جواز التطوع بالصوم بعد انتصاف شعبان وضعف حديث (( :إذا انتصف
شعبان فال تصوموا )) في قول أكثر الفقهاء وال ُمحدِّثين
الحم ُد هلل ،وسال ٌم على عباده الذين اصطفى.
ً
وعمال ــ:
وبعد ،يا طالب ِّعلم الحديث والفقه ــ سدَّدك هللا وزادك عل ًما
فقد أخرج أحمد ( ،)7979وأبو داود ( ،)7339واللفظ له ،والترمذي
سنن الكبرى" ( ،)7773وابن ماجه (،)1561
( ،)937والنسائي في "ال ُّ
وغيرهمِ ،من طريق العالء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ــ
رضي هللا عنه ـــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
صو ُموا )).
(( إِّذا انتصف شعبا ُن فال ت ُ
ٌ
حديث ُمنكر.
وهو
وقد أعلَّه أكابر أئمة الحديث والفقه ــ رحمهم هللا ــ ِّمن جهتين:
الجهة األولى:
تفرد العالء بن عبد الرحمن ــ رحمه هللا ــِّ ،به.
ُّ
تفرداته ،وعنده
ف فيه ،وأُن ِكر ِمن حديثه أشياء ،وت ُ ِ
كلم على ُّ
والعالء ُمختل ٌ
وم َّما أُن ِكر عليه:
اضطرابِ ،
هذا الحديث.
 1ــ فقال اإلمام يحيى بن معين ــ رحمه هللا ــ« :ليس بذاك ،لم يزل الناس
يتوقون حديثه».اهـ
مرة« :ليس بالقوي».اهـ
وقال َّ
ضطرب الحديث ،ليس حديثه ب ُح َّجة».اهـ
مرة أُخرىُ « :م
وقال َّ
ِ
 2ــ وقال اإلمام أبو ُزرعة الرازي ــ رحمه هللا ــ« :ليس هو بالقوي ما
يكون».اهـ
 3ــ وقال اإلمام أبو حاتم الرازي ــ رحمه هللا ــ« :صالح ،روى عنه
الثقات ،ول ِكنَّه أ ُن ِكر ِمن حديثه أشياء».اهـ
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 4ــ وقال الحافظ الخليلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلرشاد في معرفة
علماء الحديث" ( 717 /1ــ رقم:)65:
تفرد بأحاديث ال يُتابع عليها ،كحديث ،عن أبيه،
ف فيه ،ألنَّه ي َّ
«مديني ُمختل ٌ
عن أبي هريرة ،عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :إذا كان النِّصف ِّمن شعبان فال صوم
حتى رمضان )).
صحيح" المشاهير ِمن حديثه ،دون هذا،
وقد أخرج مسلم في "ال َّ
والشواذ».اهـ
 5ــ وقال الحافظ الذهبي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " ِسير أعالم النُّبالء" (/5
:)179
ومن أغرب
«ال ينزل حديثه عن درجة الحسن ،لكن يُتجنَّب ما أ ُن ِكر عليهِ ،
ما أتى ِبه ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،مرفوعا (( :إذا انتصف شعبان فال
تصوموا ))».اهـ
 6ــ وقال ال ُمحدِث بدر الدين العيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "نُخب
األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار" (:)667 /7
«العالء بن عبد الرحمنَّ ،
تفرد بهذا
فإن فيه مقاال ألئمة هذا الشأن ،وقد َّ
الحديث».اهـ
سننه" ( ،)7339عقب هذا
 7ــ وقال اإلمام أبو داود ــ رحمه هللا ــ في " ُ
الحديث:
«ولم ي ِجئ ِبه غير العالء ،عن أبيه».اهـ
مرة« :أنكروا على العالء صيام شعبان».اهـ
وقال َّ
سننه" ( ،)937عقب حديثه
 8ــ وقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
هذا:
«ال نعرفه إال ِمن هذا الوجه ،على هذا اللفظ».اهـ
سنن الكبرى" (،)7773
 9ــ وقال اإلمام النسائي ــ رحمه هللا ــ في "ال ُّ
عقبه:
«ال نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العالء بن عبد الرحمن».اهـ
قلت:
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نص ِّمن األئمة األوائل ــ رحمهم هللا ــ على إعالل هذا الحديث:
وم َّمن َّ
ِّ
عبد الرحمن بن مهدي ،وأحمد بن حنبل ،ويحيى معين ،وأبو ُزرعة
الرازي ،واألثرم ،فقالوا:
«حديث منكر».اهـ
وأعلَّه أيضًا:
والروياني،
النَّسائي ،والخليلي ،وابن عدي ،والبيهقي ،وابن الجوزيُّ ،
والمتولي ،و ُمغلطاي ،وابن رجب ،والذهبي ،وابن عثيمين ،ومقبل
الوادعي ،وغيرهم.
ونسب الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 177 /6ــ عند حديث رقم)1716:
تضعيفه إلى جماهير العلماء ،فقال:
«وقال جمهور العلماء:
الصوم تطوعا بعد النِصف ِمن شعبان ،وضعَّفوا الحديث الوارد فيه».اهـ
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض كالمهم حول إعالل هذا الحديث:
أو ًًل ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف
َّ
المعارف" (ص:)136:
ص َّحة هذا الحديث ،ث ُ َّم العمل بِه.
«واختلف العلماء في ِ
أ َّما تصحيحه :فص َّححه غير واحدِّ ،منهم :الترمذي ،وابن ِحبَّان ،والحاكم،
وابن عبد البر.
وتكلَّم فيه من هو أكبر ِمن هؤالء ،وأعلم ،وقالوا:
هو حديث ُمنكرِّ ،منهم :عبد الرحمن بن مهدي ،وأحمد ،وأبو ُزرعة
الرازي ،واألثرم.
وردَّه اإلمام أحمد بحديثً (( :ل تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ))،
َّ
فإن مفهومه جواز التقدُّم بأكثر ِمن يومين».اهـ
ثانيًا ــ قال اإلمام حرب بن إسماعيل ال ِكرماني ــ رحمه هللا ــ في "مسائله
عن اإلمام أحمد بن حنبل" (:)1767 /3
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حدث ــ أراه يعني :العالء ــ ،حدثنا أبو بكرِ ،من حديث
«قال أحمد :لم يُ ِ
أبي هريرة ،عن النَّبي ــ عليه السالم ــ (( :إذا كان النِّصف ِّمن شعبان ))،
حدث بهذا
وأنكر أحمد الحديث ،وقال :كان عبد الرحمن بن مهدي ال يُ ِ
الحديث».اهـ
ثالثًا ــ جاء في شرح كتاب "عمدة الفقه" ( ،)567 /7لإلمام ابن تيمية ــ
رحمه هللا ــ:
«وقال حرب" :سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النَّبي صلى
هللا عليه وسلم (( :إذا كان النِّصف ِّمن شعبان فال صوم إًل رمضان )):
هذا حديث ُمنكر"».اهـ
رابعًا ــ جاء في كتاب "نصب الراية" ( ،)377 /7للزيلعي الحنفي ــ رحمه
هللا ــ:
وروي عن اإلمام أحمد أنَّه قال" :هذا الحديث ليس بمحفوظ ،قال :وسألت
« ُ
حدثني بِه ،وكان يتوقاه ،قال أحمد:
صححه ،ولم يُ ِ
عنه ابن مهدي فلم يُ ِ
والعالء ثقة ال يُنكر ِمن حديثه إال هذا».اهـ
سا ــ قال الحافظ أبو أحمد ابن عدِي ال ُجرجاني ــ رحمه هللا ــ في كتابه
خام ً
"الكامل في ضعفاء الرجال" (:)197 /6
سعدي يقول :قيل ألحمد بن حنبل ــ يعني :وهو
«سمعت أحمد بن حفص ال َّ
حاضر ـ:
حديث أبي هريرة (( :إذا كان النَّصف ِّمن شعبان فال يصوم أحد حتى
يصوم رمضان )) ،قال :ذاك ضعيف ،ثم قال :حديث العالء كان يرويه
وكيع عن أبي العميس عن العالء ،وابن مهدي فكان يرويه ثم تركه».اهـ
سا ــ قال الحافظ البرذعي ــ رحمه هللا ــ كما في "الضعفاء" (/7
ساد ً
:)377
«وشهدت أبا ُزرعة يُن ِكر حديث العالء بن عبد الرحمن (( :إذا انتصف
شعبان )) ،وزعم أنَّهُ :منكر».اهـ
سنن
سابعًا ــ قال الحافظ أبو بكر البيهقي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُّ
الكبرى" ( 777 /6ــ رقم ،)9961 :عقب حديث ابن العالء:
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«رواه أبو داود ،عن قتيبة ،ثم قال :أبو داود" :وقال أحمد بن حنبل :هذا
حدث ِبه.
حديث ُمنكر ،قال" :وكان عبد الرحمن ال يُ ِ
الرخصة في ذلك بما هو أص ُّح ِمن حديث العالء"».اهـ
"باب ُّ
ث َّم ساق ــ رحمه هللا ــ تحت هذا التبويب ِعدَّة أحاديث تُخالف حديث العالء
بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ.
ثامنًا ــ قال الفقيه أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الموضوعات" ( ،)33 /1عن البخاري ومسلم:
«وكذلك فعال في أحاديث غرائب يرويها الثقاة العدول ل َّما انفرد بها واحد
ِمن الثقاة تركاها ،مثل حديث العالء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبى
هريرةَّ ،
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إذا انتصف شعبان فال تصوموا حتى يجيء
رمضان )).
صحيح" ،وترك هذا،
خرج مسلم كثيرا ِمن حديث العالء في "ال َّ
وقد َّ
وأشباههِ ،م َّما انفرد بِه العالء عن أبيه».اهـ
تاسعًا ــ قال الحافظ أبو عبد هللا الحاكم ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المدخل
إلى كتاب اإلكليل" (ص:)37 :
تفرد ِبه ثقة ِمن
«األحاديث األفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول َّ
الثقات ،وليس لها ُ
مخرجة في الكتب ،مثل :حديث العالء بن عبد
طرق
َّ
الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالِّ (( :إذا انتصف
صو ُموا حتَّى ي ِّجيء رمضا ُن )).
شعبانُ فال ت ُ
صحيح" ،وترك هذا وأشباهه،
خرج مسلم أحاديث العالء أكثرها في "ال َّ
وقد َّ
تفرد ِبه العالء ،عن أبيه ،عن أبي هريرة».اهـ
ِم َّما َّ
عاشرا ــ قال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
ً
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" (177 /6ــ عند حديث رقم:)1716:
«وقال جمهور العلماء:
الصوم تطوعا بعد النِصف ِمن شعبان ،وضعَّفوا الحديث الوارد فيه.
وقال أحمد وابن معين :أنه ُمنكر.
وقد استد َّل البيهقي بحديث الباب على ضعفه ،فقال:
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الرخصة في ذلك بما هو أصح ِمن حديث العالء".
" ُّ
وكذا صنع قبله الطحاوي».اهـ
وقال ــ رحمه هللا ــ أيضا في كتابه "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"
( 799 /1ــ رقم:)356 :
«قال أحمد :هو غير محفوظ».اهـ
حادي عشر ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"لطائف المعارف" (ص:)135:
«وقال األثرم" :األحاديث كلها ت ُخالفه" ،يُشير إلى أحاديث صيام النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص شعبان كله ،ووص ِله برمضان ،ونه ِيه عن التق ُّدم على رمضان بيومين.
صحيحة».اهـ
فصار الحديث حينئذ شاذًّا ُمخالفا لألحاديث ال َّ
ثاني عشر ــ قال الفقيه أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "الفروع" ):)77 /6
«وضعَّفه أحمد ،وغيره ِمن األئمة».اهـ
ثالث عشر ــ قال الفقيه المتولي ِمن الشافعية ــ رحمه هللا ــ كما في
كتاب"اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" ( ،)157 /6البن ال ُم ِلقن:
«إنَّه غير ثابت عند أهله».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" (:)677 /5
«وأجاب المتولي عن الحديث السابق (( :إذا انتصف شعبان فال صيام
حتى يكون رمضان )) بجوابين:
أحدهماَّ :
أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث».اهـ
رابع عشر ــ قال الفقيه أبو المحاسن الر ُوياني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "بحر المذهب" (:)317 /3
«والخبر الذي ذكرنا غير ثابت».اهـ
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خامس عشر ــ ذكر هذا الحديث أبو الفضل ابن طاهر المقدسي المعروف
بابن القيسراني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "أطراف الغرائب واألفراد ِمن
حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام الدارقطني" (.)6777
سادس عشر ــ قال العالمة مقبل بن هادي الوادعي ــ رحمه هللا ــ في
الصحة" (ص 676 :ــ رقم ،)666:عقب هذا
كتابه "أحاديث ُمعلَّة ظاهرها ِ
الحديث:
«هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بال ُحسن ،ولكن في "فيض
سنن" ،بلفظ (( :إذا انتصف شعبان
القدير" بعد عزوه ألحمد وأصحاب "ال ُّ
))َّ ،
سنن البيهقي" عن أبي
أن اإلمام أحمد قال" :هو غير محفوظ" ،وفي " ُ
داود عن أحمدُ " :منكر" ،وقال ابن حجر" :وكان ابن مهدي يتوقاه"».اهـ
اهـ
الجهة الثانية:
صرحة بجواز
مخالفته ِّلما هو أكثر وأص ُّح ِّمنه ِّمن األحاديث النَّبوية ال ُم ِّ
الصوم بعد النِّصف ِّمن شعبان.
ومن هذه األحاديث:
ِّ
أو ًًل ــ حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالً (( :ل يتقدَّم َّن
َّ
صو ُم صومهُ
أح ُدكُم رمضان بِّصو ِّم يو ٍم أو يومي ِّن إِّ ًَّل أن يكُون ر ُج ٌل كان ي ُ
صم ذ ِّلك اليوم)).
فلي ُ
أخرجه البخاري ( ،)1716واللفظ له ،ومسلم (.)1777
حيث د َّل على جواز تقدُّم رمضان بصوم ثالثة أيَّام فأكثر.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف المعارف"
(ص:)136:
« َّ
فإن مفهومه :جواز التقدُّم بأكثر ِمن يومين».اهـ
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح معاني
اآلثار" ( 76 /7ــ رقم:)3337 :
صو ُمهُ أح ُدكُم
«فل َّما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :إِّ ًَّل أن يُوافِّق ذ ِّلك صو ًما كان ي ُ
صمهُ )) ،د َّل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة األولى ،وعلى َّ
أن ما بعد
فلي ُ
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النِصف ِمن شعبان إلى رمضان ُحكم صومه ُحكم صوم سائر ال َّدهر ال ُمباح
صومه».اهـ
ثانيًا ــ حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ َّ
أن النَّبي
صو ُم يو ًما ،ويُف ِّط ُر يو ًما
الصي ِّام ِّإلى َّ ِّ
اود ،كان ي ُ
ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :أح ُّ
َّللا ِّصيا ُم د ُ
ب ِّ
)).
أخرجه البخاري ( ،)3677ومسلم (.)177-1167
النصف
ومن صام كصيام داود ــ عليه السالم ــ فال بُ َّد أن يقع صيامه بعد ِ
ِمن شعبان.
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح معاني
اآلثار" ( 79 /7ــ رقم ،)3365 :عقب هذا الحديث:
« فل َّما أباح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في هذه اآلثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم
ِمن سائر ال َّدهر ،د َّل ذلك َّ
أن صوم ما بعد النِصف ِمن شعبان ِم َّما قد دخل
في إباحة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمرو».اهـ
سئلت عن صيام رسول هللا
ثالثُا ــ حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ حين ُ
ملسو هيلع هللا ىلص ،فقالت (( :ولم أرهُ صائِّ ًما ِّمن شه ٍر ق ُّ
ام ِّه ِّمن شعبان،
ط أكثر ِّمن ِّصي ِّ
صو ُم شعبان ِّإ ًَّل ق ِّل ً
يال )).
صو ُم شعبان ُكلَّهُ ،كان ي ُ
كان ي ُ
أخرجه البخاري ( ،)1797-1757ومسلم ( ،)159-1165واللفظ له.
ظاهر في أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم بعد انتصاف شعبان.
وهذا
ٌ
رابعًا ــ حديث ِعمران بن حصين ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا صلى
سر ِّر شعبان؟
هللا عليه وسلم قال له أو آلخر ِمن الصحابة (( :أ ُ
صمت ِّمن ُ
صم يومي ِّن )).
قالً :ل ،قال :ف ِّإذا أفطرت ف ُ
رواه البخاري ( ،)1773ومسلم ( ،)1151واللفظ له.
وقال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 797 /6ــ رقم:)1773:
«قال أبو عبيد وال ُجمهور:
س ِميت بذلك الستسرار القمر فيها ،وهي:
ال ُمراد بال َّ
سرر هنا ِ
آخر الشهرُ ،
ليلة ثمان وعشرين ،وتسع وعشرين ،وثالثين».اهـ
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وهو دال أيضا على جواز الصوم بعد النِصف ِمن شعبان.
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح معاني
اآلثار" ( 73 /7ــ رقم ،)3337 :عقب هذا الحديث:
آخر شعبان.
«وهذا في ِ
ففي هذه اآلثار ِمن أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ ُ َّمته ما قد وافق ِفعله».اهـ
سا :حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ عند البخاري ( ،)1767ومسلم
خام ً
سول
ي سأل ر ُ
( ،)1171واللفظ له ،قالت (( :أ َّن حمزة بن عم ٍرو األسل ِّم َّ
صوم
سول َّ ِّ
َّ ِّ
َّللا إِّنِّي ر ُج ٌل أس ُر ُد ال َّ
َّللاُ علي ِّه وسلَّم ،فقال :يا ر ُ
َّللا صلَّى َّ
شئت )).
سف ِّر؟ قالُ :
أفأ ُ
شئت ،وأف ِّطر ِّإن ِّ
صم ِّإن ِّ
صو ُم فِّي ال َّ
قلت:
وإعالل الحديث بمخالفته ما هو أصح ِمنه وأكثر طريقة مشهورة عند أئمة
الحديث ،ونُقَّادِه األوائل ،وفقهاء ال ُمحدِثين.
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض كالم العلماء في إعالل هذا الحديث ِّمن جهة
المتن.
أو ًًل ــ قال اإلمام أبو داود السجستاني ــ رحمه هللا ــ في "مسائله عن اإلمام
َّ
أحمد بن حنبل" (:)7777
«سمعت أحمد ذكر حديث العالء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي
هريرةَّ (( :
أن النَّبي ــ عليه السالم ــ كان إذا دخل النِّصف ِّمن شعبان
أمسك عن الصوم )) ،فقال:
"كان عبد الرحمن بن مهدي لم يُحدِثنا بِهَّ ،
ألن النَّبي ــ عليه السالم ــ
وأم سلمةَّ (( :
أن النَّبي ــ عليه السالم ــ كان
ِخالفه" ،يعني :حديث عائشة ِ
يصوم شعبان )).
قال أحمد :هذا حديث ُمنكر ــ يعني :حديث العالء هذا».اهـ
ثانيًا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف
المعارف" (ص:)136:
«وردَّه اإلمام أحمد بحديثً (( :ل تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ))،
َّ
فإن مفهومه جواز التقدُّم بأكثر ِمن يومين».اهـ
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ثالثًا ــ قال الفقيه أبو يعلى الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "طبقات
الحنابلة" (:)376 /7
«وقال أحمد في رواية دمحم بن يحيى الكحال:
هذا الحديث العالء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة عن النَّبي
النصف ِّمن شعبان فال تصوموا )) ليس هو محفوظ.
ملسو هيلع هللا ىلص (( :إذا كان ِّ
والمحفوظ الذي يُروى عن أبي سلمة ،عن ِأم سلمةَّ ،
أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم (( :كان يصوم شعبان ورمضان ))».اهـ
عمدة
رابعًا ــ قال الفقيه بدر الدين العيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " ُ
القاري شرح صحيح البخاري" (:)793 /17
«وقال أبو عبد هللا ــ يعني :اإلمام أحمد ــ :هذا خالف األحاديث التي
ُرويت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص».اهـ
سا ــ قال الفقيه دمحم عبد الباقي ُّ
الزرقاني األزهري المالكي ــ رحمه هللا
خام ً
ــ في "شرح الموطأ" (:)775 /7
«ولم يأخذ ِبه أئ َّمة الفتوى ،ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص صام شعبان كله».اهـ
سا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف
ساد ً
المعارف" (ص:)135:
«وقال األثرم" :األحاديث كلها ت ُخالفه" ،يُشير إلى أحاديث صيام النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص شعبان كله ،ووص ِله برمضان ،ونه ِيه عن التق ُّدم على رمضان بيومين.
صحيحة.
فصار الحديث حينئذ شا ًّذا ُمخالفا لألحاديث ال َّ
وقال الطحاوي" :هو منسوخ" ،وحكى اإلجماع على ترك العمل بِه.
وأكثر العلماء على أنَّه ال يُعمل ِبه.
وقد أخذ آخرونِ ،منهم :الشافعي ،وأصحابه ،ونهوا عن ابتداء التطوع
بالصيام بعد نصف شعبان ِلمن ليس له عادة ،ووافقهم بعض المتأخرين ِمن
أصحابنا.
ثم اختلفوا في ِعلَّة النَّهي.
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فمنهم من قال :خشية أن يُزاد في شهر رمضان ما ليس ِمنه ،وهذا بعيد
ِّ
ج ًّدا فيما بعد النِصف ،وإنَّما يحتمل هذا في التقديم بيوم أو يومين.
ومنهم من قال :النَّهي للتقوى على صيام رمضان ،شفقة أن يُض ِعفه ذلك
ِّ
وروي ذلك عن وكيع.
عن صيام رمضانُ ،
وي ُر ُّد هذا صيام النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص شعبان كله ،أو أكثره ،ووصله برمضان ،هذا كله
بالصيام بعد نصف شعبان».اهـ
سابعًا ــ قال العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلحكام شرح أصول األحكام" (:)771-777 /7
«ومنع بعض الشافعية ِمن صوم النِصف األخير من شعبان ،...،وذهب
الجمهور إلى استحبابهِ ،لما تق َّدمه ِمن الحث على صيام شعبان ،وقال
الشيخ :ال يُكره صوم العشر األخير ِمن شعبان عند أكثر أهل العلم».اهـ
ثامنًا ــ قال الفقيه بدر الدين العيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "البناية
شرح الهداية" (:)71-77 /6
«وقال الشافعي ــ رحمه هللا ــ" :يُكره التطوع إذا انتصف شعبان ،لحديث
أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إذا انتصف
شعبان فال تصوموا )) ،رواه أبو داود ،والترمذي ،والنسائي.
قلت:
عارضه حديث ِعمران بن ُحصينَّ (( :
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال لرجل :هل
يُ ِ
صم )) ،رواه
صمت ِّمن سرر شعبان شيئ ًا؟ قالً :ل ،قال فإذا أفطرت ف ُ
ُ
البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
قال ال ُمنذري" :الصحيح َّ
س ِمي بذلك الستتار القمر
أن ِسرار الشهر ِ
آخرهُ ،
فيه" ،وقال أحمد ــ رحمه هللا ــ" :حديث أبي هريرة ليس بمحفوظ" ،قال:
حدثني بِه" ،قال" :وكان يتوفاه" ،فأنكره
"وسألنا عبد الرحمن بن مهدي فلم يُ ِ
ِمن حديث العالء ،وفي رواية حرب عن أحمد" :هذا حديث ُمنكر".
وقال الحافظ أبو جعفر ــ ويعني به :الطحاوي ــ" :هذا على وجه اإلشفاق
على صوم رمضان ال لكراهته في صومه ،حتى لو علمنا أنَّه يحصل له
ضعف في صومه منعناه".
قلت:
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صحاحِّ ،منها :ما رواه البخاري ،عن
وكيف وقد عارضه أحاديث عديدة ِ
أبي هريرة (( :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصوم شعبان كله )) ،وعنه (( :كان
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصومه إًل ً
قليال )) ،رواه مسلم.
ومنها :ما رواه أبو داود ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجه ،عن أ َّم سلمة:
ِّ
ً
(( َّ
كامال إًل شعبان
شهرا
سنة
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن يصوم من ال َّ
ً
ورمضان )).
ومنها :ما رواه الطحاوي ــ رحمه هللا ــ عن أسامة قال :قال رسول هللا
ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص (( :هو شهر يغفل الناس عن صيامه )).
فد َّل على َّ
أن الصوم فيه أفضل ِمن الصوم في غيره».اهـ
تنبيهات:
األول:
التنبيه َّ
أكثر العلماء على جواز الصوم بعد النِّصف ِّمن شعبان ،سواء كان ابتداء
للصوم أو مواصلة للصيام قبله.
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض كالم أهل العلم في تقرير ذلك:
أو ًًل :قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف
َّ
المعارف" (ص ،)135:عن حديث الصوم بعد انتصاف شعبان:
«وقال الطحاوي" :هو منسوخ" ،وحكى اإلجماع على ترك العمل بِه.
وأكثر العلماء على أنَّه ال يُعمل ِبه».اهـ
ثانيًا :قال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" (177 /6ــ عند حديث رقم:)1716:
«وقال جمهور العلماء:
يجوز الصوم تطوعا بعد النِصف ِمن شعبان ،وضعَّفوا الحديث الوارد
فيه».اهـ
ثالثًا :قال الفقيه بدر الدين العيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "نُخب
األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار" (:)661 /7
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«ص :وخالفهم في ذلك آخرون ،فقالوا :ال بأس بصوم شعبان كله ،وهو
غير من ِهي عنه.
ش :أي :خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ،وأراد بِهم مجاهدا،
واألوزاعي ،والنَّخعي ،والثوري ،وأبا حنيفة ،وأصحابه ،ومالكا،
والشافعي ،وأحمد ،وأصحابهم ،وجماهير العلماء ِمن التابعين ،ومن بعدهم،
فإنَّهم قالوا :ال بأس بصوم شعبان كله ،وهو ُمستحب غير من ِهي عنه،
وأم سلمة ،وعطاء بن
ُ
وروي ذلك عن أنس ،وأسامة بن زيد ،وعائشةِ ،
يسار ــ رضي هللا عنهم ــ».اهـ
رابعًا :قال الفقيه دمحم عبد الباقي ُّ
الزرقاني األزهري المالكي ــ رحمه هللا ــ
في "شرح الموطأ" ( ،)775 /7عقب حديث العالء:
«ولم يأخذ ِبه أئ َّمة الفتوى ،ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص صام شعبان كله».اهـ
سا :قال العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
خام ً
"اإلحكام شرح أصول األحكام" (:)771-777 /7
«منع بعض الشافعية ِمن صوم النِصف األخير من شعبان ،...،وذهب
الجمهور إلى استحبابهِ ،لما تقدَّمه ِمن الحث على صيام شعبان ،وقال
الشيخ :ال يُكره صوم العشر األخير ِمن شعبان عند أكثر أهل العلم».اهـ
سا :قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "مراتب
ساد ً
اإلجماع" (ص:)61-67:
«وأجمعوا َّ
أن من تطوع بصيام يوم واحد ،ولم يكن يوم الشك ،وال اليوم
الذي بعد النِصف ِمن شعبان ،وال يوم جمعة ،وال أيَّام التشريق الثالثة بعد
يوم النَّحر ،فإنَّه مأجور ،حاشا المرأة ذات الزوج ،واتفقوا على أنَّها إن
صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنَّها مأجورة».اهـ
وحمل ابن حزم ــ رحمه هللا ــ حديث العالء:
على المنع ِمن صوم اليوم السادس عشر ِمن شعبان فقط.
ويجوز عنده الصوم بعد السادس عشر ِمن شعبان.
حيث قال في كتابه "ال ُمحلَّى" ( 667-669 /6ــ مسألة رقم:)777:
«مسألة:
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عا أصال ،وال ِلمن
وال يجوز صوم اليوم السادس عشر ِمن شعبان تطو ًّ
صادف يوما كان يصومه».اهـ
ث َّم احت َّج بحديث العالء بن عبد الرحمن.
وقال بعد ذلك:
صحيح
كره قو ٌم الصوم بعد ِ
النصف من شعبان جملة ،إال أ َّن ال َّ
«وقد ِ
ال ُمتيقَّن ِمن ُمقتضى لفظ هذا الخبر:
النصف ِمن شعبان ،وال يكون الصيام في أقل ِمن
النَّهى عن الصيام بعد ِ
يوم ،وال يجوز أن يُحمل على النَّهى عن صوم باقى الشهر ،إذا ليس ذلك
ِبينا.
وال يخلو شعبان ِمن أن يكون ثالثين ،أو تسعُا وعشرين ،فإن كان ذلك،
فانتصافه بخمسة عشر يوما ،وإن كان تسعا وعشرين ،فانتصافه في نصف
النصف.
اليوم الخامس عشر ،ولم يُنه عن الصيام بعد ِ
فحصل ِمن ذلك النَّهى عن صيام اليوم السادس عشر بال شك...
َّللا
سول َّ ِّ
وقد ُر ِوينا ما ذكرنا قبل ِمن قول ِأم سلمة أ َّم المؤمنين (( :أ َّن ر ُ
صو ُم شعبان ي ِّصلُهُ بِّرمضان )) ،وقول عائشة
َّللاُ علي ِّه وسلَّم كان ي ُ
صلَّى َّ
صو ُم شعبان ُكلَّهُ َّإًل
ِأم المؤمنين (( :أنَّهُ ــ علي ِّه ال َّ
سال ُم ــ كان ي ُ
صالةُ وال َّ
ق ِّل ً
يال )).
وقولهما هذا :يقتضي أنَّه ــ عليه السالم ــ كان يداوم ذلك ،فوجب استعمال
هذه األخبار كلها ،وأ َّال يُر َّد ِمنها شيء لشيء أصال ،فص َّح صيام أكثر
آخره ،فلم يبق يقين النَّهى إال على
شعبان مرغوبا فيه ،وص َّح جواز صوم ِ
ما ال شك فيه ،هو اليوم السادس عشر ،كما قلنا».اهـ
التنبيه الثاني:
عن تحرير مذهب اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ حول عدم الصوم بعد
النِّصف ِّمن شعبان.
صا عن اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "األُم" ،وال في
لم أجد ن ًّ
" ُمختصر" تلميذه اإلمام ال ُمزني ــ رحمه هللا ــ:
حول ُحكم الصيام بعد انتصاف شعبان.
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سننه" ،عن الشافعي شيئا ،عقب
وال نقل اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
حديث العالء بن عبد الرحمن.
وال وجدته في عديد ِمن كتب فقهاء الشافعية ــ رحمهم هللا ــ ،ووجدت أنَّهم
يذكرونه وجها ،أو ينسبونه إلى األصحاب.
صا إال عن عدد قليل
ولم أجد النِسبة إلى اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ ن ًّ
جو ٌز كما جرت عليه عادة
جدا ِمن ُم ِ
تأخري الحنفية والحنابلة ،ولعلَّه ت ُّ
كثير ،بناء على َّ
أن عدم الصوم هو األصح عند الشافعية.
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ خالصة مذهب الشافعية ــ رحمهم هللا ــ في الصوم
بعد النِّصف ِّمن شعبان.
أو ًًل :قال الفقيه سراج الدين ابن ال ُم ِلقن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
َّ
عمدة األحكام" ( 167 /6ـ ،)151بعد حديث (( ًل تق َّد ُموا
"اإلعالم بفوائد ُ
ً
رجال كان يصوم صو ًما فليصمه )):
يوم وًل يومينَّ ،إًل
رمضان
بصوم ٍ
ِّ
« الثالث :فيه التصريح بالنَّهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو
يومين تطوعا ِمن غير عادة وذلك على طريق االحتياط ِلرمضان،
ومقتضاه أنَّه يجوز بأكثر.
صباغِ ،من أصحابنا.
وهو ُمقتضى كالم البندنيجي ،وابن ال َّ
وحاصل الخالف عندنا في المسألة أربعة أوجه:
أحدها :هذا.
وثانيها :أنه إذا انتصف شعبان يحرم الصوم ،و ِبه قطع
حققون ِمن أصحابنا ،لقوله ــ عليه الصالة والسالم ــ (( :إذا انتصف
ال ُم ِ
سنن األربعة" من حديث أبي
شعبان فال تصوموا )) ،رواه أصحاب "ال ُّ
هريرة ،وص َّححه الترمذي ،وابن ِحبَّان.
والقائل بهذا يُجيب عن حديث أبي هريرة الذي في الكتابَّ :
بأن قوله(( :
بيوم وًل يومين )) ليس للتخيير ،وإنَّما هو ِلتبيين المنع ِمن التقديم عليه
بالصوم ،ألنَّه الغالب في الواقع ِم َّمن يقصد استقبال الشهر.
وأم ُد المنع فيه نصف شعبان كما هو مبيَّن في حديث أبي هريرة اآلخر.
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والوجه الثالث :أنَّه يجوز وال يُكره ،وبِه قطع المتولي ،وقال في الحديث
الذي أوردناه" :إنَّه غير ثابت عند أهله".
الروياني».اهـ
والرابع :يُكره كراهة تنزيه ،واختار ُّ
ثانيًا :قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المجموع شرح ال ُمهذَّب" (:)677 /5
«أ َّما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك ،ففيه وجهان:
حققين :ال يجوز ،للحديث
أصحهما :وبه قطع ال ُمصنِف ،وغيره ِمن ال ُم ِ
السابق.
والثانى :يجوز وال يُكره.
وبِه قطع ال ُمتولي ،وأشار ال ُمصنِف في "التنبيه" إلى اختياره.
وأجاب ال ُمتولي عن الحديث السابق (( :إذا انتصف شعبان فال صيام حتى
يكون رمضان )) بجوابين:
أحدهما :أ َّن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث.
ضعف بالصوم ،فيُؤمر بالفطر حتى
والثانى :أنَّه محمول على من يخاف ال َّ
يقوى لصوم رمضان.
صحيح ما قاله ال ُمصنِف ،وموافقوه ،والجوابان اللذان ذكرهما ال ُمتولي
وال َّ
يُنازع فيهما».اهـ
ثالث ًا :قال الفقيه أبو البقاء الدَّميري الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "النَّجم
الوهاج في شرح المنهاج" ()317-319 /3
«تتمة:
في الصوم بعد نصف شعبان غير يوم الشك :أربعة أوجه.» ...اهـ
رابعًا :قال الفقيه أبو المحاسن الر ُوياني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"بحر المذهب" (:)317 /3
« ُروي عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا انتصف شعبان فال تصوموا حتى
وروي (( :فال صوم إًل لرمضان )).
يدخل رمضان ))ُ ،
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قال أصحابنا :إذا ابتدأ الصوم قبل انتصاف شعبان ،ثم وصله برمضان ،أو
آخر أيَّام شعبان ِوردا له فصام :ال يُكره ،ويجوز له ذلك.
وافق ِ
ولو ابتدأ صيام نفل ِمن غير سبب بعد انتصاف شعبان ،ووصل برمضان:
ُكره ذلك ،وإن لم يكن شك ،ألنَّه يُشبِه استقبال الفرض ،وقد ورد عنه...،
وهذه الكراهية هي كراهة تنزيه عندي.
ومن أصحابنا من قال :ال يُكره ذلك بحال ،لقوله ملسو هيلع هللا ىلصً (( :ل يتقدموا
ِّ
رمضان بيوم أو يومين )) ،فنهى عن صوم يومين قبل رمضان ،والخبر
الذي ذكرنا غير ثابت».اهـ
سا :قال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
خام ً
"التهذيب في فقه اإلمام الشافعي" (:)777 /3
«وإذا انتصف شعبان يُكره الصوم استقباال للشهر ،إال أن يوافِق صوما
كان يصومه ِمن قبل».اهـ
سا :قال الفقيه أبو الحسين العمراني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
ساد ً
"البيان في مذهب اإلمام الشافعي" (:)657-667 /3
فروي عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا انتصف شعبان فال صيام
إذا ثبت هذاُ ،
حتى يكون رمضان )).
واختلف أصحابنا في معناه:
فقال الشيخ أبو إسحاق :معناه إذا أراد صوم يوم الشك عن التطوع الذي
ال عادة له ِبهَّ ،
النصف جاز ،وإن وصلَّه بما بعد
فإن وصله بما قبل ِ
النَّصف لم يجز.
وقال ابن الصباغ :يحتمل أن يكون ليتقوى بِه ال ُمفطر على صوم رمضان،
َّ
جوز أن
ألن دليل قوله ملسو هيلع هللا ىلصً (( :ل تتقدموا الشهر بيوم وًل بيومين )) يُ ِ
يتق َّدمه بأكثر ِمن ذلك».اهـ
سابعًا :قال الفقيه عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلحكام شرح أصول األحكام" (:)771-777 /7
«ومنع بعض الشافعية ِمن صوم النِصف األخير من شعبان».اهـ
التنبيه الثالث:
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عن جمع بعض ِّمن ص َّحح حديث (( :إذا انتصف شعبان فال تصوموا ))
بينه ،وين أحاديث الجواز.
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض ما وقفت عليه ِّمن كالم ألهل العلم حول هذا
الجمع:
األول:
الجمع َّ
قال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (177 /6ــ عند حديث رقم::)1716:
«ثم جمع بين الحديثين ــ يعني :الطحاوي ــ:
َّ
بأن حديث العالء محمول على من يُض ِعفه الصوم ،وحديث الباب
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ،وهو جمع حسن».اهـ
وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح معاني
اآلثار" ( 76 /7ــ رقم ،)3337 :عقب هذا الحديث:
«فل َّما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا ،د َّل ذلك َّ
أن النَّهى الذي كان ِمن رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حديث أبى هريرة ــ رضي هللا عنه ــ الذي ذكرناه في َّأول هذا
ص َّوام رمضان ،ال ِلمعنى غير
الباب ،لم يكن إال على اإلشفاق ِمنه على ُ
ذلك ،وكذلك نأ ُمر من كان الصوم بقُرب رمضان يدخله ِبه ضعف يمنعه
ِمن صوم رمضان أن ال يصوم حتى يصوم رمضانَّ ،
ألن صوم رمضان
أولى ِبه ِمن صوم ما ليس عليه صومه ،فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن
يُحمل عليه معنى ذلك الحديث ،حتى ال يُضاد غيره ِمن هذه األحاديث ،وقد
ُروي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما أمر بِه عبد هللا بن عمرو ،ما ي ُدل على ذلك
أيضا».اهـ
وقال الفقيه ِسراج الدين ابن ال ُم ِلقن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" ( )-151/6في استبعاد هذا الجمع:
«ذكر بعضهم في النَّهي عن تق ُّدم رمضان بالصوم:
"إنَّما كان ألجل التقوي على صيام رمضان".
وهو بعي ٌد ،فإن ذلك إذا أضعف عن رمضان كان شعبان كله أولى بأن
اإلجماع على جواز صومه كله ،بل على استحبابه».اهـ
يُضعف ،وقد قام ِ
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الجمع الثاني:
يُحمل النَّهي على ابتداء الصوم بعد النِصف ِمن شعبان ،دون من كان
صائما قبل النِصف ،ث َّم واصل بعده ،أو كانت له عادة صيام ،كمن يصوم
صيام داود.
سنن أبي
حيث قال اإلمام ابن قيِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تهذيب ُ
داود وإيضاح مشكالته" ( 331 /5ــ مع "عون المعبود"):
« قالوا:
وأ َّما ظن ُمعارضته باألحاديث الدالة على صيام شعبان فال ُمعارضة
بينهماَّ ،
وإن تلك األحاديث ت ُدل على صوم نصفه مع ما قبله ،وعلى الصوم
ال ُمعتاد في النِصف الثاني.
وحديث العالء ي ُدل على المنع ِمن تعمد الصوم بعد النِصف ،ال لعادة ،وال
مضافا إلى ما قبله ،ويشهد له حديث التق ُّدم».اهـ
الجمع الثالث:
َّ
النصف ِمن شعبان احتياطا
أن النَّهي محمول على من يتع َّمد الصوم بعد ِ
لرمضان.
سننه" (:)963
حيث قال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
«ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم :أن يكون الرجل مفطرا ،فإذا
ب ِقي ِمن شعبان شيء أخذ في الصومِ ،لحال شهر رمضان.
وقد ُروي عن أبي هريرة ،عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ما يُش ِبه قولهم ،حيث قال ملسو هيلع هللا ىلصً (( :ل
صو ُمهُ أح ُدكُم
تق َّد ُموا شهر رمضان ِّب ِّصي ٍام ِّإ ًَّل أن يُوافِّق ذ ِّلك صو ًما كان ي ُ
)) ،وقد د َّل في هذا الحديث أنَّما الكراهية على من يتع َّمد الصيام ِلحال
رمضان».اهـ
وجاء في كتاب "لوامع ال ُّدرر في هتك استار ال ُمختصر" (ِ ،)57 /6من
كتب المالكية:
«وقد ذكر بعض أهل العلم َّ
أن معنى هذا النَّهي:
المبالغة في االحتياط ،لئ َّال يختلط برمضان ما ليس ِمنه ،ويكون هذا بمعنى
َّ
الحطاب».اهـ
نهيه عن أن يتقدم أح ٌد عن رمضان بيوم أو يومين ،قاله
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قلت:
وهذا الجمع فيه نظر ،بل هو ضعيف ،ألمرين:
األول:
األمر َّ
َّ
نص
صو ُموا ))ِ ،من األحاديث التي َّ
أن حديثِّ (( :إذا انتصف شعبا ُن فال ت ُ
أكابر أئمة الحديث ،ونُقَّاد ال ِعلل ،كابن مهدي ،وأحمد بن حنبل ،ويحيى بن
معين ،وأبي بكر األثرم ،وغيرهم ،على ِعلَّته ،وهي أنَّه ُمنكر ،وأنَّه ِم َّما
أُن ِكر ِمن حديث العالء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ــ رضي
هللا عنه ــ.
نص الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ
وقد تقدَّم أيضا ُّ
على تضعيف جماهير العلماء لهذا الحديث.
وعليه:
فال يصلح أن يُعارض ال ُحكم عليه بأنَّه ُمنكر ،بتصحيح ِمن ص َّححه ِم َّمن
تقدَّم ،كالترمذي ،وابن ِحبَّان ،والحاكم ،بناء على ظاهر إسناده ،فكيف بمن
تأ َّخر عنهم ،ثم يُجمع بينه وبين األحاديث األصح واألكثر ،و ُمعظمها عند
البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
مع َّ
صفوا بالتساهل في ال ُحكم
أن الترمذي ،وابن ِحبَّان ،والحاكم ،أيضا قد ُو ِ
على األحاديث ِمن قِبل غير واحد ِمن أهل العلم ،وخالفهم في هذا الحديث
من هو أكبر ِمنهم في علم الحديث وأجل.
فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف المعارف"
(ص:)136:
«أ َّما تصحيحه :فص َّححه غير واحدِّ ،منهم:
الترمذي ،وابن ِحبَّان ،والحاكم ،وابن عبد البر.
وتكلَّم فيه من هو أكبر ِمن هؤالء ،وأعلم ،وقالوا :هو حديث ُمنكر.
ِّمنهم :عبد الرحمن بن مهدي ،وأحمد ،وأبو ُزرعة الرازي ،واألثرم».اهـ
وأيضا إنَّما نحتاج إلى مثل هذا الجمع لو كان األئمة قد ص َّححوه ،فكيف
بحديث قد حكم جماهير العلماء بتضعيفه ،وأعلَّه أكابر ال ُمحدِثين و ُمقد َِّميهم:
بأنَّه ُمنكر.
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األمر الثاني:
َّ
صو ُموا )) ،لو أمكن الجمع بينه
أن حديثِّ (( :إذا انتصف شعبا ُن فال ت ُ
وبين بعض األحاديث ،فال يستقيم مع األحاديث األُخرى.
صحيحين ،مرفوعاً (( :ل يتقدَّم َّن أح ُدكُم رمضان
كحديث أبي هريرة في ال َّ
صم ذ ِّلك
صو ُم صومهُ ،فلي ُ
ِّبصو ِّم يو ٍم أو يومي ِّنِّ ،إ ًَّل أن يكُون ر ُج ٌل كان ي ُ
اليوم )).
النصف ِمن شعبان ،وقبل رمضان بأكثر
فإنَّه ظا ِه ٌر في جواز الصوم بعد ِ
ِمن يومينِ ،لمن ليست له عادة في الصيام.
و ِلهذا كان هذا الحديث ِمن أكثر األحاديث ذِكرا عند العلماء واستعماال في
سنة
ر ِد مخالفة حديث العالء بن عبد الرحمن ،وعلى رأسهم إمام أهل ال ُّ
أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ.
ومثله:
صحيحين" َّ
أن رسول
حديث ِعمران بن حصين ــ رضي هللا عنه ــ في "ال َّ
سر ِّر شعبان؟ قالً :ل،
هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له أو آلخر ِمن الصحابة (( :أ ُ
صمت ِّمن ُ
صم يومي ِّن )).
قال :ف ِّإذا أفطرت ف ُ
آخر الشهر.
سررِ :
وال ُمراد بال َّ
وفي الختام:
َّ
وعز ــ أن ينفعني ،وإخواني طالب العلم ،وعموم الناس،
أسأل هللا ــ ج َّل
بهذه الكتابة ،وهذا البحث ،إنَّه سميع ُمجيب.
وكتبه:
عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن ال ُجنيد.
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