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الحم��د هلل، والصاة والس��ام على رس��ول اهلل، 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه. أما بعد:

فهذا ُكَتيٌِّب س��ميته: »ِعْقد الُجماِن يف أحكام شهر 
نُت��ُه ُدَررًا م��ن الفوائد المتعلقة بش��هر  ش��عبان«، َضمَّ
ش��عبان، وق��د أوج��زُت فيه المقال، خش��ية الس��آمة 
واإلم��ال، وأرج��و اهلل  أن يجعل��ه خالص��ا 

لوجهه، نافعا لعباده. آمين.
وكتب

أبو احلسن الروقي العتييب
غفر اهلل له، ولوالديه، وملشاخيه، وللمسلمني
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الفائدة األوىل
سبب تسميته بهذا االسم

َي  قال ابن منظور : »َشْعباُن اسٌم للشهر، ُسمِّ
ِقِهم يف َطَلِب الِمياِه، وقيل  بِهم فيه، َأي َتَفرُّ بذلك لَتَشعُّ

يف الغاراِت.

َي َش��عباُن  وق��ال َثْعَلب: ق��ال بعضهم: إِنما ُس��مِّ
َش��عباَن؛ أَلنه َش��َعب، َأي: َظَهَر بين َش��ْهَرْي رمضاَن 

وَرَجٍب، والجمُع: َشْعباناٌت وَشعابِيُن«.)))

***

لسان العرب )501/1(، وانظر: »حكم صيام رجب وشعبان« البن العطار ص   )1(
 .)14(
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الفائدة الثانية
ما يقال إذا دخل شهر شعبان

لم يثبت يف هذا شيء يف شعبان بخصوصه، وإنما 
ورد ش��يء عام يف شهور السنة كلها، وهو ما رواه أبو 
القاس��م البغوي عن عبد اهلل بن هشام ، قال: 
»كان أصحاب رس��ول اهلل  يتعلمون هذا 
الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة: 
)الله��م أدخل��ه علين��ا باألم��ن واإليمان، والس��امة 
واإلس��ام، وِج��واٍر م��ن الش��يطان، ورض��وان م��ن 

الرحمن(«.)))

***

الصحيح.  شرط  على  موقوف  حجر:  ابن  وقال   )543  /3( الصحابة  معجم   )1(
اإلصابة )218/4(. 
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الفائدة الثالثة
ما ورد يف فضل شعبان

ق��ال الش��يخ بكر أب��و زي��د : ال ُيع��َرُف يف 
ِة إثباُت فضٍل لشهر شعباَن إال ما ثبَت عن النبي  نَّ السُّ
 من إكثار الصيام فيه، وأما حديث »فضل 
شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر األنبياء« 

فهو موضوع.)))

***

معجم المناهي اللفظية ص )316(.   )1(



7 ِعْقد اجُلماِن يف أحكام شهر شعبان

الفائدة الرابعة
استحباب اإلكثار من الصوم فيه

يس��تحب اإلكثار من الصوم يف ش��عبان، لحديث 
  قالت: ما رأيُت رسوَل اهلل ، عائشة
اس��تكمَل صياَم ش��هٍر َقطُّ إال رمضان، وما رأيُتُه أكثَر 

صيامًا منه يف شعبان.)))
ويف رواية: كان يصوم شعبان كله إال قليا.)))

ويف هذا الحديث من الفقه: استحباب صيام أكثر 
. شعبان، وهو هدي النبي

ق��ال الحاف��ظ اب��ن رج��ب : »وق��د رجح 
طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره: أن النبي 

أخرجه البخاري )1969(، ومسلم )2777(.   )1(
أخرجه أبو داود )2178(.   )2(
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 لم يس��تكمل صي��ام ش��عبان، وإنما كان 
يصوم أكثره«.)))

وق��د اختل��ف العلم��اء يف الحكم��ة م��ن إكث��اره 
 من الصيام يف شعبان على أقوال))):

أحده��ا: أنه كان يص��وم ثاثة أيام من كل ش��هر، 
فربما ُش��ِغَل عن الصيام أش��هرا فيجم��ع ذلك كله يف 

شعبان؛ ليدركه قبل صيام الفرض.)))

الثاين: أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان، وهذا الصوم 
َة فرض الصاة قبلها تعظيما لحقها.)))  يشبه ُسنَّ

الثال��ث: أن��ه ش��هر ُترَف��ع في��ه األعم��ال، فأحبَّ 

)1(  لطائف المعارف ص )188(. 
حاشية هتذيب السنن )1238-1237/1(.  )2(

حكم صيام رجب وشعبان ص )21(.   )3(
حاشية هتذيب السنن )1238-1237/1(.   )4(
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 أن ُيرَفَع عمله وهو صائم.)))

وأولى هذه األقوال ثالثها، لورود الخبر به.

ق��ال الحافظ اب��ن حج��ر ))): »واألولى يف 
ذلك: ما جاء يف حديث أس��امة ب��ن زيد، قال: قلت: 
ي��ا رس��ول اهلل، لم أَرَك تصوم من ش��هر من الش��هور 
ما تصوم من ش��هر ش��عبان؟ ق��ال: »ذاَك ش��هٌر َيْغَفُل 
الناُس عنه، بين رجب ورمضان، وهو ش��هٌر ُترَفُع فيه 
األعمال إل��ى رب العالمين، فأح��بُّ أن ُيرفَع عملي 

وأنا صائم«.)))

قال الحافظ ابن رج��ب : »فإن قيل: كيف 
كان النبي  يخص ش��عبان بصيام التطوع 

حاشية هتذيب السنن )1238-1237/1(.  )1(
فتح الباري )253/4(.   )2(

أخرجه النسائي )2357(.   )3(
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في��ه، مع أنه ق��ال: )أفضل الصيام بعد ش��هر رمضان 
شهر اهلل المحرم))))؟«.)))

قيل: قال الش��يخ محمد ب��ن عثيمين : »إن 
المعن��ى: أن أفض��ل صيام يصومه اإلنس��ان يف ش��هر 
مح��رم، لك��ن ال يصومه كل��ه، وال يجعله كش��عبان، 

وهذا هو أحسن ما أرى«.)))

***

أخرجه مسلم )2357(.   )1(
لطائف المعارف ص )198(، وقد أجاب عنه بأجوبة.  )2(

التعليق على صحيح مسلم )5/ 516-514(.   )3(
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الفائدة اخلامسة
ما ورد يف ليلة النصف من شعبان

عام��ة ما يروى يف فضل ليلة النصف من ش��عبان، 
والصاة فيها، وتخصي��ص يومها بالصيام؛ ال يصح 

منه حديث.)))

قال عب��د الرحمن بن زيد بن أس��لم : »لم 
ُأدِرك أحدا من مش��يختنا وال فقهائنا يلتفتون إلى ليلة 

النصف من شعبان«.)))

وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية : »قال 
أهل التعديل والتجريح: ليس يف حديث ليلة النصف 

من شعبان حديث يصح«.)))

انظر: المنار المنيف ص )87(.   )1(
البدع والنهي عنها ص )53(.   )2(

الباعث على إنكار البدع ص )36(.  )3(
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وقال الحاف��ظ ابن رج��ب : »ليلة النصف 
 ، من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي

وال عن أصحابه«.)))

وقال الش��يخ ابن باز : »ق��د ورد يف فضلها 
أحاديُث ضعيفٌة ال يجوز االعتماد عليها، أما ما ورد 
َه على  ُه موض��وٌع، كما نبَّ يف فضل الص��اة فيها؛ فكلُّ

ذلك كثيٌر من أهل العلم«.)))

به��ا،   م��ن أج��ل ذل��ك ال يج����وز االحتف������ال 
وال تخصيصها بصالة، أو صيام، أو قراءة، أو ذكر.

ق��ال الش��يخ اب��ن ب��از : »االحتف��ال بليلة 
النصف من ش��عبان بالص��اة أو غيرها، وتخصيص 

لطائف المعارف )200(.   )1(
مجموع فتاواه )186/1-192( ضمن رسالة نافعة للغاية يف بيان حكم االحتفال   )2(

بليلة النصف من شعبان، وانظر: )385/10(. 
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يومه��ا بالصي��ام بدعة منكرة عن��د أكثر أه��ل العلم، 
وليس له أصل يف الش��رع المطهر، بل هو مما حدث 

(((.» يف اإلسام بعد عصر الصحابة

ومن الناس من يعتقد أن ليلة النصف من ش��عبان 
هي ليلة القدر، وهذا اعتقاد باطل.

قال الحافظ ابن كثير : »ومن اعتقد أن ليلة 
النصف من شعبان هي ليلة القدر، فقد أبعد النجعة، 

فإن َنصَّ القرآن أهنا يف رمضان«.)))

وق��ال اب��ن الَعّط��ار : »ذك��ر اهلل تعال��ى أنه 
أن��زل القرآن الذي هو الكتاب المبين يف ليلة مباركة، 
ووصفه��ا بأهن��ا ٌيف��َرُق فيه��ا كل أمر حكي��م، ثم بين 
 ب��أن تلك الليلة يف ش��هر رمض��ان، فقال: 

مجموع فتاواه )191/1(.   )1(
تفسير القرآن العظيم )246/7(.  )2(
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ق��ال  ث��م   ، ڱ()))  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 

تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ()))  «.)))  

فتبين من مجموع اآليات أن ليلة القدر يف رمضان، 
وقد ثبتت بذلك األحاديث الصحيحة. 

وقال الشيخ ابن عثيمين : »وما اشتهر عند 
بع��ض العامة من أن ليلة القدر ه��ي ليلة النصف من 

شعبان؛ ال أصل له، وال حقيقة له«.)))

***

]سورة البقرة: آية 185[.  )1(
]سورة القدر: آية 1[.  )2(

حكم صيام رجب وشعبان )66(، وانظر« لطائف المعارف ص )204(.  )3(
تفسير جزء عم ص )273(.   )4(
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الفائدة السادسة
حديث “إذا انتصف شعبان فال تصوموا”

روى العاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن 
رس��ول اهلل  قال: »إذا انتصف شعبان فال 

تصوموا«))).

ق��ال الحافظ ابن رجب : »اختلف العلماء 
يف صحة هذا الحديث ثم يف العمل به؛ فأما تصحيحه 
فصححه غي��ر واحد، منهم: الرتم��ذي، وابن حبان، 

والحاكم، والطحاوي، وابن عبد الرب.

وتكلم فيه من هو أكبر من هؤالء وأعلم، وقالوا: 
هو حدي��ث منكر، منه��م: عبد الرحم��ن بن مهدي، 

 )172/2( الكربى  يف  والنسائي   )738( والرتمذي   )2337( داود  أبو  أخرجه   )1(
وابن ماجه )1651(. 
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واإلمام أحم��د، وأبو زرعة ال��رازي، واألثرم، وقال 
ه بحديث:  أحمد: لم يرو العاء حديثا أنكر منه، وردَّ
موا رمضان بصوم يوم أو يومين« فإن مفهومه  »ال تقدَّ

جواز التقدم بأكثر من يومين.

وق��ال األثرم: األحاديث كلها تخالفه. يش��ير إلى 
أحاديث صيام النبي  شعبان كله ووصله 
برمضان، وهنيه عن التقدم على رمضان بيومين؛ فصار 

الحديث حينئذ شاذا مخالفا لألحاديث الصحيحة.

وقال الطح��اوي: هو منس��وخ، وحكى اإلجماع 
على ترك العمل به.

وأكثر العلماء على أنه ال ُيعَمل به«.)))

لطائف المعارف ص )198-197(.   )1(
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وصححه جم��ٌع: كالش��افعي، والرتم��ذي، وابن 
حبان، والحاكم، وابن عبد الرب، وقالوا: هو صحيح، 
ُده، والحديث محموٌل على  والعاء ثقٌة، وال يضر تفرُّ
النه��ي عن ابت��داء التطوع الصيام بعد نصف ش��عبان 

لمن ليس له عادة، فا معارضة بين الحديثين.)))

قال الحافظ ابن رجب : »هذا كله يف الصيام 
بعد النصف من شعبان، وأما صيام النصف منه؛ فغير 
منهي عنه، فإنه من جمل��ة أيام البيض المندوب إلى 

صيامها من كل شهر«.)))

***

انظر: مجموع فتاوى ابن باز )385/15(.  )1(
لطائف المعارف )198(.  )2(
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الفائدة السادسة
القضاء يف شعبان

قالت عائشة : كان يكون عليَّ القضاُء من 
رمضاَن، فما أستطيُع أن أقِضَيُه إال يف شعبان.)))

ق��ال الحاف��ظ اب��ن حج��ر : »ويؤخ��ذ من 
حرصه��ا عل��ى ذلك يف ش��عبان أن��ه ال يج��وز تأخير 

القضاء حتى يدخَل رمضاٌن آخر«.)))

فم��ن كان علي��ه قضاء م��ن رمضان، فلي��س له أن 
يؤخره حتى يدخل رمضان آخر إال من عذر.

***

أخرجه البخاري )1950(، ومسلم )2743(.   )1(
 )427-422/5( مسلم  صحيح  على  التعليق  وانظر:   ،)351/5( الباري  فتح   )2(

للشيخ ابن عثيمين ، ففيه شرح واف لهذا الحديث.



19 ِعْقد اجُلماِن يف أحكام شهر شعبان

الفائدة السابعة
حديث: »هل صمت من سرر شعبان”

 ، أن النبي ، عن ِعمراَن بن ُحَصيٍن   
قال لرجِل: »هل صمَت من َس��َرِر شعبان؟«، قال: ال. 

قال: »فإذا أفطرَت فُصم يومين مكانه«.)))

وَس��َرُر الش��هر: آخُرُه. قال��ه أبو ُعبي��د وأكثر أهل 
العلم، وُسميت بذلك الستسرار القمر فيها.)))

وحدي��ث  الحدي��ث  ه��ذا  بي��ن  معارض��ة   وال 
موا رمضاَن بصوم يوٍم وال يومين«.))) »ال َتَقدَّ

ق��ال القرطب��ي : »ويرتف��ع م��ا يتوه��م من 
المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة 

أخرجه البخاري )1983( ومسلم )2809(.   )1(
فتح الباري )414/5(.   )2(

تقدم تخريجه.   )3(
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لصوم شيء من شعبان فيصومه ألجل رمضان، وأما 
من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته.

  وقول��ه: )فصم يومين مكانه( هذا منه
حمل على مازمة عادة الخير، حتى ال تقطع، وحض 
على أال يمضي على المكلف مثل شعبان، ولم يصم 

منه شيئا.

ويظه��ر لي أنه إنما أمره بصوم يومين للمزية التي 
يختص هبا ش��عبان، فا بعد يف أن يقال: إن صوم يوم 

منه كصوم يومين يف غيره، واهلل تعالى أعلم«.)))

***

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )3/ 234و235(، ويف فتح الباري   )1(
)5/ 414(، والتعليق على صحيح مسلم )5/ 513( أقوال أخرى. 
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الفائدة التاسعة

جمهور أهل العلم رحمهم اهلل تعالى على أن يوم 
كِّ هو يوم الثاثين من شعبان إذا حاَل دون رؤية  الشَّ

الهال غيٌم، أو َقَتٌر، أو غيرهما.)))

عن ِصَلَة، قال: كنا عند عَماٍر يف اليوم الذي ُيَشكُّ 
��ٍة، فتنحى بع��ُض القوم، فقال  فيه، فُأتَِي بش��اٍة َمصِليَّ
عم��ار : م��ن صام ه��ذا اليوم، فق��د عصى أبا 

(((. القاسم

قال الحافظ ابن حجر : »قوله: »فقد عصى 
أبا القاس��م« اسُتدلَّ به على تحريم صوم يوم الشك؛ 
 ألن الصحاب��ي ال يق��ول ذلك من ِقَبل رأيِ��ِه، فيكون

منحة العام يف شرح بلوغ المرام )10/5(.   )1(
أخرجه أبو داود )2336(، والرتمذي )686(.   )2(
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من قبيل المرفوع«.)))

ق��ال الترم��ذي : »والعم��ل على ه��ذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ، ومن 
بعَدهم م��ن التابعين: كرهوا أن يص��وم الرجل اليوَم 

الذي َيَشكُّ فيه«.)))

ِة ش��عبان ثاثين،  والواج��ب إنم��ا هو إكم��ال ِعدَّ
َة  لقول��ه : »فإن ُغبَِّي عليك��م، فأكملوا ِعدَّ

شعبان ثالثين«.)))

قال الش��يخ عبد العزيز بن باز : »وأما يروى 
ع��ن ابن عمر  أنه كان يصوم ي��وم الثاثين إذا 
كان غيم��ا، فهذا اجتهاٌد منه، والص��واب خاُفُه، وأن 

فتح الباري )120/4(.   )1(
الرتمذي )65/2(.   )2(
البخاري )1909(.   )3(
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الواج��ب اإلفطار، وال يج��وز أن ُيخاَلَف النصُّ لقول 
أحد من الناس، ال لقول ابن عمر، وال غيره؛ ألن النصَّ 

مق��دٌم على الجميع، لقول اهلل : )ڻ ڻ 
 : ولقول��ه  ہ()))،  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   (
ڳ ڳ(  )))«.)))

وك��ذا قال الش��يخ اب��ن عثيمين ، والش��يخ 
صالح الفوزان حفظه اهلل.)))

***

]سورة الحشر: آية 7[.  )1(

]سورة النور: آية 63[.  )2(
مجموع فتاواه )409/15(، وانظر: زاد المعاد )46/2-63( ففيه بحث حافل   )3(

يف المسألة. 
انظر: الشرح الممتع )307/6(، وتسهيل اإللمام بفقه األحاديث من بلوغ المرام   )4(

.)199/3(
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الفائدة التاسعة
شعبان شهر القراء

قال الحافظ ابن رجب : »ولما كان شعباُن 
كالمقدم��ة لرمضان؛ ُش��ِرَع في��ه ما ُيش��َرُع يف رمضان 
م��ن الصيام، وق��راءة القرآن، ليحص��ل التأهُب للقي 
رمضان، وترتاَض النفوس بذلك على طاعة الرحمن.

قال سلمة بن ُكَهيل: »كان يقال: شهُر شعبان شهُر 
القرآن«.

وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل ش��عبان، قال: 
»هذا شهر الُقّراء«.

وكان عم��رو بن قي��س الُمائي إذا دخل ش��عبان 
أغلق حانوته، وتفرغ لقراءة القرآن«.)))

لطائف المعارف )196(.   )1(
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تمت الفوائد

والحمد هلل أوال وآخرا، وباطنا وظاهرا

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد

***


