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إذا انتصف )) : ف حديثع  وض   شعبان انتصافم بعد والتطوع بالص جواز

ثين في قول (( شعبان فال تصوموا   أكثر الفقهاء والُمحد ِّ

 

 .فىط  الحمُد هلل، وسالٌم على عباده الذين اص  

لم الحديث والفقه ــ سدَّدك هللا وزادك علًما وعماًل ــوبعد  :، يا طالب عِّ

والترمذي  واللفظ له، ،(7339)أبو داود ، و(7979)أحمد فقد أخرج 

 ،(1561)، وابن ماجه (7773" )السُّنن الكبرى"والنسائي في  ،(937)

ِمن طريق العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ــ وغيرهم، 

 : رضي هللا عنه ـــ أنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .(( ت ُصوُمواإِّذ ا ان ت ص ف  ش ع ب اُن ف ال  )) 

 .رُمنك   حديثٌ  وهو

ن جهتين والفقه ــ رحمهم هللا ــ وقد أع لَّه أكابر أئمة الحديث  :مِّ

  :الجهة األولى

د العالء بن عبد الرحمن  .بِّه، ــ رحمه هللا ــ تفرُّ

داته، وعنده فيه ختل فٌ مُ العالء و ، وأُنِكر ِمن حديثه أشياء، وتُكل ِم على تفرُّ

ا أُنِكر عليه ،اضطراب  :وِممَّ

 .هذا الحديث

عيناإلمام  فقال ــ 1 زل الناس ، لم ي  كليس بذا» :ــ رحمه هللا ــ يحيى بن م 

 اهـ.«يتوقون حديثه

ة  اهـ.«ليس بالقوي» :وقال مرَّ

ة  رىوقال مرَّ  اهـ.«ةجَّ ليس حديثه بحُ  ،ب الحديثضطرِ مُ » :أُخ 

ع ة اإلمام وقال  ــ 2 ما  القويليس هو ب»: ــ رحمه هللا ــ الرازيأ بو ُزر 

 اهـ.«يكون

وى عنه صالح، ر  »: ــ رحمه هللا ــ الرازيأ بو حاتم  اإلمام وقال ــ 3

 اهـ.«ن حديثه أشياءر مِ نكِ ه أُ نَّ الثقات، ولكِ 
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اإلرشاد في معرفة "في كتابه  ــ رحمه هللا ــ الخليليالحافظ قال و ــ 4

 : (65:ــ رقم 717 /1" )علماء الحديث

 ،عن أبيه ،كحديث   ،ع عليهاتاب  د بأحاديث ال يُ تفرَّ ه ي  ألنَّ  ،فيه فٌ ختل  ديني مُ م  »

صوم ن شعبان فال صف مِّ ذا كان الن ِّ إ))  :بي ملسو هيلع هللا ىلصعن النَّ  ،عن أبي هريرة

 .((حتى رمضان 

 ن حديثه، دون هذا،المشاهير مِ  "حيحالصَّ "وقد أخرج مسلم في 

 اهـ.«والشواذ

/ 5" )ِسي ر أعالم النُّبالء"وقال الحافظ الذهبي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 5

179:) 

ب ن أغر  ومِ ، ر عليهنكِ ب ما أُ تجنَّ ن، لكن يُ نزل حديثه عن درجة الحس  ال ي  »

إذا انتصف شعبان فال )) : امرفوع   ،عن أبي هريرة ،عن أبيه ،هى بِ ت  ما أ  

 اهـ.«(( تصوموا

ب "بدر الدين الع يني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه الُمحد ِث وقال  ــ 6 نُخ 

 :(667/ 7" )األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار

د بهذا » العالء بن عبد الرحمن، فإنَّ فيه مقاال  ألئمة هذا الشأن، وقد تفرَّ

 اهـ.«الحديث

هذا ، عقب (7339" )ُسننه"في ــ رحمه هللا ــ أبو داود  اإلماموقال  ــ 7

 : الحديث

 اهـ.«عن أبيه ،ه غير العالءبِ  ي ِجئ  ولم »

ة  اهـ.«شعبان أنكروا على العالء صيام»: وقال مرَّ

حديثه  ، عقب(937" )ُسننه"في ــ رحمه هللا ــ  وقال اإلمام الترمذي ــ 8

 :هذا

 اهـ.«اللفظ على هذا ،هن هذا الوج  ال نعرفه إال مِ »

، (7773) "السُّنن الكبرى"في  ــ رحمه هللا ــ النسائي اإلماموقال  ــ 9

 : عقبه

 اهـ.«وى هذا الحديث غير العالء بن عبد الرحمنا ر  ال نعلم أحد  »

 :قلت
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ن نصَّ  مَّ ن األئمة األوائل ــ رحمهم هللا ــ ومِّ  :على إعالل هذا الحديثمِّ

معين، وأبو ُزرعة  يحيىحنبل، وأحمد بن هدي، وعبد الرحمن بن م  

 : الرازي، واألث رم، فقالوا

  اهـ.«حديث منكر»

 : وأعلَّه أيًضا

وياني، والرُّ النَّسائي، والخليلي، وابن ع دي، والبيهقي، وابن الجوزي، 

ومقبل وابن عثيمين، ، والذهبي، وابن رجبوُمغلطاي، والمتولي، 

 .الوادعي، وغيرهم

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه ون س ب  ج  فتح "الحافظ ابن ح 

 (1716:ــ عند حديث رقم 177/ 6)" الباري شرح صحيح البخاري

 :، فقالتضعيفه إلى جماهير العلماء

 : وقال جمهور العلماء»

 اهـ.«الصوم تطوع ا بعد الن ِصف ِمن شعبان، وضعَّفوا الحديث الوارد فيه

 :هذا الحديثإعالل ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض كالمهم حول 

ًًل ــ لطائف "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  أوَّ

 (:136:ص" )المعارف

ة هذا الحديث، ثُمَّ العمل بِه»  .واختلف العلماء في ِصحَّ

ا تصحيحه حه غير واحد،  :أمَّ نهمفصحَّ ان، والحاكم، ِحبَّ الترمذي، وابن  :مِّ

 .وابن عبد الب ر

ن هو أكبر ِمن هؤالء  : وأعلم، وقالوا ،وتكلَّم فيه م 

نهمهو حديث ُمنكر،  هدي، وأحمد، وأبو ُزرعة عبد الرحمن بن م   :مِّ

 .الرازي، واألث رم

دَّه اإلمام أحمد بحديث ، ((ًل تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) : ور 

 اهـ.«دُّم بأكثر ِمن يومينفإنَّ مفهومه جواز التق

ب  ــ ثانيًا مسائله "في ــ رحمه هللا ــ الِكرماني بن إسماعيل قال اإلمام حر 

 (:1767/ 3" )عن اإلمام أحمد بن حنبل
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ن حديث مِ  ،حدثنا أبو بكرــ،  العالء :أراه يعني ــث حد ِ لم يُ : أحمدقال »

، (( ن شعبانصف مِّ كان الن ِّ إذا  )): ــ عليه السالمــ بي عن النَّ  ،أبي هريرة

ث بهذا حد ِ هدي ال يُ كان عبد الرحمن بن م  : وقال، ر أحمد الحديثوأنك  

 اهـ.«الحديث

، لإلمام ابن تيمية ــ (567/ 7" )عمدة الفقه"في شرح كتاب جاء  ــ ثالثًا

 :رحمه هللا ــ

بي صلى سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النَّ ": بوقال حر  »

: (( ن شعبان فال صوم إًل رمضانصف مِّ إذا كان الن ِّ )) : عليه وسلم هللا

 اهـ.«"رنك  هذا حديث مُ 

، للزيلعي الحنفي ــ رحمه (377/ 7" )ن صب الراية"في كتاب جاء  ــ رابعًا

 :هللا ــ

وسألت : قال، هذا الحديث ليس بمحفوظ": ه قالعن اإلمام أحمد أنَّ  يوورُ »

: قال أحمد ،وكان يتوقاه ،هثني بِ حد ِ ولم يُ ، حهصح ِ هدي فلم يُ عنه ابن م  

 اهـ.«ن حديثه إال هذار مِ نك  يُ  والعالء ثقة ال

ــ رحمه هللا ــ في كتابه الُجرجاني ابن ع ِدي أبو أحمد قال الحافظ  خامًسا ــ

 :(197/ 6)" الكامل في ضعفاء الرجال"

وهو  :يعنيــ قيل ألحمد بن حنبل  :عدي يقولسمعت أحمد بن حفص السَّ »

 :ـ حاضر

ن شعبان فال يصوم أحد حتى صف مِّ إذا كان النَّ  )): حديث أبي هريرة

حديث العالء كان يرويه  :ثم قال ،ذاك ضعيف :قال، ((يصوم رمضان 

 اهـ.«كهوابن مهدي فكان يرويه ثم تر   ،وكيع عن أبي العميس عن العالء

/ 7" )الضعفاء"ــ رحمه هللا ــ كما في  البرذعيالحافظ قال  ــ ًساساد

377:) 

إذا انتصف )) : وشهدت أبا ُزرع ة يُنِكر حديث العالء بن عبد الرحمن»

 اهـ.«ُمنك ر :، وزعم أنَّه((شعبان 

السُّنن "كتابه في ــ رحمه هللا ــ البيهقي أبو بكر قال الحافظ  ــا بعً سا

 :عقب حديث ابن العالء ،(9961 :ــ رقم 777/ 6" )الكبرى
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هذا  :وقال أحمد بن حنبل" :أبو داود :ثم قال ،عن قتيبة ،رواه أبو داود»

 .هث بِ حد ِ وكان عبد الرحمن ال يُ " :قال ،رنك  حديث مُ 

 اهـ.«"ن حديث العالءمِ  خصة في ذلك بما هو أصحُّ باب الرُّ "

تحت هذا التبويب ِعدَّة أحاديث تُخالف حديث العالء ــ رحمه هللا ــ ثمَّ ساق 

 .بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ

ج ابن الجوزي الحنبلي  ا ــثامنً  في كتابه  ــ رحمه هللا ــقال الفقيه أبو الفر 

 :، عن البخاري ومسلم(33/ 1" )الموضوعات"

د بها واحد ا انفر  رويها الثقاة العدول لمَّ  في أحاديث غرائب ي  ال  ع  وكذلك ف  »

عن أبى  ،عن أبيه ،الرحمن مثل حديث العالء بن عبد ،ن الثقاة تركاهامِ 

 يءجإذا انتصف شعبان فال تصوموا حتى ي  )) : بي ملسو هيلع هللا ىلص قالالنَّ  أنَّ  ،هريرة

 .((رمضان 

 ،ك هذاتر  و ،"حيحالصَّ "ن حديث العالء في ا مِ ج مسلم كثير  وقد خرَّ 

 اهـ.«ه العالء عن أبيهد بِ ا انفر  مَّ مِ  ،وأشباهه

دخل الم  "قال الحافظ أبو عبد هللا الحاكم ــ رحمه هللا ــ في كتابه  تاسعًا ــ

 :(37: ص) "إلى كتاب اإلكليل

د بِه ثقة ِمن  رويها الثقاتالتي ي   الغرائب األحاديث األفراد» العدول تفرَّ

حديث العالء بن عبد  :مثل ،جة في الكتبمخرَّ رق ها طُ ل   الثقات، وليس

إِّذ ا ان ت ص ف  )) : بي ملسو هيلع هللا ىلص قالعن النَّ  ،عن أبي هريرة ،عن أبيه ،الرحمن

اُن  ض  م  يء  ر  تَّى ي جِّ  .((ش ع ب اُن ف ال  ت ُصوُموا ح 

 ،ك هذا وأشباههوتر   ،"الصَّحيح"ج مسلم أحاديث العالء أكثرها في وقد خرَّ 

 اهـ.«عن أبي هريرة ،عن أبيه ،ه العالءد بِ ا تفرَّ مَّ مِ 

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ عاشًرا ج  قال الحافظ ابن ح 

 :(1716:ــ عند حديث رقم177/ 6)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"

  :وقال جمهور العلماء»

 .الوارد فيه فوا الحديثوضعَّ  ،ن شعبانصف مِ ا بعد الن ِ الصوم تطوع  

 .رنك  أنه مُ  :عينبن م  اوقال أحمد و

 :فقال ،البيهقي بحديث الباب على ضعفه دلَّ وقد است  
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 ".ن حديث العالءخصة في ذلك بما هو أصح مِ الرُّ "

 اهـ.«نع قبله الطحاويوكذا ص  

ا في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال   "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"أيض 

 :(356 :ــ رقم 799/ 1)

 اهـ.«هو غير محفوظ: قال أحمد»

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ حادي عشر

 (:135:ص" )لطائف المعارف"

، يُشير إلى أحاديث صيام النَّبي "خالفهاألحاديث كلها تُ : "وقال األثرم»

 .م على رمضان بيومينه عن التقدُّ ه برمضان، ونهيِ ملسو هيلع هللا ىلص شعبان كله، ووصلِ 

 اهـ.«فصار الحديث حينئذ شاذًّا ُمخالف ا لألحاديث الصَّحيحة

قال الفقيه أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في  عشر ــ ثاني

 (:77/ 6" (فروعلا"كتابه 

 اهـ.«ن األئمةوغيره مِ  ،فه أحمدوضعَّ »

في قال الفقيه المتولي ِمن الشافعية ــ رحمه هللا ــ كما  عشر ــ لثثا

 :، البن الُملق ِن(157/ 6" )م بفوائد عمدة األحكاماإلعال"كتاب

 اهـ.«إنَّه غير ثابت عند أهله»

المجموع "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 (:677/ 5" )شرح الُمهذَّب

إذا انتصف شعبان فال صيام )) : وأجاب المتولي عن الحديث السابق»

 : بجوابين ((حتى يكون رمضان 

 اهـ.«أنَّ هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث :أحدهما

ُوياني الشافعي  عشر ــ رابع في  ــ رحمه هللا ــقال الفقيه أبو المحاسن الر 

 :(317/ 3) "حر المذهبب  "كتابه 

 اهـ.«كرنا غير ثابتالذي ذ  ر والخب  »
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بن طاهر المقدسي المعروف اأبو الفضل ذ كر هذا الحديث  خامس عشر ــ

ن أطراف الغرائب واألفراد مِ "ــ رحمه هللا ــ في كتابه  بابن القيسراني

 (.6777" )حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام الدارقطني

وادعي ــ رحمه هللا ــ في قال العالمة مقبل بن هادي ال سادس عشر ــ

، عقب هذا (666:ــ رقم 676: ص) "حةة ظاهرها الص ِ علَّ أحاديث مُ "كتابه 

 :الحديث

فيض "سن، ولكن في مت عليه بالحُ نده حك  هذا الحديث إذا نظرت إلى س  »

 إذا انتصف شعبان))  :بلفظ ،"ننالسُّ "زوه ألحمد وأصحاب بعد ع  " القدير

عن أبي " نن البيهقيسُ "وفي ، "هو غير محفوظ" :اإلمام أحمد قال أنَّ  ،((

 اهـ.«"هدي يتوقاهبن م  اوكان ": رج  ، وقال ابن ح  "رنك  مُ ": داود عن أحمد

 اهـ

  :الجهة الثانية

ا هو  نه أكثر ومخالفته لِّم  نأصحُّ مِّ حة بجواز النَّبوية األحاديث  مِّ الُمصر ِّ

ن شعبان  .الصوم بعد الن ِّصف مِّ

ن هذه األحاديث  : ومِّ

ًًل ــ نَّ  )): أنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالــ رضي هللا عنه ــ أبي هريرة  حديث أوَّ ًل  ي ت ق دَّم 

هُ  م  و  ُجٌل ك ان  ي ُصوُم ص  ي نِّ إًِّلَّ أ ن  ي ُكون  ر  م  ٍم أ و  ي و  مِّ ي و  و  ان  بِّص  ض  م  ُدُكم  ر  أ ح 

م    .((ف ل ي ُصم  ذ لِّك  ال ي و 

 (.1777)، واللفظ له، ومسلم (1716)أخرجه البخاري 

 .حيث دلَّ على جواز تقدُّم رمضان بصوم ثالثة أيَّام فأكثر

" لطائف المعارف"قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه و

 (:136:ص)

 اهـ.«جواز التقدُّم بأكثر ِمن يومين :فإنَّ مفهومه»

شرح معاني "ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي

 (:3337: ــ رقم 76/ 7" )اآلثار

ُدُكم  )) : ا قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفلمَّ » ًما ك ان  ي ُصوُمهُ أ ح  و  افِّق  ذ لِّك  ص  إًِّلَّ أ ن  يُو 

هُ  ما بعد  وعلى أنَّ  ،ذلك على دفع ما قال أهل المقالة األولى لَّ د   ،(( ف ل ي ُصم 
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باح هر المُ كم صوم سائر الدَّ كم صومه حُ لى رمضان حُ إن شعبان صف مِ الن ِ 

 اهـ.«صومه

أنَّ النَّبي ــ رضي هللا عنهما ــ عبد هللا بن عمرو بن العاص حديث  ثانيًا ــ

ًما،)) : ملسو هيلع هللا ىلص قال اُود ، ك ان  ي ُصوُم ي و  ي اُم د  ِّ صِّ ي امِّ إِّل ى َّللاَّ بُّ الص ِّ ًما أ ح  ُر ي و  يُف طِّ  و 

)). 

 (.177-1167)، ومسلم (3677)أخرجه البخاري 

ن صام كصيام داود ــ عليه السالم ــ ف بعد الن ِصف  يقع صيامه ال بُدَّ أن  وم 

 .ِمن شعبان

شرح معاني "وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :عقب هذا الحديث ،(3365: ــ رقم 79/ 7" )اآلثار

ا أباح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في هذه اآلثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم فلمَّ  »

ا قد دخل مَّ ن شعبان مِ صف مِ صوم ما بعد الن ِ  ذلك أنَّ  لَّ د   ،هرن سائر الدَّ مِ 

 اهـ.«بي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمروفي إباحة النَّ 

حين ُسئلت عن صيام رسول هللا ــ رضي هللا عنها ــ عائشة حديث  ثالثُا ــ

ن  ش ع ب ان   )): ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت هِّ مِّ ي امِّ ن  صِّ ث ر  مِّ ٍر ق طُّ أ ك  ن  ش ه  ائًِّما مِّ هُ ص  ل م  أ ر   ،و 

 .(( ك ان  ي ُصوُم ش ع ب ان  ُكلَّهُ، ك ان  ي ُصوُم ش ع ب ان  إًِّلَّ ق لِّيالً 

 .، واللفظ له(159-1165)، ومسلم (1797-1757)أخرجه البخاري 

  .وهذا ظاهٌر في أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم بعد انتصاف شعبان

أنَّ رسول هللا صلى ــ رضي هللا عنه ــ  ِعمران بن حصينحديث  رابعًا ــ

ر ِمن الصحابة ؟  )): هللا عليه وسلم قال له أو آلخ  رِّ ش ع ب ان  ن  ُسر  ت  مِّ أ ُصم 

، ق ال  : ق ال   ي نِّ : ًل  م  ت  ف ُصم  ي و   .((ف إِّذ ا أ ف ط ر 

 .، واللفظ له(1151)، ومسلم (1773)رواه البخاري 

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ج  فتح "وقال الحافظ ابن ح 

 (:1773:ــ رقم 797/ 6" )الباري شرح صحيح البخاري

 : قال أبو عبيد والُجمهور»

يت بذلك الستسرار القمر فيها، وهيالمُ  : راد بالسَّرر هنا آِخر الشهر، ُسم ِ

 اهـ.«ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، وثالثين
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ا على جواز الصوم بعد الن ِصف ِمن شعبان  .وهو دال أيض 

شرح معاني "وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :، عقب هذا الحديث(3337 :ــ رقم 73/ 7" )اآلثار

 .ر شعبانوهذا في آخِ »

 اهـ.«علهته ما قد وافق فِ مَّ ر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أُ ن أم  ففي هذه اآلثار مِ 

، ومسلم (1767)البخاري  عند عائشة ــ رضي هللا عنها ــحديث  :خامًسا

ٍرو )) : قالت، واللفظ له، (1171) ة  ب ن  ع م  ز  م  ُسول  أ نَّ ح  يَّ س أ ل  ر  ل مِّ األ  س 

س لَّم ، ف ق ال   ل ي هِّ و  ُ ع  لَّى َّللاَّ ِّ ص  م  : َّللاَّ و  ُرُد الصَّ ُجٌل أ س  ِّ إِّن ِّي ر  ُسول  َّللاَّ ي ا ر 

؟ ق ال   ئ ت  : أ ف أ ُصوُم فِّي السَّف رِّ ر  إِّن  شِّ أ ف طِّ ، و  ئ ت   .((ُصم  إِّن  شِّ

 :قلت

ا هو أصح  بمخالفتهديث ل الحوإعال عند أئمة  ةمشهور طريقة وأكثره ِمنم 

ثين ، ونُقَّاِدهالحديث  .األوائل، وفقهاء الُمحد ِ

ن جهة  هذا الحديثإعالل  العلماء في كالمودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض  مِّ

 .تنالم  

ًلً  مسائله عن اإلمام "قال اإلمام أبو داود السجستاني ــ رحمه هللا ــ في  ــ أوَّ

 (:7777" )أحمد بن حنبل

سمعت أحمد ذ كر حديث العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي »

ن شعبان )) : هريرة أنَّ النَّبي ــ عليه السالم ــ كان إذا دخل الن ِّصف مِّ

 :، فقال((أمسك عن الصوم 

ثنا بِه، ألنَّ النَّبي ــ عليه السالم ــ " هدي لم يُحد ِ كان عبد الرحمن بن م 

أنَّ النَّبي ــ عليه السالم ــ كان )) : وأم ِ سلمةحديث عائشة : ، يعني"الفهخِ 

 .((يصوم شعبان 

 اهـ.«حديث العالء هذا: هذا حديث ُمنكر ــ يعني: قال أحمد

لطائف "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ ثانيًا

 (:136:ص" )المعارف

دَّه اإلمام أحمد بحديث» ، ((ًل تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين  )): ور 

 اهـ.«فإنَّ مفهومه جواز التقدُّم بأكثر ِمن يومين
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طبقات " هفي كتاب ــ رحمه هللا ــ الفقيه أبو ي عل ى الحنبليقال  ــ ثالثًا

 (:376/ 7" )الحنابلة

 :وقال أحمد في رواية دمحم بن يحيى الكحال»

بي عن أبي هريرة عن النَّ  ،عن أبيه ،هذا الحديث العالء بن عبد الرحمن

 .ليس هو محفوظ ((ن شعبان فال تصوموا صف مِّ إذا كان الن ِّ )) : ملسو هيلع هللا ىلص

رسول هللا صلى  أنَّ  ،مةسل   عن أم ِ  ،مةى عن أبي سل  رو  والمحفوظ الذي يُ 

 اهـ.«(( كان يصوم شعبان ورمضان)) : هللا عليه وسلم

مدة عُ "الدين الع يني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال الفقيه بدر  ــ رابعًا

 :(793/ 17) "القاري شرح صحيح البخاري

هذا خالف األحاديث التي  :اإلمام أحمد ــ: ــ ي عني وقال أبو عبد هللا»

 اهـ.«ملسو هيلع هللا ىلص بيت عن النَّ وي  رُ 

المالكي ــ رحمه هللا  األزهري رقانيالزُّ دمحم عبد الباقي  الفقيه قال خامًسا ــ

 (:775/ 7" )شرح الموطأ"ــ في 

 اهـ.«ه ملسو هيلع هللا ىلص صام شعبان كلهألنَّ  ،ة الفتوىه أئمَّ ولم يأخذ بِ »

لطائف "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ًسا ــساد

 (:135:ص" )المعارف

بي إلى أحاديث صيام النَّ  شيريُ  ،"خالفهاألحاديث كلها تُ " :وقال األثرم»

 .م على رمضان بيومينه عن التقدُّ ونهيِ  ،ه برمضانووصلِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص شعبان كله

 .حيحةا لألحاديث الصَّ خالف  ا مُ فصار الحديث حينئذ شاذًّ 

 .هى اإلجماع على ترك العمل بِ ك  وح   ،"هو منسوخ" :وقال الطحاوي

 .هعمل بِ ه ال يُ وأكثر العلماء على أنَّ 

عن ابتداء التطوع  اهوون  ،وأصحابه ،الشافعي :نهممِ  ،ذ آخرونوقد أخ  

ن ووافقهم بعض المتأخرين مِ  ،من ليس له عادةبالصيام بعد نصف شعبان لِ 

 .أصحابنا

 .هية النَّ لَّ ثم اختلفوا في عِ 
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وهذا بعيد ، نهزاد في شهر رمضان ما ليس مِ يُ  خشية أن   :ن قالنهم م  فمِّ 

 .ما يحتمل هذا في التقديم بيوم أو يومينوإنَّ  ،صفالن ِ ا فيما بعد جدًّ 

فه ذلك ضعِ يُ  فقة أن  ش   ،هي للتقوى على صيام رمضانالنَّ  :ن قالنهم م  ومِّ 

 .وي ذلك عن وكيعورُ ، عن صيام رمضان

هذا كله  ،ووصله برمضان ،أو أكثره ،بي ملسو هيلع هللا ىلص شعبان كلههذا صيام النَّ  دُّ رُ وي  

 اهـ.«بالصيام بعد نصف شعبان

العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال  سابعًا ــ

 :(771-777/ 7)" اإلحكام شرح أصول األحكام"

وذهب ، ...،صف األخير من شعبانن صوم الن ِ ع بعض الشافعية مِ ومن »

وقال  ،ن الحث على صيام شعبانمه مِ ما تقدَّ لِ  ،الجمهور إلى استحبابه

 اهـ.«ن شعبان عند أكثر أهل العلمصوم العشر األخير مِ  كرهال يُ  :الشيخ

ناية الب  "الفقيه بدر الدين الع يني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال  ثامنًا ــ

 :(71-77/ 6) "شرح الهداية

شعبان، لحديث كره التطوع إذا انتصف يُ " :ــ رحمه هللا ــوقال الشافعي »

إذا انتصف )) : قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنَّ  ــ رضي هللا عنه ــأبي هريرة 

 . والنسائي ،والترمذي ،رواه أبو داود ،(( شعبان فال تصوموا

 : قلت

هل  :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال لرجل أنَّ )) : صينمران بن حُ ضه حديث عِ عارِ يُ 

رن مت مِّ صُ  رواه  ،(( مًل، قال فإذا أفطرت فصُ  :ا؟ قالشعبان شيئً  س ر 

 .والنسائي ،وأبو داود ،ومسلم ،البخاري

ي بذلك الستتار القمر م ِ ره، سُ رار الشهر آخِ سِ  الصحيح أنَّ " :نذريقال المُ 

: قال، "حديث أبي هريرة ليس بمحفوظ" :وقال أحمد ــ رحمه هللا ــ ،"فيه

فأنكره  ،"وكان يتوفاه" :قال ،"هثني بِ حد ِ فلم يُ هدي وسألنا عبد الرحمن بن م  "

 ."رنك  هذا حديث مُ " :ب عن أحمدن حديث العالء، وفي رواية حر  مِ 

ه اإلشفاق هذا على وج  : "الطحاوي ــ: ــ ويعني به وقال الحافظ أبو جعفر

ه يحصل له حتى لو علمنا أنَّ ، لى صوم رمضان ال لكراهته في صومهع

 ."عف في صومه منعناهض  

 : قلت
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عن  ،ما رواه البخاري :نهامِّ حاح، د عارضه أحاديث عديدة ِص وكيف وق

كان  )): وعنه ،(( يصوم شعبان كله ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا ))  :أبي هريرة

 .رواه مسلم، (( ملسو هيلع هللا ىلص يصومه إًل قليالً رسول هللا 

: مةسل   عن أمَّ  ،وابن ماجه ،والنسائي ،والترمذي ،ما رواه أبو داود: نهاومِّ 

إًل شعبان  كامالً  انة شهرً لم يكن يصوم من السَّ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  أنَّ  ))

 .(( ورمضان

قال رسول هللا : عن أسامة قال ــ رحمه هللا ــما رواه الطحاوي  :نهاومِّ 

 .(( غفل الناس عن صيامههو شهر ي  )) : ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ.«ن الصوم في غيرهالصوم فيه أفضل مِ  على أنَّ  لَّ فد  

 :تنبيهات

ل  :التنبيه األوَّ

ن شعبان، سواء كان ابتداء  أكثر العلماء على جواز الصوم بعد الن ِّصف مِّ

 .للصوم أو مواصلة للصيام قبله

 :ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض كالم أهل العلم في تقرير ذلك

ًلً  لطائف "قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :أوَّ

 :، عن حديث الصوم بعد انتصاف شعبان(135:ص" )المعارف

ك ى اإلجماع على ترك العمل بِه"هو منسوخ: "وقال الطحاوي»  .، وح 

 اهـ.«وأكثر العلماء على أنَّه ال يُعمل بِه

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  العسقالني الشافعي رج  ح  الحافظ ابن قال  :ثانيًا

 (:1716:ــ عند حديث رقم177/ 6) "فتح الباري شرح صحيح البخاري"

 :وقال جمهور العلماء»

يجوز الصوم تطوع ا بعد الن ِصف ِمن شعبان، وضعَّفوا الحديث الوارد 

 اهـ.«فيه

خب نُ "ـ في كتابه قال الفقيه بدر الدين الع يني الحنفي ــ رحمه هللا ـ :ثالثًا

 :(661/ 7) "األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار
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وهو  ،ال بأس بصوم شعبان كله: رون، فقالواوخالفهم في ذلك آخ   :ص»

 .ي عنهنهِ غير م  

 ،اهم مجاهد  خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بِ : أي :ش

 ،ومالك ا ،وأصحابه ،حنيفةوأبا  ،والثوري ،يخعوالنَّ  ،واألوزاعي

ن بعد   ،ن التابعينوجماهير العلماء مِ  ،وأصحابهم ،وأحمدوالشافعي،  هم، وم 

ي عنه، نهِ ستحب غير م  وهو مُ  ،ال بأس بصوم شعبان كله: هم قالوافإنَّ 

وعطاء بن  ،سلمة وأم ِ  ،وعائشة ،وأسامة بن زيد ،وي ذلك عن أنسورُ 

 اهـ.«ــرضي هللا عنهم  ــيسار 

رقاني األزهريقال الفقيه  :رابعًا المالكي ــ رحمه هللا ــ  دمحم عبد الباقي الزُّ

 :، عقب حديث العالء(775/ 7" )شرح الموطأ"في 

ة الفتوى، ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص صام شعبان كله»  اهـ.«ولم يأخذ بِه أئمَّ

قال العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه : اخامسً 

 (:771-777/ 7" )اإلحكام شرح أصول األحكام"

، وذهب ...من ع بعض الشافعية ِمن صوم الن ِصف األخير من شعبان،»

الجمهور إلى استحبابه، ِلما تقدَّمه ِمن الحث على صيام شعبان، وقال 

 اهـ.«ر األخير ِمن شعبان عند أكثر أهل العلمال يُكره صوم العش: الشيخ

مراتب "الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه  قال: سادًسا

 (:61-67:ص" )اإلجماع

وال اليوم  ،ولم يكن يوم الشك ،ن تطوع بصيام يوم واحدم   وأجمعوا أنَّ »

ام التشريق الثالثة بعد وال أيَّ  ،وال يوم جمعة ،ن شعبانصف مِ الذي بعد الن ِ 

 ن  إها واتفقوا على أنَّ ، حاشا المرأة ذات الزوج ،ه مأجورفإنَّ  ،حريوم النَّ 

 اهـ.«ها مأجورةنَّ إذن زوجها فإكرنا بصامت كما ذ  

ل ابن   :حزم ــ رحمه هللا ــ حديث العالءوحم 

 .على المن ع ِمن صوم اليوم السادس عشر ِمن شعبان فقط

 .بعد السادس عشر ِمن شعبانويجوز عنده الصوم 

 (:777:ــ مسألة رقم 667-669/ 6" )الُمحلَّى"قال في كتابه حيث 

 :مسألة»



14 
 

ن م  وال لِ  ،ا أصال  ن شعبان تطوعًّ وال يجوز صوم اليوم السادس عشر مِ 

 اهـ.«ا كان يصومهصادف يوم  

 .ثمَّ احتجَّ بحديث العالء بن عبد الرحمن

 :وقال بعد ذلك

حيح الصَّ  نَّ أال إ ،صف من شعبان جملةالصوم بعد الن ِ  ه قومٌ وقد كرِ »

  :رقتضى لفظ هذا الخب  ن مُ ن مِ تيقَّ المُ 

ن ن شعبان، وال يكون الصيام في أقل مِ صف مِ هى عن الصيام بعد الن ِ النَّ 

إذا ليس ذلك  ،هى عن صوم باقى الشهرل على النَّ حم  يُ  ن  أيوم، وال يجوز 

 .نابي ِ 

 ،كان ذلك إن  ا وعشرين، فأو تسعُ  ،يكون ثالثين ن  أن خلو شعبان مِ وال ي  

فانتصافه في نصف  ،ا وعشرينكان تسع   ن  إو ،افانتصافه بخمسة عشر يوم  

 .صفنه عن الصيام بعد الن ِ اليوم الخامس عشر، ولم يُ 

 ...هى عن صيام اليوم السادس عشر بال شكن ذلك النَّ فحصل مِ 

ِّ )) : المؤمنين مة أمَّ سل   ن قول أم ِ كرنا قبل مِ ينا ما ذ  و ِ وقد رُ  ُسول  َّللاَّ أ نَّ ر 

ان   ض  م  لُهُ بِّر  س لَّم  ك ان  ي ُصوُم ش ع ب ان  ي صِّ ل ي هِّ و  ُ ع  لَّى َّللاَّ وقول عائشة  ،(( ص 

ُم  ــأ نَّهُ )) : المؤمنين أم ِ  السَّال  ةُ و  ل ي هِّ الصَّال  ك ان  ي ُصوُم ش ع ب ان  ُكلَّهُ إًلَّ  ــع 

 .(( ق لِّيالً 

فوجب استعمال  ،كان يداوم ذلكــ عليه السالم ي أنَّه ــ قتضي   :وقولهما هذا

صيام أكثر  ، فصحَّ أصال   يءلش يءنها شمِ  ردَّ  يُ الَّ أو ،خبار كلهاهذه األ

ال على إهى بق يقين النَّ فلم ي   ،رهجواز صوم آخِ  ا فيه، وصحَّ شعبان مرغوب  

 اهـ.«كما قلنا ،هو اليوم السادس عشر ،ك فيهش   ال ما

 :ثانيالتنبيه ال

عن تحرير مذهب اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ حول عدم الصوم بعد 

ن شعبان  .الن ِّصف مِّ

، وال في "األُم  " هفي كتابنصًّا عن اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ لم أجد 

ني ــ رحمه هللا ــ" ُمختص ر"  :تلميذه اإلمام الُمز 

 .انتصاف شعبانحول ُحكم الصيام بعد 
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، عن الشافعي شيئ ا، عقب "ُسننه"في  ــ رحمه هللا ــوال ن قل اإلمام الترمذي 

 .حديث العالء بن عبد الرحمن

وال وجدته في عديد ِمن كتب فقهاء الشافعية ــ رحمهم هللا ــ، ووجدت أنَّهم 

اي    .، أو ي نسبونه إلى األصحابذكرونه وجه 

ا ــ رحمه هللا ــالشافعي اإلمام ولم أجد الن ِسبة إلى   قليل عن عددإال  نصًّ

ري الحنفيةِمن جد ا  زٌ ، ولعلَّه ت  والحنابلة ُمتأخ ِ ت عليه عادة  جوُّ كما جر 

 .كثير، بناء على أنَّ عدم الصوم هو األصح عند الشافعية

في الصوم  ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ خالصة مذهب الشافعية ــ رحمهم هللا ــ

ن شعبان  .بعد الن ِّصف مِّ

ًلً  قال الفقيه سراج الدين ابن الُملق ِن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :أوَّ

ًل ت ق دَُّموا )) ، بعد حديث (151ـ 167/ 6) "مدة األحكاماإلعالم بفوائد عُ "

 :(( ا فليصمهكان يصوم صومً  إًلَّ رجالً  ،رمضان  بصومِّ يوٍم وًل يومين

هي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو فيه التصريح بالنَّ  :الثالث »

 ،رمضانن غير عادة وذلك على طريق االحتياط لِ ا مِ يومين تطوع  

 .ه يجوز بأكثرومقتضاه أنَّ 

 . ن أصحابنامِ  ،باغوابن الصَّ  ،قتضى كالم البندنيجيوهو مُ 

 :هوحاصل الخالف عندنا في المسألة أربعة أوج  

 .هذا :أحدها

 عه قط  حرم الصوم، وبِ أنه إذا انتصف شعبان ي   :وثانيها

إذا انتصف )) : ــ عليه الصالة والسالمــ  ن أصحابنا، لقوله قون مِ حق ِ المُ 

من حديث أبي  "نن األربعةالسُّ "، رواه أصحاب (( شعبان فال تصوموا

 . انبَّ وابن حِ  ،حه الترمذيهريرة، وصحَّ 

))  :قوله بأنَّ  :جيب عن حديث أبي هريرة الذي في الكتابوالقائل بهذا يُ 

ن التقديم عليه تبيين المنع مِ ما هو لِ وإنَّ  ،ليس للتخيير (( بيوم وًل يومين

 .قصد استقبال الشهرن ي  مَّ ه الغالب في الواقع مِ بالصوم، ألنَّ 

 .رن في حديث أبي هريرة اآلخ  وأمُد المنع فيه نصف شعبان كما هو مبيَّ 
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ع المتولي، وقال في الحديث ه قط  كره، وبِ ه يجوز وال يُ أنَّ  :والوجه الثالث

 ."ه غير ثابت عند أهلهإنَّ ": الذي أوردناه

 اهـ.«ويانيواختار الرُّ  ،كره كراهة تنزيهيُ  :والرابع

قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :ثانيًا

 :(677/ 5) "بهذَّ المجموع شرح المُ "

 :ففيه وجهان ،ا إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشكأمَّ »

للحديث  ،ال يجوز :قينحق ِ ن المُ وغيره مِ  ،فصن ِ ع المُ وبه قط   :أصحهما

  .السابق

 .كرهيجوز وال يُ  :والثانى

 .اختيارهإلى  "التنبيه"ف في صن ِ وأشار المُ  ،توليع المُ ه قط  وبِ 

إذا انتصف شعبان فال صيام حتى  )): السابقتولي عن الحديث وأجاب المُ 

  :بجوابين (( يكون رمضان

  .هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث نَّ أ :أحدهما

 ىؤمر بالفطر حتفيُ  ،عف بالصومن يخاف الضَّ ه محمول على م  نَّ أ :والثانى

 .قوى لصوم رمضاني  

تولي كرهما المُ ذ   والجوابان اللذان، وموافقوه ،فصن ِ حيح ما قاله المُ والصَّ 

 اهـ.«نازع فيهمايُ 

جم النَّ "قال الفقيه أبو البقاء الدَّميري الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :الثً ثا

 (317-319/ 3) "الوهاج في شرح المنهاج

 :تتمة»

 اهـ.« ...هأربعة أوج   :في الصوم بعد نصف شعبان غير يوم الشك

ُوياني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال الفقيه أبو المحاسن  :رابعًا الر 

 (:317/ 3" )حر المذهبب  "

إذا انتصف شعبان فال تصوموا حتى )) : ه قالبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ وي عن النَّ رُ »

 .((فال صوم إًل لرمضان )) : ويورُ ، ((يدخل رمضان 
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أو  ،برمضانه ثم وصل   ،إذا ابتدأ الصوم قبل انتصاف شعبان :قال أصحابنا

 .ويجوز له ذلك، كرهال يُ  :د ا له فصامر  ام شعبان وِ ر أيَّ وافق آخِ 

 :ل برمضانووص   ،ن غير سبب بعد انتصاف شعبانمِ  فل  ولو ابتدأ صيام ن 

 ...،د عنهوقد ور  ، ضه استقبال الفر  شبِ ه يُ ألنَّ  ،لم يكن شك ره ذلك، وإن  كُ 

 .وهذه الكراهية هي كراهة تنزيه عندي

ًل يتقدموا )) : لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ،كره ذلك بحالال يُ  :ن قالأصحابنا م  ن ومِّ 

ر والخب   ،هى عن صوم يومين قبل رمضانفن ، (( رمضان بيوم أو يومين

 اهـ.«كرنا غير ثابتالذي ذ  

قال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :خامًسا

 :(777/ 3) "الشافعيالتهذيب في فقه اإلمام "

ا ق صوم  يوافِ  للشهر، إال أن   كره الصوم استقباال  وإذا انتصف شعبان يُ »

 اهـ.«ن قبلكان يصومه مِ 

قال الفقيه أبو الحسين العمراني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :اسادسً 

 :(657-667/ 3) "البيان في مذهب اإلمام الشافعي"

إذا انتصف شعبان فال صيام )) : ه قالأنَّ  بي ملسو هيلع هللا ىلصوي عن النَّ فرُ  ،إذا ثبت هذا

 .(( حتى يكون رمضان

 :واختلف أصحابنا في معناه

معناه إذا أراد صوم يوم الشك عن التطوع الذي  :فقال الشيخ أبو إسحاق

ه بما بعد وصلَّ  صف جاز، وإن  ه بما قبل الن ِ وصل   ه، فإنَّ ال عادة له بِ 

 .جزلم ي   صفالنَّ 

 ،فطر على صوم رمضانه المُ يكون ليتقوى بِ  يحتمل أن  : وقال ابن الصباغ

 ز أن  جو ِ يُ  (( ًل تتقدموا الشهر بيوم وًل بيومين)) : ملسو هيلع هللا ىلصدليل قوله  ألنَّ 

 اهـ.«ن ذلكه بأكثر مِ م  تقدَّ ي  

قال الفقيه عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  :سابعًا

 (:771-777/ 7" )اإلحكام شرح أصول األحكام"

 اهـ.«ومن ع بعض الشافعية ِمن صوم الن ِصف األخير من شعبان»

 :لثثاالتنبيه ال
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ح حديث ن صحَّ ع بعض مِّ  ((إذا انتصف شعبان فال تصوموا )) : عن جم 

 .وين أحاديث الجواز ،بينه

ن كالم ألهل العلم حول هذا  ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض ما وقفت عليه مِّ

 :عالجم  

ل ع األوَّ  :الجم 

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ج  فتح "قال الحافظ ابن ح 

 :(:1716:ــ عند حديث رقم177/ 6) "الباري شرح صحيح البخاري

  :الطحاوي ــ: ــ يعني الحديثينع بين ثم جم  »

وحديث الباب  ،فه الصومضعِ ن يُ حديث العالء محمول على م   بأنَّ 

 اهـ.«ع حسنوهو جم   ،حتاط بزعمه لرمضانن ي  مخصوص بم  

شرح معاني "وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :، عقب هذا الحديث(3337: ــ رقم 76/ 7" )اآلثار

ن رسول هى الذي كان مِ النَّ  ذلك أنَّ  دلَّ  ،كرنات هذا المعنى الذي ذ  ا ثب  فلمَّ »

ل هذا كرناه في أوَّ الذي ذ   ــ رضي هللا عنهــ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حديث أبى هريرة 

ى غير معن  ال لِ  ،ام رمضانوَّ نه على صُ شفاق مِ إللم يكن إال على ا ،الباب

منعه عف ي  ه ض  دخله بِ رب رمضان ي  الصوم بقُ ن كان ر م  وكذلك نأمُ  ،ذلك

صوم رمضان  ألنَّ  ،ال يصوم حتى يصوم رمضان ن صوم رمضان أن  مِ 

 ى الذي ينبغي أن  عن فهذا هو الم   ،ن صوم ما ليس عليه صومهه مِ ى بِ أول  

وقد  ،ن هذه األحاديثضاد غيره مِ حتى ال يُ  ،ل عليه معنى ذلك الحديثحم  يُ 

ل على ذلك دُ ما ي   ،ه عبد هللا بن عمرور بِ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما أم   يورُ 

 اهـ.«اأيض  

راج الدين ابن الُملق ِن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال الفقيه سِ و

ع (-6/151" )اإلعالم بفوائد عمدة األحكام"  :في استبعاد هذا الجم 

 :م رمضان بالصومهي عن تقدُّ كر بعضهم في النَّ ذ  »

 ".على صيام رمضان يما كان ألجل التقو  إنَّ "

 أضعف عن رمضان كان شعبان كله أولى بأن   ذلك إذا ، فإن  وهو بعيدٌ 

 اهـ.«ضعف، وقد قام اإِلجماع على جواز صومه كله، بل على استحبابهيُ 
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ع ال  :ثانيالجم 

ل  ن كان دون م  ، ِمن شعبان صفابتداء الصوم بعد الن ِ  علىهي النَّ يُحم 

ا قبل الن ِصف كمن يصوم  ،صيام   له عادةكانت أو  ،هثمَّ واصل بعد   ،صائم 

 .صيام داود

تهذيب ُسنن أبي "حيث قال اإلمام ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 "(:عون المعبود"ــ مع  331/ 5" )داود وإيضاح مشكالته

 :قالوا »

عارضة الدالة على صيام شعبان فال مُ عارضته باألحاديث ا ظن مُ وأمَّ 

وعلى الصوم  ،ل على صوم نصفه مع ما قبلهتلك األحاديث تدُ  وإنَّ  ،بينهما

 .صف الثانيعتاد في الن ِ المُ 

وال  ،ال لعادة ،صفعمد الصوم بعد الن ِ ن ت  ع مِ ل على المن  وحديث العالء يدُ 

 اهـ.«مشهد له حديث التقدُّ وي   ،ا إلى ما قبلهمضاف  

ع ال  :ثالثالجم 

د الصأنَّ النَّهي محمول على م   احتياط ا  ِمن شعبان بعد الن ِصف ومن يتعمَّ

 .لرمضان

 : (963" )ُسننه"ــ رحمه هللا ــ في  الترمذياإلمام قال حيث 

فإذا  ،ايكون الرجل مفطر   أن   :ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم»

 .شهر رمضان حاللِ  ،ن شعبان شيء أخذ في الصومي مِ بقِ 

ًل  )) : حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص ،ه قولهمشبِ بي ملسو هيلع هللا ىلص ما يُ عن النَّ  ،وي عن أبي هريرةوقد رُ 

ُدُكم   ًما ك ان  ي ُصوُمهُ أ ح  و  افِّق  ذ لِّك  ص  ي اٍم إًِّلَّ أ ن  يُو  ان  بِّصِّ ض  م  ر  ر   ت ق دَُّموا ش ه 

حال د الصيام لِ تعمَّ ن ي  الكراهية على م  ما في هذا الحديث أنَّ  لَّ وقد د   ،((

 اهـ.«رمضان

، ِمن (57/ 6) "رختص  رر في هتك استار المُ لوامع الدُّ "وجاء في كتاب 

 :كتب المالكية

 :هيمعنى هذا النَّ  كر بعض أهل العلم أنَّ وقد ذ  »

ويكون هذا بمعنى  نه،ختلط برمضان ما ليس مِ  ي  الَّ ئل ،المبالغة في االحتياط

 اهـ.«ابقاله الحطَّ  ،عن رمضان بيوم أو يومين يتقدم أحدٌ  نهيه عن أن  
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 :قلت

ع فيه نظر، بل هو ضعيف، ألمرين  :وهذا الجم 

ل ر األوَّ  : األم 

، ِمن األحاديث التي نصَّ (( إِّذ ا ان ت ص ف  ش ع ب اُن فال  ت ُصوُموا)) : أنَّ حديث

هدي، وأحمد بن حنبل، وي   الِعلل،، ونُقَّاد أكابر أئمة الحديث حيى بن كابن م 

ا وهي  ِعلَّته، بكر األث رم، وغيرهم، على يمعين، وأب أنَّه ُمنك ر، وأنَّه ِممَّ

، عن أبيه، عن أبي هريرة ــ رضي أُنِكر ِمن حديث العالء بن عبد الرحمن

 .هللا عنه ــ

ا  ر العسقالني نصُّ وقد تقدَّم أيض  ج   الشافعي ــ رحمه هللا ــ الحافظ ابن ح 

 .تضعيف جماهير العلماء لهذا الحديثعلى 

 :وعليه

حهبأنَّه ُمنك رعليه ض الُحكم صلح أن  يُعار  فال ي   ن  ، بتصحيح ِمن صحَّ ِممَّ

ن بناء على ظاهر إسناده، تقدَّم، كالترمذي، وابن ِحبَّان، والحاكم،  فكيف بم 

ر ع بينه وبين األحاديث األصح واألكثر، وُمعظمها عند  ،عنهم تأخَّ ثم يُجم 

 ".صحيحيهما"البخاري ومسلم في 

كم مع أنَّ الترمذي، وابن ِحبَّان، والحاكم، أيض ا قد ُوِصفوا بالتساهل في الحُ 

فهم في هذا الحديث ، وخال  العلم أهلغير واحد ِمن قِب ل على األحاديث ِمن 

ن هو أكبر ِمنهم في عل ل  م   .م الحديث وأج 

" لطائف المعارف"قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه ف

 (:136:ص)

ا تصحيحه» حه غير واحد،  :أمَّ نهمفصحَّ   :مِّ

 .الترمذي، وابن ِحبَّان، والحاكم، وابن عبد الب ر

ن هو أكبر ِمن هؤالء، وأعلم، وقالوا  .هو حديث ُمنكر: وتكلَّم فيه م 

نهم هدي، وأحمد، وأبو ُزرعة الرازي، واألث رم :مِّ  اهـ.«عبد الرحمن بن م 

ا و حوه، فكيف أيض  ع لو كان األئمة قد صحَّ إنَّما نحتاج إلى مثل هذا الجم 

ثينبحديث قد ح    :وُمقدَِّميهم كم جماهير العلماء بتضعيفه، وأعلَّه أكابر الُمحد ِ

 .بأنَّه ُمنك ر
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ر ال  : ثانياألم 

ع بينه  ،((إِّذ ا ان ت ص ف  ش ع ب اُن فال  ت ُصوُموا )) : أنَّ حديث لو أمك ن الجم 

رىحاديث األمع يستقيم وبين بعض األحاديث، فال   .األُخ 

ان   )) :أبي هريرة في الصَّحيحين، مرفوع ا كحديث ض  م  ُدُكم  ر  نَّ أ ح  ًل  ي ت ق دَّم 

ي نِّ  م  ٍم أ و  ي و  مِّ ي و  و  هُ  ،بِّص  م  و  ُجٌل ك ان  ي ُصوُم ص  ف ل ي ُصم  ذ لِّك   ،إًِّلَّ أ ن  ي ُكون  ر 

م    .(( ال ي و 

في جواز الصوم بعد الن ِصف ِمن شعبان، وقبل رمضان بأكثر  رٌ فإنَّه ظاهِ 

ن ليست له عادة في الصيامِمن يومين،   .ِلم 

ا عند العلماء واست عماال  في وِلهذا كان هذا الحديث ِمن أكثر األحاديث ِذكر 

د ِ مخالفة حديث العالء بن عبد الرحمن، وعلى رأسهم إمام أهل السُّنة  ر 

 .أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ

  :ومثله

أنَّ رسول " الصَّحيحين"في ــ رضي هللا عنه ــ  حديث ِعمران بن حصين

ر ِمن الصحابة ؟ ق ال   )): هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له أو آلخ  رِّ ش ع ب ان  ن  ُسر  ت  مِّ ، : أ ُصم  ًل 

ي نِّ : ق ال   م  ت  ف ُصم  ي و   .((ف إِّذ ا أ ف ط ر 

 .آِخر الشهر :الُمراد بالسَّررو

 :وفي الختام

أسأل هللا ــ جلَّ وعزَّ ــ أن  ي نفعني، وإخواني طالب العلم، وعموم الناس، 

 .بهذه الكتابة، وهذا البحث، إنَّه سميع ُمجيب

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الُجنيد


