
 الحكم على األحادیث واآلثار

 »�ارك لنا في رجب وشعبان«، وحدیث: »إذا انتصف شعبان فال تصوموا« :درجة حدیث

 
 ؟ »إذا انتصف شعبان فال تصوموا«: ما درجة هذا الحدیث :السؤال

اللهم �ارك لنا في رجب وشعبان و�لغنا «: -صلى هللا علیه وسلم–ما صحة قوله  وسؤاله اآلخر:
 ؟»رمضان
من حدیث أبي  ]٢٣٣٧[أبو داود:  والسنن ]٩٧٠٧[) المسند(خرَّج في مُ  األول الحدیث :الجواب
من الحفاظ من  بن عبد الرحمن عن أبیه، وَحكَم جمعٌ من طر�ق العالء  -رضي هللا عنه– هر�رة

من المتأخر�ن، و�ذا حصل مثل هذا حینما  األئمة المتقدمین �أنه حدیث منكر، وصححه جمعٌ 
فإن اختلف المتقدمون �ان للمتأخر حق النظر، و�ن اتفق المتقدمون على  ،�كون للمتقدمین قول

ث قد تخفى على المتقدم و�ها لهذا الحدی رقٌ للمتأخر طُ  ن أهل العلم من یرى أنه قد َ�جدُّ شيء فمِ 
ر؛ ألن األئمة هم األصل وعلیهم المعّول، ه، ومنهم من �قول: إنه لیس للمتأخر النظ�صحح

و�حفظون مئات األلوف من  ،فهم حفاظ األثر ،واجتمع لدیهم من الطرق ما ال �جتمع لغیرهم
ن �قارب و�داني هذا سبعمائة ألف حدیث، مَ �حفظ  -مثًال – اإلمام أحمدف ،األحادیث واألخبار

كم (، و]١٧٤١[البخاري:  »سامع ب ُمبّلغ أوعى منرُ «لكن �ما قیل:  ؟الحفظ من المتأخر�ن
یبقى أن األئمة المتقدمین حكموا على  .رجَ حْ على �ل حال االجتهاد ال �ُ و  ،)ترك األول لآلخر
ولو لم �كن في ذلك إال ما قیل في العالء وما عنده من أوهام، إضافة إلى  ،الحدیث �أنه منكر

 »یومین وال یوم �صوم رمضان تقدموا ال«ٌض �حدیٍث متفق على صحته، وهو حدیث: ارَ عَ أنه مُ 
، وهذا في صیامها شيءال : أن ثالثة أ�ام مفهومهو  ]١٩١٤نظر: البخاري: [و�ُ  ]١٠٨٢[مسلم: 

 عارض �ما هو أقوى منه.�عد أن ینتصف شعبان بال ر�ب، فهو مُ 
في أحادیث متساو�ة لیست  تنام على المفهوم، لكن مسألقد �قول قائل: إن المنطوق مقدَّ 

متفاوتة في الرتبة، هذا متفق  هنا حادیثاألبل ، م على المفهوممقدَّ الرتبة لنقول: إن المنطوق 
ن ثبوته ن یرى أنه ال مانع مِ ن أهل العلم مَ مِ و على صحته، وذاك فیه �الم طو�ل ألهل العلم، 

م ص�َ  لم شخصٍ � ،یامعلى ما صححه جمع من المتأخر�ن، لكنه ُ�حمل على حالة االبتداء �الص
ن أوله، وأراد لكن من صام مِ  ،النصف الثاني شیًئامن م نقول: ال تصیوم من النصف األول، وال 

ما  هناكفلیس وما أشبه ذلك  ،الِبیضأ�ام و  ،اعتاده �االثنین والخمیس أن �ستمر على صیامٍ 
 ن �صححه.حمل على هذه الصورة عند مَ ، فیُ ه�منع



اللهم �ارك لنا في رجب وشعبان « :-صلى هللا علیه وسلم–ما صحة قوله �قول السائل: (
 ).؟»و�لغنا رمضان

، ]٢٣٤٦[المسند:  )زوائد عبد هللا ابن اإلمام أحمد على مسند أبیه(ج في خرَّ هذا الحدیث مُ 
، والطبراني في ]٦٥٩[عمل الیوم والیلة:  ، وابن الُسنَّي]٦٤٩٦[ وهو أ�ًضا مخرج عند البزار

 وعند غیرهم، لكنه حدیث منكر ال �صح. ]٩١١[ )الدعاء(
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