بعض دروس تحويل القبلة :

سر جليل؛ فكما أف
شعباف شهر الصالة على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم .ولذلك ٌّ

تعاىل
وسلموأف إرضاءه إرضاء هلل .
 -عظم مكانة النيبصلى اهلل عليو وآلو ،

شعبان :الشهر الثامن يف السنة الوجرية:
ىو شهر عظيم تُرفع فيو األعماؿ إىل رب العادلني ،وحصلت فيو أحداث و وقائع إسالمية
جليلة.
اشتقاقو ودالالتوُُ :سٍّ َي شعباف :ألهنم كانو ا يتشعَّبوف(يتفرقوف) فيو يف طلب ادلياه.

شاع وباف.
فهو شهر َّ
يتشعب منو خري كثري.وقيل :معناهَ :
ٍّعب (بكسر الشني) ،وىو الطريق يف اجلبل؛ فهو طريق اخلري.
وقيلٌّ :
مشتق من الش ْ
وقيل :من الشَّعب (بفتحها) ،وىو اجلَْْب؛ فيجْب اهلل فيو كسر القلوب.

مكانتو في اإلسالم:

وسلم
 .1شهر النبي صلى اهلل عليو وآلو :
ُ -روي عن النيبصلى اهلل عليو وآلو وسلمأنو قاؿ:

 أمهية حب األوطاف ،وأهنا من اإلدياف؛ فإف احلبيبصلى اهلل عليو وآلو وسلم أحب مكة رغم أفادلشركني كانوا حيكموهنا وأخرجوه منها .
 قدسية ادلقدسات ال تزوؿ باحتالذلا  ،والتعلق هبا ال يزوؿ بقهر الكفار عليهاوسلمراد التوجو إىل الكعبة رغم أف األصناـ كانت حوذلا.
اهلل عليو وآلو أ

فإف صلى
؛النيب

النيبصلى اهلل

عليو وآلو وسلم ىو شفيع اخلالئق ،فإف الصالة عليو ىي شفيع األعماؿ ،فناسب أف يستقبل
ادلسلموف شهر رمضاف بالصالة على النيب صلى اهلل عليو وآلو و سلم حىت يفتح اهلل لعملهم باب
القبوؿ.

 .6شهر التهيئة لرمضان:

 أمهية اجلمع بني ادلقدسات يف حياة ادلسلمني ؛ فإف األمة اإلسالمية ىي اليت تفردت بالقبلتني؛شهر شعباف مقدمةٌ لرمضاف ،فيُستحب أف يتأىب ادلسلموف فيو لشهر رمضاف؛ لتتمرفالنفوس على الصالة والصياـ والزكاة والعبادة والذكر وقراءة القرآف الكرمي .وىكذا كاف يفعل
للْبىاف على أحقيتها يف ادلقدسات.
أرضاىم فعن أنس بن مالكرضي اهلل عنو قاؿ" :كان
الصحابة رضي اهلل عنهم و :

ادلسلمني
 -أمهية ادلسجد األقصى يف حياة .

أصحاب النبي صلى اهلل

استهل شعبان أكبوا على المصا فيقرؤونها ،وأخرج المللمون زكاة
عليو وآلو وسلم إذا
َّس

 .3شهر رفع األعما :
 -يف شعباف الرفع األكْب واألوسع "الرفع اللنوي" :فعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما ،قاؿ:

ك
قلت :يا رسوؿ اهلل ،مل أرؾ تصوـ شهرا من الشهور ما تصوـ من !
شعبافقاؿ « :ذَلِ َ
النَّساس َعْنوُ بَ ْي َن َر َج ٍ
ضا َنَ ،و ُى َو َش ْه ٌر تُ ْرفَ ُع فِ ِيو ْاألَ ْع َما ُ إِلَى
ب َوَرَم َ
َش ْه ٌر يَ ْ ُ ُل ُ
ِ
ب أَ ْن ي رفَع َعملِي وأَنَا ِ
ِ
»م رواه اإلماـ أمحد والنسائي.
َر ِّل
ين ،فَ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ
صاا ٌ
ب ال َْعالَم َ
 -وىناؾ "الرفع الليلي والنهاري":فعن أيب موسىرضي اهلل عنوأف النيبصلى اهلل عليو وآلو وسلمقاؿ:

أموالهم ليتقوى بها الملكين والضعيف على صيام شور رمضان " أخرجو ابن الشجري
يف "األمايل" وقواـ السنة يف "الًتغيب والًتىيب".

 -شهر التعود على الصيام:

جاء يف احلديث عن أـ ادلؤمنني عائشةرضي اهلل عنها قالت " :كان صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصوم
صااما من شهر قط أكثر من
تى نقو  :قد صام ،وي ر تى نقو  :قد أف ر ،ولم أره ً

صيامو من شعبان ،كان يصوم شعبان كلو ،كان يصوم شعبان إال قليالرواه" مسلم.

« رجب شهر اهلل تعالى ،وشعبان شهري ،ورمضان شهر أمتي».
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
« إِ َّسن اللَّسوَ َع َّسز َو َجلَّس ال يَنَامَُ ،وال يَ ْنبَ ي لَوُ أَ ْن يَنَ َام ،يَ ْخ ُ
ض الْق ْل َط َويَ ْرفَ عُوُ ،يُ ْرفَ ُع إلَْيو َع َم ُل وىذا على وجو التمرين واالستعداد لصوـ رمضاف؛ فإف النفس يصعب عليها اذلجوـ على
َّسها ِر قَ ْبَعلَم ِل ا َّيْ ِل » رواه مسلم.
فوعا« َو َ
وأخرج احلافظ البيهقي يف "شعب اإلدياف" من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو مرً :
َّسها ِرَ ،و َع َم ُل الن َ
ش ْعبَان اللَّسْي ِل قَ ْب َل َع َم ِل الن َ
قالت .لؤلؤة موالة عمار
يدا ذلا على صوـ رمضاف
أمر مل َّ
تتعو ْده ،فيكوف الصوـ يف شعباف تعو ً
شعبَان فقد عظم أ َْم ِري ،ومن عظم أ َْم ِري كنت لَوُ  -و ىناؾ "العرض األسبوعي".
َش ْهري  ،فَمن عظم شهر ْ
اجلوزي
رمضافالتبصرة البن .
رضي اهلل عنو" :كاف عمار يتهيأ لصوـ شعباف كما يتهيأ لصوـ "
َ
ِ
ض أَ ْع َما ُ ِ
النَّساس في ُك ِّلل
ؼعن أيب ىريرةرضي اهلل عنو ،عن رسوؿ اهللصلى اهلل عليووآلووسلم قاؿ  « :تُ ْع َر ُ
األوقات"
امة» أخرجو البهقي يف "شعب اإلدياف" و"فضائل .
فرطًا وذخراً يَ ْوم ال ِْقي
أيضا:أن الناس ي لون عنو؛ لوقوعو
َ
َ
وجاء عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلميف حكمة الصوـ فيو ً
ُج ُمعَ ٍة َم َّسرتَ يْنِ ،يَ ْوَم ِاالثْ نَ يْ ِن َويَ ْوَم الْ َخ ِم ِ
يس ،فَ يُ ْ َ ُر لِ ُك ِّلل عَبْ ٍد مُ ْؤِمنٍ ،إَِّسال عَبْ ًدا ب يْ نَوُ وب يْن
ومن معاين ذلك:
تنبيها على فضلو وشرفو.
َ َ َ َ بين رجب ورمضان ،فكان صومو ً
 أف اهلل أرضاه فيو بتحويل القبلة.اتُكوا ،أَ ِو ْار ُوكاَ ،هذَ ْيِن حَ َّستى َِ
في َائ» رواه مسلم.
ي
أ َِخ ِيو َش ْحنَااُ ،فَ يُ َقا ُُْ :ر
 شهر القرآن الكريم:-أف آية الصالة عليو نزلت فيو- .أف فيو معجزة انشقاؽ القمر.

 .2شهر تحويل القبلة:

وسلمػقػوـ كل يوـ يقلٍّب وجهو يف السماء ،ومراده أف يوجهو اهلل القبلة
كاف احلبيب صلى اهلل عليو وآلو ي

 .4شهر تقدير األعمار:

يف شهر شعباف تقدَّر األعمار ،وادلقصود :إظهار ىذا التقدير وإ بػر ا

ادلؤمننيعائشة رضي
زهف ؛أـ فع

شعباف قاؿ « :إِ َّسن اللَّس َو
اهلل عنها قالت :قلت" :يا رسوؿ اهلل! أحب الشهور إليك أف تصومو "،
وح ٍّولَت القبلة
اليت يرضاىا يف وطنو مكة ادلكرمة؛ فأقر اهلل عينو وأعطاه ُمناه ،وحقق مطلوبو وأرضاهُ ،
اللنةَ ،فَ ُ ِ
ب أَ ْن ي ْتِينِي أَجلِ
ٍ
ِ
ٍ
صااِ» ٌمرواه أبو
ا
ن
َ
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و
ي
ْك
ل
ت
ة
ت
ي
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ْ
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ََ َ َ َ
َ ُُ
ك
ب َو ْج ِه َ
من بيت ادلقدس إىل الكعبة ادلشرفة .ونزؿ يف ذلك قولو تعاىل ﴿:قَ ْد نَ َرى تَ َقلُّ َ
يعلى.ويف رواية «:إنو ليس من ن س تموت في سنة إال كتب أجلها في شعبان؛
ِِ
اللم ِاا فَ َلنُ ولِّلي َ ِ
ِ
ْح َر ِام﴾،
اىا فَ َو ِّل َو ْج َه َ
نَّسك قْب َل ًة تَ ْر َ َ
ك َش َْر ال َْم ْل د ال َ
ََ
في َّس َ
صالح التبصرة البن اجلوزي.
وكانت ىذه آية واضحة على عظيم مكانة النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وجليل قدره عند ربو ف ب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل »

ك فَ تَ ْر َ ى﴾ ،حىت قالت السيدة
سبحانو؛ مصداقًا لقولو :
َل ْو َ
يك َربُّ َ
ف يُ ْع ِ َ
تعاىل ﴿ َول َ
عائشة أـ ادلؤمننيرضي اهلل عنها" :واهلل ما أرى ربك إال يسارع لك يف ىواؾ" متفق عليو .وكاف يف ىذا الشهر الكرمي يف السنة الثانية من اذلجرة نزؿ قوؿ اهلل :
تعاىل﴿إِ َّسن اللَّس َو َوَم َالاِ َكَتوُ
اذلجرةى ،ػذ ا
شهرا وثالثة أياـ من و
َّس ِ
ِ
ِ
يما﴾ومن ىنا كاف
للِ ً،
ذلك يوـ الثالثاء النصف من شعباف بعد سبعة عشر ً
آمنُوا َ
يُ َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيو َو َسلِّل ُموا تَ ْ
صلُّو َن َعلَى النَّسب ِّلي يَاأَيُّ َها الذ َ

 .5شهر الصالة على

قوؿ اجلمهور األعظم من علماء األمة ؛ كما ذكر اإلماـ الطْبي يف "تارخيو".

وسلم
النبيصلى اهلل عليو وآلو :

1

قاؿ سلمة بن كهيل":كان يقا شهر شعبان شهر القر".اا

قاؿ "ىذا شهر القراا".
وكاف حبيب بن أيب ثابت إذا دخل شعباف :
وكاف عمرو بن قيس ادلالئي إذا دخل شعباف أغلق حانوتو وتفرغ لقراءة .القرآف
قاؿ احلسن بن سهل" :قا شعبان :يا رب جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي؟ قا :
"".لطائف ادلعارؼ"البن رجب احلنبلي.
جعلت فيك قرااة القرآن

 .7شعبان شهر البركة:

عن أنس بن مالكرضي اهلل عنوقاؿ :كاف رسوؿ اهللصلى اهلل عليو وآلو وسلمإذا دخل رجب قاؿ:

أخرجه اإلمام أحمد وغيره.

ليلة النصف من شعبان:

استحباب إ يااها :جاء األمر النبوي بإحياء ليلة النصف من شعباف:

يف شهر شعباف ليلة

مكرمة
معظمة مباركة ،
وىي ليلة النصف منو،
اليت يت لَّسى اهلل فيها على خلقو
نهارىا
متوومن شواىد فضلها  :أفتحويل القبلة صل في .
بعموم م رتو وشمو ر ،
ولها أسماا كثيرة تد على فضلها

وشرفها؛ فإف كثرة األُساء دليل على

ادلسمى؛ حىت أوصلها بعض
شرؼ َّ

اسما؛
العلماء إىل ما يزيد على عشرين ً

ف كي ية إ يااها:
ِّلص ِ
فعن علي بن أيب طالبكرـ اهلل وجهوعن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلمقا  « :إِ َذا َكانَ ْ
ت لَْي لَةُ الن ْ
س إِلَى كاف مجاعة من السلف حييوهنا جماعة في
ِ
وموا يَ ْوَم َ؛هافَِإ َّسن اللَّس َو يَ ْن ِز ُ فِ َيها لِ ُر ِ
الش ْم ِ
وب َّس
وموا لَْي َل َها َو ُ
صُ
م ْن َش ْعَبا َن فَ ُق ُ
ُ
سم ِاا الدُّن يا ف ي قو  :أَال ِمن ملت ِ ٍر ف غ ِ ر لَو؟ أَال ملت رِز ف َرزقو؟ أَال مبت لى الملاجد؛ كخالد بن معداف (وكاف قد أدرؾ
ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ً
ََ
سبعني صحابيًّا) ولقماف بن عامر وغريمها من
ُعافَِيوُ؟ أَالَ َك َذاأَالَ َك َذا؟ َ تَّسى يَ ْلُ َع الَْ ْ ُر» رواه ابن ماجو.
فَ َ
ويكتحلون
،
أىل الشاـ؛فيلبلون فيها أ لن ثيابهم و يتبخرون
قالت َس ِمعت النَّسبِي صلى اهلل عَلَيْ ِووآلو َوسلم يَ ُقو  « :ي تح اهلل
وعَن عَائِ َشةرضي اهلل عنها :
ونص إسحاؽ بن راىويو أمري ادلؤمنني يف احلديث على أف ذلك ليس بدعة ،نقلو عنو حرب
ال َ ِ
صف من ْ
ْخْير في أَربع لََيا  :لَْي لَة ْاألَ ْ َحىَ ،والْ رَ ،ولَْي لَة النّ ْ
شعَبان؛ يْن َ
لخ الكرماين يف مسائلو.ومن األدعية في ىذه الليلة ،وبعضو مأثور عن عبد اهلل بن مسعود
ِ
ِ
ِ
ْحاجَ ،وفي لَْي لَة َع َرفَة إِلَى ْاألَذَان » أخرجو رضي اهلل عنو:
ف َيها ْاْل َجا واألرزا َويكْتب ف َيها ال َ
اخلطيب يف "الرواة عن مالك".

ُّّٓ عٍٍٗ ٌا را اٌجالي واإلوراَ ٌا
ٓ وال ٌُ َ
(اٌٍهُ ٌا را اٌّ ّ

وعن أيب أمامةرضي اهلل عنوقاؿ :قا رسو اهلل صلى اهلل عليو وآلو :
اٌالجٍٓ ،وجا َر
وسلم «خمس ليا ال تُ َر ُّد فيهن را اٌطىي واإلٔعاَ ،ال إٌٗ إال أٔث ظهر
َ
منها:
وليلة
معة،
ال
وليلة
شعبان،
من
النصف
وليلة
رجب،
من
ليلة
أو
:
الدعوة
وٕث وحثحًٕ
وِأِٓ اٌخائفٍٓ .اٌٍهُ إْ
اٌّسحجٍرٌٓ،
الليلة المباركة  ،وليلة القلمة ،وليلة التك ير ،وليلة اإلجابة ،وليلة الحياة ،وليلة عيد
َ
َ
أنو
إال
ا
ف
ضعي
كاف
وإف
احلديث
وىذا
".
دمشق
يخ
ر
تا
"
يف
عساكر
بن
ا
أخرجو
»
النحر
وليلة
ر،
ال
ً
المالاكة ،وليلة الش اعة ،وليلة البرااة ،وليلة ال ران ،وغير ذلك.وقد ورد يف فضلها
ِحروًِّا أو ِطرودًّا أو
عٕذن فً أَ اٌىحاب شمًٍّا أو َ
السلف الصاحلني:
وعلى ذلك جرى فعل الصحابة األكرمني و
تقوى مبا سبق من األحاديث يف فضلها.
ي َّ

أحاديث كثرية:

فعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو قاؿ:

-قا علي بن أبي طالبكرم اهلل وجهو" :يع بني أن ي رغ الرجل ن لو في أربع ليا :

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

رجب
ليلة ال ر ،وليلة األ حى ،وليلة النصف من شعبان ،وأو ليلة من "

ٗ ٌَ ٍٍَْ َ
ة
جٍِّيِ َ ٍْ ِم ِ
ٌَطٍَّ ُ
َّٗ إٌَِى َ
ِي اٌٍ ُ
عثَاَْ َ
ٗ
فٍ َ ْ
ش ْ
جٍِّيِ َ ٍْ ِم ِ
غ ِف ُر ٌِ َ
ِٓ َ
صفِ ِ ْ
إٌِّ ْ
ِٓ
ش ِر ٍ
ِ َ
ّ ْ
ن أَ ْو ُ
إِ َّال ٌِ ُ
شا ح ٍ

-وقا عبد اهلل بن عمر ر ي اهلل عنهما" :خمس ليا ال ترد فيهن الدعاا :ليلة ال معة،

وعن أـ ادلؤمنني

أخرجو ابن حباف يف "صحيحو" والطْباين يف "ادلعجم الكبري" و"األوسط".
عائشة رضي اهلل

عنها،

عن النبيصلى هللا عليه وآله وسلمقال:

ي ٌَ ٍٍَْ َ
إَِّْ اٌٍَّ َ
صفِ
ة اٌ ِّٕ ْ
ٗ جَعَاٌَى ٌَ ْٕ ِس ُ
ذ ٍَْٔا َ
ّا ِء اٌ ُّ
غ ِف ُر
فٍ َ ْ
عثَاَْ إٌَِى
ش ْ
اٌس َ
ِٓ َ
َّ
ِ ْ
ُ َ
ة
ش َ
ِٓ َ
ع َ
و ٍْ ٍ
ذ ِد َ
أل َ ْو َث َر ِ ْ
ع ِر َ َٕ ِ
رواه الًتمذي وابن ماجو وأمحد.

(التبصرة البن اجلوزي).

ادلصنف لعبد الرزاؽ).
العيدين
وأو ليلة من رجب ،وليلة النصف من شعبان ،وليلتي "(.

-وكتب الخلي ة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عاملو على البصرة عدي بنأرط ة :

ِّ

ّ

ُ

ُ

ِ َ
وجً
م َّحرًّا
ح اٌٍهُ تفضٍه شما َ
ِ ُ
عًٍ فً اٌرزق فا ْ
ّ
وحرِأً وطردِي وإل َحا َر رزلً ،وأثثحًٕ عٕذن فً أَ
لٍث ولىٌُه
اٌىحاب سعٍذًّا ِرزولا ِىفما ٌٍخٍرات ،فإٔه
َ
اٌحك فً وحاته إٌّسي ،عٍى ٌساْ ٔثٍه اٌّرسً،
ّ
ثثث وعٕذٖ أَ اٌىحاب.
ّحى هللا ِا ٌشاء و ٌُ
ُ
ٌَ ُ
إٌهً تاٌ َّحجًٍ األعظُ ،فً ٌٍٍة إٌصف ِٓ شعثاْ

رَ ،اٌحً ٌُف َرق فٍها وً أِ ٍر حىٍُ و ٌُ ْثرَ ،أسأٌه
"أ ْن عليك ب ربع ليا ٍ من اللنة؛ فإن اهلل عز ي
وجل رغ فيهن الر مة إفراغًا :اٌّى ّ

حى
أو ليلة من رجب ،وليلة النصف من شعبان ،وليلة ال ر ،وليلة األ "
(الًتغيب والًتىيب لقواـ السنة).

وجاا نحو ذلك عن خالدبن معدان ،وع اا الخراساني ،وغيرىما من التابعين ،ونص عليواإلمام الشافعي في "األم".

-وعلى ذلك جرى عمل المللمينيف أقدس األماكن :قاؿ الفاكهي [ت 272ىػ] يف كتابو

ذكر ِ
عمل أىل مكة ليل َة النصف من شعبان
"أخبار مكة في قديم الدىر و ":
ديثو[ ُ

أىل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة
والنزوؿ ىنا :ىو نزوؿ ألمر اهلل ورمحتو؛ فاهلل منزه عن اجلسمية واحللوؿ؛ فادلعٌت على ماذكره أىلواجتهادىم فيها ل ضلها :و ُ
النصف من شعبان خرج عامة الرجا والنلاا إلى المل د ،فصلَّس ْوا ،وطافُوا،

احلق :نزوؿ رمحتو ومزيد لطفو على العباد وإجابة دعوهتم وقبوؿ معذرهتم ،فيغفر ألكثر من عدد
شعر غنم كلب .و خص شعر غنم كلب :ألنو مل يكن يف العرب أكثر غنما منهم.

وأ َي ْوا ليلتهم تى الصباح بالقرااة في المل د الحرام تى يختموا القرآن
كلو ويصلُّوا] اىػ.
2

ٔعٍُ ،وِا أٔث تٗ
ٔعٍُ وِا ال
جىشف ع َّٕا ِٓ اٌثالء ِا
أْ
َ
ُ
ُ
األورَ ،وصٍى هللا جعاٌى عٍى
أعٍُ ،إٔه أٔث األع ُّس
ُ
ُ
سٍذٔا ِحّذ وعٍى آٌٗ وصحثٗ وسٍُ).

-ومما درج عليو ادلسلموف قرااة يس يف ىذه الليلة ثالث مرات ؛ مرة بنية طوؿ العمر

مع التوفيق للطاعة ،ومرة بنية دفع البالء واآلفات والعاىات ،ومرة بنية سعة الرزؽ واالستغناء

عن الناس .وىو أمر مستحسن مشروع ال خيالف الشرع الشريف.
حتقيق و مراجعة ادلستشار الديٌت للمعهد
فضيلة الشيخ د / .حممد وساـ خضر
مدير إدارة الفتوى ادلكتوبة وكبري الباحثني بدار اإلفتاء ادلصرية

