حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم نهارها وما جاء في فضلها

هناك بعض األحاديث الت ـ ـ ـ ضا ه ه لل ه ال ي ة منها :حديث سيدنا معاذ  مرلوعا(( :إنّّهللاّليطلعّإلىّخلقهّليلةّالنّصفّ
منّشعبانّ،فيغفرّلعبادهّإلّّاثنينّ:مشاحنّأوّقاتلّنفس)) (صحيح ابن حبان ،5665 :قال شعيب األرناؤوط :حديث صحيح بشواهد ).
وضا عن سـ ــيدنا عل بن أب طالب  قال :قال رسـ ــول (( :إذاّكانتّليلةّالنّصففففّمنّشفففعبانّ،فقومواّليلماّوصفففومواّ
نمارهاّ،فإنّّهللاّتعالىّينزلّفيماّإلىّسففمااّالدّنياّفيقولّ:ألّمنّمسففتغفرّففرفرّلهّ،ألّمنّمسففترزفّففرزقهّ،ألّمنّ
مبتلّىّففعافيهّ،ألّكذاّ...ألّكذاّ...حتّ ـىّيطلعّالفجر)) (التــرييب والتــرهيب ل ذن ر ،133/2 ::إسناد حسن) .ولو لم يكن ه لل ها
سوى ه األحاديث الحسنة أو الصحيحة لكفى ه لل ها والعناية بشأنها.
ولقد ذهب ضذهور الفقها من الحنفية والشـ ـ ـ ـالعية والحناب ة إلى ندب إحيائها( ،مراق الفالح ،ص ،218حاش ـ ـ ــية ابن عابدين ،460/1 ،ش ـ ـ ــرح

املنهاج ،127/2 ،إعانة الطالبين ،270/2 ،الروض املربع ل بهوت .)225/1 ،
وقال اإلمام ابن تيذية  -رحذه  -ه (كتابه اقتل ـ ــا الص ـ ـراط املس ـ ــتقيم ،ص" :)32ولي ة النص ـ ـ من ش ـ ــعبان قد رو :ه لل ـ ـ ها من
األحاديث املرلوعة واآلثار ما يقتض ي أنها مفل ة".
وقد س ـئ اإلمام ابن تيذية  -رحذه  -عن ص ــال لي ة النص ـ من ش ــعبان لأضاب" :إذا ص ـلى اإلنس ــان لي ة النص ـ وحد  ،أو لـ ـ ـ ـ ـ ـ
ضذاعة خاصة ،كذا كان يفع طوائ من الس لهو حسن" (مجذوع لتاوى ابن تيذية ،ج /3ص.)131-132
أما صال ست ركعاه بين املغرب والعشا ه ه ال ي ة ،لهـ ـ ـ ـ نوع من صال الحاضة املتفق على صحتها ،وقد استحب الس
إحيا ما بين العشا ين؛ ألنها ساعة يف ة.

الصالح

أما عن قرا سور يس بعد ك ركعتين من الركعاه الستة ،لهو توس إلى بكالمه ،والتوس إلى بكالمه متفق ع يه بين الع ذا .
ولي ة النص من شعبان من ال يال التـ يستجاب ليها الدعا  ،كذا ذكر اإلمام الشالع (كتاب األم.)264/1،
أما بخصوص الدعا املشهور ليها "يا ذا املن وال يذن ع يه ،"...لقد روا ابن أب شيبة ه مصنفه املشهور ،وابن أب الدنيا ه كتاب
الدعا  ،وأورد السيوط ه الدر املنثور ،واآللوس ي ه روح املعان وييـرهم ،عن سيدنا بن مسعود  ،ورو :بعض ألفاظ ه ا الدعا
عن سيدنا عذر بن الخطاب  .مذا يدل على أنه دعا معروف لدى الصـحابة  -رضوان ع يهم  -ومتداول بينهم دون نكيـر .وهناك
زياد ه الدعا من عند قوله" :إلهـ بالتجل األعظم "...له العبار ليست من نص الحديث املأثور ،ب زادها بعض الع ذا  .وأما ال ي ة
التـ " يفرق ليها ك أمر حكيم ويبـرم" ،لهـ لي ة النص من شعبان ،كذا ضا عن عكرمة  -وارث ع م سيدنا عبد بن عباس -رض ي
عنهذا  ،-وذكر من الع ذا القرطبـ واملال عل القار .:ومنهم من قال :إنها لي ة القدر ،واألمر خاله بين الع ذا  ،وال حرج على من تبنى
قوال من ه األقوال.

