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 الفضائل
 لیلة النصف من شعبان

 
 هل ورد في فضل لیلة النصف من شعبان حدیث �صح؟  :السؤال
علیه الصالة -رفع إلى النبي ورد في هذه اللیلة أحادیث وآثار لكن ال یثبت منها شيء یُ  :الجواب

�ستروح إلى أنها لكثرتها و�ثرة ما جاء  -مثًال -ن �ان �عض العلماء �ابن رجب و� ،-والسالم

وضعفها شدید ال  ،و�ال فاألصل أن مفرداتها �لها ضعیفة ،فیها من اآلثار أنه قد �كون لها أصل

ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مَُّباَرَكٍة ِإنَّا ُ�نَّا { ر قوله جل وعال:ومن فسَّ  .یثبت �ه حكم من األحكام

�أنها لیلة النصف من شعبان �ما ُروي عن عكرمة فقد قال الحافظ ابن ] ٣الدخان: [ }ُمنِذِر�نَ 

َباَرَكٍة ِإنَّا ُ�نَّا {) فإن نص القرآن أنها في رمضان(أ�عد النجعة،  :كثیر ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مُّ

أن التنز�ل  -وعال جل-النص القطعي في �تاب هللا  }ِفي َلْیَلٍة مَُّباَرَكةٍ { �عني القرآن  }ُمنِذِر�نَ 

جل -ر قوله فكیف ُ�فسَّ ]، ١٨٥البقرة: [} َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ { في رمضان

َباَرَكةٍ { :-وعال  ،وهذا مروي عن عكرمة ؟!أنها لیلة النصف من شعبان  }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مُّ

والحدیث الذي رواه عبد هللا بن صالح  ،رمضانونص القرآن �ما قال الحافظ ابن �ثیر أنها في 

إن  :أخبرني عثمان بن محمد بن المغیرة بن األخنس قال :عن اللیث عن عقیل عن الزهري قال

حتى إن الرجل  ،تقطع اآلجال من شعبان إلى شعبان« :قال -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 (فهو ابن �ثیر: قال ،]٣٥٥٨[شعب اإل�مان:  »له وقد ُأخرج اسمه في الموتى َلَیْنِكُح، َوُ�وَلدُ 

 .)ومثله ال �عاَرض �ه النصوص ،حدیث مرسل

جل -والرا�ط بین هذا الخبر و�ین تفسیر هذه اللیلة �أنها لیلة النصف من شعبان قوله 

تقطع اآلجال من شعبان « :وقوله في الخبر]، ٤الدخان: [ }ِفیَها ُ�ْفَرُق ُ�لُّ َأْمٍر َحِكیمٍ { :-وعال

َباَرَكةٍ { جعلوه تفسیًرا لهذه اآل�ة وغفلوا عن التنز�ل »إلى شعبان والنص ، }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مُّ

ِإنَّا َأنَزْلَناُه { وسورة �املة، }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ {القطعي �ما جاء في سورة البقرة 

عن أن �كون معاَرًضا بنص  فضًال ثبت �ه حكم ومثل هذا الخبر المرسل ال یَ ، }ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ 

 لخالصة أنه ال یثبت فیها شيء.مثل هذا القول ال حظ له من النظر، واف ،عيطق

وز ال �جوقد تساهل الناس في هذه األوقات في نشر األحادیث دون تأكد من صحتها، و 

ال بد أن �جزم  ، بل-علیه الصالة والسالم-ألحد أن یروي حدیًثا ال یتثبت من ثبوته عن النبي 

عن  ، فضًال فال یروي حدیًثا ضعیًفا إال مقروًنا ببیان ضعفه ،-علیه الصالة والسالم-بثبوته عنه 



٢ 
 

هللا علیه صلى -قال رسول هللا (یسمعون ف ،وعموم الناس ال �فرِّقون  ،أن �كون الخبر موضوًعا

-صلى هللا علیه وسلم-العمل �ما لم یثبت عن النبي  :و�ترتب على ذلك بذلك، و�عملون  )-وسلم

رت البدع و�ثر ثُ وما �َ  ،فتدخل في حیِّز االبتداع ،والعمل �أحكام ال أصل لها في الشرع ،

ثابتة �عملون بها وهي غیر صحیحة وغیر و �سمعون أحادیث حیث  ،المبتدعة إال بهذا السبب

فالواجب على الواعظ أو الخطیب أو المعلم أن یبین درجات  .-علیه الصالة والسالم-عن النبي 

أو  ،لكن الكالم فیما هو من قبیل الضعیف ،ال �حتاج إلى بیان اما �ان منها صحیحً  ،األحادیث

هللا صلى -قال رسول هللا (إذا سمعوا  -كما قلنا-وعموم الناس  ،ما أشد من ذلك من الموضوع

ا لهم أالَّ  ،لمحبتهم للخیر ورغبتهم فیه ؛�ادروا إلى العمل )-علیه وسلم ن ضعف بیَّ  یُ فیكون ِغش�

العامة لیست لدیهم األهلیة ، و -علیه الصالة والسالم-الحدیث ووضعه وأنه مكذوب على النبي 

شخص ممن ینتسب إلى العلم من العجم على  وقد استدرك ،لتمییز الصحیح من الضعیف

حیث  ،-علیه الصالة والسالم-حافظ العراقي في حكمه على حدیث �أنه مكذوب على النبي ال

علیه الصالة -هذا حدیث مكذوب ال �صح عن النبي  :ئل الحافظ العراقي عن حدیث فقالسُ 

: فقال له ؟وهو موجود في �تب السنة �اإلسناد ،مكذوب :�یف تقول ،�ا شیخ :فقال له ،-والسالم

! البن الجوزي  )الموضوعات(فأحضره من  ،لو �ان الخبر ثابًتا سناده ونرجعأحضره لنراه �إ

، وهذا الشخص له صلة �العلم، فكیف �عامة فتعجبوا من �ونه ال �عرف موضوع الموضوع

 الناس؟!

ال یثبت عن النبي ( )ال �صح( )مكذوب( :بل �قال )،موضوع( :وأ�ًضا قد ال �كفي أن �قال

بعض ف ،و�ذلك الضعیف ،الموضوع معنىألن العامة ال �عرفون  )؛-علیه الصالة والسالم-

 :ومن الطرائف أن شخًصا من العامة أورد حدیًثا فقال له ابنه .معنى ضعیف ماالعامة ما یدري 

فمثل هؤالء الناس  !كم من ضعیف نفع هللا �هف ًئاال تحتقر شی :قال ،�ا أبِت هذا حدیث ضعیف

ال بد  ، بلعلمیة من غیر بیان وتفصیل لها ولما یترتب علیهاكتفى �إطالق االصطالحات ال�ُ ال 

 من البیان الكافي الشافي الذي تبرأ �ه الذمة.

والتصدي من قبل طلبة العلم لما ُینشر في شبكات التواصل من األحادیث الموضوعة 

 والضعیفة من أوجب الواجبات، ومن فروض الكفا�ات، وال بد من القیام �ه.
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