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موعة اجملهذه التابعة جلمعية النجاة اخلريية يف الكويت أن تقدم  جلنة الدعوة اإللكرتونيةيسر 

هعبان وأمهية اإلكثار ن  العم  نتقاة ن  احأاايي  ال ي حححاا العمما  او  ضل  هار امل

 الصاحل ضيه والزياية ن  الصيام والذكر اتباعا ملا روي ع  احلبيب حمى اهلل عميه وسمم.
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 فضل شهر شعبان

ع  أسانة ب  زيد رضي اهلل عنه قا : قمت يا رسو  اهلل مل أرك تصوم ن  هار ن   .1

عنه بني رجب الشاور نا تصوم ن  هعبان؟ قا : "ذاك هار تغف  الناس ضيه 

ورنلان، وهو هار ترضع ضيه احأعما  إىل رب العاملني وأاب أن يرضع عممي وأنا 

 " النسائي.حائم

قالت: "كان أاب الشاور إىل رسو  اهلل حمى اهلل  -رضي اهلل عناا -ع  عائشة  .2

 " أبو ياووي.عميه وسمم أن يصونه هعبان، مث يصمه برنلان
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 فضل النصف من شعبان

قا : "يطمع  -حمى اهلل عميه وسمم-ع  النيب  -رضي اهلل عنه-جب  ع  نعاذ ب   .3

اهلل إىل مجيع خمقه ليمة النصف ن  هعبان ضيغفر جلميع خمقه إال ملشرك أو 

 " )الرتنذي(.نشاا 

ع  أيب ثعمبة اخلشين رضي اهلل عنه قا : قا  رسو  اهلل حمى اهلل عميه وسمم: "إذا   .4

 إىل خمقه، ضيغفر لمممننني، ولممي لمكاضري ، كان ليمة النصف ن  هعبان اطمع اهلل

 " رواه الطرباين.ويدع أه  احلقد حبقدهم اىت يدعوه
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 فضل الصيام في شعبان

ع  عائشة ـ رضي اهلل عناا ـ قالت: "نا رأيت النيب حمى اهلل عميه وسمم استكم   .5

البخاري حيام هار قط إال رنلان، ونا رأيته يف هار أكثر حيانا ننه يف هعبان." 

 ونسمم

ع  عائشة رضي اهلل عناا، قالت: كان رسو  اهلل حمى اهلل عميه وسمم " يصوم اىت  .6

نقو : ال يفطر، ويفطر اىت نقو : ال يصوم، ضما رأيت رسو  اهلل حمى اهلل عميه 

" .وسمم استكم  حيام هار إال رنلان، ونا رأيته أكثر حيانا ننه يف هعبان

 البخاري

حمى اهلل عميه وسمم  -قالت: مل يك  النيب  -رضي اهلل عناا  -وع  عائشة أيلا  .7

يصوم هارا أكثر ن  هعبان، وكان يصوم هعبان كمه، وكان يقو : )خذوا ن   -

حمى اهلل  -العم  نا تطيقون ضإن اهلل ال لم  اىت متموا(، وأاب الصالة إىل النيب 

نتفق  .م عمياانا يووم عميه وإن قمت، وكان إذا حمى حالة ياو  -عميه وسمم 

 عميه.
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 الصوم في النصف األخير من شعبان

وع  أم سممة رضي اهلل عناا، ع  النيب حمى اهلل عميه وسمم: "أنه مل يك  يصوم  .8

 ن  السنة هارا تانا إال هعبان يصمه برنلان". أبو ياووي

ع  أيب هريرة رضي اهلل عنه: "إذا انتصف هعبان ضال تصونوا اىت يكون رنلان".  .9

 ب  خزلمة()ا
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 صوم يوم الشك

قا : )ال  -حمى اهلل عميه وسمم  -ع  النيب  -رضي اهلل عنه  -ع  أيب هريرة  .11

  كان يصوم حونه يتقدن  أادكم رنلان بصوم يوم أو يونني، إال أن يكون رج

 ( رواه البخاري..ضميصم ذلك اليوم

حونوا لرؤيته »ع  هريرة رضي اهلل عنه قا : قا  النيب حمى اهلل عميه وسمم:  .11

 )البخاري(« .وأضطروا لرؤيته، ضإن غيب عميكم ضأكمموا عدة هعبان ثالثني
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