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(( حبث فقهي حديثي خمتصر ))

كتبه :أبو عبد هللا
محمد أنور محمد مرسال
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مقدمة المصنف (( عفا هللا عنه )):

بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله

 ،أما بعد:

ففي كل عام هناك مسائل فقهية تطل برأسها ،وحيدث فيها اخلالف والنزاع والشقاق
واملشاحنات بسبب النقاش فيها!!
مع أهنا مسائل فقهية اجتهادية ،وفيها خالف معترب وسائغ وال إنكار فيه.
ومن هذه املسائل" :حكم الصيام بعد منتصف شعبان"
هل هو حرام ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟
وحديث العالء بن عبد الرمحن" :إذا انتصف شعبان فال تصوموا" هل هو اثبت أو
ال ؟ ولو ثبت فهل ُحيمل على الكراهة أو التحرمي ؟
فأحببت أن أدلو بدلوي يف هذه املسألة ،وهللا املستعان ،وعليه التكالن.
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وهذا حبث فقهي خمتصر يف حكم الصيام بعد منتصف شعبان ،ومعه حبث حديثي
خمتصر يف حديث العالء بن عبد الرمحن" :إذا انتصف شعبان فال تصوموا"،
وقد قسمت هذا البحث _ بفضل هللا _ إىل فصلني ،وكل فصل منهما حيتوي على
مباحث على ما يلي:
الفصل األول :فيه مبحثان.
املبحث األول (( :حترير حمل النزاع )).
املبحث الثاين (( :أقوال العلماء وخالفهم يف هذه املسألة )).
الفصل الثاين :حبث حديثي خمتصر يف حديث العالء بن عبد الرمحن.
وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول (( :بيان من ضعف احلديث من العلماء ومن قال بثبوته ))
املبحث الثاين (( :ختريج احلديث ))
املبحث الثالث (( :العلل اليت أ ِعـل هبا احلديث ))
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املبحث الرابع (( :اجلواب عن هذه العلل ))
وقد مسيته (( :حكم الصيام بعد منتصف شعبان ))
وكما قال ابن مسعود

:

ك خطأ فمين ومن الشيطان ،وهللا ورسوله
يك صواب فمن هللا ،وإن يَ ُ
(( فإن ُ
بريئان )) ).(1
ِّ
ين النَّصيحةُ )) ).(2
ورحم هللا َمن بصرين بعييب؛ إذ (( الد ُ
املؤمن ِّمرآةُ ِّ
املؤمن )) ).(3
(( ُ
هذا ،وأسأل هللا أ ْن يوفقين ،ويُْنعِّم على عبده املسكني ابلوصول إىل مراده

 ،وأن

جيعل هذه الورقات خالصة لوجهه الكرمي ،وأن ينفعين هبا واملسلمني؛ إنه جواد كرمي،
وهو ابإلجابة كفيل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 :رواه أبو داود (  ،) 2116وورد حنوه عن الصديق
( )1ــ حصيح :وهو من الكم ابن مسعود
( )2ــ رواه مسمل (  ،) 55وأبو داود (  ،) 4944وغريهام.
( )3ــ حسن :رواه البخاري يف ( الدب املفرد ) ( .) 238
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ِّ
وصل اللهم وسلم وابرك على حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

وابهلل التوفيق ...
وكتبه  :أبو عبد هللا السكندري المصري
( حممد بن أنور بن حممد مرسال )
(  ) 1435هـ
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(( الفصل األول ))
املبحث األول (( :حترير حمل النزاع ))
حترير حمل النزاع:
(( أوالً )) :اتفق العلماء على أنه جيوز لذي العادة أن يصوم بعد منتصف شعبان ).(1
(( اثنياً )) :واتفقوا على جواز الصيام ملن عليه صيام فريضة :كقضاء رمضان ،أو نذر،
أو صوم كفارة ،فله أن يصومه بعد منتصف شعبان ).(2
(( اثلثاً )) :واتفقوا على جواز الصيام بعد منتصف شعبان ملن وصله مبا قبله

)(3

واختلفوا يف غري ذي العادة:
يف حكم صيام النافلة (التطوع) بعد منتصف شعبان ،هذا هو حمل النزاع.
ص ْوِّم يَ ْوٍم وَال يَ ْوَم ْ ِّ
ص ْمهُ ))
َّموا َرَم َ
ص ْوما ،فَ ْليَ ُ
وم َ
صُ
ني إَِّّال َر ُجل َكا َن يَ ُ
ضا َن بِّ َ
َ ((:ال تَ َقد ُ
َ

( )1ــ وذكل لقول النيب
( )2ــ لنه ان جاز هل صيام التطوع املعتاد ،مفن ابب أوىل الفرض
( )3ــ اجملموع برشح املهذب ( ،) 453 / 6هناية احملتاج (  ،) 204 / 3واملغين (  ) 64 / 3وامنا اقترصان عىل بعض
مراجع الشافعية واحلنابةل؛ لن احلنفية واملالكية جيوز عندمه الصيام بعد منتصف شعبان _ وس يأت بيانه ان شاء هللا _
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(( املبحث الثاين )):
( )2ـ (( أقوال العلماء وخالفهم يف هذه املسألة ))
األقوال يف املسألة:
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:
(( القول األول )):
حيرم ،وال جيوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إال ملن كان له عادة ،أو وصله مبا
قبل النصف من شعبان.
القائلون :هذا هو الوجه األصح عند الشافعية ،وبه قال أكثرهم ،ونسبه النووي إىل
احملققني ).(1
فعند الشافعية جيوز الصيام يف حالني:

( )1ــ اجملموع برشح املهذب ،) 454 ، 453 / 6 ( ،أس ىن املطالب (  ،) 419 / 1حتفة احملتاج برشح املهناج
(  ،) 458 / 3هناية احملتاج (  ) 204 / 3حاش ية القليويب ومعرية ( .) 76 / 2
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األوىلَ :من كان له عادة.
الثانية :أن يصله مبا قبل النصف.
استدلوا على ذلك أبدلة:
عن أيب هريرة

عن النيب

أنه قال:

انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )) ).(1
(( إذا
َ
وجه االستدالل:
استُثىن من ذلك ذو العادة؛ لقول النيب
النهي ،واألصل يف النهي أنه يقتضي التحرمي ،و ْ
 (( :ال ت َقدَّموا شهر رمضا َن بصوٍم قب لَه ٍ
يوم ْ ِّ
نيَّ ،إال أ ْن يكو َن رجل كان
أو
بيوم
ْ ُْ
ْ َ
َ ُ َْ
ص ْمهُ )) ).(2
يصوم صوما ف ْليَ ُ
ُ

( )1ــ رواه أمحد (  ) 9707وأبو داود (  ،) 2337والرتمذي (  ،) 738والنسايئ يف الكربى ( ،) 2911
وابن ماجه (  ) 1651وغريمه ،وسوف يأت الالكم عىل اس ناده يف حبث مس تقل أثناء الرتجيح _ ان شاء هللا _.
( )2ــ رواه البخاري (  ،) 1914ومسمل ( .) 2335
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واستدلوا على جواز الصوم ملن وصل شعبان
َ
السابق ،وأبن النيب
عن َعائِّ َشةَ

)(1

مبا قبل النصف :مبفهوم احلديث

كان يصوم أكثر شعبان ،كما ورد يف احلديث:
قالت:

سول ِّ
هللا
(( كان َر ُ
سول ِّ
هللا
أيت َر َ
ر ُ

فطر ،وي ِّ
قول :ال ي ِّ
صوم ،وما
ي
ال
:
قول
ن
حىت
ر
فط
َ
َ
َ ُ
يَ ُ
صوم حىت نَ َ ُ ُ ُ ُ
ِّ
يام َشه ٍر قَط َّإال َرَمضا َن ،وما رأيتُهُ يف َشه ٍر قَط
كم َل ص َ
استَ َ

أكثَ َر منه صياما يف َشعبا َن )) ).(2
(( القول الثاين )):
ال جيوز صيام السادس عشر ف قط !!
القائلون :هذا مذهب ابن حزم ).(3
واستدل علي ذلك:

( )1ــ انظر اجملموع برشح املهذب ( ،) 453 / 6هناية احملتاج ( ) 204 / 3
( )2ــ رواه البخاري (  ،) 1969ومسمل ( .) 1156
( )3ــ احملىل ابلآاثر ( .) 26 / 7
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عن أيب هريرة

عن النيب

أنه قال:

انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )) ).(1
(( إذا
َ
وجه االستدالل:
إن أقل الصيام يوم واحد ،فيُحمل احلديث علي ذلك!!
وال ُحيمل علي النهي عن الصيام بقية الشهر؛ ألن النيب

كان يصوم شعبان إال

قليال ،فوجب استعمال هذه األخبار كلها ،وألن شعبان ال خيلو من أن يكون ثالثني
أو تسعا وعشرين ،فإن كان األُوىل فانتصافه خبمسة عشر يوما ،وإن كان تسعا وعشرين
فانتصافه يف نصف اليوم اخلامس عشر ،ومل ينهَ عن الصيام بعد النصف ،ف حصل من
ذلك النهي عن صيام اليوم السادس عشر بال شك ).(2

( )1ــ رواه أمحد (  ) 9707وأبو داود (  ،) 2337والرتمذي (  ،) 738والنسايئ يف الكربى ( ،) 2911
وابن ماجه (  ) 1651وغريمه.
( )2ــ احملىل ابلآاثر ( .) 26 / 7
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معىن كالم ابن حزم
أراد -

:

 -اجلمع بني كل األدلة ،وقد ورد أن النيب

شعبان ،وورد أيضا أن النيب

كان يُكثِّر من الصوم يف

قد هنى عن الصوم بعد منتصف شعبان ،فيعود النهي

على أقل الصيام بعد النصف من شعبان ،وأقل الصيام :صيام يوم واحد ،فيكون النهي
نصبا على صيام اليوم السادس عشر دون غيه مجعا بني اآلاثر!!
ُم َ
كذا قال  -رمحه هللا  -قلت :وهذا قول يف غ اية الضعف.
(( القول الثالث )):
الصيام بعد منتصف شعبان ملن ليس له عادة.
يُكره ( كراهة تنزيه )
ُ
القائلون :مجاعة من السلف ) (1هذا قول بعض الشاف عية ( الرَوََيين ) ) ،(2وقول بعض
احلنابلة ( ابن عبدوس )).(3

( )1ــ ( احلسن ،وابن سريين ،وعطاء ،وعبد الرمحن بن يعقوب ) انظر :خنب الفاكر ،للعيين ( ) 262 / 11
( )2ــ حبر املذهب (  ،) 213 / 3وانظر :فتح الباري (  ) 159 / 4حتت احلديث رمق ( .) 1914
( )3ــ النصاف ( .) 547 / 1
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واستدلوا علي ذلك:
عن أيب هريرة

عن النيب

أنه قال:

انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )) ).(1
(( إذا
َ
وجه االستدالل:
النهي ،وهو هنا هني كراهة ال هني حترمي.
(( القول الرابع )):
ال يُكره الصيام بعد نصف شعبان ،وهو جائز.
القائلون :هذا قول مجهور أهل العلم ).(2
به قال احلنفية ) ،(3واملالكية ) ،(4وهو وجه عند الشاف عية – على تفصيل عندهم وهو

( )1ــ رواه أمحد (  ) 9707وأبو داود (  ،) 2337والرتمذي (  ،) 738والنسايئ يف الكربى ( ،) 2911
وابن ماجه (  ) 1651وغريمه.
( )2ــ فتح الباري (  ،) 159 / 4نيل الوطار ( .) 454 / 8
( )3ــ حتفة الفقهاء (  ،) 343 / 1بدائع الصنائع (  ،) 584 / 2البناية برشح الهداية ( .) 20 / 4
( )4ــ القوانني الفقهية ( صـ  ،) 94الرشح الصغري عىل أقرب املساكل ( .) 121 / 2
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صيام ما بعد النصف غي يوم الشك ) -(1وهو القول الصحيح املشهور يف مذهب
احلنابلة :قال به مجهورهم ).(2
واستدلوا على ذلك أبدلة:
(( الدليل األول )):
عموم األدلة ِّ
املرغبة ىف الصيام عموما ،ومنها:
أ عن أيب ٍ
سعيد

النيب
 ،عن ِّ

أنَّه قال:

سبيل ِّ
ابع َد هللاُ تعاىل و ْج َهه عن النَّ ِّ
صام يوما يف ِّ
بعني خريفا )) ).(3
هللا
َ
ار َس َ
(( َمن َ
َ
ب عن أيب هريرة

النيب
عن ِّ

أنَّه قال:

أج ِّزي به )) ).(4
آد َم له َّإال َّ
(( ُكل َع َم ِّل ابْ ِّن َ
الص ْوَم ،فإنَّه ل ،وأان ْ

( )1ــ اجملموع برشح املهذب ( .) 454 / 6
( )2ــ النصاف (  ،) 547 / 1ورشح منهتى الرادات (  ،) 460 / 1كشاف القناع ( .) 416 / 2
( )3ــ رواه البخاري (  ،) 2840ومسمل (  ) 1151وغريهام.
( )4ــ رواه البخاري (  ،) 1904ومسمل ( .) 1153
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ج عن عبد هللا بن عمرو

أنَّه قال:

النيب
عن ِّ

ِّ
ِّ
ِّ
يقول .(1) )) .....
يوم
القيامة ُ
يام والقرآ ُن يشفعان للعبد َ
(( الص ُ
النيب
عن ِّ

د عن حذيفة بن اليمان

أنَّه قال:

ِّ ِّ
دخل اجلنةَ.(2) )) ....
صام يوما ابْتغاءَ ْ
((  ....ومن َ
وجه هللا ُخت َم له بهَ ،
ه عن أيب هريرة

النيب
عن ِّ

أنَّه قال:

وم ُجنَّة وحصن حصني ِّمن النَّار )) ).(3
(( َّ
الص ُ
وغي ذلك من األحاديث...
(( الدليل الثاين )):
عن أيب هريرة

 ،قال :قال رسول هللا

:

(( َال تَ َقدَّموا رم َ ِّ
صوِّم يَوٍم وَال يَوَم ْ ِّ
ص ْمهُ )) ).(4
ص ْوما ،فَ ْليَ ُ
ني إَِّّال َر ُجل َكا َن يَ ُ
وم َ
صُ
ُ ََ
ضا َن ب َ ْ ْ َ ْ
( )1ــ حصيح :رواه أمحد (  ،) 6626والطرباين (  ،) 14672واحلامك ( .) 2036
( )2ــ حصيح :رواه أمحد ( .) 23372
( )3ــ حسن لغريه :رواه أمحد (  ،) 9214وحس نه املنذري يف الرتغيب (  ) 379 / 1رمق ( .) 1433
( )4ــ رواه البخاري (  ،) 148ومسمل ( .) 1082
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وجه االستدالل:
مفهوم احلديث يدل علي جواز الصيام إذا كان قبل رمضان بثالثة أَيم فأكثر.
(( الرتج ـي ــح )):
الراجح ىف نظرى  -وهللا أعلم  -أن هذه املسألة فرع على أصل :فهى فرع علي ثبوت
انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )).
حديث العالء بن عبد الرمحن (( :إذا
َ
وسنُ ْف رد له حبثا حديثيا بعد ترجيح
والراجح ىف نظرى ثبوت احلديث _ وهللا أعلم _ َ
املسألة ف قهيا.
وهلذا :فالراجح _ ىف نظرى _ هو قول بعض الشاف عية وبعض احلنابلة :أبنه يُكره الصيام
بعد منتصف شعبان ملن ليس له عادة.
(( برهان ذلك )):
حديث العالء بن عبد الرمحن:
انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )).
(( إذا
َ
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( فإن قيل ) :ملاذا ال تقولون ابلتحرمي ،وال سيما وأن احلديث فيه النهي ،واألصل يف
النهي أنه يقتضى التحرمي؟
(( فاجلـواب )):
مفهوم حديث:
صَرفَه من التحرمي إىل الكراهة
ُ
النهى َ
هذا ُ

(( َال ت َقدَّموا رمضا َن بِّصوِّم ي وٍ
ِّ
ِّ
َّ
ص ْمهُ ))
ي
ل
ف
ا،
م
و
ص
وم
ص
ي
ن
ا
ك
ل
ج
ر
ال
إ
ني
م
و
ي
ال
و
م
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ََ َ
ْ
َُ
َُ
َ ْ َْ َ َْ َ
َ ُ ُ َْ

ف م فهوم املخالفة أن َمن َّ
تقدم بثالثة أو أكثر ال يدخل ىف النهى.
( فإن قيل ) :لكن إذا خالف املنطوق املفهوم يـقـدم املنطوق؟
(( فاجلواب )):
نعم ،هذا ىف حالة التعارض ،أما هنا :فاجلمع ُم َّ
قدم؛ ألن ( إعمال الدليلني أوىل من
إمهال أحدمها ) وهذا القول _ بفضل هللا _ جيمع شتات األدلة.
(( تنبيه )):
ولو استمر َمن ليس له عادة ىف الصوم من بعد نصف شعبان حىت تقدم رمضان بيوم
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أو يومني ،فإنه حيرم ( – )1يعين :هذا التقدم بيوم أو يومني – حلديث أيب هريرة

،

) - (1وهذه املسألة فيها خالف على قولني:
القول األول :يُكره تقدم رمضان ابلصوم ملن ليس هلا عادة ،وهذا قول اجلمهور:

( ب ه ق ال احلنفي ة ،واملالكي ة ،وه ي الرواي ة املش هورة عن د احلنابل ة وعليه ا أكث رهم وه ي
املذهب عندهم ) ،والقرينة الصارفة عندهم للنهي عن تَقدم رمضان ابلصيام:
أ االستثناء الوارد يف احلديث ملن له عادة.
ب حديث (( :هل صمت من سرر الشهر شيئا.))...
ك ان يُكثِّ ر م ن الص يام يف ش عبان ،والزم ذل ك تق دم رمض ان
ج وألن الن يب
بصوم يوم أو يومني.
أ -وعموم األدلة ِّ
املرغبة يف الصوم.
الق ـ ـ ــول الث ـ ـ ــاين :حي رم تق دم رمض ان بص وم ي وم أو ي ومني ،وه ذا م ذهب الش افعية،
ورواية عن أمحد :قال هبا بعض احلنابلة ،وهو قول الظاهرية.
واس ـ ــتدلوا :حب ديث النه ي ع ن تق دم رمض ان ،واألص ل يف النه ي أن ه يقتض ي التح رمي؛
وألن هذا قد يؤدي إىل الزَيدة يف العبادة ،فيُمنع منه َمن ليس له عادة.

فصلنا الكالم عن هذه املسألة يف مواضع،
قلت :والقول ابحلرمة أقوى  -يف نظري  -وقد َّ
وأجبنا عن أدلة اجلمهور  -واحلمد هلل .-
18

قال :قال رسول هللا

:

(( َال تَ َقدَّموا رم َ ِّ
صوِّم يَوٍم وَال يَوَم ْ ِّ
ص ْمهُ )) ).(1
ص ْوما ،فَ ْليَ ُ
ني إَِّّال َر ُجل َكا َن يَ ُ
وم َ
صُ
ُ ََ
ضا َن ب َ ْ ْ َ ْ
الرد على األقوال األخرى:
أوال – الرد على القائلني ابحلرمة:
ً
هؤالء حمجوجون مبفهوم حديث النيب

:

(( َال تَ َقدَّموا رم َ ِّ
صوِّم يَوٍم وَال يَوَم ْ ِّ
ني .)) ........
ُ ََ
ضا َن ب َ ْ ْ َ ْ
اثنيًا – الرد على القائلني ابجلواز:
هؤالء حمجوجون حبديث العالء بن عبد الرمحن:
انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )).
(( إذا
َ
اثلثًا – الرد على قول ابن حزم:
هو يف غاية الضعف ،وأتويله غريب ،يرده ما جاء يف بعض ألفاظ حديث العالء بن

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 148ومسمل ( .) 1082
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عبد الرمحن :كما يف لفظ ابن ماجه:
ِّ
ِّ
حىت َجييءَ رمضا ُن )) ).(1
صوم َّ
(( إذا كا َن الن ُ
صف من شعبا َن فال َ
ويف لفظ ابن حبان:
حىت جييءَ رمضا ُن )) ) (2فهذا ُحجة عليه.
فأفطروا َّ
(( ُ
مث تعيني اليوم السادس عشر وختصيصه ابلنهي حتكم ابطل ،وقول بال دليل
وهللا أعلم ،وابهلل التوفيق ...

( )1ــ حصيح :رواه ابن ماجه ( .) 1651
( )2ــ رواه ابن حبان ( .) 3589
( )3ــ انظر :خنب الفاكر ،للعيين ( ) 263 / 11
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)(3

(( الفصل الثاين )):
(( حبث حديثي خمتصر يف حديث العالء بن عبد الرمحن ))
املبحث األول (( :بيان من ضعف احلديث من العلماء ومن قال بثبوته ))
بيان اخلالف يف ثبوت احلديث:
عن أيب هريرة

عن النيب

أنه قال:

انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )) ).(1
(( إذا
َ
اعلم أن هذا احلديث قد اختلف العلماء يف صحته بني :مصحح وم ِّ
وآثرت
َُ
ضعف لهُ ،
أن أبدأ بذلك؛ لتعلم أن اخلالف يف ثبوت هذا احلديث مسألة خالفية اجتهادية،
عتب ،وليس فيها إنكار.
واخلالف فيها خالف سائغ ُم َ

( )1ــ رواه أمحد (  ) 9707وأبو داود (  ،) 2337والرتمذي (  ،) 738والنسايئ يف الكربى ( ،) 2911
وابن ماجه (  ) 1651وغريمه.
21

اختلف العلماء  -رمحهم هللا  -يف ثبوت حديث العالء بن عبد الرمحن ،على قولني:
فمنهم َمن صححه ،ومنهم َمن ضعفه واستنكره:
(( القول األول )):
هو حديث صحيح.
صحح حديث العالء بن عبد الرمحن مجاعة من العلماء األجالء من كبار ُحم ِّدثي
وقد َّ
اإلسالم ،ومنهم:
(( الطحاوي ـ والرتمذي ـ وابن القطان ـ وأبو عوانة ـ وابن خزمية ـ وابن حبان ـ
واحلاكم ـ وابن حزم ـ وابن عبد الرب ـ وابن عساكر ـ والقرطيب ـ والروايين ـ والنووي
ـ وابن تيمية ـ وابن القيم ـ وابن حجر ـ والسيوطي ـ والسخاوي ـ وعلي القاري ـ
والشوكاين )).
ومن املعاصرين:
(( أمحد شاكر ـ واأللباين ـ وابن ابز ـ واألرانؤوط )) رحم هللا اجلميع.
22

(( القول الثاين )):
احلديث ضعيف ،وال يَثبُت.
وقد ضعَّف حديث العالء بن عبد الرمحن مجاعة من العلماء األجالء من كبار حمدثي
اإلسالم ،ومنهم:
(( عبدالرمحن بن مهدى ـ وأمحد ـ وأبو زرعة ـ واخلليلي ـ والبيهقي ـ واألثرم ـ
والذهيب ـ وابن رجب )).
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(( املبحث الثاين )):
( )2ـ (( ختريج احلديث ))
(( ختريج احلديث )):
حديث العالء بن عبد الرمحن رواه مجاعة من أهل العلم يف كتبهم ،وهم:
رواه عبدالرزاق (  ) 7325يف املصنف ،وابن أيب شيبة يف املصنف (  ،) 9026وأمحد
يف املسند (  ،) 9707وأبو داود (  ،) 2337والرتمذي (  ،) 738والنسائي ىف
"الكبى" (  ،) 2911وابن ماجه (  ،) 1651والدارمي (  ،) 1748والطحاوي يف
"شرح معاين اآلاثر" (  ،) 82/2وابن حبان (  ،) 3591والبيهقي يف السنن "الكبي"
(  ،) 7961واخلطيب يف "اتريخ بغداد" ( .) 48 / 8
كلهم من طريق العالء بن عبد الرمحن ،عن أبيه ،عن أيب هريرة _ على بعض االختالف
ىف ألفاظه _.
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 فرواه بعضهم بلفظ:صف ِم ْن ش ْعبان فأ ْم ِسكوا ع ِن الص ْوِم حىت يكون رمضان".
"إذا كان النِ ْ
ورواه بعضهم بلفظ:
" ال صوم بعد النِ ِ
صف ِمن شعبان حىت جييء شهر رمضان ".
من شعبان فأفْ ِطروا ".
وعند بعضهم بلفظ " :إذا كان النصف ْ
ِ
الصوم ".
ورواه بعضهم بلفظ " :إذا انتصف شعبان فكفوا ع ِن
قال أبو داود

ىف سننه:

مل جييء به غي العالء ،عن أبيه ).(1
قال الرتمذي

ىف سننه:

ال نعرفه إال من هذا الوجه ).(2

( )1ــ سنن أيب داود ،حتت احلديث رمق ( .) 2337
( )2ــ سنن الرتمذي ،حتت احلديث رمق ( .) 738
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قال النسائي

ىف "الكربى":

ال نعلم أحدا روي هذا احلديث غي العالء بن عبدالرمحن ).(1
(( تنبيه )):
ذكر السخاوي ىف ( األجوبة املرضية ) و( املقاصد احلسنة ) أن احلديث أتى من غي
طريق العالء.
قال السخاوي

( يف األجوبة ):

وقد وقفت على طر ٍيق هلذا احلديث من جهة غي العالء ،رواها الطباين يف "األوسط"
قال :حدثنا أمحد بن حممد بن انفع ،قال :حدثنا عبيد هللا بن عبد هللا املنكدري ،قال:
حدثين أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عبد الرمحن بن يعقوب ).(2

( )1ــ السنن الكربى ،حتت احلديث رمق ( .) 2911
( )2ــ الجوبة املرضية ( صـ .) 38
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ضا ( يف املقاصد ):
أي ً

وقال السخاوي

(( وله شاهد عند الطباين يف "األوسط" ،والبيهقي يف "اخلالفيات" ،والدارقطين يف
"األفراد" ،من غي جهة العالء :فأخرجوه من جهة املنكدر بن حممد ،عن أبيه ،عن
أفردت فيه جزءا )) ).(1
عبد الرمحن والد العالء ،وقد
ُ
وحديث الطرباين الذي ذكره السخاوي :من طريق عبيد هللا بن عبد هللا املنكدري،
قال :حدثين أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عبد الرمحن بن يعقوب ،بنحوه.
قال الطرباين

:

َخ ََبَان عبيد هللا بن َعْبد هللا املنكدريَ ،ح َّدثَِّين
َحدَّثَنَا أمحد بن حممد بن انفع ،قَ َ
ال :أ ْ
أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن َعْبد الرمحن ابن يعقوب احلرقي ،عن أيب ُهَريْ َرة
ال َر ُس ْول هللا
ال :قَ َ
قَ َ

،

:

انتصف شعبا ُن فال تَصوموا )).
(( إذا
َ

( )1ــ املقاصد احلس نة ( صـ  ) 56حتت احلديث رمق ( ُ ،) 55
قلت :وقد أخرجه الطرباين يف "الوسط" ( .) 1957
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قال الطرباين ع ِقبه:
( مل ِّ
تفرد بِِّّه ابنهَ :عْب ُد هللا )
يرو هذا احلديث عن حممد بن املنكدر إال ابنه املنكدرَّ ،
قلت :وهذا _ سند الطباىن _ فيه ضعفاء وجماهيل ).(1
وقد عُ ِّ
ورض قول السخاوي

:

تفرد به العالء بن عبد الرمحن.
أبن هذا من أوهام املنكدر بن حممد ،ويبقى احلديث وقد َّ
وهللا أعلم.

( )1ــ اس ناده ضعيف :أخرجه الطرباين يف "الوسط" (  ،) 1957فيه ( :أمحد بن محمد بن انفع ) ش يخ الطرباين _.
قال عنه اذلهيب ( :ل أدري َمن ذا ؟ ) ،وعبد هللا بن محمد بن املنكدر :ضعيف.
28

(( املبحث الثالث )):
( )3ـ (( العلل اليت أ ِعـل هبا احلديث ))
العلل اليت أ ِعـل هبا هذا احلديث:
اعلم أن العلماء الذين ضعَّفوا هذا احلديث أعلوه بعِّلل ،وهى:
(( العلة األوىل )):
تفرد العالء به.
ف قالوا :كيف ال يكون هذا احلديث معروف ا عند أصحاب أيب هريرة

مع أنه أمر

تعم به البلوي ،ويتصل ابلعلم ).(1
قال اإلمام أمحد

:

وسألت عنه ابن مهدي ف لم يصححه ،ومل حيدثين به ،وكان
هذا احلديث غي حمفوظ،
ُ

يتوقَّاه.

( )1ــ هتذيب السنن ،ابن القمي ( .) 223 / 3
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وقال ( :العالء ثقة ،ال يُنكر من حديثه إال هذا ) ).(1
(( العلة الثانية )):
خمالفة احلديث ملا هو أصح منه.
ومن ذلك:
أ قول النيب

:

(( َال ت َقدَّموا رمضا َن بِّصوِّم ي وٍ
ِّ
ِّ
َّ
ص ْمهُ )) ).(2
ي
ل
ف
ا،
م
و
ص
وم
ص
ي
ن
ا
ك
ل
ج
ر
ال
إ
ني
م
و
ي
ال
و
م
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َُ
َُ
َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ ُ ُ َْ
اّللُ َعْن َها َ -ع ْن ِّصيَ ِّام رسول هللا
ت َعائِّ َشةَ َ -ر ِّض َي َّ
ب عن أيب سلمة قالَ :سأَلْ ُ
ول :قَ ْد أَفْطََر،
ص َامَ ،ويُ ْف ِّطُر َح َّىت نَ ُق َ
وم َح َّىت نَ ُق َ
فَ َقالَ ْ
تَ (( :كا َن يَ ُ
ول :قَ ْد َ
صُ
وَمل أَره صائِّما ِّمن َشه ٍر قَط أَ ْكثَر ِّمن ِّصي ِّام ِّه ِّ
وم َش ْعبَا َن ُكلَّهَُ ،كا َن
ص
ي
ن
ا
ك
:
ن
ا
ب
ع
ش
ن
م
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
َُُ
َ ْ َُ َ
ْ َ
َ ْ َ
وم َش ْعبَا َن إِّال قَلِّيال )) ).(3
يَ ُ
صُ

( )1ــ سؤالات أيب داود (  ،) 2002نصب الراية ( .) 441 / 2
( )2ــ رواه البخاري (  ،) 148ومسمل ( .) 1082
( )3ــ رواه مسمل ( .) 1156
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ج َع ْن أُِّم َسلَ َمةَ

ت:
قَالَ ْ

ول َِّّ
ني إِّال أَنَّه َكا َن ي ِّ
ص َام َش ْهريْ ِّن ُمتَ تَابِّ َع ْ ِّ
اّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ
صلَّ
ص ُل
م
ى
اّلل
ت َر ُس َ
َّ
(( َما َرأَيْ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ضان )) ).(1
َش ْعبَا َن بَِّرَم َ
د وهو خمالف أيضا لعموم األدلة اليت حتث علي الصيام عموما.
وبذلك تري أن احلديث خمالف ملا ورد يف الصحيحني وغيمها مما هو أصح منه ،وهبذا
أعلَّه غي واحد من أهل العلم.
قال اإلمام أبو داود

:

قال أمحد" :وكان عبد الرمحن ال ِّ
حيدث به"،
قال أبو داود :قلت ألمحدِّ :ملَ ؟
قال :ألنه كان عنده أن النيب

يصل شعبان برمضان" ).(2

( )1ــ حصيح :رواه أمحد (  ،) 26022وأبو داود (  ،) 2336والنسايئ (  ،) 2175وابن ماجه ( .) 1648
( )2ــ سنن أيب داود ،حتت احلديث رمق ( .) 2337
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:

اإلمام البيهقى

وقد بوب البيهقي يف "السنن الكبي" ابب:
(الرخصة يف ذلك ،مبا هو أصح من حديث العالء) ).(1
اإلمام األثرم

:

قال " :األحاديث كلها ختالفه" ).(2
(( العلة الثالثة )):
أن العالء متكلم في ـ ـ ـ ــه.
قال فيه ابن معني

:

ليس حديثه حبُجة.
وقال عنه :ليس بذاك؛ مل يزل الناس يتوقون حديثه.

( )1ــ السنن الكربى ،البهيقي (  ) 548 / 4قبل احلديث رمق ( .) 7963
( )2ــ لطائف املعارف ( ،صـ .) 186
32

:

قال أبو زرعة
ليس هو ابلقوي.
قال أبو حامت

:

صاحل :روي عنه الثقات ،ولكنه أُنكر من حديثه أشياء.
قال اخلليلي

:

مدينُ ،خمتلَّف فيه؛ ألنه ينفرد أبحاديث ال يُتابَع عليها ).(1

( )1ــ انظر أقوال علامء اجلرح والتعديل :هتذيب الهتذيب (  ) 436 ، 435 / 4رمق الرتمجة ( .) 6090
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(( املبحث الرابع )):
( )4ـ (( اجلواب عن هذه العلل ))
قال اإلمام ابن القيم

ىف (هتذيب السنن):

(( وأما املصححون له :فأجابوا عن هذا أبنه ليس فيه ما يقدح يف صحته ،وهو حديث
على شرط مسلم ،وقد أخرج مسلم يف صحيحه عدة أحاديث عن العالء عن أبيه عن
أيب هريرة ،وتفرده به تفرد ثقة حبديث مستقل ،وله عدة نظائر يف الصحيح ).(1
بوصل ما أرسلوه ،أو رفْع ما
قالوا :والتفرد الذي يُعلَّل به هو تفرد الرجل عن الناس ْ
وق فوه ،أو زَيدة لفظة مل يذكروها ،وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به ،مل يكن
تفرده علة ،فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النيب

عملت هبا األمة! )) ).(2

( )1ــ قلت :وهذا فيه نظر؛ لنه ُ َجياب عليه بأن المام مسمل قد انتق من الحاديث ما قد ثبت ،وهناك رجال ُمتلكَّم
فهيم يف الصحيحني انتق مهنم الش يخان الجاويد.
( )2ــ هتذيب السنن ( .) 224 ، 223 / 3
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وأما علة معارضة حديث العالء أبحاديث أخرى :فقد أجاب عنها ابن القيم.
قال ابن القيم

:

(( وأما ظن معارضته ابألحاديث الدالة على صيام شعبان :فال معارضة بينهما ،وإن
تلك األحاديث تدل على :صوم نصفه مع ما قبله ،وعلى الصوم املعتاد يف النصف
الثاين؛ وحديث العالء يدل على املنع من تعمد الصوم بعد النصف ال ٍ
لعادة ،وال مضافا
إىل ما قبله )) ).(1

( )1ــ املصدر السابق.
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(( الرتجيح )):
الراجح ىف نظرى _ وهللا أعلم ،إن كان صوااب فمن هللا ،وإن كان خطأ فمين ومن
الشيطان ،وهللا ورسوله بريئان _ هو:
صحة حديث العالء بن عبد الرمحن وثبوته _ وهللا أعلم _.
(( برهان ذلك )):
أن العلل الىت أ ُِّعل هبا احلديث مردودة:
أما تفرده:
فهو ثقة -على بعض الكالم فيه -فال يضر تفرده ما مل خيالف غيه من الثقات ،والعالء
بن عبد الرمحن روى عنه الفحول:
غمز
روى عنه :شعبة ،وسفيان الثوري ،ومالك وغيهم ،وكلهم حيتج حبديثه ،فال يضره ُ
َمن غمزه.
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أما علة املخالفة:
ف مردودة بعدم وجودها _كما بيناه ىف الرتجيح الفقهي )._ (1
ولذلك أنكرها أبو داود بعدما ذكر كالم شيخه :أمحد بن حنبل عن ابن مهدى
ىف تضعيف حديث العالء...( :عن النىب

خالفه).

ف قال أبو داود ( :وليس هذا عندى خالفه .(2) ) ...
أما اجلمع بني احلديثني :فيسي ،فال معارضة هنا أصال.
أما الكالم الذى قيل ىف العالء:
ضعف اإلمام أمحد احلديث مل يذكر شيئا ىف العالء،
فال يضعف حديثه؛ ولذلك ملا َّ
لكن ضعَّف احلديث لعلل أخرى ،وملا ُسئل عن العالء قال:
( ثقة ،مل أمسع أحدا ذكره بسوء ) ).(3

( )1ــ انظر ( :صـ .) 17
( )2ــ سنن أيب داود ( صـ  ) 356حديث رمق ( .) 2337
( )3ــ هتذيب الهتذيب (  ) 435 / 4رمق ( .) 6090
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وقد وثق العالء بن عبد الرمحن مجاعة من أهل العلم:
( أمحد وابن سعد والنسائى والرتمذى ويع قوب بن سفيان الفسوى وغيهم )،
وقد روى مسلم له هبذا اإلسناد ىف صحيحه.
فإن قيل :لكن العالء بن عبد الرمحن تكلم فيه بعض األئمة؟
(( فاجلواب )):
أما الكالم الذى قيل فيه :ف غالبه من األئمة الذين هم ىف مرتبة التشدد ىف الباب.
ولذلك قال ابن عبد الب تع قيبا على كالم حيىي بن معني يف العالء:
( ليس بذاك ،مل يزل الناس يتقون حديثه ).
قال اإلمام ابن عبد الرب

:

(( وهو ِّمن َاتبِّعِّي أ َْه ِّل الْم ِّدينَ ِّةَِّ :مسع أَنَس بن مالِّ ٍ
كَ ،كا َن ابْن َمعِّ ٍ
س
ي
ل
و
،
اه
ض
ر
ي
ال
ني
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ َ
َ
َ َُ ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
قَولُه فِّ ِّيه بِّشي ٍ
َمح ُد بن زه ٍيَِّ :
ت َْحيىي بْن َمعِّ ٍ
ول :الْ َع َالءُ بْ ُن عبد الرمحن
ع
مس
أ
ال
ق
،
ء
ني يَ ُق ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُْ
َ َ
ُ
َْ
ِّ
ال و َِّمسعت َحيىي بن معِّ
ولَ :مل ي زِّ
لَْي ِّ
ٍ
يث الْ َع َال ِّء بن
ن
ال
ل
ق
ي
ني
ُ
ُ
َّاس يَتَّ ُقو َن َحد َ
ْ ََ
س ب َذ َاك ،قَ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
َ
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ِّ
ال أَبو عمر :لَيت ِّشع ِّري :م ِّن النَّاس الَّ ِّ
َّث
ذ
ين َكانُوا يَتَّ ُقو َن َحديثَهُ َوقَ ْد َحد َ
عبد الرمحن ،قَ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ُ َ
ِّ ِّ
اعة َغ ْيُُه ْم َكثِّ َية ؟! )) ).(1
َعْنهُ َه ُؤَالء ْاألَئ َّمةُ ا ْجلُلَّةُ َو َمجَ َ
عتب _ وهللا أعلم _.
واملسألة اجتهادية ،واخلالف فيها ُم َ
وابهلل التوفيق...

( )1ــ المتهيد ،ابب العني ،ماكل عن العالء بن عبد الرمحن ( .) 299 / 1
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(( اخلامتة ))
احلمد هلل رب العاملني  ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله

أما بعد:

هذا ما تيسر لنا مجعه يف هذا املبحث ،فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأسأل
هللا الكرمي أن جيعلين ممن ُوفِّ َق ملراده القومي ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ،ويقبله من
عبده املسكني ،وينفع به املسلمني؛ إنه جواد كرمي.
وأسأله أن جيمعنا على ما يرضيه ،وأن ُُيَ ِّس َكنا مجيعا حببله املتني وصراطه املستقيم.
وأسأله سبحانه أن يرفع عن بالدان وبالد املسلمني :الوابء ،والبالء ،والغُمة؛ وأن يتوب
علينا لنتوب ،ويهدينا إىل مراضيه ،ويعتق رقابنا من النار ،وأن يُبلغنا رمضان ،ويوفقنا
فيه ملا حيبه ويرضاه ،وأن يَ ْستَخرج فيه منا ما يرضيه عنا؛ إنه ابإلجابة كفيل ،وهو على
كل شيء قدير ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ِّ
وصل اللهم وسلم وابرك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
40

واحلمد هلل رب العاملني.
وابهلل التوفيق...
وكتبه  :أبو عبد هللا السكندري المصري
( حممد بن أنور بن حممد مرسال )
(  ) 1435هـ
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