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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 فال هللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 عبده محمدا   أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له مضل

 ورسوله.

 وقال تعالى )يا أيها مسلمون(، وأنتم إال تموتن وال تقاته حق هللا اتقوا آمنوا الذين تعالى )يا أيها هللا قال

 هللا واتقوا ونساء كثيرا   رجاال   منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس

 قوال وقولوا هللا اتقوا آمنوا الذين تعالى )يا أيها وقال (، رقيبا عليكم كان هللا إن به واألرحام تساءلون الذي

 (، عظيما فوزا فاز فقد ورسوله هللا يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا

 أما بعد :

الصوم في النصف وطلبة العلم  على من يجوز اعتراضا  عن بعض علماء البلد أحد اإلخوة فقد نقل إلي 

، وخروجا عن خلطا وغلطا في المسائل والدالئل ، وقد تضمن كالم هذا المعترض األخير من شعبان 

، فكان ذلك خطأ منه في وجه بأمور ال يصح االستدالل بها على محل النزاع موضع النزاع ، واستدالال 

هذا المعترض  عن حدود الرد ، والبحث العلمي ، والزم كالم، مع ما في اعتراضه من الخروج الداللة 

القول في شهر شعبان ، وقد قال الباطل وهذا من أعني صوم التطوع بعد النصف األول من أن ذلك بدعة 

إن السمع ) وال تقف ما ليس لك به علم ، وذلك مما حرمه هللا تعالى في قوله جل وعال دين هللا بغير علم 

 والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال(

في اآلية _ : ) ومضمون ما ذكروه أن هللا _ بعد أن حكى أقوال السلف بن كثير رحمه هللا  ظقال الحاف

 والخيال (اهعن القول بال علم بل بالظن الذي هو التوهم تعالى نهى 

، ويدخل فيه بما ال يعلم ما ال يعلم ، وأن يعمل يقول الرجل : ) والمراد النهي عن أن وقال الزمخشري 

 من فساده ، (اه تفسير القاسمي صحته ، ألنه اتباع لما ال يعلم دخوال ظاهرا النهي عن التقليد 
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تظن ذلك يذهب  تقوله وتفعله ، فالليس لك به علم ، بل تثبت في كل ما ) أي : وال تتبع ما : وقال السعدي 

 ( اهال لك وال عليك ، ) إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

الفؤاد كل أولئك بالحدس والظن ، إن السمع والبصر والمعنى ال تتكلم أيها اإلنسان ) وحقيقة  : وقال البغوي

 اهمسؤوال (كان عنه 

له به علم ،  عن اتباع اإلنسان ما ليس: ) نهى جل وعال في هذه اآلية الكريمة في تفسيره  الشنقيطيوقال 

ول بال ق، وعلمت ، ولم يعلم ، ويدخل فيه كل ذلك قوله ، رأيت ، ولم ير ، وسمعت ، ولم يسمع ويشمل 

 اه، وأن يعمل اإلنسان بما ال يعلم ،..(علم 

فاعلم أنه ال  )والعمل لقول هللا تعالى : باب العلم قبل القول » في كتاب العلم من صحيحه : قال البخاري 

 اه«إله إال هللا(  فبدأ بالعلم 

في صحة القول والعمل فال يعتبران إال به فهو قال ابن المنير : أراد به أن العلم شرط » قال ابن الحجر : 

  1اه«عليهما ألنه مصحح للنية المصححة للعمل متقدم 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس » وسلم قال : وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه 

: ) باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ وعلقه البخاري فقال رواه مسلم في صحيحه  2«منه فهو رد 

من عمل عمال  ليس عليه :» لقول النبي صلى هللا عليه وسلم خالف الرسول من غير علم فحكمه مردود 

 اه«أمرنا فهو رد 

إلى حكم جهال أو غلطا يجب عليه الرجوع مراده أن من حكم بغير السنة : »  3“الفتح ” قال الحافظ في 

 اه «وهذا هو نفس االعتصام بالسنة ألمر هللا تعالى بإيجاب طاعة رسوله السنة وترك ما خالفها امتثاال 

كلمه صلى هللا عليه وسلم عظيمة من قواعد اإلسالم وهو من جوامع وهذا الحديث قاعدة » وقال النووي 

 ”4اه«والمخترعات فإنه صريح في رد كل البدع 

                                                           
 ( ١٦٠-٣/١٥٩فتح الباري )  1
 ( ١٧١٨مسلم )  2
 ( ٢٥/٦٦) ؛ عمدة القاري  ( ٣/٨٣٢فتح الباري )  3
 ( ٤/٣٨٠) شرح مسلم  4
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، وهذا كثير في أن يحذر ويتحرز من القول فيه بغير علم ولهذا كله ينبغي لكل متكلم في دين هللا تعالى 

أو فقط بسوق األدلة من الكتاب والسنة علم وبصيرة فيما يقول به وال يكتفي زماننا ، ويجب أن يكون على 

كما قال الشاطبي رحمه يعه كل أحد أوجه الداللة منها ، فهذا يستط، ويتغافل أو يهمل من أقوال الصحابة 

 . تعالىهللا 

ويحيط به من أبواب العلم يجب أن يلم به ، أو في باب من وإذا أراد أن يتكلم في مسألة من المسائل الدينية 

، ألن ذلك طرق أحاديث الباب ما استطاع إلى ذلك سبيال  إال ما شاء هللا ، ويحاول أن يجمع كل جوانبه 

ينبغي » كما قال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى : اإلجمال والقياس الباطل أعذر له عند ربه ، ويجتنب أمرين 

 اه«، اإلجمال والقياس لكل متكلم في الفقه أن يجتنب هذين األمرين 

 .: القياس ، إنما يعني به القياس الفاسد المصادم للنصوص الشرعيةوقوله 
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 : أحاديث البابأهمية جمع طرق 

ح بشكل واضقبل الكالم والحكم فيه أهمية وضرورة جمع طرق أحاديث الباب لقد سبق أن أشرنا إلى 

 في مسألتنا هذه بإذن هللا. وضوح الشمس كما ستراه 

وهي كثيرة  ،ومتونها األحاديث أسانيد شيئا  من أقوال أهل العلم في جمع وها أنا سأنقل لك أخي الكريم 

 .مما يدل على الباقي أذكر منها ما تيسر تكاد تفوت الحصر إال أني 

 5لحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضا . () ا : رحمه هللا أحمد بن حنبلقال 

 6) الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه ( وقال علي بن المديني :

 7عندي منه مائة وجه فأنا فيه يتيم () كل حديث ال يكون  الجوهري :وقال إبراهيم بن سعيد 

 8وقال أبو حاتم الرازي : ) لو لم يكتب الحديث من ستين وجها ، ما عقلناه (

، ثم يجمع وقال الحافظ ابن حجر العسقالني : ) المتعين على من يتكلم على األحاديث أن يجمع طرقها 

 9يشرحها على أنه حديث واحد ، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث .(ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ، و

وإذا اتضح هذا ؛ فإنه ال يجوز أن يأخذ نص ، وأن يطرح نظيره في نفس الباب ، أو أن تعمل مجموعة 

 10من نصوص ، وتهمل األخرى ، ألن هذا مظنة الضالل في الفهم ، والغلط في التأويل 

ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على فصل واحد ، وهو الجهل بمقاصد وقال الشاطبي رحمه هللا : ) 

الشرع ، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ، فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخين ، إنما هو على أن تؤخذ 

 11الشريعة كالصورة الواحدة ، بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها (

                                                           
 ( ٢/٢١٢الجامع ألخالق الراوي للخطيب ) 5
 ( ١/٢٢٧( ؛ تبصرة العراقي ) ١٩٠مقدمة ابن الصالح ) ص6
 ( ٥١٦تذكرة الذهبي ) ص7
 ( ٢/٣٢٧فتح المغيث للسخاوي ) 8
 ( ٦/٤٧٥فتح الباري ) 9

 ( ١٠)صمفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي 10
 (٢٤٦-١/٢٤٥الموافقات للشاطبي ) 11
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الحكم دينية قبل ، واإلحاطة بالمسائل الأحاديث أبواب العلم بأسانيدها لحث على جمع وأقوال أهل العلم في ا

 فيها كثيرة ال يأتي عليها الحصر 

لقا أو منع الصوم مطهذا المعترض وخطأه فيما ذهب إليه من ولهذا أردت في هذه العجالة أن أبين غلط 

النبي  الرشاد ويحرص على اتباعلكل مسلم يبغي ، وألبين غير مطلق بعد مرور النصف األول من شعبان 

نا شافيا في النصف األخير من هذا الشهر بيابل ومشروعية التطوع بالصوم صلى هللا عليه وسلم ، جواز 

ثابتة عن النبي الصحيحة الاألحاديث مزيال لكل شبهة من الشبه التي تعلق بها المخالفون المانعون ، بداللة 

 التبيان في)  :. وسميتها بها استئناساالعلماء والمحققين ، ثم أتبعها بشيء من أقوال صلى هللا عليه وسلم 

على طرتها ، وقد س(  ) الرسالة الشعبانية ، وإن شئت فسمها :مشروعية الصوم بعد انتصاف شعبان (

 وباهلل التوفيق.وهي رسالة صغيرة الحجم ، كثيرة الفائدة عجالة 

والمقصود منها التذكير والدعوة إلى المبادرة في إحياء هذه السنة النبوية المهجورة منذ زمن عمال بحديث 

من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس ، كان له مثل أجر من عمل بها ال  »النبي صلى هللا عليه وسلم 

 12«ينقص من أجورهم شيئا 

أذكر  ثمعلى مشروعية صوم شعبان على العموم وسأذكر فيها جملة من النصوص الصحيحة الدالة 

وهللا على وجه الخصوص  من شعبان يالنصف الثانفي  الصومة الدالة على مشروعي ىالنصوص األخر

 . سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين

 أستمد العون والصواب :ول ومن هللا فأق

 

 

 

 

                                                           
 ( من حديث عمرو بن خوف المزني رضي هللا عنه  ٢٠٩ابن ماجة ) 12
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 الدالة على مشروعية النصية سرد األدلة 

 :الصوم في شعبان 

 أحاديث فمن ذلك :عدة  على العموم ورد في مشروعية الصوم في شهر شعبان

هللا لم أرك تصوم شهرا  _ رضي هللا عنه _ قال : قلت : يا رسول ما ورد من حديث أسامة بن زيد  – ١

، يغفل الناس عنه ، وهو شهر ذلك شهر بين رجب ورمضان » ما تصوم من شعبان ، قال : من الشهور 

 13«وأنا صائم ، فأحب أن يرفع عملي ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين 

 وكل، أي : عن صومه« ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه » فقوله عليه الصالة والسالم 

بالصوم في ته أمره عليه السالم أميتضمن وهذا وقت يغفل الناس عنه يكون فاضال لقلة القائمين بالخدمة ، 

عليه السالم  األمر أمر استحباب مؤكدا  بفعله يدل عليه قوله، وهذا ولم يقيده ببعضه دون بعضهذا الشهر 

 عبان..فأحب أن أصوم شأي  «األعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ترفع فيه » 

 وفي الحديث بيان فضل هذا الشهر.

ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » قالت : ما ورد من حديث عائشة _ رضي هللا عنها _  – ٢

 “طبعا  باستثناء رمضان ”  14( يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه في شعبان

: ولها اإلكثار من الصوم في شعبان. والمطابقة في قعلى استحباب  كما هو ظاهر __ هذا الحديث يدل 

 صيامه في شعبان (أكثر من )

                                                           
 ( ٣٧١١( ؛ وصححه األلباني في صحيح الجامع )  ٢٣٥٧( ؛ والنسائي )  ٢١٨٠١أحمد ) 13

 14 أخرجه البخاري في صحيحه ) ١٨٦٩ ( ؛ وكذا رواه مسلم ) ٧٨٢ ( ، ) ١١٥٦ (
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كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » قال :  من حديث أنس بن مالك _ رضي هللا عنه _ما ورد  – ٣

أن يفطر العام ، ثم يفطر فال يفطر ، حتى نقول : ما في نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم فال 

 15«. الصوم إليه في شعبان، وكان أحب : ما في نفسه أن يصوم العام يصوم ، حتى نقول 

الصوم  فدل هذا الحديث على أنه يستحب «إليه في شعبان وكان أحب الصوم » قوله : ومحل الشاهد منه 

حرم أو يعلم فضل صوم ملعله قاله قبل أن وهذا ”  الصوم في غيره،وأن الصوم فيه أفضل من في شعبان 

و أن أ، صوم عامة شعبانكما سيأتي رواية وذلك أفضل شهر يصام أكثره يصام كامال  أفضل شهر  هذاأن 

 “ذلك أفضل شهر يصام مستقال  وهذا أفضل شهر يصام تبعا..

 16«كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصوم شعبان » من حديث عائشة أيضا  ، قالت : ما ورد  – ٤

ألنها صريحة على مشروعية واستحباب الصوم في شعبان على العموم األحاديث التي تدل داللة تلك هي 

من أيام هذا الشهر شاء ، ، فيحسن للمرء أن يصوم أي يوم ، وقد بان لك وجه صحتها وصراحتها مطلقة 

على هذا إال الحديث المروي في الباب حيث جاء النهي وال يشكل بشيء  مقيدةمطلقة غير كما بينا ألنها 

بعد منتصف هذا الشهر ، وكذلك الحديث الذي ينهى عن استقبال رمضان بصوم يوم أو  فيه عن الصوم

 . واحد القهارالالكالم عليه بإذن هللا محل النزاع وسيأتي عن وهو خارج  17جاء في معناه وما يومين

 ( ) فمن كان مريضا  أو على سفر فعدة من أيام أخروفيه أيضا  عموم قوله تعالى 

كن هذا ل، ومنها شهر شعبان ، عام في جميع الشهور سوى رمضان فقوله جل وعال ) فعدة من أيام أخر ( 

كقضاء رمضان وليس المفروض  عصوم التطو عن مورد النزاع ألن المثبت هو مشروعيةالدليل خارج 

 . ألن أهل العلم اتفقوا على جواز ذلك، وصوم النذر 

حتى كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه لقد » _ قالت :  عنهارضي هللا _ ومثله حديث عائشة 

 18«يجيء شعبان 

                                                           
 15 أخرجه أحمد في المسند ) ١٣٤٣٦ (

 16 أحمد ) ٢٤٥٠٨ ( ؛ والنسائي ) ١٥١/٤ ( وغيرهما
 (هللا عليه وسلم  صلى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) رضي هللا عنه كحديث عمار بن ياسر  17

 18 متفق عليه : البخاري )٤٥/٣ ( ؛ ومسلم ) ١٥٤/٣-١٥٥ ( وأخرجه مالك في ” الموطأ “ صفحة ) ٢٠٥ (
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فروض في قضاء رمضان وهو مفهو خارج عن مورد النزاع ألنه وهذا الحديث شأنه كشأن اآلية السابقة 

ول أو في نثبت سنية الصوم في شهر شعبان سواء في النصف األ. فإننا نستدل به على ما ذهبنا إليه فال

 ،الثاني النصف 

طار يوم ، وصوم يوم وإف، وثالثة أيام من كل شهر والخميس  االثنينأحاديث صوم أيضا  عموم  كومن ذل

ة عن جماعة من الصحابأبي داوود وأحمد وغيرهم والبخاري ومسلم كما جاء في أحاديث صحيحة عند 

 . عنهم عائشة ، وأبو ذر ، وأبو درداء ، وعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللاوأبو هريرة ، منهم 

 . ومن ذلك شهر شعبان فتأملوهي ليست خاصة بشهر دون شهر بل هي عامة لجميع الشهور 

 وأفطر يوما صم يوما  » بن العاص رضي هللا عنه : وأيضا  فقوله عليه الصالة والسالم لعبد هللا بن عمرو 

 ويفطر يصوم يوما  أحب الصيام إلى هللا تعالى صيام داوود كان » وكذلك قوله عليه الصالة والسالم « 

ه عذر لإال رمضان فإنه يتعين صومه جميعه إال من ، هذا يشمل شعبان وغيره من أشهر السنة « يوما  

وم يوم إلى صندب النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه األحاديث أنه لما  ووجه ذلكفيطر ويقضي ، شرعي 

 .لندباقد دخل في هذا  اشعبان ممفي صريحة على أن الصوم دل ذلك داللة من سائر الدهر وإفطار يوم 

أفضل » قال عليه الصالة والسالم ) :  “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ” رحمه هللا في  اإلمام الزيلعي قال

ومعاوية وعائشة فيدخل فيه الكل وهو مذهب عمرو بن العاص وهو مطلق « الصيام صيام داود.. 

 19وأسماء..(

 اه{.. في صوم داود الكل أي يوم الشك وغيرهأي  ( فيدخل فيه} .. ) قوله : وقال الشلبي 

ن في يعني سواء كاالصوم في شعبان على العموم ، الدالة على مشروعية وبعد : فهذه هي بعض األدلة 

النصف من  بعدصوم الالنصية الدالة على مشروعية األول أو بعده.  لننتقل بعدها إلى سرد األدلة النصف 

 . الداللة منها على الخصوص، وبيان أوجه شعبان 

 

                                                           
 ( ١/٣١٧) وحاشية الشلبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  19
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 دالة على مشروعية النصية الاألدلة 

 الصوم بعد انتصاف شعبان :

 نذكر منها :، أحاديث متعددة الصوم بعد النصف من شعبان على الخصوص  ورد في مشروعية

لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الشهر  »ما ورد من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت :  – ١

 21«، بل كان يصومه كله كان يصومه إال قليال   »20«منه في شعبان أكثر صياما من السنة 

أحب الشهور إلى رسول هللا صلى هللا عليه أن يصومه كان » عائشة أيضا  قالت : ما ورد من حديث  – ٢

 22«: شعبان ثم يصله برمضان 

، وهذا  نأن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصوم أكثر شعباوموضع الشاهد من هذا الحديث والذي قبله 

لنصف بل ما هو أقل من امنه ، إذ ال يقال األكثر ويراد منه  النصف األول يقتضي أنه كان يصوم بعد 

، فصح ه أي كان يصوم معظم «إال قليال  كان يصومه » ومعنى قولها رضي هللا عنها األمر خالف ذلك ، 

يث أيضا  صيام شعبان كله ووصله برمضان بداللة حدوصح  ،انتصاف شعبانهذا جواز الصوم بعد  على

إذن هللا ، بوسيأتي مناقشة هذا الحديث في الصفحات التالية « بل كان يصومه كله » أم المؤمنين السابق 

 ومما يبين هذا ويزيده وضوحا  إلى وضوحه ،

لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه » قالت : ما ورد من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عنها  – ٣

 23«شهرا تاما إال شعبان ، يصله برمضان وسلم يصوم من السنة 

يصوم من السنة شهرا تاما إال شعبان يصله أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يكن ومحل الشاهد منه 

، أي كان ، ال يسقط منه يوما  واحدا ثم يصله برمضان برمضان ، أي كان يصوم شعبان كله أي كامال 

                                                           
 ( ٢١٨٠) ( ؛ والنسائي ٢٤٣٤وأبو داود ) ( ؛  ١١٥٦؛ ومسلم ) ( ١٨٦٩    (بخاري 20
 ( ٢١٧٩-٢١٧٨( ؛ والنسائي )  ١٧٦( ؛ )  ١٨٦٩بخاري )  21

 22 أخرجه أحمد )٢٥٥٤٨( ؛ وابن خزيمة ) ٢٠٧٧ ( بإسناد صحيح
 23 أخرجه أبو داود ) ٢٣٣٦( ؛ وابن ماجة ) ١٦٤٨( ؛ والنسائي) ٢٣٥٣ ( انظر صحيح الجامع ) ٤٦٢٨ (
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، فكان برمضان  يصلهثم يصوم آخر شعبان  أو شعبان كامال، يعني أنه كان يصوم برمضان يصل شعبان 

 يصومهما متتابعين. 

واستحباب  ، بلشعبان من  يالنصف الثان ممشروعية صياعلى ووجه داللته ، أن الحديث نص صريح 

 ووصله برمضان كما رأيت وباهلل التوفيق.بل صيامه كله 

ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم شهرين :» : قالت رواية الترمذي والنسائي وأحمد وفي 

 ،  24«إال شعبان ورمضان متتابعين 

وصال شعبان برمضان بالصوم ، وهو مؤكد لمعنى فدل هذا الحديث الصريح بمنطوقه على مشروعية 

 الحديث السابق

شعبان كان رسول هللا صلى هللا عليه يقرن » بن عمر رضي هللا عنه قال :  ما ورد من حديث عبد هللا – ٤

 25«برمضان. 

 والقول في هذا الحديث مثل ما قيل في الحديث السابق. 

رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم سأله أو سأل رجال ما ورد من حديث عمران بن حصين  – ٥

أفطرت فصم قال الرجل : ال ، قال : فإذا  ؟ صمت سرر هذا الشهر يا أبا فالن أما» وعمران يسمع فقال : 

 26«يومين. 

يعني شعبان ، كما في رواية أن النبي صلى « أما صمت سرر هذا الشهر » وقوله عليه الصالة والسالم 

فقال له : إذا يعني شعبان ، قال : ال ، قال :  ؟ من سرر هذا الشهرقال لرجل : هل صمت  هللا عليه وسلم

قال النووي في  كما، واألحاديث يفسر بعضها بعضا    27«يوما  أو يومين. أفطرت رمضان ، فصم 

                                                           
 24 انظر :صحيح الترغيب والترهيب ) ١٠٢٥ (

 ( ٢/٨٢شرح معاني اآلثار )  25
 26 البخاري ) ١٩٨٣( ؛ومسلم ) ٢٧١٥ (أخرجه

 27 رواه مسلم في صحيحه ) ٢٧٢٣ (
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هل صمت سرار هذا الشهر » ، أو لغيره : وفي رواية : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له  28التقريب

 29«قال : ال ، قال : فإذا أفطرت ، أو أفطر الناس ، فصم يومين ؟ 

هل  يا عمران : » قال له :وفي رواية عند أحمد عن عمران بن حصين أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 «. شيئا  ؟ قال : ال ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين مكانهصمت من سرر هذا الشهر 

 «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا  » : قوله عليه الصالة والسالم : محل الشاهد 

: آخر ليلة منه وكذا ) سراره ( بفتح السين وكسرها ، وهو مشتق من قولهم و) سرر ( الشهر بفتحتين 

 30كان ليلتينفربما كان ليلة وربما  القمر أي خفي ليلة ) السرار ()استسر( 

 31، سمي بذلك الستتار القمر فيهفسرر الشهر آخره 

فيه وسرر الشهر آخره سمي به الستسرار القمر .. : )“ شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق ” قال الزيلعي في 

 32قاله المنذري..(اه

ده آخر وتبويب البخاري يدل على أنه عن« باب الصوم آخر الشهر » أورده البخاري رحمه هللا في وقد 

 وهو الحق إن شاء هللا.  الشهر

 لسينا بفتح( لشهرا اهذ سرر صمت“ : ) شرح صحيح البخاري لإرشاد الساري ” في قال القسطالني 

 لسينا بكسر رهاوسر لشهرا راسر ويقال سرة جمع هو: وقال ضمها عياض لقاضيا وحكى وكسرها

 آخر أنه لمشهوراو تفسيره في ختلفاو اء،لفرا قاله أفصح لفتحاو: قيل وغيره لسكيتا بنا ذكره وفتحها

 ليلة وهي فيها لقمرا راالستسر بذلك وسمي ،لحديثاو لغريباو للغةا أهل من لجمهورا قول وهو لشهرا

 33اه(.هنا له ترجم لما فقامو اوهذ ستتارها يعني وثالثين وعشرين وتسع وعشرين ثمان

                                                           
28)  ١/٨٧ ) 
 (٢٨٨٣ -٢٨٨١“)الكبرى”(؛والنسائي في  ٢٣٢٨(وقال سرره آخره؛ وأبو داود )  ١٧٤٢(؛ والدارمي )٢٠٠٧٨أخرجه أحمد )  29
 مادة سر ر (١٤٦الصحاح) ص  مختار 30

 31 عمدة القاري )١٠١/١١ (
 ( ١/٣١٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )  32
 ( ٣/٤١٣) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  33
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، وعرفت داللتها بشكل علني واضح ، أصبح وبعد أن عرفت صحة هذه األحاديث وثبوتها ثبوتا قطعيا 

مشروع جائز ، النصف األول من شعبان ، أن صوم التطوع بعد من الواضح لك بما ال يدع مجاال للشك 

 التي أوردناها هنا إال مكابر أو معاند. وهذه األدلة الناصعة ينكر ذلك بعد هذا البيان وال 

يتطوع بالصوم في النصف الثاني من على من رد الأن يطلق لسانه على  قبلمعترض هذا الولقد كان ل

والقواعد واألصول التي ال يسع للفقيه جهلها بروية في هذه النصوص ، أن يستوفي البحث والنظر شعبان 

غالبا  وفي كل ما له ارتباط وثيق بها إذ ال يتأتى ، وأقوال العلماء ومذاهبهم في المسألة التي تكلم عليها ، 

. بل ال يتأتى الفقهية أو أصولها بالنظر على انفرادالوصول إلى القول المصيب في أي مسألة من المسائل 

صاحب المقالة كما بها ، وهذا ما لم يفعله هذا المعترض  النظر فيما له تعلق وارتباط ذلك إال باستيعاب 

ال يعرف كثير منهم قليال  وال يدل عليه كالمه المنقول إلينا ، بل اكتفى بنقل ما هو شائع بين الفقهاء الذين 

 كثيرا  من أدلة الفروع. 

تكشف ما فيها من أخطاء ، وتبين تابة هذه السطور القليلة متعقبا فيها على تلك المقالة إلى كما دعاني  هذا

ما في كالمه الذي قلد فيه غيره من مخالفة واضحة للواقع الذي تشهد له ضروريات القواعد االستداللية. 

 ما كنا فيه ،واآلن نرجع إلى 

في النصف الثاني من شعبان ، بل في استحباب الصوم صحتها وصراحتها  فيقد بان لك ثبوت األحاديث 

مذاهب العلماء والفقهاء في هذه المسألة التي نحن ووصله برمضان ، واآلن إليك وجواز صومه كله 

 . فأقول وباهلل التوفيق بصددها

 في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال قد اختلف الفقهاء في التطوع بالصوم 

يوم أو إفراد يوم وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر أحدها : الجواز مطلقا يوم الشك 

 من أيام النصف ،الشك بالصوم أو غيره 

كما قاله مالك ، “ ال بأس بصيام الشك تطوعا الفتوى  ” : وهو الذي عليه أئمةقال ابن عبد البر الثاني : 

، كما في بداية الشافعية وبعض أئمة الظاهرية المالكية وإال فقد خالفهم فيها  يعني من“ أئمة الفتوى ” وقوله 

 .المجتهد 
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وقضاء .  وصيم عادة  وتطوعا وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك“ ) الخليل مختصر  ” ولهذا قال في

 “ :شرح مختصر الخليل المنح الجليل  ”محمد بن أحمد المعروف بعليش في وقال العالمة وكفارة ( 

بعضها اتخذ الصوم عادة  ) في األيام كلها وفي المهملة أي : أذن في صومه لمن ) بكسر الصاد وصيم {

هذا الذي أدركت  –رضي هللا عنه  –فيه ( تطوعا ) بال عادة قال اإلمام مالك كاإلثنين والخميس (و ) أذن 

 34اه{بالمدينة. عليه أهل العلم 

صف األول صيامه ببعض الن الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إال أن يصلالثالث : عدم 

 الشافعية.أو يوافق عادة له وهو األصح عند 

 35من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.الرابع : يحرم يوم الشك فقط وال يحرم عليه غيره 

عندي عما سوى ذلك ، وهذا ان ويجوز يكره صوم يوم الشك فقط عن فرض رمضوهناك قول خامس : 

وقد ذهب وأحمد كما حكاه الحافظ في الفتح ، ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أعدل األقوال في هذه المسألة 

وأسماء ابنتا أبي بكر  ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي وعائشةجماعة من الصحابة إلى صوم يوم الشك 

 ومعاوية ، وحكم بن أيوب الغفاريوعبد هللا بن عمر وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، ، وعمرو بن العاص ، 

ومن التابعين : سالم بن عبد هللا ، ومجاهد ، وطاووس ، وأبو عثمان النهدي ، وميمون هللا عنهم..،  رضي

 36، وغيرهمبن مهران ، وبكر بن عبد هللا المزني 

يكن  صومه ففعلهم هذا لمأن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على أنه من رمضان ولم يوجبوا ومعلوم 

ضهم يصومه ، وكان بعلهدي النبي صلى هللا عليه وسلم ، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا مخالفا 

 تبعا لإلمام. 

                                                           
 ( ٢/١١٦) المنح الجليل شرح مختصر الخليل  34
 ( ٨/٤٦٧( ؛ بذل المجهود في حل سنن أبي داوود ) ١/٣٠٤فيض القدير) 35
 (٤١-٢/٤٠زاد الميعاد)  36
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هللا عليه وسلم من فعله وقوله ،  هللا صلىحكيناها عن رسول قال ابن القيم رحمه هللا : ) والنصوص التي 

تحريمه ، فمن أفطره، أخذ بالجواز ، ومن اإلغمام ، وال تدل على على أنه ال يجب صوم يوم إنما تدل 

 37(اهباالحتياطأخذ صامه ، 

اد ز ”كالمه رحمه هللا في يصومه وبعضهم ال يصومه ، وانظر بقية قلت : فلذلك كان بعض الصحابة 

 “المعاد 

: ) وأما صيام النصف 38“بداية المجتهد ” هذا الخالف ، ابن رشد األندلسي رحمه هللا قال في وممن أثبت 

 األخير من شعبان ، فإن قوما  كرهوه، وقوما أجازوه ثم ساق أدلة كل فريق منهم(اه

ما قبله  فصوموإذا كان كذلك مع ثبوت النهي فيه ، يوم الشك تطوعا جائز ، والغرض منه ، بيان أن صوم 

 من األيام أيضا  جائز بطريق األولى. 

ْوِم فِي الن ِْصِف الثَّانِي “ ) المنح الجليل شرح مختصر الخليل ” قال في  ع ا َجَواُز الصَّ َويُْؤَخذُ ِمْن قَْوِلِه َوتََطوُّ

ا اَل تَقَدَُّموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَوْ »ِمْن َشْعبَاَن َعلَى اْنِفَراِدِه. َوَحِديُث  ٍم أَْو يَْوَمْيِن إالَّ َرُجٌل َكاَن يَُصوُم يَْوم 

ا ِلَرَمَضاَن َوقَْد اُْستُِفيَد َهَذا ِمْن قَْوِلِه إالَّ َرُجلٌ « . فَْليَُصْمهُ  ي التَّْقِديِم تَْعِظيم    إلَْخ.قَاَل ِعيَاٌض َمْحُموٌل َعلَى تََحر ِ

 39(اه

من قوله تطوع ا جواز صوم النصف الثاني من  يؤخذقال : ) وفي شرح الزرقاني على مختصر الخليل 

شعبان على انفراده كما ال يخفى وال يرد حديث ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين إال رجل كان 

ا للشهر وقد  ا قال فيه النهي محمول على تحري التقديم تعظيم  ا فليصله ألن القاضي عياض  يصوم صوم 

 40( أشار إلى ذلك قوله إال رجل الخ اهـ.

                                                           
 ( ٢/٤٣زاد الميعاد )  37
38) ٢/٧٣ ) 
 ( ٢/١١٧ المنح الجليل شرح مختصر الخليل ) 39
 ( ٢/٣٤٨) شرح الزرقاني على مختصر الخليل  40
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_ رحمه هللا _ يكره التطوع إذا قال الشافعي قال الزيلعي : ) “ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ” وفي 

رواه أبو داود ولنا « تصوموا إذا انتصف شعبان فال » شعبان لقوله _ عليه الصالة والسالم _ انتصف 

 41..(اهكله وما رواه غير محفوظعنه _ عليه الصالة والسالم _ أنه كان يصوم شعبان ما روينا واشتهر 

وهو مكروه لما بينا.. والثاني أن على وجوه : أحدهما أن ينوي رمضان وقال أيضا  : ) ..ثم هذه المسألة 

األول في الكراهية ثم إن ظهر أنه من وهو مكروه أيضا  لما روينا إال أنه دون عن واجب آخر  ينوي

ألنه منهي وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا يجزئه لوجود أصل النية على ما بينا رمضان 

ألن المنهي عنه هو التقدم يجزئه عن الذي نواه وهو األصح من الواجب وقيل فال يتأدى به الكامل  42عنه

والثالث أن ينوي التطوع وهو غير مكروه رمضان على ما بينا.. وقد بينا أن المراد به غير التطوع بصوم 

 43..(لما بينا

جاءت فيه األدلة الصحيحة حتى أما هذا الشهر فقد : )  44“سيل الجرار ” رحمه هللا في وقال الشوكاني 

يصومه كله هكذا في يصوم شهرا  أكثر من شعبان فإنه كان قالت عائشة لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ما كان يصوم في شعبان كان وفي لفظ فيهما من حديثها ما كان يصوم في شهر الصحيحين وغيرهما 

 إلى آخر كالمه رحمه هللا. (يصومه إال قليال  بل كان يصومه كله 

لبيان ا الشك والنصف األخير من شعبان سقناه يوم صومواختالفهم في جواز الفقهاء هي بعض أقوال هذه 

دلة الصريحة ذكرنا من األ_ هو الجواز وفيما لك أن الراجح _ إن شاء هللا  الحوقوع الخالف في ذلك وقد 

ن والتهم الطعوبالشذوذ والغرابة وغيرها من كفاية لوال يتهمنا بعض من ال علم لهم وال تحقيق في ذلك 

ء في أقوال العلمابعض آخر من بعض األخوة المقلدين وغيرهم ، وإليك اآلن ما لقيناها من  التي طال

 أحاديث الباب. 

 

                                                           
 ( ١/٢١٧الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) تبيين  41
 لحديث التقدم اآلتي بإذن هللا. أي صومه عن نية رمضان  42
 ( ٣١٨ – ١/٣١٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )  43
 ( ٢٩٧ص (44
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 : الباببعض أقوال العلماء في أحاديث 

: ) قوله من شعبان زاد في حديث حديث عائشة السابق ذكره قال ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعليقا  على 

هذا كان يصوم شعبان إال قليال  ورواه الشافعي من عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم يحيى بن أبي لبيد 

وغيره أنه كان أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داوود الوجه بلفظ بل كان يصوم إلخ وهذا يبين 

عن بن  الترمذيأي كان يصوم معظمه ونقل من السنة شهرا  تاما إال شعبان يصله برمضان ال يصوم 

قام فالن ليلته إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله ويقال أنه قال جائز في كالم العرب المبارك 

جمع بين الحديثين بذلك وحاصله الترمذي كأن بن المبارك أمره قال  واشتغل ببعضد تعشى أجمع ولعله ق

 45..(وأن المراد بالكل األكثر وهو مجاز قليل االستعمالاألولى مفسرة للثانية مخصصة لها أن الرواية 

هذا غير ، زمجا وهو األكثر ، أن المراد بالكل في حديث عائشة السابقعن الترمذي الحافظ  نقله: ما قلت 

 :مسلم لوجوه نذكر منها 

هب إلى ، ومن يذهو أن يحمل على ظاهر لفظه، وكذلك في المعنى الحقيقة  األول : أن األصل في الكالم

عذر حمل اللفظ إال إذا تلمعنى المجازي إلى اوال نصير ..ألنه عدول عن ظاهر اللفظالتأويل يفتقر إلى دليل 

 :في مبحث المجاز في المراقي  قال ،على حقيقته 

 إلى المجاز أو ألقرب حصل وحيث ما استحال األصل ينتقل . . . 

على “ كل ”  أن يحمل اللفظليس بممتنع ( ال مجاز فيه ، إذ  ..كان يصومه كله..) قولها رضي هللا عنها ف

 .عموم المراد فيه بالحقيقة

، ألن عن قصد المعنى األصلي المجازي إال إذا كان ثم قرينة تصرفه ال يحمل اللفظ على المعنى الثاني : 

عن قصد المعنى مع قرينة صارفة ما وضع له لعالقة هو اللفظ المستعمل في غير عند األصوليين المجاز 

                                                           
 ( ٤/٢١٤فتح الباري ) 45
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وهو نادر قليل ..، وقد صرح بذلك الحافظ بقوله رحمه هللا )قليل في اللغات ، وهو نادر 46األصلي

 (االستعمال

 في المراقي في مبحث المجاز : قال

 جني آت نالب وليس بالغالب في اللغات . . . والخلف فيه

 47اه: ) يعني أن المجاز ليس غالبا في اللغات أي المفردات والمركبات خالفا البن جني..(وقال في الشرح 

هو هنا وللتأكيد ، مضافا إلى نكرة أو جاء هو رفع احتمال التخصيص إذ جاء “ كل ” الثالث : ألن لفظ 

ها في وأجزاء ، ومدلولاللغة واألصول ال تدخل إال على ذي جزئيات عند أهل “ كل ” . وألن للتأكيد

 .األجزاء  وأبكل فرد من الجزئيات الموضعين اإلحاطة 

لروايات جميع اعائشة رضي هللا عنها ) بل كان يصومه كله ( كما جاء في  وإذا طبقنا كل هذا على حديث

يه يوما  واحدا  فشعبان كله ال يفطر _ أنه عليه الصالة والسالم كان يصوم الصحيحة فإنه يعني _ وهللا أعلم 

 . ثم يصله برمضان ، وهذا واضح ال إشكال فيه

 ذلك في كل سنة أو ال ؟: هل كان صلى هللا عليه وسلم يفعل ومن هنا يأتي السؤال وهو 

يصوم  ، وتارةبل كان تارة يصومه كله : هو أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكن يواظب على ذلك الجواب 

ء في وما جا« كان يصوم شعبان كله » ، وال يجوز أن نحمل الحديث ، ويصوم آخره تارة وهكذا أكثره 

 ما ال تحتمل. ، على أنه كان يداوم على ذلك فال نحمل النصوص معناه من األحاديث 

 وهذا أولى وهللا أعلم. جميع األحاديث الواردة في الباب ويرتفع اإلشكال وبهذا تجتمع 

لنزاع ، واالستدالل بصورة اأشار إليه بن حجر ، هو محل النزاع أن التخصيص الذي الوجه الرابع : 

 ، كما هو مقرر في علم األصول. ممنوع بإطباق النظار 

بقولها  عائشة ومبينة لمرادهاهي مفصلة لرواية التخصيص بل : أن رواية أم سلمة ال تدل على الخامس 

 .«بل كان يصومه كله » 

                                                           
 ( ١/١٣١) نثر الورود شرح مراقي السعود  46
 ( ١/١٣٣ود ) ور؛ ونثر ال ( ١/١٣١) نشر البنود  47
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صوم  بل واستحباب جواز أفدنا به منأسامة بن زيد رضي هللا عنهما يدل على ما السادس : أن رواية 

شعبان ما ال  رأيتك تصوم منفقال : يا رسول هللا سأل النبي صلى هللا عليه وسلم فإنه لما جميع شعبان ، 

، بين ه هو شهر يغفل الناس عن» من الشهور ، أجابه النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله تصوم من غيره 

 «، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يرفع فيه األعمال إلى رب العالمين رجب ورمضان ، وهو شهر 

وليس ، عنه  شهر يغفل الناس، وهي أنه إكثاره الصوم في هذا الشهر فذكر النبي صلى هللا عليه وسلم علة 

ا في  كله ، هر بل الشهر كله ، فالناس يغفلون عن هذا الشيوم دون يوم من أيام هذا الشهر ذاك محصور 

ست فقط ليفهذه الغفلة « بين رجب ورمضان ،..شهر يغفل الناس عنه هو » : صلى هللا عليه وسلم  لقوله

في السالم وأيضا  قوله عليه الصالة ، ولو تأملت عامة في أيام الشهر وال في وسطه فقط بل هي في أوله 

 وهللا أعلم. أن ذلك إنما يكون في الشهر كافة لعلمت « بين رجب ورمضان » هذا الحديث : 

، ي ذلك يقتض «وهو شهر يرفع فيه األعمال إلى رب العالمين » عليه الصالة والسالم وأيضا  فإن قوله 

افق األيام ليو، فاقتضى ذلك صوم جميعه احتياطا األعمال فيه يرفع أي يوم من أيام شعبان فإنا ال ندري 

 . ترفع فيها األعمال وهللا أعلمالتي 

. ولذلك ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنهافي نرد بها دعوى التخصيص فهذه هي األوجه التي 

: ) واستبعده ، فقال وصرفه عن ظاهره بعض أهل العلم لتأويل من أول الحديث الحافظ رحمه هللا تعقب 

قال فيحمل على أنه كان إلرادة الشمول ودفع التجوز فتفسيره بالبعض مناف له الطيبي قال ألن الكل تأكيد 

لئال يتوهم أنه واجب كله كرمضان وقيل المراد بقولها كلها ويصوم معظمه أخرى  يصوم شعبان كله تارة

منه من صيام وال يخص طورا فال يخلي شيئا أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه 

عائشة على المبالغة والمراد األكثر : إما أن يحمل قول زين بن المنير البعضه بصيام دون بعض ، وقال 

شعبان عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر بأن قولها الثاني متأخر عن قولها األول فأخبرت وإما أن يجمع 

 48(آخر أمره أنه كان يصومه كلهوأخبرت ثانيا  عن 

                                                           
 ( ٤/٢١٤فتح الباري ) 48
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 يكون في هذا الحديث أربعة أقوال : وعلى هذا 

 ويصوم معظمه أخرى.أنه كان يصوم شعبان كله تارة األول :

 كان في أول أمره يصوم أكثر شعبان وفي آخر أمره يصومه كله.الثاني :

 طورا. تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه كان يصوم من أوله  الثالث :

 أي كان يصوم أكثره يعني معظمه كما قاله الحافظ في الفتح. المراد به المبالغة : الرابع 

ما رأيت رسول بما جاء في رواية إسرائيل : ) ويليه القول الثاني ، وهو مؤيد والصحيح هو القول األول 

 49ليكونا شهرين متتابعين(هللا صلى هللا عليه وسلم صام شهرا  تاما إال شعبان ، فإنه كان يصله برمضان 

كله كما في أي بقولها ) تاما ( وبه يتبين لنا أن المراد صرفا وال تأويل ال يقبل وهذا الحديث واضح الداللة 

، ) لم يكن . وفي رواية أبي  سلمة فدل على أنه كان يصوم شعبان كله ال يخلي منه شيئا  الرواية األخرى 

 50( يصوم من السنة شهرا  تاما يعلم إال شعبان يصله برمضان

صلى أنه  علمأ وهللاكلها  بعضها بعضا  ، فيكون المراد منهاكلها يؤيد بعضها بعضا  ويفسر فهذه الروايات 

وفي ضعيفان  الثالث والرابع فهما. وأما أكثره أخرىأو ويصوم معظمه هللا عليه وسلم كان يصوم كله تارة 

 . ضعفه في األوجه السابقةالرابع تعسف ظاهر ال حاجة إليه وقد بينا 

وفيه لث وهذا هو القول الثافي آخر أمره صامه كله ذلك في بداية األمر ثم ويمكن أن يكون كان يفعل 

 ذلك،نقل يتأخر الناسخ ولم إال بعد تقرر ن النسخ ال يثبت ضعف ألنه يدل على النسخ وهو متعذر هنا أل

 قال في المراقي :

 فالمنع للجمع مع التأخركذلك يعرف لدى المحرر . . . 

 الصحيح أن  وقد أسلفنا بينهما الترجيحب عملالإن أمكن ذلك أو لطريق الجمع إال الطلب فلم يبق ها هنا  

 التوفيق.  وباهللاألول 

                                                           
 والنسائي والترمذيأخرجه أحمد والدارمي وابن ماجة 49
 أخرجه أحمد 50
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في النصف األخير من شعبان إال أن يثبت استحباب الصوم فكل من هذه األقوال األربعة حال وعلى كل 

وقول ابن حجر هذا ال يعني من نصفه. صيام أكثر وهو يدل على استحباب  الرابعرجح القول ابن حجر 

على ذلك بحديث عائشة ، بل هو من المؤيدين الذين استدلوا شعبان  انتصافجواز الصيام بعد بأنه ال يرى 

الحديث كعادته في تفصيل على ذلك من هذا تقدم ، ولكنه رحمه هللا يتحدث عن االستدالل وأم سلمة كما 

 وأقوال أهل العلم عند كل حديث. الفوائد 

فتسرع ظنا  منه أن في المسألة اختالفا الدقيق المنهج المعنى وهذا ولكن من المعاصرين من غاب عنهم هذا 

في النصف الثاني من هذا  في القول بعدم جواز الصومينصر به مذهبه السخيف بين هذه الصفات جوهريا 

وطريقة فهم كالمهم ، ثم والتبديل لمنهج األئمة األعالم من التحريف والتصحيف . وال شك أن هذا الشهر

وال حول وال قوة إال باهلل العلي لحكم هللا ورسوله من التحريف والتبديل الفهم الخاطئ  ما يترتب على ذلك

 . العظيم

برواية إسرائيل وأبي يرد : ) بل كان يصومه كله..( محتمل إال أنه والحق أن نقول بأن قولها في الحديث 

صام شهرا  تاما إال شعبان ، رضي هللا عنها ) ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلمة عن أم سلمة 

جواز صوم شعبان كله ووصله في فهذا الحديث نص متتابعين( فإنه كان يصله برمضان ليكونا شهرين 

ويرد االحتماالت بداللة هذا الحديث ، يصومه كله ال يخلي منه يوما  كان نه صلى هللا عليه وسلم ألبرمضان 

 كاحتمال كونه األكثر  األخرى

إلى آخرهما ذلك ومعناه أنه يسرد صومهما ليكونا شهرين متتابعين ( يدل على وقولها رضي هللا عنها ) 

صيام شهرين { أي فعليه : } فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ال إفطار بينهما كما في قوله تعالى 

 .فيومين من أيام صومها إفطار في نهار ، فلو أفطر استأنمتتابعين لم يفصل بين 

) وما عن عائشة رضي هللا عنها قالت : عبد هللا بن شقيق  ما رواه مسلم من طريقوال يشكل على هذا إال 

وفي رواية كهمس عن عبد هللا بن شقيق  المدينة إال أن يكون رمضان (رأيته صام شهرا  كامال  منذ قدم 

، حتى مضى ، وال أفطره كله حتى يصوم منه علمته صام شهرا  كله إال رمضان عن عائشة قالت  ) ما 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكمل صيام عن عائشة قالت : ) وما رأيت لسبيله ( وفي رواية أبي سلمة 

 إال شهر رمضان (شهر قط 

يه من أنه صلى هللا علما روي عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم : فهذا الحديث ظاهره يعارض قلت 

 .شعبان حتى يصله برمضان كما رأيتوسلم كان يصوم عامة 

 :والجواب عن هذا اإلشكال من وجوه 

ان ، فكان السالم جميع شعبأن تكون عائشة رضي هللا عنها لم تعلم بصيامه عليه أحدها : هو أنه يحتمل 

يفعل ذلك في  لم ترهبما شاهدته وهو أنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، فأخبرت  ثبوتههذا قبل أن تعلم 

)  :شقيق قالت ، ففي رواية الحديث  رواياتويدل عليه العبارات الواردة في بعض شهر سوى رمضان 

ذا كان حديث عائشة على ه، وإن حمل الت : ) ما رأيت..( وفي رواية أبي سلمة ق..الحديث ( علمتهما 

الحديثين  نجمع بين، وهذا واضح كما ترى وبه عمر المتقدمين لحديث أم سلمة وحديث عبد هللا بن موافقا 

 وهو واجب إن أمكن ، قال في المراقي 

 . . . إال فلألخير نسخ بينا واجب متى ما أمكنا والجمع

ى من إلغاء إعمال الدليلين أولإن أمكن وجب المصير إليه ، ألن الجمع  أنوإنما كان قول العلماء كافة 

 الَ  الَّتِي ِجيحِ التَّرْ  ُشُروطِ  ِمنْ  ألن وهو أي الجمع مقدم على الترجيحكما هو معروف في األصول. أحدهما 

 مْ َولَ  إليه، المصير تَعَيَّنَ  َذِلكَ  أَْمَكنَ  فَإِنْ  وٍل،َمْقبُ  بَِوْجهٍ  اْلُمتَعَاِرَضْينِ  الجمع بين يُْمِكنَ  الَ  أَنْ  اْعتِبَاِرَها ِمنَ  بُدَّ 

مل بالراجح من العأولى من من وجه : ) العمل بكل منهما  اْلَمْحُصولِ  "فِي قَالَ  إلى الترجيح يجز المصير

 انتهى(. وترك اآلخر ،كل وجه

 51وبه قال الفقهاء جميعا. 

مراد منه ، وهذا القول له فيكون ظاهر الحديث غير داوم عليه وهللا أعلم _ ما رأيته _ الثاني : أن مرادها 

أنه عليه الصالة والسالم كان يصوم عامة شعبان روي عنها وعن غيرها من الصحابة وجه من النظر لما 
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قال : كان يصوم شعبان يكن يداوم عليه وهذا يؤيد قول من كما مر ، ومجموع األحاديث يدل على أنه لم 

 . قول هو أصح األقوال وأعدلهاهذا الأن أخرى ، وقد قدمنا كله تارة ويصوم معظمه 

نفي صيام ي، فإن حديث عائشة م سلمة أوفي حديث عائشة أن الجمع غير ممكن هنا أنا لو سلمنا  الثالث :

وعلوم ل في األصو، وحديث أم سلمة يثبته وقد تقرر النبي صلى هللا عليه وسلم شهرا  تاما سوى رمضان 

خبر أم سلمة  ، فيجب تقديمألنه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي أن المثبت مقدم على النافي ، الحديث 

يت على علم خفأن معهم زيادة . ووجه تقديمه كما بينه أهل العلم ألنه مثبت على خبر عائشةوابن عمر 

 في كتاب التعادل والتراجيح ، قال في المراقي ، ومن علم حجة على من لم يعلم عائشة 

 بعد النواهي ثم هذا اآلخر. وناقل ومثبت واآلمر.  . 

قدمة عليه استحبابها ملكانت أدلة صيام عامة شعبان استحباب أن حديث عائشة ينفي : أنه لو قدر الرابع 

لمنفي ، فكيف ا، والناقل مقدم على األصلية ، واستحبابه ناقل عنها ألن نفيه ينبني على استصحاب البراءة 

 ،تعارض ال و

ين الثابت في الصحيح: أن عدم استكمال النبي صلى هللا عليه وسلم صيام شهر سوى رمضان الخامس 

ريرة ه، أم سلمة وابن عمر وأبو د ينارواه في السنن والمسشعبان كله  وصيامهوحدها ، رواه عائشة 

كما  غير صريح في ذلك لكن مفهومه يدل عليهكان هذا األخير يعني حديث أسامة وإن وأسامة بن زيد 

العلوي م قال سيدي عبد هللا بن إبراهي، وما رواه جماعة أرجح مما رواه واحد. تقدم ، وهؤالء جماعة 

 الترجيح باعتبار حال المروي : الشنقيطي في المراقي : في مبحث 

 مرجح لدى ذوي الدرايةوكثرة الدليل والرواية . . . 

رواته ألن الكثرة بكثرة وكذا ، الموافق ألحد المتعارضين يعني أنه يرجح بكثرة الدليل » : وقال في الشرح 

 52«كثرة األدلة..عند تعارضهما تقديم تفيد قوة الظن وال يبعد 
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رواته أكثر : الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما الصورة األولى “ : ) إرشاد الفحول ” وقال الشوكاني في 

 53الجمهور (أقل، لقوة الظن به، وإليه ذهب على ما رواته 

ن صاحبته عهللا صلى هللا عليه وسلم وال  القول فيه هو أنه ليس فيه شيء منه ال عن رسولأن السادس : 

الصوم في  أوصوم أكثره فضال عن صوم جميع شعبان  تحريمما يدل على عائشة رضي هللا عنها ، 

يصوم شهرا  تاما م بأنه لم تر رسول هللا صلى هللا عليه وسلاإلخبار ، إنما الغاية ما فيه النصف الثاني منه 

عنه  أن نكذب عليه فنخبرأن نحرف األحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم وال سوى رمضان ، وال يحل 

مه صلى صحيح مع أن صياتركه على التحريم إال ببيان نص به عنه صاحبته ، وال أن نحمل بما لم يخبر 

فيعلمه ليه ليس فرضا  ولم يكن يداوم عممكن أن يخفى ، ألنه جميع شعبان ووصله برمضان هللا عليه وسلم 

..! ولم ن عمر، وقد عرفه أم سلمة وأبو هريرة وابإال من الزمه في هذه المدة الناس وال بد ، وال يعرفه 

ئشة عنه روته عاي صلى هللا عليه وسلم زائدا  على ما عن النب.  فكان ما رووه ينكره أحد من الصحابة

ن صيام م، أنها رأت ما لم تره عائشة ووجب أخذ الزيادة ، ألن أم سلمة حكت عليه الصالة والسالم.  

لى عائشة عما شاهدوه ، وقد خفي وكلهم عدول، وكلهم حكوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شعبان كله ، 

ا من بعض الصحابة بعض السنن ورواهذي الحجة كما يخفى على صيام النبي صلى هللا عليه وسلم لعشر 

 ! كلها وال فرق من لم يروها عن روايته كسائر األحكاميضرها سكوت أو إنكار علمها ، وال 

 !  تعارض بوجه ماأنه ليس في هذين الحديث وموجز القول 

لى بدعية عداللتها ، وهي واضحة جلية في كفاية لطالب الحق التي ذكرناها الحجج واألدلة وبعد ففي هذه 

 ، منع الصوم بعد انتصاف شعبان

واستحباب صيامه كله مطلقا  النصف الثاني من هذا الشهر هو بيان استحباب الصوم في  والمقصود هنا

فيه ، فالصيام لم يرد به شرع مطلقا   الصومفيه ب التطوع المنع منوأن ووصله برمضان ، لمن قدر عليه 

، وإال فليسكت ، وال يسارع فليأت ببرهان إن كان صادقا  كسائر الصيام المشروع ومن ادعى خالف ذلك 
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، وقول من يقلده من األئمة.  في نفسه بمذهبه ، وحسبه العمل إنكار ما لم يصل إليه علمه ويبلغه فقهه إلى 

ختيار فهما ثاقبا وهداه إلى االرزقه طريقته ونور هللا بصيرته وأضاء له وال ينبغي أن يلزم غيره ممن 

 والحمد هلل رب العالمين. به ،  هوأن يعمل بما يعمل وأخذ األقوال بأدلتها واالجتهاد 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر حجج المخالفين 

 : والرد عليها

، والسبب في ذلك ذهاب الكثيرة في هذا الزمان المسألة وما على شاكلتها من المسائل المخالفون في هذه 

من الجهل والغفلة على ما اعتادوه وشبوا عليه وهرموا فيه وتحجر عقولهم ، وجمود الناس العلم والعلماء 

رددت عليهم باطلهم أو أنكرته حتى أصبح عندهم دينا  وسنة ، فإذا الباطلة والتقاليد النخرة والبدع والعادات 

بأنواع التهم ، وربما اتهموك بالكفر ، وشنوا عليك الغارة ، واتهموك ، وقاموا في وجهك ، ضجوا وولولوا 

ال حدثتهم بما بخالف ما اعتادوه وألفوه أو ، وقالوا تركت السنة وضيع الدين.. وإن جئتهم والضالل 

 أدلة وحججا وبرهان. عليك ، ولو جئتهم بملء األرض يعرفونه من الدين ردوه 
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، فعن عبد هللا بن ، أنه من أشراط الساعة وذلك ما أخبر به الصادق المصدوق الذي ال ينطق عن الهوى 

يربو فيها كيف أنتم إذا ألبستكم الفتنة » : مسعود رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

؟ ، قالوا متى يا رسول هللا « فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة 

والتمست الدنيا بعمل اآلخرة وتفقه قراؤكم وقلت علماءكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم إذا كثر » قال : 

 .54« لغير دين هللا 

لسنن وهذه ا «قيل تركت سنة وتتخذ سنة فإذا تركت منها شيء » عليه السالم ومحل الشاهد منه قوله 

ربي فرزقه حم اليوم جل الناس إال من روالتقاليد والعادات الباطلة التي عليها الناس المتخذة هي البدع 

يه الصالة .  وتأمل قوله علمن الطيب والغث من السمين والحق من الباطلعلما  نافعا  يميز به الخبيث 

ن ومشاهد ذلك واقع في هذا الزماتجد أن «  ..وقلت علماءكم وكثرت أمراءكمإذا كثر قراؤكم » والسالم 

 المستعان. وهللا كثيرون والعلماء منهم قليلون عيانا ومحسوس وجدانا ، القراء من الناس 

تهم خاوين دوجاالستماع إليك ومناظرتك بالدليل والبرهان هؤالء ممن ذكرناهم قريبا  ، إن قبلوا وأمثال 

ال هم ساقطة وبالية ، وحججوال من العلم إال الرسم ، أدلتهم  االسمعلى عروشهم ال يعرفون من الدين إال 

 .زيفها وغموضهاتحتاج إال كبير جهد إلبطالها ودحضها وبيان 

 : شعبان أي بعد النصف األول من شعبان فمما احتجوا به ليمنعوا الصيام بعد انتصاف 

ال يتقدمن » عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ما رواه الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة أوالً : 

 55«كان يصوم صوما فليصمه أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إال أن يكون رجال  

ليصم صوما فأحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إال أن يكون رجال  كان يصوم ال يتقدمن » وفي رواية 

 «ذلك اليوم 

 والجواب عن هذا من وجوه :

                                                           
 أخرجه أبو نعيم وصححه األلباني 54
 أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند  55
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بل هو عليهم إذ معناه كما قال : أن يقال : هذا الدليل خارج محل النزاع وليس فيه حجة للمخالفين األول 

ذلك رمضان بصيام على نية االختالط لرمضان ، وقال آخرون : إنما هي عن فعل العلماء : ال تستقبلوا 

 56«نوي الغرض فيه وتأويل النهي أن ي» : : قال في ) مبسوط ( احتياطا الحتمال أن يكون من رمضان 

بنية ين شعبان ، فيصوم قبله يوما  أو يومألحد أن يستقبل رمضان بصيام آخر فيكون معناه : ال يجوز 

ا أو نفال ( أي نذرا معين رجال كان يصوم صومامنه.  ) إال أن يكون كونهما من رمضان الحتمال كونهما 

 لك.ذالوقت فإنه يجوز له ) فليصم ذلك اليوم ( أي ذلك معتادا أو صوما مطلقا  غير مقيد برمضان 

ْوِم فِ : ) “المنح الجليل  ” قال في ع ا َجَواُز الصَّ ي الن ِْصِف الثَّانِي ِمْن َشْعبَاَن َعلَى َويُْؤَخذُ ِمْن قَْوِلِه َوتََطوُّ

ا فَْليَُصْمهُ يَْوَمْيِن إاَل تَقَدَُّموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أَْو »اْنِفَراِدِه. َوَحِديُث  يَاٌض عِ قَاَل « . الَّ َرُجٌل َكاَن يَُصومُ يَْوم 

ا ِلَرَمَضاَن َوقَْد اُْستُِفيَد َهذَ  ي التَّْقِديِم تَْعِظيم   (اها ِمْن قَْوِلِه إالَّ َرُجٌل إلَْخ.َمْحُموٌل َعلَى تََحر ِ

 57اه.حتياطاا لرمضانيةا بنية أي ( يومين أو يوم بصوم رمضان أحدكم يتقدمن ال: ) وقال القسطالني 

» : به من غير إيجاب وال اعتياد يدل عليه قوله عليه السالم إن هذا النهي محمول على من يبتدئ الثاني : 

له من كان ” له عادة بالصوم أي فاستثنى الشارع من « إال أن يكون رجال  كان يصوم صوما فليصمه 

ويلتحق به القضاء والنذر وألفه وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء اعتاده عادة فقد أذن له فيه ألنه 

 58“لوجوبهما 

وا رمضان ال تقدم» خاص باليومين قبل رمضان بدليل قوله عليه الصالة والسالم الثالث : أن هذا النهي 

) ما في كوهو قول أحمد  بثالثةاستقباله ال يكره وهو يوم الشك ، والظاهر أنه « بصوم يوم أو يومين 

حمد والترمذي خاص بيوم الشك ويؤيده رواية أ ألنهتعلم أن هذا الحديث خارج محل النزاع وبهذا  ،( المحيط

 ه. أي يوم الشك ، وهذا ليس ما نحن في« إال أن يكون رجال  كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم » 

 ، من يومينإذ هو يدل بمفهومه على جواز التقدم بأكثر المانعين الرابع : أن الحديث حجة على 

                                                           
 ( ١٠/٢٧٣عمدة القاري ) 56
 ( ٣/٣٦٠إرشاد الساري )  57
 ( ٦/٣٢٠عون المعبود )58



 التبيان في مشروعية الصوم بعد انتصاف شعبان
 

 28 

أنه لما خص ووجه ذلك  59(اه يومين من بأكثر لتقدما كان اإذ زالجوا لحديثا ومفهومقال القسطالني : )  

دليل للمجيزين وحجة على ، فكان هذا الحديث دل على جوازه فيما دون ذلك الشارع النهي باليومين 

 رب العالمين .والحمد هلل المخالفين 

ذلك ق والخميس فوافاالثنين  كأن يصوم النصف األول من شعبان أو: على أن من له صوم معتاد الخامس 

 .متفقون على ذلكيصومه ونحن والمخالفون اليوم جاز له أن 

صيام آخر ة أهل العلم ، فالحديث دليل على كراهي نالترمذي عللتنزيه كما حكاه السادس : أن هذا النهي 

 . التحريم فالأو مع يوم قبله ، أما أن يقتضي المسمى بيوم الشك سواء صامه وحده يوم من شعبان 

من فعله لم : ) والنصوص التي حكيناها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسقال ابن القيم رحمه هللا تعالى 

ذ بالجواز ، أخوال تدل على تحريمه ، فمن أفطره ، وقوله ، إنما تدل على أنه ال يجب صوم يوم اإلغمام 

 أخذ باالحتياط (ومن صامه 

عمران ن ع_ وقد تقدم _ رواه البخاري ومسلم  الذي، الحديث صحة قوله رحمه هللا : ومما يدل على قلت 

سرر صمت  يا أبا فالن أما » :هللا عليه وسلم سأل رجال فقال رضي هللا عنه : أن النبي صلى بن حصين 

فصم رت فإذا أفط» الرجل : ال ، قال : قال _ كما قال الحافظ في الفتح _  نيعني شعبا«  هذا الشهر

 .وهو الراجح وهذا في آخر شعبان « يومين 

قضاء يومين بعد انقضاء رمضان هذا الرجل أن يصوم أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ففي هذا الحديث 

الذي كان من رسول هللا أن النهي  فاعلم، ، وبدال عنهما ، وإذا ثبت هذا لما فاته من صوم آخر شعبان 

على اإلشفاق أبي هريرة رضي هللا عنه الذي ذكرنا من قبل ، لم يكن إال صلى هللا عليه وسلم في حديث 

ضعف  بقرب رمضان يدخله بهوكذلك نأمر من كان الصوم على صوام رمضان ال لمعنى غير ذلك  منه

به من صوم ما ليس أن ال يصوم حتى يصوم رمضان ألن صوم رمضان أولى يمنعه من صوم رمضان 

                                                           
 ( ٣/٣٦٠إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  59
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معنى ذلك الحديث حتى هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه فهذا ) ثم قال : قاله الطحاوي عليه صومه 

 60(غيره من هذه األحاديث ال يضاد 

 ، حريم للت، نهي إرشاد وشفقة وليس أن النهي الوارد في هذا الحديث الشريف وحاصل كالمه رحمه هللا 

ممن يقوى عليه فال أما غيره دخله ضعف ينقصه قوة ونشاطا لصوم رمضان وذاك في حق من إذا صامه 

بصيام على ) قال العلماء معنى الحديث ال تستقبلوا رمضان  61.  ولهذا قال الحافظ في الفتح يتناوله النهي

 اهفيه بقوة ونشاط..(والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل نية االحتياط لرمضان 

عدم جواز بل هو حجة عليهم إذ ليس شيء فيه يدل على والخالصة : أن هذا الحديث ليس حجة للمخالفين 

صيام يوم أو يومين من آخر هذا الشهر عدم جواز يدل بمنطوقه بعد نصف شعبان األول ، وإنما الصيام 

أن هذا النهي ألن ذلك استقبال له ، وقد تبين على نية االحتياط كما قال بعض أهل العلم أي قبل رمضان 

به ضعف فيمنعه من يدخله إنما هو نهي إرشاد وشفقة وليس للتحريم وهو في حق الوارد في هذا الحديث 

عمران بن الفرض أي على أنه من رمضان ألن حديث أو الذي يصومه عن نية من صيام شهر رمضان 

من فإذا صامه يزول اإلشكال ، ولهذا وبه النهي عن التحريم إلى الكراهة حصين المتقدم ، قرينة لصرف 

، جمعا بين األدلة وهو واجب ما أمكن التقدم بصوم رمضان فحسن ومستحب ال يدخله الضعف من غير 

 62ويصير حديث السرر لالستحباب 

استحباب صومه ال وجوبه إلفادة التبعيض وعندنا هذا يفيد ..وكذا قوله من سرر الشهر : ) قال الشلبي 

فيحمل على كون المراد التقدم بصوم رمضان جمعا بين بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين ألنه معارض 

 63(لالستحبابوهو واجب ما أمكن ويصير حديث السرر األدلة 

، ما أخرجه أحمد والدارمي ، وأبو المخالفون على منع الصيام بعد انتصاف الشعبانومما احتج به  ثانياً :

، عن أبيه طريق العالء بن عبد الرحمن من ، كلهم 64في الكبرىماجة والنسائي  نوالترمذي وابداود ، 

                                                           
 ( ٦/٣١٩شرح معاني اآلثار ) 60
 ( ٦/٣١٩، وانظر : عون المعبود ) ٤/١٢٨فتح الباري 61
 ( ٤/١٤١٠المصابيح ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 62
 ( ١/٣١٧) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي  63
 ( ١٠/١٤٠٩٨انظر : تحفة األطراف ) 64
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فال صوم حتى إذا كان النصف من شعبان »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن أبي هريرة قال : 

) إذا بقي  الترمذيرواية ( وفي  انتصف شعبان فال تصومواوفي رواية أبي داوود ) إذا «  يجيء رمضان

، وأخرجه أيضا  ابن حبان بلفظ :  ولفظ النسائي : ) فكفوا عن الصوم (من شعبان فال تصوموا ( نصف 

( : ) ال صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء رمضانوفي رواية له  رمضان ()فأفطروا حتى يجيء 

عن والبيهقي ) إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا شعبان فافطروا ( إذا انتصف وابن عدي بلفظ : ) 

بعد انقضاء هذا هو ما تشبث به المخالفون لمنع الصوم مطلقا أو غير مطلق الصيام حتى يدخل رمضان ( 

 النصف األول من شعبان. 

 :ولكن يقال لهم 

شاذ أو منكر ،  الصحة ، وليس كذلك ، فإن متنهإسناده ظاهره هذا الحديث ، أثبتوا العرش ثم انقشوا أوال : 

. الذين علمذلك جميع من تقدم ذكرهم ، فهم أكثر وأالعالء بن عبد الرحمن الحرقة ، مخالفا في تفرد به 

 ،بعض األئمة وضعفه بعضهم والعالء بن عبد الرحمن وثقه رووا أحاديث الرخصة في ذلك ، 

 65ذكر العالء بسوء (العالء بن عبد الرحمن ثقة لم نسمع أحدا  ) : قال رحمه هللا، أحمد فممن وثقه : –أ 

يرويها ، وقال ابن عدي : ) وللعالء نسخ 67، ووثقه ابن سعد 66) ليس به بأس (وقال النسائي رحمه هللا :  ،

 .70ووثقه العجلي،  69(: ) هو ثقة عند أهل الحديث  الترمذي، وقال  68بأسا  (عن الثقات ، وما أرى به 

ليس وقال ابن معين : )،  71) ليس هو بأقوى ما يكون (الذين تكلموا فيه : قال أبو زرعة الرازي  –ب 

ليس بذاك لم يزل الناس يتقون وقال أيضا  : ) ،   72( السواءل قريب من يبحجة وهو وسهحديثه 

وقال أبو داوود ) سهيل أعلى ،  74أشياء (وأنا أنكر من حديثه روى عنه الثقات وقال أبو حاتم : ) 73حديثه(

                                                           
 ( ٦/٢٥٧كتاب الجرح والتعديل ) 65
 (٨/١٨٧التهذيب ) 66
 ( ٨/١٨٧المرجع السابق )  67
 ( ٦/٣٧٤“ ) بن عدي الالكامل في ضعفاء الرجال ” المرجع السابق ؛ وانظر 68
 المرجع السابق 69
 ( ١٢٨٢الثقات للعجلي ) 70
 ( ٦/٣٥٨الجرح والتعديل ) 71
 ( ٦/٣٥٧المرجع السابق )  72
 المرجع السابق 73
 المرجع السابق 74
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وقال عثمان  ، 75(صيام شعبان يعني إذا انتصف شعبان فال تصوموا عندنا من العالء ، أنكروا على العالء 

، كيف حديثهما ؟ قال عن العالء بن عبد الرحمن ، عن أبيه : ) وسألته بن معين الفي سؤاالته الدارمي 

وقال العقيلي ، 76ضعيف (؟ قال : سعيد أوثق ، والعالء ، قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري ليس به بأس 

، فقال : مضطرب يحيى بن معين ، وسؤل عن العالء بن عبد الرحمن حدثني عبد هللا بن أحمد قال : سمعت 

أبي : سهيل بن بحجة هؤالء األربعة ليس حديثهم ، ليس حديثه بحجة وسمعته مرة أخرى يقول : الحديث

] وأورده الذهبي في الضعفاء 77، وابن عقيل..(اه، وعاصم بن عبيد هللا صالح ، والعالء بن عبد الرحمن 

 وقال : ) صدوق مشهور ([  ٤٤٠ص ٢ج

قال أبو   :وهذا حديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، قال الترمذي) “بذل المجهود” وقال صاحب

 .اللفظعيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ال نعرفه إال من هذا الوجه على هذا 

، وضعَّفوا شعبان النصف منوقال الحافظ في "الفتح" : وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوع ا بعد 

الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقد استدل البيهقي بحديث: "ال يتقدمن أحدكم رمضان 

 الحديث، على ضعفه، فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العالء، وكذا "بصوم يوم أو يومين

 78اوي (قبله الطح صنع

 :حاصل أقوال األئمة فيه 

، وروى عنه الثقات ، ومع ذلك فقد وثقه أحمد وغيره ابن معين به من ألفاظ الجرح ، جرح أشد ما جرح 

مخالفة لما رواه الثقات ، فأنكروها أنه تفرد بأحاديث عدها بعضهم في صحيحه ، والظاهر ، واعتمده مسلم 

وأحاديث أخرى « انتصف شعبان..إذا » بها عن الثقات ، حديث تلك األحاديث التي تفرد  ومنعليه ، 

 ..الرازي وغيرهموأبو زرعة  ، والنسائي ، وأبو حاتم ، ، وممن أنكرها عليه ، أحمد 79ذكرها ابن عدي

صدوق “ )  ٤٣٥ص التقريب” ما قاله الحافظ في  كويؤيد ذل، وهللا أعلم « مناكير فالرجل صدوق له  »

                                                           
 ( ٨/١٨٧التهذيب ) 75
 ( ٦٢٣رقم  ١٧٣تاريخ ابن معين برواية الدارمي ) ص 76
 ( ٣/٣٤١ضعفاء الكبير للعقيلي ) 77
 ( ٨/٤٧١بذل المجهود ) 78
 ( ٦/٣٦٢“ ) الكامل في ضعفاء الرجال ” انظر : 79
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كالم من أوهامه ومناكيره كما دل عليه « إذا انتصف شعبان..» ، وهذا الحديث يعني حديث  ربما وهم (

، وقال  80كما في الفتحمنكر وضعفه البيهقي ” :وقال أحمد وابن معين فيه ، أبي داوود السابق ذكره 

هو ليس ، وروى عن أحمد أنه قال : : ال نعلم أحدا  روى هذا الحديث غير العالء بن عبد الرحمن النسائي 

قال أحمد: فلم يصححه ، ولم يخدش به ، وكان يتوقاه ، ظ ، قال : وسألنا عبد الرحمن بن مهدي عنه فوبمح

 _ عنه فأنكره ، وقال أبو عبد هللا، وفي رواية المروذي : سألنا أحمد والعالء ال ينكر من حديثه إال هذا 

 81اه“التي رويت عن النبي صلى هللا عليه وسلم _ : هذا خالف األحاديث يعني أحمد 

إال من هذا الوجه ، ال يعرف  ، حسن صحيح“ : ) سننه ” أن أخرج هذا الحديث في  دالترمذي بعوقال 

 82اهعلى هذا اللفظ (

ويقوي  فيه بعض الشك في صحته وثبوته ،يعرف إال من هذا الوجه إلخ..( ال ) قلت : فقوله رحمه هللا 

 أنه مخالف لحديث الثقات. الشك 

قلت ألحمد : لم ؟ قال : ألنه كان عنده أن يحدث به ، ال رحمه هللا : ) وكان عبد الرحمن وقال أبو داوود 

خالفه.( قال صلى هللا عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان ، وقال عن النبي صلى هللا عليه وسلم النبي 

إذا انتصف ” غير العالء عن أبيه حديث أبي هريرة : : ) وليس هذا عندي خالفه ، ولم يجئ به أبو داوود 

 83“ (شعبان 

عبد الرحمن إذا انتصف شعبان أبا زرعة ينكر حديث العالء بن وجاء في سؤاالت البرذعي : ) وشهدت 

 84( وزعم أنه منكر

د أن عرفت كالمهم في هذا الحديث ، وبعووقفت على ونقاده في هذا الراوي فقد عرفت أقوال أئمة الحديث 

، ع في هذا الحديثعليه من رووا عنه ، كما وقأن مثله يحتج به إذا لم يخالف ، أو لم يختلف هذا كله ، فاعلم 

 .؟عند أهل العلم ، فكيف وهم جمع.شاذ مردودا ألقل منهم بكثير يجعل حديثه ألن مخالفة الفرد 

                                                           
 ( ٤/١٢٩“ ) الفتح ” انظر : 80
 ( ١٠/٢٧٣عمدة القاري ) 81
 ( ٧٣٨)  الترمذيسنن 82
 ( ٢٣٣٧سنن أبي داوود ) 83
 ( ٣٨٨سؤاالت البرذعي ) ص84
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 85، إنما أخرج من حديث المشاهير دون الشواذوهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه 

) اعتمد مسلم في فيمن عيب على مسلم إخراج حديثه : ، وقال  86في المدخلوذكره الحاكم في رجال مسلم 

وسؤل عنه يحيى بن معين فلم يقوه الرواية عن أبيه وغيره إذا كان الراوي عنه ثقة كل ما يصح عنه من 

 87، وهللا أعلم (، وقد أعرض عنه البخاري في الجامع جملة 

 من وجوه : ضعيف هذا فحديث العالء بن عبد الرحمنوبناء على ما تقدم 

 إال من هذا الوجه..(اه: ) ال يعرف  الترمذيقال ، : تفرد العالء به أحدها 

 مخالفة العالء لمن هو أوثق منه وأكثر عددا . الثاني : 

 «انإذا كان النصف من شعبان فال صوم حتى يجيء رمض» المتن ، فمرة يقول : الثالث : أنه مضطرب 

، «ال تصومواإذا بقي نصف من شعبان ف» ، أما لفظ أبي داوود ، فهو : ولفظ أبي داوود والنسائي غير هذا 

 . وهذا غير لفظ ابن حبان،  «فكفوا عن الصوم » وأما لفظ النسائي ، هو : 

كلها و،  فهذه الروايات مختلفة اللفظ والمعنى«إذا انتصف شعبان فافطروا » عدي بلفظ :  نورواها ب

 ، وهللا أعلم. ، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه على العالء بن عبد الرحمن  امداره

األحاديث الثابتة عن النبي أخي المنصف ، بضاعة القوم ، كلها ضعيفة ومتكلم فيها ، يردون بها فانظر 

والتمسك بها ، وتحرم الكاسدة من السنة المحكمة يجب أخذها صلى هللا عليه وسلم ، ويجعلون هذه البضاعة 

تحقق لديك أن هذا والبدع . وإذا  المتشابهوسنة النبي صلى هللا عليه وسلم الثابتة الصحيحة من مخالفتها ، 

أقسام ، فاعلم أنه ال يحتج به عند أهل العلم ، ألنهما من دود حديث شاذ أو منكر وكالهما مرالحديث 

إن كان ال ف، مع سعة اطالعه على كالم األئمة هذا على الشيخ األلباني الضعيف ، وال أدري كيف خفي 

 88ومن صححه من المقلدينولعله اغتر هو . ، وإن كان يعلم فهذه وهللا مصيبة يدري بأقوالهم فهو معذور 

فصححوا الحديث ، وكان أن هذا على شرطه ، حديثه في صحيحه واحتجاجه به فيه فظنوا بتخريج مسلم 

                                                           
 ( ٨/١٧٧التهذيب ) 85
 ( ٣٤المدخل إلى الصحيح ) رقم 86
 ( ٦٠المرجع السابق ) ق 87
 يعني المعاصرين منهم وإال فقد صححه بعض أهل العلم كابن حبان والحاكم وابن حزم وابن حجر والصنعاني.. 88
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وترك من حديثه المعلول وما وروى له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلوال مسلم رحمه هللا قد انتقى حديثه 

بعد انتصاف الثقات ، ولذلك أعرض عن حديثه هذا في الصيام شذ فيه وانفرد به عن الناس وخالف فيه 

كما مر. قال الحافظ : ) وقد أخرج له على شرطه في الظاهر ، وهو ليس كذلك شعبان وهو من روايته 

 .89دون الشواذ (مسلم من حديثه المشاهير 

، بحروا علم الحديثممن لم يتهذا األمر على علماء المصطلح من المتأخرين فضال  عن غيرهم وقد يشتبه 

الحديث العالمين بعلله يصححون حديث )..فهذه طريقة أئمة وفي هذا يقول ابن القيم الجوزية رحمه هللا 

من الكثير أو خالف الثقات ، ومن تأمل هذا وتتبعه رأى ثم يضعفونه بعينه في حديث آخر إذا انفرد الرجل 

أو ألنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخه بعينه ضعيفها فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له 

تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح لطائفتين من الناس ، طائفة في غيره ، وفي مثل هذا يعرض الغلط 

على شرط الصحيح ، وأصحاب الصحيح يكونون قد وقد احتج به فيه فحيث وجدوه في حديث قالوا : هذا 

وما شذ فيه وانفرد ويتركون من حديثه المعلول ، ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلوال انتقوا حديثه 

إذا لم يجدوا حديثه عند أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه وال سيما به عن الناس وخالف فيه الثقات 

فيه ، فال يلزم حيث  اختصوا به عمن لم يشاركهمبه فإن لهم في هذا نظرا  واعتبارا أصحاب المختصين 

حديث الثقة بأنه ال يتابع  ونظراؤهوجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحا ، ولهذا كثيرا  ما يعلل البخاري 

أين وجدوه فيضعفون من حديثه بسبب حديث رواه وضعف من أجله فيجعلون هذا سببا  لتضعيف حديثه فيه 

كثيرا  على غير النقاد ، والصواب ما اعتمده بصحته ، وهذا باب قد اشتبه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث 

في واالحتجاج به في موضع وتضعيفه وترك حديثه الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه أئمة 

في غير الشاميين وسفيان بن شيوخ الرجل ظاهر كإسماعيل بن عياش موضع آخر وهذا فيما إذا تعددت 

كحديث العالء بن عبد إذا كان شيخه واحدا  ونظائرهما متعددة ، وإنما النقد الخفي ر الزهري حسين في غي

في ويحتج بالعالء ، وأعرض عن حديثه عن أبي هريرة ، فإن مسلما  يصحح هذا اإلسناد عن أبيه الرحمن 

                                                           
 ( ٨/١٨٧التهذيب ) 89
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لكالم الناس في هذا روايته على شرطه في الظاهر ولم ير إخراجه الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من 

إمام الحديث من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل ، وهذا وحده به وهذا أيضا  كثير يعرفه الحديث وتفرده 

 90تناقض منه في ذلك (عليه ويحتج به في صحيحه وال البخاري يعلل حديث الرجل بأنه ال يتابع 

معاصرين ، منهج المتأخرين وال سيما الوالمتقدمين  األئمة قلت هذا كالم جيد نعرف به الفرق بين منهج

ند المتأخرين نحا عمنهج النقد  _ وهلل الحمد _ أن، وقد تبين لي عن منهج األئمة المتقدمين فقد نأوا بعيدا  

يحه منحى آخر عنه عند المتقدمين، وأصل هذا: أن المتقدمين حين جمعوا الحديث وغربلوه عرفوا صح

من رفوه على قواعد نعرف بعضها، ونجهل الكثير منها، لكن من أبرزها موافقته لما من سقيمه استنادا إ

 على معرفة الكلية للشريعة اإلسالمية، في حين اعتمد المتأخرون على كتب المصطلح القائمة أصال دالقواع

 ..،الرواة فكان جل حكمهم ينصب على األسانيد ال على المتون فتكون األسانيد حاكمة على المتون

، والدراية، - أعني من حيث السند أو المتن-وقد كان الحديث عند المتقدمين يعتمد على قواعد ثالث: رواية 

 والفقه.

 91«التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم » يقول علي بن المديني:

 ويضطرب فهمه. فليس العالم الذي يتعلم نصفا، ويدع النصف الثاني، فتنزلق قدمه،

، أي خير من سماعه، وحفظه كما ورد عن 92«تفسير الحديث خير من الحديث » الثوري:  فيانسويقول ال

 . وهذا يعني فهم فقه الحديث ومعناه.93«تفسير الحديث خير من سماعه »  أبي أسامة:

 94«الحديث ال يسمى عالماإن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من » :  أحمد ويقول

وهكذا فإن نقد المحدثين في المرحلة األولى نقد علمي متكامل بجميع عناصره، ال يفصل اإلسناد عن المتن، 

 .95ويقوم أسه على المعرفة الحديثية والفقهية

                                                           
 ( ٢٩٣ – ١٠/٢٩٢حاشية ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود للعظيم آبادي )  90
 ( ١١/٤٨سير األعالم النبالء ) 91
 ( ٥٦ص) وانظر : نظرات جديدة للمليباري (  ١٣٥ص)  أدب اإلمالء للسمعاني92
 المرجع السابق 93
 ( ٦٠ص) معرفة علوم الحديث للحاكم 94
 ( ٩٨– ٩٧نظرات جديدة للمليباري ) ص 95



 التبيان في مشروعية الصوم بعد انتصاف شعبان
 

 36 

 96، فتراهم يقلدون الشيخ األلبانيوهذا المنهج الصحيح جهله أكثر المعاصرين ممن يشتغلون بعلم الحديث 

، فالصحيح األسانيد والروايات  عن اعتمادا مطلقا  من دون بحث أو تفتيشأحكامه رحمه هللا ويعتمدون على 

، وفي نفس الوقت يعرضون عن كالم المتقدمين والضعيف ما ضعفه حسنه ، ، والحسن ما ما صححه 

ويخطئون  بل، لمجرد عدم علمهم بأدلتهم نقد النقاد ، بل ويردون ويتركون النظر في تواليفهموأحكامهم 

ومنهجيتهم في النقد أصح فهم أعلم أولى باالتباع طريقة المتقدمين ومعلوم أن أئمة النقد وجهابذة العلل ، 

 .ممن بعدهم 

 نفلم يبق مسألة في الدين إال وقد تكلم فيها السلف فال بد أ .. : )يقول شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه هللا 

أن الصواب في أقوالهم أكثر  وقد بسطنا في غير هذا الموضـع قول يخالف ذلك القول أو يوافقه لهم يكون

المتأخرين وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش وهذا في جميع علوم  أخـف مـن خطـأ وأحسن وأن خطأهم

 97ها )سبحانه أعلم الموضع عـن استقـصائها وهللا ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الدين

 

 في تباعها فاألولى ،بتعليله إليهم لمرجوعا ألئمةا من إمام حكم قد حديثا وجدنا فمتىابن حجر : )  يقولو

، ...  لمعللا لذلك منهم مخالف يوجد ال حيث اوهذ، ...  صححه اإذ لحديثا تصحيح في نتبعه كما ذلك

 بما وتقدمهم ،نظرهم وصحة ،بحثهم وقوة ،فحصهم وشدة ،لمتقدمينا كالم موقع عظم يتبين لتقريرا اوبهذ

 98( فيه لهم لتسليماو ،فيذلك تقليدهم إلى لمصيرا يوجب

 أنه علم ما لثقةا حديث من - مسلما أو لبخاريا أي - يترك وقد: ) وقال شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه هللا 

 ألمرا وليس ،لصحيحا أصحاب به يحتج لشخصا ذلك هارو ما كل أن له خبرة ال من فيظن ،فيه أخطأ

 99(... لفنا أئمة يعرفه شريف علم لحديثا علل معرفة فإن. كذلك

                                                           
ية اإلطالة خش لوالوعصرنا يوافقه عليه المحدثون في ال وأحكام األلباني رحمه هللا فيها صواب كثير، وفيها أيضا  اجتهاد خالف فيه المتقدمين و96

 لضربنا لك من ذلك أمثلة كثيرة حتى ال يتهمنا متهم أو يرمينا بعض المقلدين بعدم االحترام.
 ( ٣/٢٣مجموع الفتاوى )  97
 ( ٢/٧١١ ) حجر البن لنكتا98
 ( ١٨/٤٢مجموع الفتاوى ) 99
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 فيها غلط أنه لهم تبين ءأشيا لضابطا لصدوقا لثقةا حديث من يضعفون أيضا فإنهم... وقال أيضا  : ) 

 ثقة هارو قد لحديثا يكون بحيث ،علومهم أشرف وهو، "لعللا علم" اهذ ويسمون ،بها يستدلون بأمور

 100( عرف قد وغلطه ،فيه وغلط ،ضابط

 ينتقي ألنه ،حديثه جاإخر في مسلم على والعيبعند حديثه عن مطر الوراق : ) وقال ابن القيم رحمه هللا 

 فغلط ،فيه غلط أنه يعلم ما لثقةا أحاديث من يطرح كما، 101 هأنه حفظ يعلم ما لضربا اأحاديث هذ  من

 فاألولى. لحفظا ءسي حديث جميع ضعف ومن ،لثقةا حديث جميع جاإخر عليه ستدركا من لمقاما اهذ في

 اهذ أئمة طريقة هي مسلم وطريقة ،وأشكاله حزم بنا محمد أبي طريقة لثانيةاو ،وأمثاله لحاكما طريقة

 102(اه لمستعانا للهاو ،لشأنا

 شك فيه أن ال، حديث ثابت ، فإن مما أنه يمكن أن يقال : لو سلمنا جدال  بأن هذا الحديث على الثاني : 

، وعند ذلك م أن يجمع بينهما توفيقا  لألدلة ، وهو واجب كما تقدظاهره معارض لروايات الثقات ، فال بد 

ي توضيحه كما سيأتليس بمراد ، فلذلك أوله العلماء ولم يحملوه على ظاهره يتبين أن عموم هذا الحديث 

 . في األوجه اآلتية

بعد النصف  ، ويدخله الضعف إذا صامالحديث يحمل على من ال يتقوى على تتابع الصيام قالوا :  : الثالث

 في ذلك ،يقدر على ذلك فال يتناوله النهي البتة لثبوت الرخصة ، أما الذي 

 قال القرطبي : ال تعارض“ ) الفتح ” في له عادة بذلك ، قال الحافظ الرابع : يحمل الحديث على من ليس 

بصوم يوم أو يومين وبين وصال نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بين حديث النهي عن صوم 

له بذلك ويحمل األمر على من يحمل النهي على من ليست له عادة شعبان برمضان والجمع ممكن بأن 

 103ال يقطع.( اه ملخصاعلى مالزمة عادة الخير حتى عادة حمال للمخاطب بذلك 

                                                           
 ( ٣٥٣ – ١٣/٣٥٢مجموع الفتاوى ) 100
 ( ٣/٢١٨الكامل البن عدي ) « الحديث وله حديث واحد حسن متروك » ه قول اإلمام أحمد في حسين بن القيس ديعض101
 ( ١/٣٦٤زاد المعاد ) 102
 ( ٦/٣٣١عون المعبود )103
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معارضة بينهما ، وإن معارضته باألحاديث الدالة على صيام شعبان فال قال ابن القيم : ) قالوا ، وأما ظن 

الثاني وحديث العالء يدل مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف تلك األحاديث تدل على صوم نصفه 

 104اهويشهد له حديث التقدم..(مضافا إلى ما قبله ال لعادة وال بعد النصف على المنع من تعمد الصوم 

فاستحب اإلفطار النهي استجمام من لم يقو على تتابع الصوم الكثير وقال البيضاوي : ) المقصود من 

 105. اه(جمع بين الشهرين معايضعف به فال يتوجه النهي إليه ورسول هللا فيها..، أما من لم 

التقوي بعد النصف من شعبان ألجل : ) من قال إن النهي عن الصيام المنذري ، قال رحمهم هللا وتعقبهم 

كل شعبان أحرى أن ، فإن نصف شعبان إذا أضعف كان على صيام رمضان واالستجمام له ، فقد أبعد 

 106صيام جميع شعبان..(، وقد جوز العلماء يضعف 

في أخذ  ، أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبانالعلم قالوا : إن معنى الحديث الخامس : أن بعض أهل 

 فال حرج عليه وذلك جائز. الصيام ، أما من صام في النصف األول 

رحمة ، قال رحمه هللا : ) والنهي للتنزيه “ المرقاة ” كما حكاه القاري في : أن النهي هنا للتنزيه السادس 

كله فيتعود على وجه النشاط ، وأما من صام شعبان عن حق القيام بصيام رمضان على األمة أن يضعفوا 

. قال القاضي : نهى عنه ألنه نوع من التقدم وهللا أعلمولذا قيده باالنتصاف أو بالصوم ويزول عنه الكلفة 

على إفطار عرفة ليتقوى تتابع الصيام فاستحب اإلفطار كما استحب من ال يقوى على المقصود استجمام 

 107في الصوم (اهجمع النبي صلى هللا عليه وسلم بين الشهرين ولذلك نهي له  فال الدعاء ، فأما من قدر

ابن حزم رحمه عن صيام اليوم السادس عشر من شعبان كما قواه السابع : أن الحديث لو صح فهو نهي 

من الصوم بعد النصف من شعبان جملة ، إال أن الصحيح المتيقن قال : ) وقد كره قوم “ المحلى ” هللا في 

الصيام في أقل من يوم ، يكون ال عن الصيام بعد النصف من شعبان ، ومقتضى لفظ هذا الخبر ، النهي 

يكون إذ ليس ذلك بينا ، وال يخلوا شعبان من أن على النهي عن صوم باقي الشهر وال يجوز أن يحمل 

                                                           
 ( ٦/٣٣١حاشية ابن القيم مع عون المعبود ) 104
 ( ١/٨١التيسير بشرح الجامع الصغير ) 105
 ( ٦/٤٤١مرعاة المفاتيح )106
 ( ٣/٣٦٣( ؛ تحفة األحوذي )  ٤/١٤٧٦مرقاة المفاتيح ) 107
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عن الصيام بعد النصف ، فحصل بخمسة عشر ولم ينه ، فإن كان ذلك فانتهائه ثالثين أو تسعا وعشرين 

عن أبي فإن قيل : فقد رويتم من طريق وكيع صيام اليوم السادس عشر بال شك ، من ذلك النهي عن 

إذا كان » عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العميس عن العالء بن عبد الرحمن 

النهي عن كل ما بعد ، قلنا نعم، وهذا يحتمل «فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان النصف من شعبان 

، وليس أحد االحتمالين أولى بظاهر أن يكون النهي عن بعض ما بعد النصف النصف من شعبان ، ويحتمل 

أن رسول هللا صلى هللا عليه » أم سلمة أم المؤمنين : ، وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول اللفظ من اآلخر 

أنه عليه الصالة والسالم كان  » أم المؤمنين ،وقول عائشة « برمضان  شعبان يصلهوسلم كان يصوم 

استعمال هذه أنه عليه السالم كان يداوم ذلك فوجب وقولهما هذا يقتضي « يصوم شعبان كله إال قليال  

صوم مرغوبا فيه ، وصح جواز منها شيء لشيء أصال  ، فصح صيام أكثر شعبان األخبار كلها وأال يرد 

 108..(ال شك فيه وهو اليوم السادس عشرآخره ، فلم يبق النهي إال على ما 

 : هذا جمع حسن وقول في غاية الحسن لو صح الحديث.. قلت 

وهو ضعيف ، وقد دل عن صوم اليوم السادس عشر ليس مسلما به  النهيعلى ثم حمل حديث العالء 

جه النهي اللهم إال أن يتوعلى جواز صومه مع ما قبله أو بعده حديث عائشة وأم سلمة رضي هللا عنهما 

 . بما قبل أو بعدهإلى من صامه وحده دون وصله 

صراحة :  أقول بكلهذه األحاديث المتعارضة في الظاهر ، ولكني فهذه أقوال أهل العلم وترجيحاتهم بين 

نا ضعف بعدما تبين لة بنا إلى مثل هذه التأويالت اج، وال حظاهر  تعسفهذه التأويالت في بعضها أن 

 ذاك الراوي به ، هذا الحديث وتفرد 

الصنعاني وحبان والحاكم وابن حزم وابن حجر كابن من صحح هذا الحديث بقول وإذا عرفت هذا ، فال تغتر 

 والمعاصرين. واأللباني من المتأخرين “ سبل السالم ” في 

                                                           
 ( ٤٤٩ – ٤/٤٤٨محلى ) ال108
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أقوال روا فيه يعتب ولم ما دققوا النظر في متن الحديثال تغتر بأقوال هؤالء األفاضل هنا جميعا  ، فإنهم 

لحديث ، اولوال ذلك ما صححوا هذا ، من أجله أعلوا الحديث النقاد، وكذلك لم يبحثوا عن السبب الذي 

تفرد االضطراب ، والع هذا يتفق تصحيحه ماغتروا بسكوت أبي داود عنه ، وإال فكيف ولعل جمهورهم 

، ام أحمد ، كاإلممن النقاد جهابذة علم الحديث  بها من سبق ذكرهالواضحة البينة التي صرح والمخالفة 

ليه مع إإشارة ابن حجر وغيرهم كثير ؟ بل كيف تتفق ، والنسائي ، والعقيلي وأبي زرعة ، وابن معين 

ك أيضا  : ؟! ومن ذلللغير بدون النظر في المتن بصحة إسناده ومتنه لوال الوهم ، أو المتابعة تصريحه 

حيح أن الحديث صقلت ) الشارح ( : الحق عندي » “ : الترمذيجامع بشرح تحفة األحوذي ”  قول صاحب

 «وهللا أعلم 

، لى صحته فيه حديث الثقات المتفق ع) الباحث ( : فكيف يصح الحديث مع تفرد العالء به ومخالفته قلت 

سيما مع  ، والمنكر ضعيف ال يحتج به فحديثه هذا “ التقريب  ” وهو وإن كان صدوقا كما قال الحافظ في

وسلم  عن النبي األكرم صلى هللا عليهاألئمة عنه وتصريحهم بضعفه ومخالفته لما ثبت إعراض أولئك 

 وال التأويل. ال يقبل الصرف ثبوتا قطعيا 

ئمة المتقدمين جهابذة النقاد من األ، وقد خالفوا فيه والذين صححوا هذا الحديث ، جمهورهم من المتأخرين 

 تباعافي  فكل خير، فاألولى اتباعهم وتقليدهم وترك مخالفة من خالفهم ومتى كان ذلك كذلك ، كما تقدم 

 ،في ابتداع من خلف.. شرمن سلف وكل 

 فاألولى ،تعليلهب إليهم لمرجوعا ألئمةا من إمام حكم قد حديثا وجدنا فمتى)  :حجر رحمه هللاقال الحافظ ابن 

 لمعللا كلذل منهم مخالف يوجد ال حيث اوهذ، ...  صححه اإذ لحديثا تصحيح في نتبعه كما ذلك في إتباعه

 وتقدمهم ،نظرهم وصحة ،بحثهم وقوة ،فحصهم وشدة ،لمتقدمينا كالم موقع عظم يتبين لتقريرا اوبهذ... ، 

 (اه فيه لهم لتسليماو ،ذلك في تقليدهم إلى لمصيرا يوجب بما

 أعمارهم افأفنو ا،تفرغو انقاد رجاال لحديثا لعلم أقام عنايته بلطيف»  وجل عز للها أن ذلك في لسبباو

 لمشياو ،فتقليدهم. لليناو لقوةا في تبهمامر ومعرفة ورجاله وعلله مضهاغو عن لبحثاو ،تحصيله في
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 ومةاومد ،لتصورا وجودة ،لفهما مع ،109لوقتا حفاظ مجالسة وكثرة ،ليفهماتو في لنظرا وإمعان ،هماءور

 110« بالله إال والقوة ،لنبويةا لسننا معرفة - للها ءشا إن - لك يوجب ،ضعالتواو لتقوىا ومالزم ،الشتغالا

وأن فكيف إذا علمنا أدلتهم ومعتمدهم فيه. مة للحديث ، نعرف سبب إعالل األئ ولم نعلم بأدلتهمهذا إذا لم 

 باالستغرا اهذ وسبب. “الغرابة ” هو سندها الصحة ية التي ظاهر اورالسبب الباعث على إعاللهم لهذه ال

شأن هذا كما هو  شتد هذه الغرابة إذا انضم إليها االضطراب في المتنتو .لتفرداو لمخالفةا: هما ناأمر

 لتضمن ،ئدالفواو داألفراو ئبالغرا ألحاديثا تتبع أو عتمدا من على لمحدثينا نكير شتدا اولذ. الحديث

 .ألحاديثا من لمعلا أكثرها

 حديث دخل أو خطأ أنه فاعلم فائدة أو غريب لحديثا اهذ يقولون لحديثا أصحاب سمعت اإذ»: دقال أحم

 . «فيحديث

 . «فيهم لفقها أقل ما ،ئبالغرا على اوأقبلو ،لحديثا اتركو: »أيضا وقال

 111« بها يعمل ال لتيا ئبالغرا لحديثا شر»: اوقال أيض

 112«ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء » : وقال أيضا  

 113«ما أكذب الغرائب » ابن معين : وقال 

 «شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس  »: وقال اإلمام مالك 

األفراد ولو كان من ثقة خاصة إذا كانت تلك األفراد و الغرائب وهكذا ندرك أنَّ األئمة المتقدمين يكرهون

 يعني المشهور -هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا  مالعل»المبارك: ال يعرفها المعرفون: قال عبد هللا بن 

»114 

                                                           
   أن يرحل إلى البالد المجاورة لم فعلى طالب العمانته، أممن ينتسب للعلم ر وفقد كثيحافظا  واحدا  من أولئك الحفاظ، وبما أننا في بلد ال نكاد نجد فيه  109

          ل فسيجد _ إن شاء ، فإن فعمباشرة أو غير مباشرة فيطالعها المعتبرين،  الفحولمن أو أن يرجع إلى كتب ومؤلفات أهل العلم .. وغيره كموريتانيا
 ! ..وهللا يهدي إلى سواء السبيل وعظمت همته خلصت نيته إذاغلته، وال سيما د رمقه ويشفي سما يهللا _ 

 ( ١/٢٧٤فتح المغيث للسخاوي ) 110
 ( ١٧٢الكفاية للخطيب البغدادي ) ص111
 ( ٢/٦٢٣شرح العلل ) 112
 ( ٥٤١رواية الدوري ) 113
 ( ٢/٦٢٣شرح العلل ) 114
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 لعلما في إماما يكون وال ،سمع ما كل روى من لعلما في إماما يكون ال» وقال عبد الرحمن بن مهدي : 

 115«العلم  من لشاذا روى من

ليس من العلم ما ال يعرف، إنما العلم ما عرف » :  وروى اإلمام الزهري عن علي بن الحسين القول

 116« وتواطأت عليه األلسن

أعلوه وضعفوه ، فإنهم يعلون أعني حديث انتصاف شعبان من الفرائد والغرائب ، لذا قلت : وهذا الحديث 

 117إذا كان هذا الحديث ليس معروفا  عندهمولو كان ثقة، األحاديث التي ينفرد بها الراوي 

واألحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند اإلمام أبو داوود السجستاني ) يقول 

عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير، فإنه ال يحتج كل من كتب شيئا  من الحديث إال  أنَّ تمييزها ال يقدر 

بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث 

 118(اه غريب وجدت من يطعن فيه وال يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا  شاذا  

 أو لسندا في كانت اءسو. لمخالفةا بعض  على تدل بةالغراو ،لعالما باستغرا تستدعي لتفرداو فالمخالفة

 .لمتنا

أنَّ المتأخرين يتعاملون مع األسانيد مجردة عن ” هو : والذي حدا بالمشايخ الذين صححوا هذا الحديث 

إذ فصلوا األسانيد عن المتون، وأصبح تصحيحهم الحديث يعتمد على صحة السند، وهذا  -غالبا   -المتون 

 119“خالف منهج األئمة المتقدمين 

الحديث  وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في» يقول الحافظ ابن رجب في توضيح هذه المسألة : 

إذا تفرد به واحد وإْن لم يرو الثقات خالفه: )إنه ال يتابع عليه( ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إال  أْن يكون 

                                                           
 ( ٥٤١)  الكبرى إلى السننرواه البيهقي في المدخل 115
 ( ٢/٦٢٣شرح العلل ) 116
 ( ٤٥الشاذ والمنكر وزيادة الثقة ) ص117
 ( ٢٩رسالة أبي داوود إلى أهل مكة  ) ص118
 ( ٤٤( ؛ الشاذ والمنكر وزيادة الثقة ) ص١٩انظر : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين ) ص119
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ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار 

 120«طه أيضا  ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضب

ه : ) إنه ال يتابع يرو الثقات خالفالحديث إذا تفرد به واحد وإن لم فإنهم يقولون في »وتأمل قوله رحمه هللا 

والمخالفة  علتين ، التفردراويه  فيه جمعإذ تدرك شدة ضعف هذا الحديث  «ذلك علة فيه عليه ( ويجعلون 

ف فيه الثقات الذي تفرد به الراوي وخال، فبأن يردوا حديث بمجرد التفرد  واحد وإذا كانوا يردون حديث، 

 .. وتركوا االحتجاج به جملة. ولذلك ضعفوا هذا الحديث وأعرضوا عنه أولى وأحرى 

 قال»: فقال رحمه هللا“ أحاديث معلة ظاهرها الصحة ”  وقد أورده الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتاب

 محمد نب لعزيزا عبد حدثنا عبدة بن أحمد حدثنا: (٥٢٨ص١ج)  للها رحمه ماجه بنا للها أبو عبد إلماما

 هريرة بيأ عن أبيه عن لرحمنا عبد بن ءلعالا حدثنا قاال خالد بن مسلم حدثنا عمار بن هشام وحدثنا( ح)

 ءيجي حتى صوم فال شعبان من لنصفا كان اإذ وسلم آله وعلى عليه للها صلى للها رسول قال: قال

 ( .رمضان

 وأصحاب ألحمد عزوه بعد"  لقديرا فيض " في ولكن ،بالحسن عليه حكمت سنده إلى نظرت اإذ لحديثا اهذ

 وداد أبي عن" لبيهقيا سنن" وفي. محفوظ غير هو: قال أحمد إلماما أن( نانتصف شعبا اإذ) ظالسنن بلف

 121« ـاه. يتوقاه مهدي بن وكان: حجر بنا وقال ،منكر: أحمد عن

بعد انتصاف بهذا الحديث الضعيف الناهي عن الصوم والحرمان تشبث كثير من المعاصرين فمن الجهل 

بن حصين  وأم سلمة وعمرانعائشة ، عن ذكرها التي سبق األحاديثلرد ما دل عليه شعبان جملة وتفصيال 

مما سبقت اإلشارة إليه من جواز الصوم رضي هللا عنهم وأسامة بن زيد وغيرهم وابن عمر وأبي هريرة 

، لوال ضعفهعلى الوجوه التي ذكرناها بينها كما تقدم مع إمكان الجمع بعد انتصاف شعبان ، بل واستحبابه 

أولى باالتباع . لسارعنا إلى القول به ألن السنة متصل من طريق الثقات خبر واحد فيه وتاهلل لو صح 

ويقدمون المعقول أعناقها ويأولونها تأويال بعيدا  عن الصواب ينهربون من النصوص أو يلوون والذين 

                                                           
 ( ٢/٥٨٢شرح العلل ) 120
 ( ٤٥٤أحاديث معلة ظاهرها الصحة ) ح 121
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الخالف والقيل والقال ، ويقدمونها يشغبون باألحاديث الواهية التي كثر فيها ، لذا تجدهم  على المنقول كثير

 نزاع فيه وهللا المستعان. ال على األحاديث الصحاح التي ثبتت ثبوتا 

، ال تجوز مخالفتها التي صار هذا الحديث الضعيف هو الحجةقليل فقهاءه  هءكثير قراكنا في زمان ولما 

ممن ، وال يعرفها أكثر القراء غريبة مجهولة لدى أناس كثير وصارت هذه األحاديث الصحاح المتقدمة 

يتمسكون بهذا الحديث أكثرهم إال وهم تجد ال وت والكليات، الجامعاب ، وطالوالمساجد المنابريتصدرون 

هو الحق الذي تشهد له وإن كان ويحتجون به ويردون كل قول أو رأي مخالف له الضعيف السخيف 

 اتركو»_ فيما قال اإلمام أحمد رحمه هللا فوقعوا _ عافانا هللا وإياهم ، النصوص الشرعية الصحيحة

وعلموها يقفون أمامها  قرؤوهابعض الذين  ، وستجد«فيهم لفقها أقل ما ،ئبالغرا على اوأقبلو ،لحديثا

_ وال حول ، وهكذا كما أمروا وال يقولون بها وال يبلغونها وقوف حائر تائه ال يتدبرونها وال يفهمونها 

وعاد اإلسالم والمحكم متشابها  والمتشابه محكما، ، سنة والبدعةوال قوة إال باهلل _ أصبحت السنة بدعة 

 !..غريبا  كما بدأ

النبي صلى هللا عليه وسلم شعبان كله أو أكثر شعبان ، تدل على ما أفدنا واألحاديث التي قدمنا في صيام 

 كما سبق.  باإلتباع، فالسنة أولى به من استحباب الصوم في النصف الثاني من شعبان 

ْوِم فِي الن ِْصِف َويُْؤَخذُ ِمْن قَْوِلِه ) رحمه هللا : عليش محمد بن أحمد وقد مر معنا قول  ع ا َجَواُز الصَّ َوتََطوُّ

ا »الثَّانِي ِمْن َشْعبَاَن َعلَى اْنِفَراِدِه. َوَحِديُث  اَل تَقَدَُّموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أَْو يَْوَمْيِن إالَّ َرُجٌل َكاَن يَُصوُم يَْوم 

ي التَّقْ « . فَْليَُصْمهُ  ا ِلَرَمَضاَن َوقَْد اُْستُِفيَد َهَذا ِمْن قَْوِلِه إالَّ َرُجٌل قَاَل ِعيَاٌض َمْحُموٌل َعلَى تََحر ِ ِديِم تَْعِظيم 

 (اهإلَْخ.

يؤخذ من قوله تطوع ا جواز صوم النصف الثاني من شعبان )  : رحمه هللاعبد الباقي الزرقاني وقول اإلمام 

مين إال رجل كان يصوم على انفراده كما ال يخفى وال يرد حديث ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يو

ا للشهر وقد أشار إلى  ا قال فيه النهي محمول على تحري التقديم تعظيم  ا فليصله ألن القاضي عياض  صوم 

 ذلك قوله إال رجل الخ اهـ. (
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قال الشافعي _ رحمه هللا _ يكره التطوع إذا انتصف شعبان لقوله _ ) رحمه هللا : اإلمام الزيلعي وقول 

رواه أبو داود ولنا ما روينا واشتهر عنه _ « إذا انتصف شعبان فال تصوموا » والسالم _ عليه الصالة 

 122عليه الصالة والسالم _ أنه كان يصوم شعبان كله وما رواه غير محفوظ..(اه

وألن  لعلماء،اقال كما والفقه ، فالخالف ليس بحجة علم المن بلغ من خالف فيه ولو بلغ ما وال تبال بخالف 

لمجتهدين، مجتهد من اال يجوز العدول عنه إلى رأي ما ثبتت فيه سنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حجة قول أحد  حجة على كل أحد ، وليسبلغ من العلم والعدالة ؛ ألن سنته صلى هللا عليه وسلم ولو بلغ ما 

 أنهم رحمهم هللاعن األئمة األربعة وغيرهم من علماء اإلسالم على سنته صلى هللا عليه وسلم وقد صح 

اب والسنة ، وقال ، واتبعوا الكتأو سنة ، فاضربوا بقولي الحائطقولي يخالف كتابا   إذا وجدتم: كلهم قالوا 

 «إذا صح الحديث فهو مذهبي » : بعضهم 

 قول ومن قاله . . . لقول النبي وأصحابهفضع كل 

عالم كائنا  من  على قول كلثبوتا ال مطعن فيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ةالثابتتقديم السنة فإنه يجب 

 كان. 

 وليس يحتج بقول عالم . . . أو فعله دون دليل حاسم

له ستحب يجوز له ذلك بل ينصف شعبان األخير في هو أن من أراد التطوع بالصوم وبه تعلم أن التحقيق 

عليه  أنه مروي عن النبي صلى هللايلتفت إليه وإن زعم جماعة ال ذلك ، وأن من خالف يكره عليه ال و

من  ، بل ما روي عنهمعنهم صحيحا  يحتج به رضوان هللا عليهم ، فليس كل ما روي وسلم والصحابة 

 وباهلل التوفيق. غير طرق الثقات كثير وال يحتج بشيء منه 

 :والرد عليهم من وجوه فنقول وباهلل نتأيد : دعوى االختصاص الشبهة الثالثة 

لوجوه صلى هللا عليه وسلم ، وهذه الدعوى مردودة لوقد ذكر بعض العلماء دعوى خصوصية هذا بالنبي 

 :اآلتية 

                                                           
 ( ١/٢١٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )  122
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للقياس  مدخلال في أمر ، ثبوته في غيره بغير دليل، ويلزم من ثبوت االختصاص ال  ألنهالوجه األول : 

 ،ويثبت الجواز مطلقا  ذلك. فينتفي بذلك االختصاص كما انتفى النسخ ، في مثل 

 عدم الخصوصية. دعوى الخصوصية خالف األصل ، فاألصل الثاني : ألن 

كلها محمولة  أفعاله ألن األصولإال بدليل يدل عليها كما هو مقرر في يتم ثبوت الخصوصية ال الثالث : أنه 

 االختصاص دليل على، ما لم يدل على التشريع

بي صلى هللا بعد النصف األول بالن، ليس فيها داللة على خصوصية الصوم الرابع : أن األحاديث المتقدمة 

 ،عليه وسلم 

من احتمال الخصوصية ، المتقدمة المذكورة في هذا الباب ، لم يتطرق إليها الخامس : أن هذه األحاديث 

إذا احتمل النص بطل » باطله ألن القاعدة تنص : به من ال يبالي بما نطق به لسانه ليقوي به وإذا لتمسك 

 في فصل العام :“ المراقي ” ، قال صاحب 123«ال حجة مع االحتمال » « االستدالل 

 قل مجمل مسقط االستداللقيام االحتمال في األفعال . . . 

والنسائي من طريق هذه الخصوصية المدعاة ، وهو ما أخرجه أحمد السادس : أن هناك ما يدل على انتفاء 

تصوم شهرا  من رضي هللا عنه قال : قلت : يا رسول هللا لم أرك بن زيد عن أسامة عبد الرحمن بن مهدي 

ذلك شهر بين رجب ورمضان ، يغفل الناس عنه ، وهو شهر ترفع » الشهور ما تصوم من شعبان ، قال : 

 124«، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رب العالمين  فيه األعمال إلى

هو » أنه قال في شعبان في حديث أسامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..: ) قال اإلمام الطحاوي 

 125اه( ..فدل ذلك أن صومهم إياه أفضل من اإلفطار« صومه  شهر يغفل الناس عن

نتفاء ، وهذا مما يدل على ابالصوم في هذا الشهر: هذا الحديث يتضمن أمره عليه السالم أمته قلت 

 بالنبي صلى هللا عليه وسلم..ذلك  خصوصية

                                                           
 ( ٣٦١شرح القواعد الفقهية ألحمد بن الشيخ محمد الزرقا )123
 سبق تخريجه124
 ( ٢/٨٣شرح معاني اآلثار للطحاوي )125
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ث من حديفي الكبرى والدارمي ما رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأصرح من ذلك كله وأوضح 

قال : يسمع فصلى هللا عليه وسلم سأله أو سأل رجال وعمران عمران بن حصين رضي هللا عنه أن النبي 

 «فإذا أفطرت فصم يومين » ، قال : ال، قال الرجل : «أما صمت سرر هذا الشهر يا أبا فالن » 

هل صمت من سرر هذا الشهر ؟ يعني شعبان » وفي رواية أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لرجل : 

»126 

من أمر رسول هللا صلى هللا عليه وهذا في آخر شعبان ، ففي هذه اآلثار ..: ) أبو جعفر الطحاوي  قال

 127اهفعله (وسلم أمته ما قد وافق 

مر أمر آخر شعبان ، وهذا األففي هذا الحديث ، أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمته أن يصوموا 

هذا يفيد  ) ..وكذا قوله من سرر الشهر إلفادة التبعيض وعندنا: قال الشلبي كما . استحباب ال الوجوب

 صومه ال وجوبه..(اهاستحباب 

ه تبويبه في كما يدل عليمطلقا  آخر الشهر ولذلك استدل اإلمام البخاري بهذا الحديث على استحباب الصوم 

 آخر.. فأطلقه ولم يقيده بشهر دون  «آخر الشهر باب الصوم » قال :  صحيحه

أن : أطلق الشهر وإن كان الذي يتحرر من الحديث رحمه هللا ) قال الزين بن المنير حجر بن  الحافظ قال

بشعبان بل يؤخذ من الحديث الندب إلى وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك ال يختص شهر مقيد  المراد به

لقوله فيه يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فال صيام 

 128يصوم صوما فليصمه(اه إال رجل كان 

 التوفيق.تعالى وباهلل  وظهر الحقبه هم احتجاج وبطلفسقط بهذا كله دعوى االختصاص 

 ويؤخذ من الحديث ما يلي :

                                                           
 سبق تخريجه 126
 ( ٢/٨٣شرح معاني اآلثار ) 127
 ( ٤/٢٣٠فتح الباري ) 128
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 عليه هللاخطاب عام لجميع األمة ، ألن النبي صلى أن خطاب النبي صلى هللا عليه وسلم لهذا الرجل  –١

هو م كما النبي صلى هللا عليه وسلم وهذا يفيد العموولم يستفصله « ذلك خاص بك » : وسلم لم يقل له 

 مقرر في األصول.  قال في المراقي :

 . . . منزلة العموم في األقوال ونزلن ترك االستفصال

 .تبال بقول من خالف في ذلكوال وهذا هو التحقيق 

ا فتأكدت بهذ  عليه الصالة والسالم.موافقة لفعله  ةقوليسنة أنه قد ثبت في الصوم بعد انتصاف شعبان  – ٢

 . مشروعيته في حق من أراد أن يتطوع فيه مطلقا  

،  ، وقول من قال : سرر الشهر وسطه ضعيفجلي هناالشهر يعني آخره كما هو واضح أن سرر  – ٣

 . وكذلك من قال أوله

 قال بهو أوله لشهرا سرر: طائفة وقالت“ : ) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ” قال القسطالني في 

 .وداد أبو حكاه فيما لعزيزا عبد بن وسعيد عياألوزا

 أول من ويرى لهاللا فيه يشتهر لشهرا أول ألن بأوله رهاوسر لشهرا سرر يفسر أن يصح ال بأنه: وأجيب

 للغة قلب رالسرا ليالي الشتهارا ليالي فتسمية دخوله عند وظهوره الشتهاره اشهر لشهرا سمي ولذلك لليلا

 أبو كاهوح وسطه لسررا: وقيل لخطابيا منهم عياألوزا عن وداد أبو هارو ما ءلعلماا أنكر وقد ،لعرفاو

 بابستحا من ورد بما وأيدوه وسطه ءلشيا وسرة سرة جمع لسررا بأن ووجهه ،بعضهم ورجحه أيضا وداد

 لشهرا اهذ سرة من صمت هل لمذكورا حصين بن ناعمر حديث من مسلم يةارو وفي. لبيضا أيام صوم

 .لبيضا باأليام وفسر

 لمشاراو لشهرا اهذ سرر من يومين فصم أفطرت افإذ لقوله ألكثرا قال كما آلخرا أنه ألظهرا بأن: وأجيب

 129(اه .يفته لم وسطه أو أوله لسررا كان ولو شعبان إليه

 130للبخاري ذكرها العيني في شرحهوهي عشرة كما  لها أسماءأن ليالي الشهر  – ٤

                                                           
 ( ٣/٤١٣إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  129
 ( ١١/١٠٢عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 130
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 استحباب صيام أواخر كل شهر وخصوصا  شعبان.. – ٥

 وصوم وعمرة واعتكاف وطواف..استحباب قضاء النوافل من صالة  – ٦

 فيه بيان فضل هذا الشهر يعني شعبان..  – ٧

 تطوعا عن غير نية رمضان  _ جواز صيام يوم الشك ٨

 _ أن ترك االستفصال دليل على العموم ٩

 وإرشادهم إلى ما فيه منفعتهم في الدنيا واآلخرة _ استحباب توجيه الناس ١٠

 وهللا أعلم.  في هذا الشهر ) الصيام (أفضل ما يتقرب به العبد ربه أعظم و _ أن من ١١

خصوصية ذلك برسول على عدم أنه قد وردت آثار عن بعض الصحابة بذلك تدل  واألخير:الوجه السابع 

 هللا صلى هللا عليه وسلم. 

وحرصا “ الخير ” ورام خالفه رغبة بالطاعة وزيادة في أمرهم في هذا الشأن ، فمن ادعى هذا ما كان عليه 

يظن نفسه أحرص على من الحجج الواهية فهو جهول مغرور وتحذيرا من البدع أو غير ذلك  اإلتباععلى 

في هذا الشأن ، وفي صلى هللا عليه وسلم الذي كان هديه خير الهدي من خاتم المرسلين  واإلتباعالعبادة 

الغافلين  ومنبها ، وهو القائل مذكراال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى غيره من شأن ، وهو الذي 

السخيفة  أفهامهم وآراءهم الناقضةبهم العجب والكبر ، وينسبون أنفسهم فيستحسنون الذين قد يتمادى 

صلى هللا وخير الهدي هدي محمد » قال : ويقدمونها على أمره وقوله وهو ال ينطق عن الهوى  والسقيمة

 «عليه وسلم 

، ومع ذلك كله ، وأعلمنا به ، وأحرصنا على الخير كله لربه  اعنوأطو وأزكانا وأبعدنا فهو أتقانا وأروعنا

بل هو الذي شرع لنا ، منه من شعبان وفي النصف الثاني الصيام في النصف األول  ىندبنا إلفهو الذي 

على ذلك _ كما وندبنا إليه ، واألدلة ، ورغبنا فيه صيام شعبان كله ووصله برمضان لمن يقدر عليه 

لنا جمعه وحشده بعون هللا تعالى.. ففيها بعض الشيء في هذه العجالة مما تيسر كثيرة ذكرنا منها  ترى_

واضحة جلية وصريحة في داللتها _ تعالى هللا _بفضل، فهي وناشده كفاية وزيادة لطالب الحق المنصف 

 ،العلي العظيموال حول وال قوة إال باهلل وحسبي هللا ونعم الوكيل  على بدعية منع الصوم بعد انتصاف شعبان
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 ريوالتقص الزلل عن يتجاوز أن سبحانه هللا وأسأل وتوفيقه هللا من بعون المتواضع البحث هذا تم وقد هذا

، فستر هللا على من ستر وغفر لمن أمر يعز على البشربالجملة فالسالمة من الخطأ ب، وتوبالمك ينفع وأن

 .غفر

 وأحسن الظن بها وحسنالمستحسن . . . فانظر إليها نظر 

 فجل من ال عيب فيه وعالوإن تجد عيبا فسد الخلال . . . 

 سبيل في مساعدة لي قد م من كل واآلخرة الدنيا في خيرا   يجزي أن المجيب القريبالعليم  السميع هللا وأدعو

 .مينآلرسالة هذه ا إخراج

 . أجمعين.  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وأصحابه نبينا محمد وعلى آلههللا وسلم على  وصلى

 

 . السنغالي آل غسم أبو محمد عبد الرحمنإيمانا واحتسابا كتبه 

 دكار سنغال

 ١٤٤٠لعام  // رمضان  ٢٥ليلة الخميس 

 عليه أفضل الصالة والسالممن هجرة المصطفى 

abdourahmanegassama1413@gmail.com 
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