
 ó
الُقربات  ِمن  فيها  ي�ستكرثون  لعباِده موا�سَم  الذي جعَل  احلمُد هلل 
غاٍد  بني  اخلرِي  اأبواِب  يف  فهم  اآجالهم  يف  واأََمّد  الح،  ال�سّ والعمِل 
يغتنمها   اأن  امل�سلِم  على  التي  املباركات،  املوا�سم  هذه  وِمن  وراِئح، 

احلات: �سهر �سعبان.    لزرع الّطاعات، والّتزّود بالباقيات ال�سّ

ويف هذا املقال تذكري بف�سل هذا ال�ّسهر،  الذي يغفل عنه كثري من 
الّنا�س،كما اأخربنا بذلك نبّينا @، وهذا لن�ستعّد له باالجتهاد يف 
يام، اإْذ اأّن  الّطاعة، اقتداء بنبّينا وقدوتنا @، واالإكثار فيه من ال�سّ
اِر �َسْبِعنَي َخِريًفا«  َد اهلُل َوْجَهُه َعِن النَّ اَم َيْوًما يف �َسِبيِل اهلِل، َبعَّ »َمْن �سَ

]مّتفق عليه[. 

وقبل ال�ّسروع يف املطلوب، اأُقّدم ــ بني يدي املو�سوع ــ ِبذكر ما قيل 
يف معنى هذا ال�ّسهر:    

�شعبان: ا�سٌم لل�ّسهر املعروف الذي بني رجب ورم�سان، وقيل: �سّمي 
�سّمي  وقيل:  امِلَياه.  طلب  يف  تفّرقهم  اأَي:  ِفيِه،  لت�سّعبهم  )�شْعَبان(: 

كذلك: لت�سّعب القبائل فيه اأو لت�سّعبهم يف الغارات. 

واأُنّبه هنا اأّنه قد ُروي يف هذا املعنى حديث ال يثبت: اأخرجه الّرافعي 
ا �ُسّمي �َسْعباَن: الأنُه  َ يف »تاريخه« عن اأن�س بن مالك-مرفوعا-: »اإِنَّ
]»�سعيف اجلامع«  َة«  اجَلنَّ َيْدُخَل  َحتَّى  ِفيِه  اِئِم  ِلل�سَّ كِثرٌي  َخرْيٌ  ِفيِه  ُب  َيَت�َسعَّ

 .])2061(

حيحة الواردة يف  وقد اخرتُت ــ يف هذا املقال ــ بع�س االأحاديث ال�سّ
لة وعالقة ب�سهر �سعبان،  ال�ّسّنة املّطهرة، يف اأبواب متنّوعة، مّما له �سِ
اأو قريبا  اأهل احلديث  اأبواب منا�سبة، كما َترجم لها  وجعلتها حتت 
ِمن ذلك، ثّم اأتبعتها ِبذكر ما حوته ِمن ِحكم واأحكام، مّما هو مبثوث 
يف �ُسروحات اأهل العلم، وهذا على وجه االخت�سار واالإيجاز، واأ�ساأل 

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    K وقارئه  كاتبه  به  ينفع  اأْن  تعاىل  اهلل 

عيفة«  ُمْبَتًلى َفاأَُعاِفَيُه، اأَاَل َكَذا، اأَاَل َكَذا، َحتَّى َيْطُلَع اْلَفْجُر« ]»ال�ّسل�سلة ال�سّ
.])154/5(

قال علّي القاري يف »ِمرقاة املفاتيح« )976/3(: »واعلم اأّن املذكور 
يف »الالآيل«: اإّن مائة ركعة يف ن�سف �سعبان باالإخال�س ع�سر مّرات 
بع�س  ويف  مو�سوع.  وغريه:  للّديلمي  ف�سله  طول  مع  ركعة  كّل  يف 
الّن�سف  ليلة  يف  اأُحدث  ومّما  اإبراهيم:  بن  علّي  قال  الّر�سائل، 
ع�سرا  ع�سرا  باالإخال�س  ركعة  مائة  االألفية،  الة  ال�سّ �سعبان:  ِمن 
باجلماعة، واهتّموا بها اأكرث ِمن اجُلَمع واالأعياد، مل ياأِت بها خرب وال 
اأثر اإاّل �سعيف اأو مو�سوع، وال تغرّت بذكر �ساحب »القوت« و»االإحياء« 
التزم  حّتى  عظيم،  افتتان  الة  ال�سّ بهذه  للعوام  وكان  وغريهما، 
ما  املحارم  وانتهاك  الُف�سوق  ِمن  عليه  وترّتب  الوقيد،  كرثة  ب�سببها 
يغني عن و�سفه، حّتى َخ�سي االأولياء ِمن اخل�سف، وهربوا فيها اإىل 

الرباري«.

ليلة  يوم  �سوم  تخ�سي�س  م�سروعّية  عدم  على  -اأي�سا-  اأنّبه  كما 
املباركفوري  لذا قال  يدّل عليه،  ُورود ما  لعدم  ِمن �سعبان؛  الّن�سف 
يف »ِمرعاة املفاتيح« )344/4(: »واحلا�سل اأّنه لي�س يف �سوم يوم ليلة 
الّن�سف ِمن �سعبان حديث مرفوع �سحيح اأو ح�سن اأو �سعيف خفيف 

عف، وال اأثر قوّي اأو �سعيف«.   ال�سّ

2– ق�شاء رم�شان يف �شعبان : 

اأّن االأمر الذي كان مينعها و�سائر   < املوؤمنني عائ�سة  اأّم  ذكرْت 
هو  �سعبان:  ياأتي  حّتى  رم�سان  ق�ساء  تعجيل  ِمن   @ الّنبّي  ن�ساء 

ال�ّسغل من ر�سول اهلل @، ويف ذلك اأحاديث اأذكر منها حديثني:

َقاَل:  �َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن   )1146( وم�سلم   )1950( البخاري  روى   -1

اَن، َفَما  ْوُم ِمْن َرَم�شَ »�َسِمْعُت َعاِئ�َسَة > َتُقوُل: »َكاَن َيُكوُن َعلَيَّ ال�شَّ
اأَْو   @ اهلِل  َر�ُشوِل  ِمْن  ْغُل  ال�شُّ �َشْعَباَن،  يف  اإِالَّ  َيُه  اأَْق�شِ ْن  اأَ اأَ�ْشَتِطيُع 

ِبَر�ُشوِل اهلِل @«.
َكاَنْت  »اإِْن  َقاَلْت:  َها  اأَنَّ  < َعاِئ�َسَة  َعْن   ) 1146 2- وروى م�سلم ) 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  J ]ال�ّسعراء:88 89-[.
1– ف�شل ليلة الّن�شف ِمن �شعبان :

 @ اهلِل  َر�ُسوَل  اأَنَّ  َعْمٍرو  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن   )6642( اأحمد  روى 
ِف ِمْن �َشْعَباَن َفَيْغِفُر  ِلُع اهلُل َعزَّ َوَجلَّ اإِىل َخْلِقِه َلْيلََة النِّ�شْ َقاَل: »َيطَّ

: ُم�َشاِحٍن، َوَقاِتِل َنْف�ٍس«.   ِلِعَباِدِه اإِالَّ الْثَنْيِ

ِبيِّ @ َقاَل:  واأخرجه ابن حّبان )5665( َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النَّ
ِميِع  ِلَ َفَيْغِفُر  �َشْعَباَن  ِمْن  ِف  النِّ�شْ َلْيلَِة  يف  َخْلِقِه  اإِىل  اهلُل  »َيْطُلُع 

َخْلِقِه اإِالَّ ِلُ�ْشِرٍك اأَْو ُم�َشاِحٍن«.

يف  والّطرباين  الكربى«)1426(  »ال�ّسنن  يف  البيهقي  واأخرجه 
 @ ِبيِّ  النَّ َعِن  اخُل�َسِنيِّ  َثْعَلَبَة  اأَِبي  َعْن  الكبري«)593(  » املعجم 
لََع اهلُل اإىِل َخْلِقه، َفَيْغِفُر  ِف ِمْن �َشْعَباَن اطَّ َقاَل: »اإَِذا َكاَن َلْيلَُة النِّ�شْ
َحتَّى  ِبِحْقِدِهْم  احِلْقِد  اأَْهَل  َوَيَدُع  ِللَكاِفِريَن،  ِلي  َوُيْ ِللُموؤِْمِنَي 
]»ال�ّسل�سلة  ثابت  �سحيح  الّطرق  هذه  مبجموع  احلديث  وهذا  َيَدُعوُه«. 

حيحة« )139-138/3([.                         ال�سّ

اأّن اهلل تعاىل يغفر فيها جلميع  املباركة ف�سال:  الّليلة  ويكفي هذه 
خلقه اإاّل الأهل احلقد والبغ�ساء وال�ّسحناء، ويف هذا دعوة اإىل العفو 
العمل«.  جن�س  من  و»اجلزاء  املخطئ،  عن  والّتجاوز  امل�سيء  عن 
وامل�ساحن: هو املعادي، وال�ّسحناء: هي العداوة. وقال االأوزاعي: اأراد 

بامل�ساحن هاهنا: �ساحب البدعة، املفارق جلماعة االأّمة. 

وال يفوتني ــ بهذه املنا�سبة ــ الّتنبيه على اأّنه مل ي�سّح �سيء يف ف�سل 
قيام هذه الّليلة، اإْذ كّل ما ورد يف ذلك ال َي�ْسلم ِمن �سعف، ومّما ُروي 
»�سعب  يف  والبيهقي   )1388( ماجه  ابن  اأخرجه  ما  الباب:  هذا  يف 
َر�ُسوُل اهلِل  َقاَل  َقاَل:   > اأَِبي َطاِلٍب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  االإميان« )3555( 
وُموا  َو�شُ َلْيلََها  َفُقوُموا  �َشْعَباَن،  ِمْن  ِف  النِّ�شْ َلْيلَُة  َكاَنْت  »اإَِذا   :@
ْنَيا،  الدُّ �َشَماِء  اإِىل  ْم�ِس  ال�شَّ ِلُغُروِب  ِفيَها  َيْنِزُل  اهلَل  َفاإِنَّ  َنَهاَرَها، 
اأَال  ْرُزَقُه،  َفاأَ ِزٌق  ُم�ْشَتْ اأَاَل  َلُه،  َفاأَْغِفَر  يل  ُم�ْشَتْغِفٍر  ِمْن  اأَاَل  َفَيُقوُل: 
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َيُه  اأَْن َتْق�شِ اإِْحَداَنا َلُتْفِطُر يِف َزَماِن َر�ُشوِل اهلِل @ َفَما َتْقِدُر َعلَى 
َمَع َر�ُشوِل اهلِل @ َحتَّى َياأِْتَي �َشْعَباُن«. 

قال الَعيني يف »ُعمدة القاري« )55/11-56(: »واملراد ِمن ال�ّسغل: اأّنها 
جميع  يف  ال�ستمتاعه  دة  ُمرت�سّ اهلل@  لر�سول  نف�سها  ُمهّيئة  كانت 
اأوقاتها اإْن اأراد ذلك، واأّما يف �سعبان فاإّنه @ كان ي�سومه، فتتفّرغ 
اأّن  عائ�سة > لق�ساء �سومها ... ومّما ُي�ستفاد ِمن هذا احلديث: 
الق�ساء ُمو�ّسع، وي�سري يف �سعبان ُم�سّيقا، ويوؤخذ ِمن ِحر�سها على 
الق�ساء حّتى يدخل رم�سان،  تاأخري  اأّنه ال يجوز  الق�ساء يف �سعبان 

فاإْن دخل فالق�ساء واجب - اأي�سا - فال ي�سقط«.

هور اإىل ر�شول اهلل @ اأْن ي�شومه :  3– �شعبان اأحّب ال�شُّ

ِ بِن اأَِبي َقْي�ٍس �َسِمَع َعاِئ�َسَة >  روى اأبو داود )2431( َعْن َعْبِد اهللَّ
وَمُه: �َشْعَباُن،  ُهوِر اإىِل َر�ُشوِل اهلِل @ اأَْن َي�شُ َتُقوُل: »َكاَن اأََحبَّ ال�شُّ

اَن«. ُلُه ِبَرَم�شَ ُثمَّ َي�شِ

الّتطّوع  ب�سيام  �سعبان  يخ�ّس   @ اهلل  ر�سول  كان  كيف  قيل:  فاإْن 
اَن �َشْهُر اهلِل  َياِم َبْعَد َرَم�شَ ُل ال�شِّ فيه، مع اأّنه @ هو القائل: »اأَْف�شَ

ُم« ]م�سلم )1163([. الَُحرَّ

يام  اإّن جماعة ِمن اأهل العلم اأجابوا عن ذلك بقولهم: اإّن اأف�سل ال�سّ
�سوم  اأو  �سومه  @على  ملحافظته  �سعبان؛  ــ:  رم�سان  �سهر  بعد  ــ 
يف  الّرواتب  كال�ّسنن  �سيامه  فيكون  رم�سان،  َي�سبق  والأّنه  اأكرثه، 
َياِم  ُل ال�شِّ لوات التي تكون قبلها، وعليه يحمل قوُله @ : »اأَْف�شَ ال�سّ

ُم«: على الّتطّوع املطلق. اَن �َشْهُر اهلِل الَُحرَّ َبْعَد َرَم�شَ

َياِم  ُل ال�سِّ »اأَْف�سَ الّنووي يف »�سرح م�سلم« )55/8(: »قوله@:  قال 
وم،  ُم«: ت�سريح باأّنه اأف�سل ال�ّسهور لل�سّ اَن �َسْهُر اهلِل املَُحرَّ َبْعَد َرَم�سَ
وقد �سبق اجلواب عن اإكثار الّنبّي @ ِمن �سوم �سعبان دون املحّرم، 
اآخر حياته.  ف�سله يف  َعِلم  اإّنا  لعّله  اأحدهما:  فيه جوابني:  وذكرنا 

والّثاين: لعّله كان يعر�س فيه اأعذار ِمن �سفر اأو مر�س اأو غريهما«.

4– كان ر�شوُل اهلل @ اأكرثَ �شياماً يف �شعبان : 

ن�ساطا  وجد  فمتى  �سيام،  ِمن  �سهرا  ُيْخلي  ال  اأْن  للم�سلم  ُي�ستحّب 
عن  جتّرده  ِمن  احلال  يقت�سيه  ما  فيفعل  ذلك،  اإىل  بادر  وُقدرة 
االأ�سغال، اإْذ �سوم الّنفل غري خمت�ّس بزمان ُمعنّي دون غريه، بل كلُّ 
يام فيه،  اأّيام ال�ّسنة �ساحلة له، اإاّل ما ا�ستثناه ال�ّسرع ونهى عن ال�سّ
وم اأكرث  نحو: العيد واأّيام الّت�سريق، ولكن له اأْن يخ�ّس �سعبان بال�سّ

ِمن غريه، ملا ورد فيه ِمن الف�سل: 

1- روى البخاري )1969( وم�سلم )1156( َعْن َعاِئ�َسَة > َقاَلْت: 

َحتَّى  َوُيْفِطُر  ُيْفِطُر،  اَل  َنُقوَل:  َحتَّى  وُم  َي�شُ  @ اهلِل  َر�ُشوُل  »َكاَن 
َياَم �َشْهٍر َقطُّ  وُم، َوَما َراأَْيُت َر�ُشوَل اهلِل @ ا�ْشَتْكَمَل �شِ َنُقوَل: اَل َي�شُ

َياًما يف �َشْعَباَن«. اَن، َوَما َراأَْيُتُه يف �َشْهٍر اأَْكَثَ ِمْنُه �شِ اإِالَّ َرَم�شَ

َثْتُه  َحدَّ  < َعاِئ�َسَة  نَّ  اأَ �َسَلَمَة  اأَبي  َعْن  البخاري )1970(  2- وروى 

وُم �َشْهًرا اأَْكَثَ ِمْن �َشْعَباَن، َفاإِنَُّه َكاَن  َقاَلْت: »َلْ َيُكِن النَِّبيُّ @ َي�شُ
وُم �َشْعَباَن ُكلَُّه«. َي�شُ

 < َعاِئ�َشَة  »�َشاأَْلُت  َقاَل:  �َسَلَمَة  اأَِبي  َعْن  3- وروى م�سلم )1156( 

اَم،  وُم َحتَّى َنُقوَل: َقْد �شَ َياِم َر�ُشوِل اهلِل @ َفَقاَلْت: َكاَن َي�شُ َعْن �شِ
اِئًما ِمْن �َشْهٍر َقطُّ اأَْكَثَ  َوُيْفِطُر َحتَّى َنُقوَل: َقْد اأَْفَطَر، َوَلْ اأََرُه �شَ
وُم �َشْعَباَن  وُم �َشْعَباَن ُكلَُّه، َكاَن َي�شُ َياِمِه ِمْن �َشْعَباَن، َكاَن َي�شُ ِمْن �شِ

اإِاّل َقِلياًل«.

َراأَْيُت  »َما  َقاَلْت:  َها  اأَنَّ  < َعاِئ�َسَة  َعْن  الرّتمذي )737(  وروى   -4

اإِالَّ  وُمُه  َي�شُ َكاَن  �َشْعَباَن،  يف  ِمْنُه  َياًما  �شِ اأَْكَثَ  �َشْهٍر  يف   @ النَِّبيَّ 
وُمُه ُكلَُّه«.  َقِليال َبْل َكاَن َي�شُ

وقد جمع بع�س اأهل العلم بني هذه االأحاديث التي ورد يف بع�سها: 
اأّنه  ُكلَُّه« وبني االأخرى التي جاء فيها:  �َسْعَباَن  وُم  @ »َكاَن َي�سُ اأّنه 
الأّن  غالبه؛  »ُكلَُّه«:  بـ  املراد  باأّن  َقِلياًل«  اّل  اإِ �َسْعَباَن  وُم  َي�سُ »َكاَن   @



ُمّتحد،  املخَرج  واأّن  بع�سا، ُخ�سو�سا  بع�سها  ُيف�ّسر  روايات احلديث 
وُم �َسْعَباَن اإِاّل  فاأطلق الكّل على االأكرث، واحلا�سل: اأّن رواية: »َكاَن َي�سُ
�سة لها. ]»�سرح  وُم �َسْعَباَن ُكلَُّه« وخم�سِّ رة لرواية: »َكاَن َي�سُ َقِلياًل« ُمف�سِّ

الّزرقاين على املوّطاأ« )290/2(، »جامع الرّتمذي« )105/3([. 

5– وَ�ْشل �شعبان برم�شان : 

ل �سعبان برم�سان فيما رواه البخاري  لقد نهى الّنبّي @ عن َو�سْ
ِبيِّ @ َقاَل:  )1914( وم�سلم )1082( َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة < َعِن النَّ
، اإِالَّ اأَْن َيُكوَن َرُجٌل  اَن ِب�َشْوِم َيْوٍم اأَْو َيْوَمْيِ َمنَّ اأََحُدُكْم َرَم�شَ »اَل َيَتَقدَّ

ْم َذِلَك الَيْوَم«. ْوَمُه، َفْلَي�شُ وُم �شَ َكاَن َي�شُ

ل �سعبان  َي�سِ اأّنه كان  ــ:   @ ــ فيما �سّح عنه  ومع هذا: فقد ورد 
برم�سان، ف�ساأذكر ــ اأّوال ــ ما ُيثبت هذا االأمر، ثّم اأُثّني بذكر ما ُيزيل 

االإ�سكال،  وَيرفع هذا الّتعار�س الذي يبدو الأّول وهلة: 

ِبيِّ @: »اأَنَُّه َلْ َيُكْن  1– روى اأبو داود )2336( َعْن اأُمِّ �َسَلَمَة َعِن النَّ

اَن«.  ُلُه ِبَرَم�شَ ا اإِالَّ �َشْعَباَن، َي�شِ َنِة �َشْهًرا َتامًّ وُم ِمَن ال�شَّ َي�شُ

َقاَلْت:  اأُمِّ �َسَلَمَة  2– وروى الرّتمذي )736( والّن�سائي )2175( َعْن 

ُل  وُم �َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِ اإِاّل اأَنَُّه َكاَن َي�شِ »َما َراأَْيُت َر�ُشوَل اهلِل @ َي�شُ
اَن«. �َشْعَباَن ِبَرَم�شَ

َل َعاِئ�َسَة َعْن  ُه �َساأَ 3– وروى ابن ماجه )1649( َعْن َرِبيَعَة بِن الَغاِز اأَنَّ

لَُه  ُكلَُّه َحتَّى َي�شِ وُم �َشْعَباَن  @ َفَقاَلْت: »َكاَن َي�شُ َياِم َر�ُسوِل اهلِل  �سِ
اَن«.  ِبَرَم�شَ

الّنهي  العلماء  �سابقا، فقد حمل  للجمع بني ما ذكرنا  بالّن�سبة  اأّما 
على َمن مل يكن �سام �سيئا ِمن �سعبان، حّتى اإذا قُرب رم�سان اأن�ساأ 
اأو  الِبي�س،  اأّيام  �سيام  ِمن  عادة  له  كان  مّمن  غريه  واأّما  �سياما، 
يام ِمن بداية �سعبان: فال حرج  اأو ا�ستدام ال�سّ االإثنني و اخلمي�س، 
عليه اأْن ي�سل �سعبان برم�سان؛ الأّنه ما اأراد بذلك االحتياط. ]»املنتقى« 

�سهر �سعبان على اأقوال:

االأّول: الكراهة، لظاهر هذا احلديث. قال ال�ّسافعي: »ُيكره الّتطّوع 
اإذا انت�سف �سعبان«. وا�ستدّل باحلديث. ]»ُعمدة القاري« للَعيني )273/10([.

وقيل: احِلكمة ِمن الّنهي عن �سيام الّن�سف الّثاين: ليتقّوى بذلك 
وم بعرفة  على �سيام الفر�س يف �سهر رم�سان، كما ُكره للحاّج ال�سّ

ليتقّوى باالإفطار على الّدعاء. ]»معامل ال�ّسنن« للخّطابي )100/2([.

واعرُت�س على َمن قال: اإّن الّنهي الأجل الّتقّوي على �سيام رم�سان 
كّل  كان  اأ�سعف،  اإذا  �سعبان  ن�سف  الأّن  اأبعد؛  باأّنه  له:  واال�ستجمام 
�سعبان اأحرى اأْن ُي�سِعف، وقد جّوز بع�س العلماء �سيام جميع �سعبان. 

]»عون املعبود« للعظيم اآبادي )331/6([. 

الّثاين: اجلواز ُمطلقا، واأ�سحاب هذا الّراأي فريقان: 

الباري«  »فتح  يف  حجر  ابن  قال  احلديث.  �سعف  راأى  فريٌق  اأــ 
وم َتطوُّعا بعد الّن�سف  )129/4(: »وقال جمهور العلماء: يجوز ال�سّ
ِمن �سعبان، و�سّعفوا احلديث الوارد فيه، وقال اأحمد وابن معني: اإّنه 

ُمنكر«. 

واعرُت�س على هذا: باأّن احلديث اإ�سناده �سحيح على �سرط ُم�سلم، 
و�سّححه جمٌع ِمن اأهل العلم، منهم: الرّتمذي  وابن حّبان، واحتّج به 
ابن حزم، وقّواه ابن القّيم، و�سّححه االألباين. ]»املحّلى« )448/4(، »�ُسنن 
االأم«  داود  اأبي  »�سحيح  اأبي داود« البن القّيم )331/6(،  الرّتمذي« )106/3(،  »حا�سية �ُسنن 

 .])2025(

ـ وفريٌق زعم الّن�سخ؛ بحّجة اأّن اأبا هريرة < َراوي حديث الّنهي  بـ 
ــ كان َي�سوم يف الّن�سف الّثاين ِمن �سعبان، فدّل ذلك على اأّن ما رواه 

من�سوخ. ]»ُعمدة القاري« )85/11([.

وَرّد ابُن حزم ذلك فقال يف »املحّلى باالآثار« )448/4-449(.: »وال 
 ،@ الّنبّي  عن  روى  ما  خمالفة   > هريرة  باأبي  ُيظّن  اأْن  يجوز 
ــ اإجماعًا فقد َكَذب ...  ــ هاهنا  اأكذب احلديث؛ فَمن اّدعى  والظّن 

)206/2(، »نيل االأوطار« )229/4([.   

6 – احلِكمة يف اإكثاره @ ِمن ال�ّشيام يف �شعبان :  
روى الّن�سائي )2357(عن اأُ�َساَمة ْبن َزْيٍد َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهلِل، 
وُم ِمْن �َسْعَباَن؟ َقاَل: »َذِلَك  ُهوِر َما َت�سُ وُم �َسْهًرا ِمَن ال�سُّ مَلْ اأََرَك َت�سُ
ِفيِه  ُتْرَفُع  �َشْهٌر  َوُهَو  اَن،  َوَرَم�شَ َرَجٍب  َبْيَ  َعْنُه  النَّا�ُس  َيْغُفُل  �َشْهٌر 

اِئٌم«.  االأَْعَماُل اإِىل َربِّ الَعاَلَِي، َفاأُِحبُّ اأَْن ُيْرَفَع َعَمِلي َواأََنا �شَ

فيه،  ُترفع  االأعمال  باأّن  �سعباَن:  وجَه �سياِمه   @ ر�سوُل اهلل  بنّي 
وم لف�سله، وطلبًا  ال�سّ ُيرفع عمله وهو �سائم، واختار  اأْن  ُيحّب  وهو 
ي�سوم  كان  اأّنه  ــ  اأي�سا  ــ   @ عنه  ثبت  لذا  الّدرجة،  رفعة  لزيادة 
االإثنني  يوم  االأعمال  رفُع  ُينايف  ال�ّسابقة. وال  للعّلة  االإثنني واخلمي�س 
لة،  ُمف�سّ االأ�سبوع  اأعمال  رفع  جلواز  �سعبان؛  يف  رفَعها  واخلمي�س 

واأعمال العام ُمملة ]»ِمرقاة املفاتيح« للقاري )1422/4([.  
 @ الّنبّي  اإكثار  ِمن  فاإّن احِلكمة  اأخرى:  هذا ِمن جهة، وِمن جهة 
ملا  وهذا  عنه،  يغفل  الّنا�س  اأكرث  اأّن  هو  �سعبان:  يف  يام  ال�سّ ِمن 
اكتنفه �سهران عظيمان، وهما: رجب ــ �سهر حرام ــ ورم�سان ــ �سهر 
ا�س  يام ــ  فا�ستغل الّنا�س بهما، وغفلوا عن �سعبان، واإّنا يْغفل النَّ ال�سّ
ا�س َعنُه يكون َفا�سال؛  يا ِبالفطِر لرم�سان، وكّل َوقت يْغفل النَّ َعنُه تقوِّ
لقلَّة القائمني فيه ِباخلدَمِة، كما هو االأمر بالّن�سبة لقيام اللَّْيل َواأَ�ْسَباه 
لُّوا ِباللَّْيِل َوالنَّا�ُس ِنَياٌم، َتْدُخُلوا  َذِلك، لذا قال ر�سول اهلل @ : »َو�شَ
اَلنََّة ِب�َشالٍم« ]»�سرح الّزرقاين« )289/2(، »ك�سف امل�سكل« البن اجلوزي )353/4([.   

7– الّنهي عن �شيام الّن�شف الباقي ِمن �شعبان : 

نَّ َر�ُسوَل اهلِل @ َقاَل: »اإَِذا  روى اأبو داود )2337( َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة اأَ
َبِقَي  »اإَِذا  بلفظ:   )738( والرّتمذي  وُموا«.  َت�شُ َفال  �َشْعَباُن  اْنَت�َشَف 
وُموا«. وابن ماجه )1651( ولفظه: »اإَِذا  ٌف ِمْن �َشْعَباَن َفاَل َت�شُ ِن�شْ

اُن«.  ْوَم َحتَّى َيِجيَء َرَم�شَ ُف ِمْن �َشْعَباَن َفال �شَ َكاَن النِّ�شْ

يام يف الّن�سف الّثاين ِمن  وقد اختلفْت اآراُء اأهل العلم يف ُحكم ال�سّ

وَمن اّدعى َن�ْسًخا يف خرب العالء فقد كذب، وَقَفا ما ال ِعْلم له به«. 

الّثالث: جواز �سيامه ملن كانت له عادة، اأي: وافق ذلك �سوًما كان 
احلديث  هذا  يف  وم  ال�سّ عن  الّنهي  ولي�س  ذلك،  قبل  املرء  ي�سومه 

نهيا ُمطلقا. 

ُي�سعفه  َمن  على  احلديث  هذا  يف  الوارد  الّنهي  حمل  َمن  ومنهم 
ن�سف  قبل  م  َي�سُ مل  اأي:  قبله،  مبا  له  َي�سِ مل  من  على  اأو  وم،  ال�سّ
االأوطار«  »نيل  و129(،  ال�ّسهر. ]»�سحيح ابن خزمية« )282/3(، »فتح الباري« )215/4 

)292/4(، »ِمرعاة املفاتيح« )344/4( و)344/6([.

اأهل  بع�س  عند  احلديث  هذا  »ومعنى   :)106/3( الرّتمذي  قال   
اأخذ  �سيء  �سعبان  ِمن  بقي  فاإذا  ُمفطرًا،  الّرجل  يكون  اأْن  العلم: 
اأّنا  احلديث:  هذا  يف  دّل  وقد   ... رم�سان  �سهر  حلال  وم  ال�سّ يف 

يام حلال رم�سان«. الكراهّية على َمن يتعّمد ال�سّ

ظّن  واأّما  »قالوا:   :)331/6( ال�ّسنن«  »حا�سية  يف  القّيم  ابن  وقال 
ُمعار�سته باالأحاديث الّدالة على �سيام �سعبان، فال معار�سة بينهما، 
وم  واإّن تلك االأحاديث تدّل على �سوم ِن�سفه مع ما قبله، وعلى ال�سّ
د  َتعمُّ ِمن  املنع  يدّل على  العالء:  الّثاين. وحديث  الّن�سف  املعتاد يف 
له  وي�سهد  قبله،  ما  اإىل  ُم�سافا  وال  لعادة،  ال  الّن�سف،  بعد  وم  ال�سّ

حديث الّتقّدم«.

وجاء يف »مموع فتاوى ابن باز« )385/15(: »اأّما احلديث الذي 
قال  فهو �سحيح، كما  �سعبان:  انت�ساف  بعد  وم  ال�سّ الّنهي عن  فيه 
عن  الّنهي  به:  واملراد  االألباين،  الّدين  نا�سر  ال�ّسيخ  العاّلمة  االأخ 
وم بعد الّن�سف، اأّما َمن �سام اأكرث ال�ّسهر، اأو ال�ّسهر كّله:  ابتداء ال�سّ

فقد اأ�ساب ال�ّسنة«.  

هذا ما اأمكن جمعه بهذه املنا�سبة، فاإن اأ�سبُت فِمن اهلل وحده، وله 
واهلل  ال�ّسيطان،  وِمن  نف�سي  فِمن  االأُخرى  كانت  واإْن  واملّنة،  احلمد 
واآخر  اهلل،  ر�سول  على  وال�ّسالم  الة  وال�سّ واملغفرة،  الّتجاوز  اأ�ساأل 

دعوانا اأِن احلمد هلل رّب العاملني. 
6789


