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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
، نمن سنئات ر أسرتها، نسيوذ اب هل من شهن دم   هل محدم   نستعينه  نستعفره إنَّ احل

نح   ، نأشه  أن ال إل  إال هللا،  ، نمن يضلل فال هادي لدمالها، من يه   هللا فال مضل ل أع
 . ، نأشه  أن دمحماً عب   نرسول ال شهيك ل
                       

 ( ). 

                                     

                            ( ). 

                                       

               
( ). 

إن أص ق الكالم كالم هللا، نخري اهل ى ه ى دمحم، نشه األمور حم اثهتا، نكل حم ثة ب عة، نكل 
 .ب عة ضاللة، نكل ضاللة يف الهار

إذا اسعصف شيبان، فال :" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال هنع هللا يضر أيب ههيهةفق  سئلت عن ح يث  :أما بي  
 ".تصوموا
 هل هو اثبت أم ال ؟ - 
 نكنف اجلواب عدمن ضير  ؟  - 
 نما فقه  ؟  - 

 ."إذا انتصف شعبان:"هداية احلريان إىل صحة وفقه حديث : يف هذ  الورقات ناليت أمسنعها فأجبع  متعينًها اب هل 
 . لوجه  الكهمي إس  مسع جمنب ا خالصةً نهللا اسأل العوفنق نالت اد، نأن جييله

 كعب  
 أمح  بن عدمه بن سامل ابزمول

 هجهي111 شيبان  1 ألربياء ا
                                                        

 ( .01 :آل عمران( ) )
 ( . :النساء( )1)
 ( . 0-00:األحزاب( ) )
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فق   –إن شاء هللا  –فهيم احل يث صحنح  :أما اجلواب عن األنل  - 
أخهج  أمح  يف املته ، نأبو داند، نالرتمذي، نابن ماج ، نالهتائي يف 

 .الكربى نغريهم
ناحل يث فن  مهاقشة لكن أمه  ابخعصار كدما قال اليالمة األلباين رمح  هللا 

على شهط متلم، نصحح  الرتمذي نابن حبان،  إسهاد  صحنح:"تياىل 
 .(1) ..." نق  ُأِعّل مبا ال يق ح ... ناحعج ب  ابن حزم، نقّوا  ابن القنم

           
 

فاإلسهاد على شهط متلم، نمن نصف احل يث  :نأما اجلواب عن الثاين  - 
ابلهكارة فدمهاد  العرهد املطلق نال يلزم مه  الضيف، نهذا يتعيدمل  

 . ثون كثريًا، كدما أفاد  احلافظ ابن حجه فندما سقل  عه  بيض تالمنذ احمل
نتضينر  من جهة اإلسهاد هو اتبع لعضينر  من جهة املنت حنث ظن 

 . بيض أئدمة الهق  أس  خمالف لألحاديث الصحنحة
نلنس األمه كذلك بل ميكن أن ييدمل جبدمنع األحاديث الواردة إذا أعطنها  

 . كل ح يث ميها 
ال تضهب األحاديث بيضها ببيض :" ىي بن سين  لإلمام أمح قال حي

 ."ييطي كل ح يث نجه 

           
 

                                                        

 (.1012رقم 0 /0)سنن أيب داود صحيح (  )
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فإن ميها  ملن مل يصم تطوًعا قبل مهعصف  :نأما اجلواب عن الثالث   - 
 . شيبانشيبان، نأراد أن يصوم تطوًعا بي  مهعصف 

َأْن َيُكوَن الهَُّجُل : الِيْلمِ َمْيََن َهَذا احلَِ يِث ِعْهَ  بَ ْيِض َأْهِل :"قال الرتمذي 
 ..".. ُمْرِطًها، فَِإَذا بَِقَي ِمْن َشْيَباَن َشْيٌء َأَخَذ يف الصَّْوِم حِلَاِل َشْهِه َرَمَضانَ 

كان الهيب ملسو هيلع هللا ىلص يصوم شيبان كل  :"نقال اليالمة ابن ابز رمح  هللا تياىل 
  . كدما ثبت ذلك من ح يث عائشة نأم سلدمةنرمبا صام  إال قلناًل 

أما احل يث الذي فن  الههي عن الصوم بي  اسعصاف شيبان فهو صحنح،  
، ناملهاد ب  الههي عن األخ اليالمة الشنخ انصه ال ين األلباينكدما قال 

ابع اء الصوم بي  الهصف، أما من صام أكثه الشهه أن الشهه كل  فق  
 .(1)"أصاب التهة

إذا اسعصف شيبان فال :" يقول الهيب ملسو هيلع هللا ىلص:"ا رمح  هللا تياىل نقال أيضً 
نهو ح يث صحنح، فالذي ما صام أنل الشهه لنس ل  أن  "تصوموا

يصوم بي  الهصف هلذا احل يث الصحنح، نهكذا لو صام آخه الشهه 
م يوم نال ال تق موا رمضان بصو :" لنس ل  ذلك من ابب أنىل لقول  ملسو هيلع هللا ىلص

الذي ل  عادة، ال أبس إذا   ".يومني، إال رجل كان يصوم صوًما فلنصم
كان عادت  يصوم االثهني ناخلدمنس فال أبس أن يصوم، أن عادت  يصوم 
يوًما نيرطه يوًما ال أبس، أما أن يب أ الصنام بي  الهصف من أجل شيبان 

ه، أن من هذا ال جيوز، أما لو صام ب ًءا من أربية عشه أن مختة عش
                                                        

 (.12/110)، (82 /2 )جمموع فتاوى ابن ابز  ( )
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ثالثة عشه، أن من محو  ناسعدمه فال أبس، إذا صام  كل  أن أكثه  فال 
 .(1)"أبس، أما أن يكون يرطه الهصف األنل مث يبع ئ، هذا هو املههي عه 

إذا كان علن  صوم فيلن  أن يصوم يف الهصف :"نقال أيًضا رمح  هللا تياىل 
أن من رمضان  األنل نالهصف األخري، مجنًيا، الذي علن  صوم سذر،

 .سابق علن  أن يقضي
 ".إذا اسعصف شيبان فال تصوموا:" احل يث الصحنح. الههي فندمن يعطوع

هذا يف حق من يعطوع، أما الذي علن  دين، علن  صوم من رمضان 
قضاء، أن علن  سذر، أن كرارة، يصوم، نلو يف آخه شيبان، نهلذا جاء يف 

ال يعق من أح كم رمضان بصوم يوم أن :" ح يث الصحنحني يقول ملسو هيلع هللا ىلص
إذا كان  ".يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صوم  فلنصم ذلك النوم

علن  صوم، كرارة، سذر، قضاء رمضان، هذا غري مههي عه ، علن  أن 
يصوم قبل الهصف نبي  الهصف، الههي إمنا هو يف حق من يعطوع، إذا 

ئ الصوم بي  الهصف، نال اسعصف شيبان، نمل يصم قبل ذلك، ال يبع 
 .(2)"عه  دخول رمضان

           
 
 

 
                                                        

 (.1/710 )فتاوى نور على الدرب البن ابز (  )
 .(1/700 )على الدرب البن ابز  فتاوى نور( 1)


