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@ñc‹¾a@éÔÏ@
iÛa@lbâbî—@MÛa@òÛbÔ¾a@æë‹“ÈÛaë@ò†b@

 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

 الســـابقة يف  بـــاب الصـــيام, وذكرنـــا تعريفـــه وفضـــله, وحكـــم قالـــة     رشعنـــا يف امل
فســـهام أو عـــىل أوالدمهـــا, احلامـــل أو املرضـــع إذا مل  يطيقـــا الصـــوم أو خافـتــا عـــىل أ

, وكــذا النفــاس قبــل غــروب الشــمس ولــو بلحظــات وأ إذا وقــع احلــيض واحلكــم
,  إذا انقطــع دم احلــيض أو النفــاس وـنـوت املـرأة الصــوم قـبـل طـلـوع الفجــراحلكـم

اه سائلني اهللا عز وجل  أن أن يتقبل جهد املقل وونستكمل يف هذه احللقة ما بدأ
 .ينفع به املسلمني

bÛëc@ZkuŠ@âì–@À@õbu@bß@Z@

 يف استحباب صوم رجب وقد مل يرد حديث صحيح مرفوع عن النبي 
كره مجهور أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ختصيص رجب 
ضا ما يفعله العامة اليوم  ه شهر كان يعظم يف اجلاهلية, وال جيوز أ ًبالصوم, أل

ام منه بالصوم أو من ختصيص أول يوم  يف رجب أو أول مخيس أو أول ثالثة أ
بالقيام والصيام وكل ذلك من البدع املحدثة ختصيص يوم السابع والعرشين منه 

 .  وأصحابه التي ختالف هدي رسول اهللا
âì—Ûbi@kuŠ@˜î—¦@òça‹×@À@òibz—Ûa@åÇ@põbu@Ûa@ŠbqŁa@Èi@Z@

ت عمر يرض«:  عن خرشة بن احلر قال−١ ب أكف الناس يف رجب حتى رأ
أخرجه  −»كلوا فإنام هو شهر كان يعظمه أهل اجلاهلية: يضعوها يف اجلفان ويقول

 ).٩٧٥٨(ابن أيب شيبة يف املصنف 
كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب «:  عن حممد بن زيد, قال−٢
 ).٢/٣٤٦(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  −»كره ذلك
كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله, «: يب رباح, قال عن عطاء بن أ−٣

 ).٧٨٨٤(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  −»ًألن ال يتخذ عيدا



 ٢

ÞaìÓc@Ýçc@áÜÈÛa@À@ÙÛˆZ@

ÞbÓ@åia@áîÔÛa@À@Šbä¾a@Ñîä¾a@I™ZWVL@WWH@Ò‹—niZ@@

أحاديث صالة الرغائب ليلة أول مجعة من رجب كلها كذب خمتلق عىل 
 . رسول اهللا 
 حديث يف ذكر صوم رجب وصالة بعض الليايل فيه, فهو كذب مفرتى, وكل
آية (ا من رجب وصىل ركعتني يقرأ يف أول ركعة مائة مرة ًمن صام يوم«: كحديث
مل يمت حتى يرى مقعده من ) قل هو اهللا أحد(ويف الثانية مائة مرة ) الكريس
 .»اجلنة

 . اجلميع كذب خمتلق... من صام رجب كذا وكذا: وحديث
ÞbÓ@ÅÏb¨a@åia@‹vy@À@μîjm@kvÈÛa@bàîÏ@†Šë@À@Ý›Ï@kuŠ@I™ZRSZH@@

 معني وال يف −صيامه وال يف صيام يشء منه مل يرد يف فضل شهر رجب وال يف 
 حديث صحيح يصلح للحجة, وقد سبقني إىل اجلزم −قيام ليلة خمصوصة فيه 

يح وكذلك رويناه بذلك اإلمام أبو إسامعيل اهلروي احلافظ, روينا عنه بإسناد صح
 . عن غريه
Àë@ÑöbİÛ@ÒŠbÈ¾a@I™ZQVPZH@@

 فلم يصح يف فضل صوم رجب بخصوصه يشء عن النبي : قال ابن رجب
 . وال عن أصحابه

õbu@À@Êìàª@ôëbnÐÛa@„î“Û@âý⁄a@IRUO@RYQZH@@

وأما صوم رجب بخصوصه, فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة ال يعتمد 
, وليست من الضعيف الذي يروى يف الفضائل بل عامتها أهل العلم عىل يشء منها

 . من املوضوعات املكذوبات
ÞbÓ@ïãb×ì“Ûa@À@ÝîÛa@Ša‹§a@IROWXZH@@

 اً صحيحة وال حسنة وال ضعيفة ضعفمل يرد يف رجب عىل اخلصوص سنة
ًخفيفا, بل مجيع ما روي فيه عىل اخلصوص إما موضوع مكذوب أو ضعيف شديد 

صلح للتمسك به يف استحباب صومه ما ورد يف حديث الرجل الضعف, وغاية ما ي
 ).٢٤٢٨(ضعيف أيب داود  −»صم أشهر احلرم«:  قال لهالباهيل أن النبي 



 ٣

وهذا احلديث أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه, ولكنه ال يدل عىل شهر 
: رجب عىل اخلصوص كام يفيده تنصيص املصنف عليه وكان األوىل له أن يقول

صوم األشهر احلرم سيام املحرم وذلك لورود الدليل الدال عىل ويستحب 
 . استحباب صومه عىل اخلصوص كام ثبت يف الصحيحني

éîjämZ@@

ام من رجب وال يكمله كله كام يكمل  ذهب أكثر أهل العلم إىل جواز صوم أ
ه ًرمضان, وهذا إن مل يصمه تعظيام  له كام كانوا يفعلون يف اجلاهلية أو معتقدا أ

اما معينة بالصيام والقيام معتقدا أهنا أ ًفضل من غريه من األشهر أو خيص منه أ
ام  كاالثنني واخلميس أو أن اًسنة, فإذا جتنب كل هذا وأراد أن يصوم من رجب أ

ام البيض ونحو ذلك فال مانع لعموم األدلة  ًيصوم يوما ويفطر يوما أو صيام األ ً
 . عاىل أعلمالدالة عىل فضل صوم التطوع, واهللا ت

ÞbÓ@ÅÏb¨a@À@μîjm@kvÈÛa@I™ZWPL@WQZH@@

ه «:  كم تقدم أول املسألة وفيهبعد أن ذكر أثر عمر   كان يرضب أكف أ
فهذا النهي منرصف إىل من : قال» .....الناس يف رجب حتى يضعوها يف اجلفان

ن جيعله ًيصومه معظام ألمر اجلاهلية, أما إن صامه لقصد الصوم يف اجلملة من غري أ
اما معينة يواظب عىل صومها أو ليال معينة يواظب عىل قيامها  ًحتام أو خيص منه أ ً
بحيث يظن أهنا سنة, فهذا من فعله من السالمة مما استثني فال بأس به, فإن خص 

 . ًذلك أو جعله حتام فهذا حمظور
ÞbÓ@åia@òßa‡Ó@À@Ì¾a@ISO@QQXZH@@

ا أو ًوإن صامه رجل, أفطر فيه يوم: قال أمحد. ويكره إفراد رجب بالصوم
اما بقدر ما ال يصومه كله, ووجه ذلك ما روى أمحد بإسناده وساق أثر عمر .... ًأ

 . وغريه كام تقدم
ليا يفطر فيه, وال : قال أمحد ًمن كان يصوم السنة صامه وإال فال يصومه متوا
 . يشبه برمضان
bĆîãbqZ@Ýç@Œì°@âbî–@Ñ—äÛa@ïãbrÛa@åß@_æbjÈ’@@



 ٤

 يصوم حتى نقول كان رسول اهللا «:  عن عائشة ريض اهللا عنها, قالت−١
ت رسول اهللا   استكمل صيام شهر ال يفطر, ويفطر حتى نقول ال يصوم, فام رأ

ته أكثر صياما منه يف شعبان , )١٩٦٩(أخرجه البخاري  − »ًإال رمضان, وما رأ
 ).١١٥٤(ومسلم 
 مل يكن النبي :  حدثته, قالت عن أيب سلمة أن عائشة ريض اهللا عنها−٢

خذوا من «: ًيصوم شهرا أكثر من شعبان, فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول
 ما دووم وأحب الصالة إىل النبي » العمل ما تطيقون, فإن اهللا ال يمل حتى متلوا

, )١٩٧٠(أخرجه البخاري  − عليه وإن قلت وكان إذا صىل صالة داوم عليها
 ).٧٨٢(ومسلم 
أصمت من «:  قال له أو آلخر عن عمران بن حصني أن رسول اهللا −٣
أخرجه البخاري  − »فإذا أفطرت فصم يومني: ال, قال: شعبان? قال رسر

 ).١١٦٢(, ومسلم )١٩٨٣(
 ).٤/٣٠٧( مسلم برشح النووي −رسة الشهر هي وسطه : رسر

 من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان, كان ًومل أره صائام«: ويف رواية ملسلم
 ).١١٥٤ −١٧٦(أخرجه مسلم  −»ًيصوم شعبان كله, كان يصوم شعبان إال قليال

إذا انتصف شعبان فال «:  قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة −٤
 قال احلافظ يف الفتح −)٧٣٨(, والرتمذي )٢٣٣٧(أخرجه أبو داود − »تصوموا

 .ن معني إنه منكر, قال أمحد واب)٤/١٥٣(
ذهب مجهور أهل العلم إىل جواز صيام النصف الثاين من شعبان واستدل 
لقوهلم بأحاديث الباب, وضعفوا حديث النهي ومحل بعضهم احلديث عىل من 
يضعفه الصيام فال يصوم بعد النصف الثاين من شعبان ليقوى عىل صيام رمضان, 

 . وهذا مذهب احلنابلة واملالكية واحلنفية
ذهب فريق إىل كراهة صيام النصف الثاين من شعبان واستدل لقوهلم و

بحديث أيب هريرة املتقدم وفيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان, وهذا مذهب 
 . الشافعية



 ٥

ÞaìÓc@õbèÔÐÛa@À@òÛd¾aZ@@

õbu@À@Šb×‰nüa@ISOSWQZH@@

بد الرمحن, كانوا ينفون حديث العالء بن ع: قال حييى بن معني: قال أبو عمر
ه صام شعبان كله وهذه حجة هلم, ومن حديث عائشة وقد روي عن النبي   أ

ت رسول اهللا «: ريض اهللا عنها  أكثر صياما منه يف شعبان, كان يصوم إال ما رأ
, رواه أمحد بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة ريض اهللا »قليال, بل كان يصومه كله

امل بن أيب اجلعد عن أيب سلمة عن أم سلمة عنها, وروى الثوري عن منصور عن س
ت رسول اهللا «: قالت  −» يصوم شهرين متتابعني إال شعبان ورمضانما رأ

, وأمحد يف املسند )١٦٤٨(, وصحيح ابن ماجه )٧٣٦(صحيح الرتمذي 
)٦/٣٠١.( 

صام الشهر كله إذا : جائز يف كالم العرب أن يقال: قال عبد اهللا بن املبارك
 . ن شاء اهللا تعاىلصام أكثره إ

@ÒŠbÈ¾a@ÑöbİÛ@À@kuŠ@åia@ÞbÓI™@ZQXV@ZH@

كر منه, ورده بحديث: قال اإلمام أمحد ال تقدموا «: مل يرو العالء حديثا أ
 ).١٠٨٢(, ومسلم )١٩١٤(أخرجه البخاري  − »رمضان بصوم يوم أو يومني

 . فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومني
 : قال األثرم

 شعبان كله ووصله ها ختالفه يشري إىل أحاديث صيام النبي األحاديث كل
ًبرمضان وهنيه عن التقدم عىل رمضان بيومني, فصار احلديث حينئذ شاذا خمالفا 

 . لألحاديث الصحيحة
@ŠbqŁa@ïãbÈß@‹’@À@õbuIROQTS@ZH@

 الذي ذكرناه يف  يف حديث أيب هريرة أن النهي الذي كان من رسول اهللا 
 . َّالباب مل يكن إال عىل اإلشفاق منه عىل صوام رمضان, ال ملعنى غري ذلكأول هذا 

وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم 
رمضان أن ال يصوم حتى يصوم رمضان, ألن صوم رمضان أوىل به من صوم ما 

ك احلديث ليس عليه صوم, فهذا هو املعنى الذي ينبغي أن حيمل عليه معنى ذل



 ٦

 . حتى ال يضاد غريه من هذه األحاديث
@l‰è¾a@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓIVOTUS@LTUT@ZH@

أصحهام وبه قطع : أما إذا صام بعد نصف شعبان غري يوم الشك ففيه وجهان
 . املصنف وغريه من املحققني ال جيوز للحديث السابق

بيه إىل اختياره, جيوز ويكره, وبه قطع املتويل وأشار املصنف يف التن: والثاين
إذا انتصف شعبان فال صيام حتى يكون «: وأجاب املتويل عن احلديث السابق

 :بجوابني» رمضان
 . أن هذا احلديث ليس بثابت عند أهل احلديث: أحدمها
ه حممول عىل من خياف الضعف بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى : والثاين أ

وه, واجلوابان اللذان ذكرمها لصوم رمضان, والصحيح ما ذكره املصنف وموافق
 . املتويل ينازع فيهام

|îu‹më@kîÔÈmZ@

الذي أرجحه يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه اجلمهور من جواز الصوم إذا 
انتصف شعبان, ألن حديث النهي ال ينتهض لالحتجاج به مقابل األحاديث 

ة شعبان الصحيحة الثابتة الدالة عىل جواز ذلك, أما من جيد مشقة يف مواصل
برمضان فاألوىل أن ال يكثر الصيام يف شعبان ليقوى عىل صيام رمضان, واهللا تعاىل 

 . أعلم
bĆrÛbqZÙ“Ûa@âìí@âbî–@@Z@

 ).٦/٣٧٠( املجموع −هو يوم الثالثني من شعبان: يوم الشك
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عىص أبا «:  قالعن عامر بن يارس  −١
, والدارمي )١٩١٤(, وابن خزيمة )٢٣٣٤( صحيح أيب داود −»القاسم

 ).٩٦١(, وصححه األلباين يف اإلرواء )١٦٨٢(
ُال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم «:  قال عن النبي  عن أيب هريرة −٢ ُ

أخرجه −» يوم أو يومني, إال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
 ).١٠٨٢(, ومسلم )١٩١٤(البخاري 
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Ûa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓ@@|nÐIT@OQUS@ZH@

معنى احلديث ال تستقبلوا رمضان بصيام عىل نية االحتياط : قال العلامء
 . لرمضان

 : قال الرتمذي
والعمل عىل هذا عند أهل العلم, كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول 

 . رمضان ملعنى رمضان
@áÜß@‹’@À@õbuITORPX@ZH@

 يوم ويومني ملن مل يصادف فيه الترصيح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم
عادة له أو يصله بام قبله, فإن مل يصله وال صادف عادة فهو حرام, هذا هو الصحيح 

 . من مذهبنا
@åäÛa@bÈß@À@ïibİ©a@ÞbÓIROXU@ZH@

إنام هني عن : اختلف الناس يف معنى النهي عن صيام يوم الشك, فقال قوم
ن نوى به صوم يوم من شعبان فهو صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان, فأما م

س واألوزاعي وأصحاب الرأي, ورخص فيه عىل  جائز, وهذا قول مالك بن أ
 . هذا الوجه أمحد وإسحاق

ال يصام ذلك اليوم عن فرض وال تطوع للنهي فيه, وليقع : وقالت طائفة
الفصل بذلك بني شعبان ورمضان, وهكذا قال عكرمة وروي معناه عن أيب هريرة 

 . عباسوابن 
ًا من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما ًألن أصوم يوم: وكانت عائشة تقول

من رمضان, وكان مذهب عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب صوم يوم الشك إذا كان 
من ليله يف السامء سحاب أو فرتة فإن كان صحوا ومل ير الناس اهلالل أفطر مع 

 . الناس, وإليه ذهب أمحد بن حنبل
ا كان يصومه صام وإال مل يصمه وهو ًإن وافق يوم الشك يوم: يوقال الشافع

أن يكون من عادته أن يصوم صوم داود فإن وافق يوم صومه صامه, وإن وافق يوم 
 . فطره مل يصمه



 ٨

|îu‹më@kîÔÈmZ@

 أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إىل حتريم − واهللا تعاىل أعلم −أرى 
ن بصوم يوم وال يومني إال أن يوافق صوم كان صيام يوم الشك وال أن يتقدم رمضا

 الصحيح وخمالفة رسول اهللا يصومه فليصمه, ألن النهي جاء رصحيا يف احلديث 
 . نوع من التعدي حلدود اهللا, وباهللا التوفيق
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