محرياء أظننت أن النبي ّ
صىل اهلل
عليه وس ّلم قد خاس بك ؟ قلت :ال واهلل يا رسول اهلل ولكنى ظننت أنك قبضت
لطول سجودك  ،فقال  :أتدرين أي ليلة هذه ؟ قلت :اهلل ورسـوله أعلم  ،قال :
هذه ليلة النصف من شعبان إن اهلل عز وجل يطلع عىل عباده يف ليلة النصف من
شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم املسرتمحني ويؤخر أهل احلقد كام هم

قال

البيهقي :هذا مرسـل جيد وحيتمل أن يكون العالء أخذه من مكحول  .اهـ
أمساء ليلة النصف من شعبان

ذكر بعض العلامء لليلة النصف من شـعبان أسـامء كثرية وكثرة األسامء تدل عىل
رشف املسمى غالباً وقد أوصل أسامءها أبو اخلري الطالقاين الثنني وعرشين اس ًام ،
فمن أسامئها:

الليلة املباركة  ،ليلة القسمة  ،ليلة التكفري  ،ليلة اإلجابة  ،ليلة احلياة  ،وليلة عيد
املالئكة  ،ليلة الشفاعة  ،ليلة الرباءة  ،ليلة الصك  ،ليلة اجلائزة  ،ليلة الرجحان  ،ليلة
التعظيم  ،ليلة القدر  ،ليلة الغفران.

16

العمل باألحاديث الضعيفة يف الفضائل

خالصة مهمة يف أحاديث ليلة النصف من شعبان
قال احلافظ ابن رجب احلنبيل يف اللطائف :إن مجهور أئمة احلديث ضعفوها وصحح
ابن حبان بعضها وخرجه يف صحيحه.
وقال ابن حجر اهليتمي يف الدر املنضود  :وقد اتفق األئمة من املحدثني والفقهاء
وغريهم كام ذكره النووي وغريه عىل جواز العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل
والرتغيب والرتهيب ال يف األحكام ونحوها ما مل يكن شديد الضعف.
واشرتط العز بن عبد السالم وابن دقيق العيد مع ذلك أن يكون مندرج ًا حتت أصل
عام  .فقول أيب بكر بن العريب  :ال يعمل به مطلق ًا ليس يف حمله  .وقيل يعمل به
مطـلق ًا إذا مل يكن يف الباب غريه ومل يكن ثمة ما يعارضه ونقل هذا عن اإلمام أمحد
رىض اهلل عنه  ،وقال أبو داود صاحب السنن  :إنه خيرج اإلسناد الضعيف إذا مل جيد
يف الباب غريه .

وما ورد من األحاديث يف فضل ليلة النصف وفضل إحيائها مما جيوز العمل به مع
ضعفه لتوفر الرشوط فيه ( )1( . )1الكلامت احلسان يف فضائل ليلة نصف شعبان
للشيخ حسنني حممد عيل خملوف العدوي  ،ص 5
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قال سيدي الوالد اإلمام احلبيب علوي بن عباس املالكي احلسني يف الفتاوي  :أمجع
أهل احلديث وغريهم عىل أن احلديث الضعيف يعمل به يف فضائل األعامل  ،وممن
قال بذلك اإلمام أمحد بن حنبل وابن املبارك والسفيانان والعنربي وغريهم  ،فقد نقل
عنهم أنـهم قالوا  :إذا روينا يف احلالل واحلرام شددنا وإذا روينا يف الفضائل تساهلنا
قال العالمة الرميل يف فتاويه ما نصه  :قد حكى النووي يف عدة من تصانيفه اإلمجاع
عىل العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل ونحوها خاصة.
قال ابن عبد الرب :أحاديث الفضائل ال حيتاج فيها إىل من حيتج به  .وقال احلاكم :
حيرم حالالً ومل
سمعت أبا زكريا العنربي يقول :اخلرب إذا ورد مل حي ّلل حرام ًا ومل ّ
يوجـب حك ًام وكان يف ترغيب وترهيب غمض عنه وتساهل يف روايته  .ولفظ ابن
مهدى كام قال يف املدخل  :إذا روينا عن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يف احلالل واحلرام
واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجال  ،وإذا روينا يف الفضائل والثواب
والعقاب تساهلنا يف األسانيد وتساحمنا يف الرجال
ولفظ اإلمام أمحد ريض اهلل عنه يف رواية امليموين عنه  :األحاديث الرقائق حيتمل أن
يتساهل فيها حتى جيئ فيها حكم .
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اعتناء السلف بليلة النصف

قال ابن رجب احلنبيل  :وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد
بن معدان ومكحول ولقامن بن عامر وغريهم يعظمونـها وجيتهدون فيها يف العبادة ،
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها  ،وقد قيل إنه بلغهم يف ذلك آثار إرسائيلية فلام
اشتهر ذلك عنهم يف البلدان اختلف الناس يف ذلك  ،فمنهم من قبله منهم ووافقهم
عىل تعظيمها  ،منهم طائفة من ُع ّباد أهل البرصة وغريهم .
وأنكر ذلك أكثر علامء أهل احلجاز منهم عطاء وابن أيب مليكة ونقله عبدالرمحن بن
زيد بن أسلم عن فقهاء أهل املدينة وهو قول أصحاب مالك وغريهم وقالوا  :ذلك
كله بدعة ( )1( .)1لطائف املعارف البن رجب احلنبيل ص 151
ونحن ال ننكر عىل من يرى أن االجتامع بدعة  ،فهذا رأيه وفكره بحسب اجتهاده
ونظره وبحثه وهو من حقه أن يرى وينظر ويفكر ويقرر كام يشاء ما دام أنه يسعى يف
اخلري وجيتهد يف الوصول إليه لكن املصيبة الكربى التي يقع فيها كثري من هؤالء
املنكرين هو حجب احلقائق عن الناس وإبراز أقواهلم فقط بأدلتها أو جهة االستنباط
واالستظهار فيها وبـهذا يومهون العامة واملثقفني البسطاء أنه ليس يف الباب إال هذا
القول وأن ما سواه باطل أو كذب وهذا يف احلقيقة هو عني التدليس والكذب.
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وأقول هلم  :اجتهدوا كام شئتم وأيدوا ما شئتم وقولوا ما شئتم بعد بيان اخلالف
الوارد يف املسألة و إثبات ما جاء كام جاء مـهـام كان هذا اخلالف ولو كان خمالفاً
ألقوالكم ثم أيدوا ما شئتم ور ّدوا ما شئتم.
وانظر أخي الكريم إىل ابن رجب وأمانته فيام قال فقد بدأ كالمه بذكر اخلالف فقال :
اختلف علامء الشام يف صفة إحيائها عىل القولني.
أحدمها  :أنه يستحب إحياؤها مجاعة يف املساجد.
والثاين  :أنه يكره يف املساجد وال يكره أن يصيل الرجل فيها خلاصة نفسه إىل آخر
وصحح ما يراه فقال  :وهذا هو األقرب.
رجح
ّ
كالمه  .ثم ّ
اهلل أكرب ! ما أعظم هذه األمانة ويا ليت أصحابنا من الدعاة والوعاظ يالحظون هذا
املنهج الراقي العقالين الصايف يف كالمهم وهجومهم عىل العلم والعلامء واملتعبدين
والعاملني بـهذه الفضائل.
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معىن القول بالبدعة يف هذا الباب:

والبدعة تطلق يف الرشع عىل ما قابل السنة فتكون سيئة مذمومة  ،وعند اإلطالق
تنرصف إليها.
وقد تطلق عىل ما استحدث بعد عهد النبوة واندرج حتت أصل عام مستحسن رشعاً
 ،فتكون حسنة ممدوحة.
قال اإلمام الغزايل يف كتاب آداب األكل من اإلحياء  :ليس كل ما بعد الرسول ّ
صىل
اهلل عليه وس ّلم منهياً عنه بل املنهي عنه بدعة تضاد السنة الثابتة وترفع أمر ًا من الرشع
مع بقاء علته  ،بل االبتداع قد جيب يف بعض األحوال إذا تغريت األسباب  .اهـ
وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح :والتحقيق أن البدعة إن كانت مما يندرج حتت أصل
مستحسن رشع ًا فهي حسنة  ،وإن كانت مما يندرج حتت أصل مستقبح رشع ًا فهي
مستقبحة  ،وإال فهي من قسم املباح  ،وقد تنقسم إىل األحكام اخلمسة  .اهـ
وممن ذهب إىل انقسامها إىل األحكام اخلمسة اإلمام القرايف تبعاً لشيخه العز بن
عبدالسالم كام نقله اإلمام الشاطبي يف االعتصام.
فمن ذهب إىل القول األول َعنى أن اإلحياء ليس بدعة مذمومة بل هو بدعة
مستحسنة  ،ولعله الندراجه حتت أصل مستحسن رشع ًا وهو الذكر والدعاء
املرشوعان انفراد ًا واجتامع ًا يف املساجد وغريها ويف كل وقت وحال.
21

ومن ذهب إىل القول الثانى َعنى أنه بدعة مذمومة رشعاً لكراهة التزام عبادة معينة يف
وقت معني مل يرد بـها الرشع فيه عىل سبيل اللزوم.
قال اإلمام القرايف  :إن ختصيص األيام الفاضلة أو غريها بنوع من العبادة بدعة
مكروهة  .اهـ
وقال الشاطبي  :إن التزام صيام يوم النصف من شعبان  ،وقيام ليلته بدعة مذمومة.
اهـ
شاف ٍ
ويف االعتصام حتقيق ٍ
واف يف موضوع البدع وتعريفها وضوابطها وهو من أهم
املوضوعات املتعلقة باألحكام  ،فراجعه.
وقد درج عىل استحباب إحياء ليلة النصف ببعض العبادات انفراد ًا وببـعضـها
اجتامع ًا العالمـة شـهـاب الدين أمحد ابن حجازي الفشني يف كتابه ( حتفة اإلخوان )
تبع ًا حلجة اإلسالم الغزايل مطلق ًا وللحافظ ابن رجب يف حالة االنفراد  ،ولألئمة من
التابعني ومن وافقهم الذاهبني إىل استـحبابه يف حالتي االنفراد واالجتامع فقال :
واحلاصل أن إحياء ليلة النصف مستحب ملا ورد فيه من األحاديث  ،ويكون ذلك
بالصالة بغري تعيني عدد خمصوص  ،وبقراءة القرآن فرادى وبذكر اهلل تعاىل والدعاء
والتسبيح والصالة عىل النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم مجاعة وفرادى  ،وبقراءة
األحاديث وسامعه  ،وعقد الدروس واملجالس للتفسري ورشح األحاديث  ،والكالم
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عىل فضائل هذه الليلة  ،وحضور تلك املجالس وسامعها وغري ذلك من العبادات.
اهـ
ً
ً
فضل الذكر انفرادا واجتماعا

أما ذكر اهلل تعاىل يف أي وقت وحال فهو خري األعامل وأزكاها عند اهلل تعاىل  .ويف
احلديث :

ما عمل ابن آدم عمالً أنجى له من عذاب اهلل من ذكر اهلل تعاىل

واالجتامع فيه مرشوع مر ّغب فيه كام يدل عليه احلديث القديس :

.

أنا عند ظن

عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين  ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس  ،وإن ذكرين يف مأل
ذكرته يف مأل خري من ملئه” .
وحديث مسلم :

ال يقعد قوم يذكرون اهلل تعاىل إال ح ّفتهم املالئكة وغشيتهم

الرمحة ونزلت عليهم السـكينة وذكرهم اهلل يف من عنده

ويؤخذ منهام فضل

االجتامع عىل مذاكرة العلم ومدارسة القرآن وقراءة التفسري واحلديث والفقه وعىل
الرتغيب والرتهيب  ،إذ كلها ذكر هلل تعاىل ولالجتامع فيها فضل عظيم ( ) 1الكلامت
احلسان يف فضائل ليلة نصف شعبان للشيخ حسنني حممد عيل خملوف العدوي ص 1
أقوال بعض أئمة السلف

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل عامله بالبرصة  :عليك بأربع ليال من
السنة فإن اهلل يفرغ فيهن الرمحة إفراغ ًا أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان
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وليلة الفطر وليلة األضحى  ،ويف صحته عنه نظر  .وقال الشافعي ريض اهلل عنه :
بلغنا أن الدعاء يستجاب يف مخس ليال  :ليلة اجلمعة والعيدين وأول رجب ونصف
شعبان.
وروى سـعيد بن منصور قال  :حدثنا أبو معـشـر عن أيب حازم وحممد بن قيس عن
عطاء بن يسار قال  :ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضـل من ليلة النصف من شـعبان
ينـزل اهلل تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إال ملرشك أو مشاحن أو
قاطع رحم.
موقف ابن تيمية من ليلة النصف من شعبان:

قال الشيخ ابن تيمية  :و أما ليلة النصف فقد روي يف فضلها أحاديث وآثار ونقل
عن طائفة من الس لف أنـهم كانوا يصلون فيها  ،فصالة الرجل فيها وحده قد تقدمه
مبني عىل
فيه سلف وله فيه حجة فال ينكر مثل هذا  ،وأما الصالة فيها مجاعة فهذا ٌّ
قاعدة عامة يف االجتامع عىل الطاعات والعبادات فإنه نوعان  ،أحدمها  :سنّة راتبة ،
إما واجب وإما مستحب كالصلوات اخلمس واجلمعة والعيدين وصالة الكسوف
واالستسقاء والرتاويح فهذا سنّة راتبة ينبغي املحافظة عليها واملداومة  ،والثاين  :ما
تطوع مثل قيام الليل أو عىل قراءة قرآن أو ذكر
ليس بسنة راتبة مثل االجتامع لصالة ّ
اهلل أو دعاء  ،فهذا ال بأس به إذا مل يتخذ عادة راتبة  ،فإن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم
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ٍ
ّ
مجاعة أحياناً ومل يداوم عليه إال ما ذكر  ،وكان أصحابه إذا اجتمعوا
التطوع يف
صىل
ّ
أمروا واحد ًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون  ،وكان عمر بن اخلطاب يقول أليب
موسى  :ذكّرنا ر ّبنا فيقرأ وهم يستمعون  ،وقد روي أن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم
الصفة ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم  ،وقد روي يف املالئكة
خرج عىل أهل ّ
الس ّيارين الذين يتبعون جمالس الذكر  ..احلديث املعروف  ،فلو أن قوماً اجتمعوا
بعض الليايل عىل صالة تطوع من غري أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة مل
يكره لكن اختاذه عادة دائرة بدوران األوقات مكروه ملا فيه من تغيري الرشيعة وتشبيه
غري املرشوع باملرشوع  ،ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صالة أخرى وقت الضحى أو
حج إىل الصخرة ببيت
بني الظهر والعرص أو تراويح يف شعبان أو أذان يف العيدين أو ّ
املقدس وهذا تغيري لدين اهلل وتبديل له  ،وهكذا القول يف ليلة املولد وغريها.
التوجيه النبوي للعناية بالليلة

وقد أمر ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم بالعناية بليلة النصف واغتنام بركة العمل الصالح فيها ،
فعن عيل ريض اهلل عنه عن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم قال  :إذا كانت ليلة النصف
من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن اهلل تبارك وتعاىل ينـزل فيها لغروب
الشمس إىل السامء الدنيا فيقول  :أال من مستغفر فأغفر له  ،أال من مسـرتزق فأرزقه
 ،أال من مبتىل فأعافيه أال كذا  ،أال كذا حتى يـطلع الفجر رواه ابن ماجه بسند فيه
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أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب سربة  ،قال يف التقريب  :رموه بالوضع  ،ويف اخلالصة :
وضعفه الباقون .
فاحلديث بشواهده معترب يف فضائل األعامل  ،وقد ذكره العلامء املحققون يف كتب
الفضائل كاملنذري يف الرتغيب والرتهيب  ،والرشف الدمياطي يف املتجر الرابح وابن
رجب يف لطائف املعارف.
واحلاصل  :أن هذه املسألة هلا أصل تصري به معتربة للعمل رجاء الثواب واألجر
وفضل اهلل واسع.
الدعاء يف شعبان

ليلة النصف من شعبان بل وشعبان كله جمال عظيم وميدان كريم للمسارعة إىل
اخلريات بجميع أنواعها والتنافس يف األخذ بأسـبابـها من كل أبوابـها وهو زمان
فاضل مبارك وهكذا كل زمان فاضل مبارك ينبغي أن يستكثر املسلم فيه من أنواع
الرب واإلحسان واملعروف.
والدعاء من أعظم أبواب الفرج  .وهو مفتاح احلاجة ومسرتوح أصحاب الفاقات ،
وملجأ املضطرين  ،ومتنفس ذوى املآرب  .وقد أمر به اهلل تعاىل فقال  ? :ادعوا ربكم
ترضع ًا وخفية ? سورة األعراف ،آية  55وقال تعاىل  ? :وقال ربكم ادعونى أستجب
لكم ? سورة غافر  ،آية 50
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وقد برش صلوات اهلل وسـالمه عليه الرجل الذي ُأهلم الدعاء بأنه من املرحوميـن ،
فقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :من فتح له منكم باب الدعاء  ،فتحت له أبواب الرمحة
 ،وما سـئل اهلل شيئ ًا ـ يعنى أحب إليه ـ من أن يسأل العافية رواه الرتمذي واحلاكم
وبرش ّ
ومرعي برعاية خاصة
صىل اهلل عليه وس ّلم الداعي بأنه حمفوظ بحفظ اهلل ،
ّ
تكون بني يديه كالسالح الذي يقاتل به األعداء  ،ويدافع به عن نفسه.
فقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم :

الدعاء سالح املؤمن وعامد الدين ونور السموات

واألرض رواه احلاكم  ،وقال  :صحيح اإلسناد.
وقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :ال تعجزوا يف الدعاء  ،فإنه لن هيلك مع الدعاء أحد
رواه ابن حبان يف ( صحيحه ) واحلاكم.
وقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم :

ويدر لكم
أال أدلكم عىل ما ينجيكم من عدوكم
ّ

أرزاقكم ؟ تدعون اهلل يف ليلكم ونـهاركم  ،فإن الدعاء سالح املؤمن رواه أبو يعىل
وبشـر الداعي بأن دعوته جمابة  ،وإقباله عىل اهلل مقبول فقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم :
إن اهلل حيي كريم  ،يسـتحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهـمـا صفراً خائبتني
رواه أبـو داود والرتمذي و حسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم  ،وقال
 :صحيح عىل رشط الشيخني.
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وقال ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :إن اهلل رحيم كريم  ،يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه
ثم ال يضع فيهام خري ًا رواه احلاكم  ،وقال  :صحيح اإلسناد.
دعاء نصف شعبان

مل يثبت عن رسول اهلل ّ
معني خاص بليلة النصف من
صىل اهلل عليه وس ّلم دعاء ّ
شعبان  .وكذلك مل تثبت صالة معيّنة خاصة بليلة النصف من شعبان  .وإنام جاء
وصىل
بأي أنواع الدعاء والعبادة دون تعيني  .فمن قرأ ودعا
الرتغيب بإحيائها مطلقاً ّ
ّ
تيسـر له من أنواع العبادة فـقد أحياها ونال الثواب عىل ذلك إن
وتصدّ ق وعمل بام ّ
شاء اهلل.
قصة طويلة تقول فيها :
وقد ورد يف حديث السيدة عائشة دعاء يف ّ

عيل
دخل ّ

رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم فوضع عنه ثوبيه ثم مل يستتم أن قام فلبسهام فأخذتني
غرية شديدة ظننت أنه يأيت بعض صوحيبايت فخرجت فأدركته بالبقيع بقيع الغرقد
يستغفر للمؤمنني واملؤمنات والشهداء  ،فقلت أي قلت يف نفيس  :بأيب وأمي أنت يف
حاجة ربك وأنا يف حاجة الدنيا  ،فانرصفت فدخلت حجريت ويل نفـس عال وحلقني
رســول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم فـقـال  :ما هـذا النَّـفس يا عائـشـة ؟فقلت  :بأيب
وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك  ،ثم مل تستتم أن قمت  ،فلبستهام فأخذتني غرية
شديدة ظننت أنك تأيت بعض صوحيبايت حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع  ،فقال :
يا عائشة أكنت ختافني أن حييف اهلل عليك ورسوله ؟ أتاين جربيل عليه السالم فقال :
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هذه ليلة النصف من شعبان  ،وهلل فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ال ينظر
اهلل فيها إىل مرشك وال إىل مشاحن وال إىل مسبل وال إىل عاق لوالديه وال إىل مدمن
مخر ،قالت  :ثم وضع عنه ثوبيه  ،فقال يل  :يا عائشة تأذنني ىل يف قيام هذه الليلة ؟
قلت  :نعم بأيب وأمي  ،فقام فسجد ليالً طويالً حتى ظننت أنه قد قبض فقمت
ألتمسه ووضعت يدى عىل باطن قدميه فتحرك ففرحت وسـمعته يقول يف سجوده :
أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك  ،وأعوذ بك منك جل وجـهـك
ال أحصـى ثناء علـيك أنت كام أثنيت عىل نفسك  ،فلام أصبح ذكرتـهن له فقال  :يا
عائشة تع ّلميه ّن  ،فقلت  :نعم  ،فقال  :تع ّلميهن وعلميهن فإن جربيل عليه السالم
ع ّلمنيهن وأمرين أن أرددهن يف السجود  .قال يف الرتغيب  :رواه البيهقي.
ويف رواية عنها قالت  :كانت ليلة النصف من شـعبان ليلتي وكان رسول اهلل ّ
صىل
اهلل عليه وس ّلم عندي  ،فلام كان يف جوف الليل فقدته فأخذين ما يأخذ النساء من
الغرية فتلفعت بمرطى فطلبته يف حجر نسائه فلم أجده فانرصفت إىل حجريت  ،فإذا
أنا به كالثوب الساقط وهو يقول يف سجوده  :سجد لك خيايل وسوادى وآمن بك
فؤادى فهذه يدى وما جنيت بـها عىل نفيس يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم اغفر
الذنب العظيم  ،سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبرصه  ،ثم رفع رأسه ثم عاد
ساجد ًا فقال :أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك
أنت كام أثنيت عىل نفسك  ،أقول كام قال أخي داود  :أع ّفر وجهي يف الرتاب لسيدي
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 ،وحق له أن يسجد ثم رفع رأسـه فقال  :اللهم ارزقني قلباً تقي ًا من الرشك نقياً ال
حافي ًا وال شقياً  ،ثم انرصف فدخل معي يف اخلميلة ويل نفس عال  ،فقال :ما هذا
النفس يا محرياء ؟ فأخربته فطفق يمسح بيده عىل ركبتي  ،ويـقول  :ويـح هـاتني
الركبتني ما لقيتا يف هذه الليلة  ،هذه ليلة النصف من شعبان ينـزل اهلل فيها إىل السامء
الدنيا فيغفر لعباده إال املرشك واملشاحن  .وهذان احلديثان ضعيفان.
وعن السـيدة عائـشـة ريض اهلل عنها قالت  :قام رسـول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم
من الليل فصىل فأطال السـجود حتى ظننت أنه قد قبض  ،فلام رأيت ذلك قمت
حتى حركت إبـهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول يف سجوده:
أعوذ بعفوك من عقابك  ،وأعوذ برضاك من سخطك  ،وأعوذ بك منك إليك  ،ال
أحىص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك  ،فلام رفع رأسه من السجود  ،وفرغ من
صالته قال  :يا عائشة ـ أو يا محرياء ـ أظننت أن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم قد خاس
بـك ؟ قلت  :ال واهلل يا رسول اهلل ..ولكنى ظننت أنك قبضت لطول سجودك ،
أي ليلة هذه ؟ قلت  :اهلل ورسوله أعلم  .قال  :هذه ليلة النصف من
فقال  :أتدرين ّ
شعبان إن اهلل عز وجل يطلع عىل عباده يف ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين
 ،ويرحم املسرتمحني  ،ويؤخر أهل احلقد كام هم  .رواه البيهقي من طريق العالء بن
احلارث عنها وقال  :هذا مرسل جيد  ،يعنى أن العالء مل يسمع من عائشة  ،واهلل
سبحانه أعلم.
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يقال خاس به  :إذا غدره ومل يوفه حقه  ،ومعنى احلديث  :أظننت أنني غدرت بك ،
وذهبت يف ليلتك إىل غريك  ،وهو باخلاء املعجمة والسني املهملة.الرتغيب والرتهيب
للمنذري 52 /2
ّ

دعاء مشهور وجمرب

وقد جرت العادة بقراءة هذا الدعاء مع ترتيب سورة (يس )  2مرات بنية دفع الفقر
و دفع البالء وهو :
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصـحبه وسـلـم .
اللهم يا ذا املن وال يمن عليه يا ذا اجلالل واإلكرام يا ذا الطول واإلنعام  ،ال إله إال
أنت ظهر الالجئني  ،وجار املستجريين  ،ومأمن اخلائفني  .اللهم إن كنت كتبتني
عيل يف الرزق فامح
عندك ( يف أم الكتاب ) شـقـي ًا أو حمـرومـ ًا أو مطرود ًا أو مقرت ًا ّ
اللهم بفضلك شقاويت وحرماين وطردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك يف أم الكتاب
سعيد ًا مرزوق ًا موفق ًا للخريات  ،فإنك قلت وقولك احلق يف كتابك املنـزل عىل لسان
نبيك املرسل  ? :يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ? سورة الرعد آية 21
 .إهلي بالتجيل األعظم يف ليلة النصف من شهر شعبان املكرم التي يفرق فيها كل أمر
حكيم ويربم  ،أسألك أن تكشف عنا من البالء ما نعلم وما ال نعلم  ،وما أنت به
أعلم  ،إنك أنت األعز األكرم.
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وصىل اهلل تعاىل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم  .انتهى .
قلت  :وقوله يف هذا الدعاء ( اللهم إن كنت كتبتني عندك

إلخ ) هذا هو

الصواب عند التحقيق واملراجعة  .ويف كثري من الكتب املشهورة املتداولة زيادة لفظ
( يف أم الكتاب ) وهو غلط  ،ولعله حتريف من النساخ  .وذلك ألن ما يف أم الكتاب
ال يقبل املحو وال اإلثبات كام قال تعاىل  ? :يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم
الكتاب ? وقد عرضت هذا األمر عىل مجلة من مشاخينا من أئمة احلديث والفقه
فثبتني عليه.
وقد وردت مجل من هذا الدعاء عن ابن مسعود  ،فقد أخرج ابن أيب شيبة يف (
املصنف ) وابن أيب الدنيا يف ( الدعاء ) عنه قال  :ما دعا عبد قط بـهذه الدعوات إال
وسـع اهلل له يف معيشته  :يا ذا املن وال يمن عليه  ،يا ذا اجلالل واإلكرام يا ذا الطول
ّ
ال إله إال أنت ظهر الالجئني وجار املستجريين ومأمن اخلائفني إن كنت كتبتني عندك
يف أم الكتاب شقي ًا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني سعيد ًا وإن كنت كتبتني عندك
حمروم ًا مقرت ًا عىل رزقي فامح حرماين ويسـر رزقي وأثبتني عندك سعيد ًا موفق ًا للخري
فإنك تـقول يف كتابك الذي أنزلت  ? :يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
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أخبار باطلة مردودة

هذا  ،وقد وردت أخبار باطلة يف فضل ليلة النصف من شعبان ويف كيفية الصالة فيها
وهي مردودة وال يصح العمل بـها وال إشاعتها بني العوام إال للتحذير منها والرد
عليها  .ويف الصحيح واحلسن واملقبول من الفضائل واملحاسن واملناقب غنية وكفاية
وافية ملن أراد اخلري .
قراءة يس لقضاء احلوائج

قراءة يس بنية طلب اخلري الدنيوي واألخروي أو قراءة القرآن كله لذلك ال حرج فيه
وليس بممنوع  .وقد ادعى بعضهم أن ذلك حرام أو ممنوع أو بدعة سيئة إىل آخر
القائمة املعروفة املشهورة يف هذا الباب والتي نسمعها مطلقة يف كل مستحدث جديد
دون رشط أو احرتاز أو تقييد  ،وهذا نص كالمهم:
ما يفعله عامة الناس من قراءة سورة يس ثالث مرات  :مرة بنية طول العمر مع
التوفيق للطاعة  ،الثانية بنية العصمة من اآلفات والعاهات ونية سعة الرزق  ،الثالثة
لغنى القلب وحسن اخلامتة  ،والصالة التي يص ّلونـها بني الدعاء  ،والصالة بنية
خاصة لقضاء حاجة معينة  ،كل ذلك باطل ال أصل له وال تصح الصالة إال بنية
خالصـة هلل تعاىل ال ألجل غرض من األغراض ،
قال تعاىل  ? :وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين سورة البينة  ،آية 5
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هذا كالم املنكرين

أقول  :إن هذه الدعوى هي بنفسها باطلة ألنـها مبنية عىل قول ال دليل عليه  ،وفيه
حتكم وحتجري لفضل اهلل ورمحته  .واحلق أنه ال مانع أبداً من استعامل القرآن واألذكار
واألدعية لألغراض الدنيوية واملطالب الشخصية واحلاجات والغايات واملقاصد بعد
إخالص النية هلل يف ذلك  ،فالرشط هو إخالص النية يف العمل هلل تعاىل  .وهذا
مطلوب يف كل شئ من صالة وزكاة وحج وجهاد ودعاء وقراءة قرآن  ،فال بد يف
صحة العمل من إخالص النية هلل تعاىل  ،وهو مطلوب ال خالف فيه بل إن العمل إذا
مل يكن خالص ًا هلل تعاىل فإنه مردود  ، ،قال تعاىل  ? :وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني
له الدين ?  ،لكن ال مانع من أن يضيف اإلنسان إىل عمله مع إخالصه مطالبه و
حاجاته الدينية والدنيوية  ،احلسية واملعنوية  ،الظاهرة والباطنة  .ومن قرأ سورة يس
أو غريها من القرآن هلل تعاىل طالب ًا الربكة يف العمر والربكة يف املال والربكة يف الصحة
فإنه ال حرج عليه  .وقد سلك سبيل اخلري ( برشط أن ال يعتقد مرشوعية ذلك
بخصوصه ) فليقرأ يس ثالث ًا أو ثالثني مرة أو ثالثامئة مرة  ،بل ليقرأ القرآن كله هلل
تعاىل خالص ًا له مع طلب قضاء حوائجه وحتقيق مطالبه وتفريج مهه وكشف كربه
وشفاء مرضه وقضاء دينه  ،فام احلرج يف ذلك ؟ واهلل حيب من العبد أن يسأله كل
شئ حتى ملح الطعام وإصالح شسع نعله  .وكونه يقدم بني يدي ذلك سورة يس أو
الصالة عىل النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ما هو إال من باب التوسل باألعامل الصاحلة
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وبالقرآن الكريم وذلك متفق عىل مرشوعيته  .وقد قلنا يف كتابنا املفاهيم ( )1مفاهيم
جيب أن تصحح للمؤلف ص ، 115 :مانصه:
مل خيتلف أحد من املسلمني يف مرشوعية التوسل إىل اهلل سبحانه وتعاىل باألعامل
الصاحلة  ،فمن صام أو صىل أو قرأ القرآن أو تصدق فإنه يتوسل بصيامه وصالته
وقراءته وصدقته بل هو أرجى يف القبول وأعظم يف نيل املطلوب ال خيتلف يف ذلك
اثنان  .والدليل عىل هذا حديث الثالثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل أحدهم إىل
اهلل بربه لوالديه  ،وتوسل الثاين بابتعاده عن الفاحشة بعد متكنه من أسبابـها  ،وتوسل
الثالث بأمانته وحفظه ملال غريه وأدائه له كامالً  ،وفرج اهلل عنهم ما هم فيه.
وبني أدلته وح ّقق مسائله الشيخ ابن تيمية ـ رمحه
وهذا النوع من التوسل قد ّ
فصله ّ
اهلل ـ يف كتبه وخصوصاً يف رسـالته ( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )
ّ
الصالة هلل وحده

الصالة عبادة واألصل يف العبادة أن ال تكون إال هلل سبحانه وتعاىل  .كام قال تعاىل ? :
وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصـني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة ? ( )1سورة البينة  ،آية 5
وعن الضحاك بن قيس قال  :قال رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم  :إن اهلل تبارك
وتعاىل يقول  :أنا خري رشيك  ،فمن أرشك معي رشيك ًا فهو لرشيكي  ،يا أهيا الناس
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أخلصوا أعاملكم  ،فإن اهلل تبارك وتعاىل ال يقبل من األعامل إال ما خلص له وال
ِ
للر ِحم وليس هلل منها شى ٌء  ،وال تقولوا  :هذه هلل
وللرحم فإنـها َّ
تقولوا  :هذه هلل َّ
ولوجوهكم فإنـها لوجوهكم  ،وليس هلل منها شئ  .رواه الرباز بإسناد ال بأس به
والبيهقي.
وعن ُر َب ْيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده قال  :خرج علينا
رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ونحن نتذاكر املسيح الدّ ّجال فقال  :أال ُأخربكم بام
هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدّ ّجال ؟ فقلنا  :بىل يا رسول اهلل  ،فقال :
الرشك اخلفي  ،أن يقوم الرجل فيصيل فيز ّين صالته ملا يرى من نظر رجل رواه ابن
ماجه والبيهقي.
ُر َب ْيح  :بضم الراء وفتح الباء املوحدة بعدها ياء آخر احلروف حاء مهملة  ،ويأيت
الكالم عليه إن شاء اهلل تعاىل.
وعن حممود بن لبيد قال  :خرج رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم فقال  :يا أهيا الناس
إياكم ورشك الرسائر قالوا  :وما رشك الرسائر ؟ قال  :يقوم الرجل فيصيل فيز ّين
صالته جاهد ًا ملا يرى من نظر الناس إليه  ،فذلك رشك الرسائر رواه ابن خزيمة يف
صحيحه.
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