حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومني؟
(( حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني )):
اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من شعبان.
رجل َ
صورة املسألة :صام ٌ
واملقصود ( :أنه صام قبل دخول رمضان بيوم أو يومني ).
أول – حترير حمل النزاع:
ً

أ ـ اتفق العلماء على أنه جيوز ملن كانت له عادةُ ٍ
صيام أن يتقدم رمضا َن بصوم يوم أو
يومني.

ب ـ واتفقوا على أن َمن كان عليه صيام فرض _كقضاء ،أو نذر ،أو كفارة_ أنه جيوز له
الصيام قبل رمضان بيوم أو يومني.

واختلفوا فيمن ليست له عادة ،هل جيوز له الصيام قبل رمضان بيوم أو يومني؟

اختلفوا على أقوال:
(( القول األول )):

يُكره تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني ملن ليست له عادة.

وهذا قول اجلمهور ) :(1به قال احلنفية ) ،(2وهو قول عند املالكية ،قال به بعض املالكية
_ابن مسلمة_ ) ، (3وهو واملشهور عند احلنابلة ،وعليه أكثرهم ).(4
واستدلوا على ذلك أبدلة:

(( الدليل األول )):
عن أيب هريرة (رضي هللا عنه) ،قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم):
)(5
(( ََل تَ َقدَّموا رمضا َن بِصوِم ي وٍ
ِ
ِ
َّ
ص ْمهُ ))
ي
ل
ف
ا،
م
و
ص
وم
ص
ي
ن
ا
ك
ل
ج
ر
َل
إ
ني
م
و
ي
َل
و
م
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ ُ ٌ َ ُ ُ ًَْ َ ُ
رجل" وهذا اَلستثناء قرينة صارفة للنهي من
وجه الستدلل :اَلستثناء يف قوله" :إَل ٌ

التحرمي إىل الكراهة.

فإن قيل :أليس األصل يف النهي أنه يقتضي التحرمي؟ فلماذا قالوا ابلكراهة؟
اجلواب ،قالوا :لو كان هذا النهي على األصل (على التحرمي) حلُِرم على اجلميع (على ذي
العادة وعلى َمن َل عادة له) ،فلما استثىن النيب (صلى هللا عليه وسلم) من ذلك َمن له عادة
َعلِمنا أنه ليس حر ًاما.
( )1ــ سنن الرتمذي ( )609/3حتت احلديث رمق.)684( :
( )2ــ رد احملتار ( 347/3ــ  )348طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )3ــ حاش ية اخلريش عىل خمترص خليل ،ومعها حاش ية العدوي عىل اخلريش ( )12/3طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان،
حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري ( )801/1طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان.
( )4ــ الإنصاف ،املرداوي ( )548/1طـ (بيت ا ألفاكر ادلولية) ،وانظر :املغين ،ابن قدامة ( )63/3طـ (دار الكتب العلمية)
بريوت ـ لبنان ،كشاف القناع ،الهبويت ( )415/2طـ (دار اإحياء الرتاث العريب) بريوت ـ لبنان ،رشح منهتى ا إلرادات ،الهبويت
( )460/1طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان.
( )5ــ رواه أأمحد ( ،)7200البخاري ( ،)1914ومسمل ( ،)1082وأأبو داود ( ،)2335والرتمذي ( ،)685والنسايئ (،)2173
وابن ماجه (.)1650

(( الدليل الثاين )):
ِ
صٍْ
َّيب (صلى هللا عليه وسلم) :أَنَّهُ َسأَلَهُ -أ َْو:
اَّللُ َعْن ُه َماَ ،ع ِن النِ ِ
ني َر ِض َي َّ
َع ْن ع ْمَرا َن بْ ِن ُح َ
سأ ََل رج ًًل و ِ
الَ((:ي أَاب فًُلَ ٍ
َّه ِر؟)) ،قَ َال
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،
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َ
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َّ
ْ
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َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ُ
َْ
ْ َ ُ ْ َْ َ
ِ
اَّللِ :وقَ َال ََثبِت :عن مطَ ِر ٍ
َّيب (صلى هللا عليه
فَ ،ع ْن ِع ْمَرا َنَ ،ع ِن النِ ِ
ضا َن ،قَ َ
َرَم َ
ٌ َْ ُ
ال أَبُو َعْبد َّ َ
وسلم)ِ (( :م ْن َسَرِر َش ْعبَا َن )) ).(6
ت ِم ْن ُسَرِر َش ْعبَا َن؟
َص ْم َ
ويف رواية ملسلم :قال له رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) (( :أ ُ
ص ْم يَ ْوَم ْ ِ
ني ).(8) )) (7
الََ :ل ،قَ َ
)) قَ َ
ال (( :فَِإ َذا أَفْطَْر َ
ت ،فَ ُ
(س َرر) بفتح السني وكسرها ،وجتوز بضم السني كما حكاه القاضي ،واألفصح واألشهر :ما
َ
قال أهل اللغة :أهنا بفتح السني ).(9

( )6ــ رواه البخاري ( ،)1983ومسمل (.)1161
7
(فصم يومني
( ) ــ استدل هبذه اللفظة بعض العلماء على أن الصيام يف شعبان يساوي ضعف غريه؛ ألنه قال لهُ :

مكانه) ،وَل خيفي ما يف هذا اَلستدَلل من اعرتاض عليه ،لكن األصل موجود ،وهو أن الصيام يف شعبان له ما
وترده بعض الرواَيت
له من الفضل ِلفعل النيب
عليه وسلم ،وألنه وقت غفلة ،أما التحديد :ف فيه (نظر) ُّ
يوما) ،وهللا أعلم ،وابهلل التوفيق.
األخرى (فصم ً
_ فائدة أخرى :هذا احلديث أصل يُستدل به على قضاء الفائتة من النوافل.
( )8ــ رواه مسمل (.)1161
( )9ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل ( )310/4حتت احلديث رمق )1161( :طـ ( دار أأيب حيان )،
لسان العرب ( )413/4مادة( :رسر) طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان.

"س َرر الشهر" :وقد تنازع العلماء يف املراد ب (سرر الشهر) :فمنهم َمن قال :يقصد
معىن َ
أوله ،ومنهم َمن قال :أوسطه ) ،(10ومنهم َمن قال :آخره ) ،(11وهو قول اجلمهور ،ولعل هذا
أقرب( :آخره).
قال اإلمام النووي (رمحه هللا):
(( قال األوزاعي وأبو عبيد ومجهور العلماء من أهل اللغة واحلديث والغريب :املراد
ابلسرر آخر الشهرُ ،سيت بذلك َلستسرار القمر فيها :قال القاضي :قال أبو عبيد
وأهل اللغة :السرر :آخر الشهر )) ).(12

وجه الستدلل :أن النيب (صلى هللا عليه وسلم) سأل الرجل عن صيام أواخر شعبان ،مث

أمره بقضاء ما فاته من أواخر شعبان ،ولو كان الصوم قبل رمضان بيوم أو يومني حر ًاما لَما
ِ
بقضاء احلرام.
أمره النيب
(( الدليل الثالث )):
ما ورد عن النيب (صلى هللا عليه وسلم) من اإلكثار من الصيام يف شعبان ،ومن ذلك:
أ ـ عن عائِ َشةَ ر ِضي هللا عْن ها ،قَالَتََ (( :ل ي ُكن رس ُ ِ
َّه ِر
ْ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم ِيف الش ْ
َْ َ َ َ ُ َ َ
َْ ْ َُ
السنَ ِة أَ ْكثَ َر ِصيَ ًاما ِمْنهُ ِيف َش ْعبَا َن )) ).(13
ِم َن َّ

( )10ــ ألن رس لك يشء :جوفه ،فكأمنا أأراد أأايم البيض.
( )11ــ ألنه مش تق من" :استرس القمر" أأي :خفي ليةل الرسار ،فرمبا اكن ليةل ورمبا اكن ليلتني.
( )12ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل ( )310/4حتت احلديث رمق )1161( :طـ ( دار أأيب حيان ).
( )13ــ رواه البخاري ( ،)1970ومسمل (.)782

َّيب صلى هللا عليه وسلم ِيف َش ْه ٍر أَ ْكثَ َر
ب ـ وعنها َر ِض َي هللاُ َعْن َها ،أ ََّهنَا قَالَ ْ
ت النِ َّ
تَ ((:ما َرأَيْ ُ
ِ
ِ ِ
ومهُ ُكلَّهُ ).(15) )) (14
ومهُ إََِّل قَل ًيًل ،بَ ْل َكا َن يَ ُ
صيَ ًاما مْنهُ ِيف َش ْعبَا َن؛ َكا َن يَ ُ
صُ
صُ
وم
ج ـ َع ْن أُِم َسلَ َمةَ َر ِض َي هللاُ َعْن َها ،قَالَ ْ
ت النِ َّ
تَ ((:ما َرأَيْ ُ
صُ
َّيب صلى هللا عليه وسلم يَ ُ
َش ْهريْ ِن ُمتَ تَابِ َع ْ ِ
ضا َن )) ).(16
ني إََِّل َش ْعبَا َن َوَرَم َ
َ
وم
د ـ َع ْن أُِم َسلَ َمةَ َر ِض َي هللاُ َعْن َها َ ،ع ِن النِ ِ
صُ
َّيب (صلى هللا عليه وسلم) (( ،أَنَّهُ ََلْ يَ ُك ْن يَ ُ
ِ
السنَ ِة َشهرا ََت ًّما إََِّل َشعبا َن ي ِ
ضا َن )) ).(17
ن
م
َّ
صلُهُ بَِرَم َ
ْ
ْ
َ َ
َ
ً
وجه الستدلل من هذه األحاديث:
أن النيب كان يصوم يف شعبان ،وَل ِزُم إكثا ِره من الصيام يف شعبان :أن يصوم قبل رمضان
بيوم أو يومني ،ولو كان الصوم قبل رمضان بيوم أو يومني حر ًاما لَما فعله النيب (صلى هللا
عليه وسلم).
(( الدليل الرابع )):
عموم األدلة املُرغبة يف الصيام ،ومن ذلك:
( )14ــ وقد اختلف العلامء :هل اكن النيب _صىل هللا عليه وسمل_ يصوم شعبان لكه أأو أأغلبه؟:
مفن العلامء من قال :يصومه لكه ً
اكمل يف بعض ا ألوقات ،ويف بعضها اكن يصومه لكه ،فاختلف الرواايت؛ عىل حسب اختلف ا ألوقات ،وقد
رحج هذا جامعة من ررشاح احلديث (الطييب ،والعيين ،واس تظره عىل القاري ،وغريمه).
ومن العلامء من قال :يصوم أأغلبه (قول امجلهور) ،ومحلوا الرواايت اليت فيه الترصحي بصيامه لكه "يصومه لكه" عىل ا ألغلب _غالب أأايم شعبان_
وقالوا :هذا سائغ يف اللغة أأن يرطلق اللك ويرراد به ا ألغلب كام نقهل الرتمذي عن ابن املبارك،
ومن العلامء من قال :اكن يصوم من أأوهل ،ومن وسطه ،ومن أخره ،ول يرتك منه شيئًا بغري صيام ،وهذا املراد بـ (لكه).
(وقد ذكران هذه املسأأةل بدلئلها ابختصار يف مقال عىل الش بكة _بفضل هللا_ ).
( )15ــ حصيح :رواه الرتمذي (.)737
( )16ــ حصيح :رواه الرتمذي ( ،)736والنسايئ (.)2175
( )17ــ حصيح :رواه أأبو داود (.)2336

أ ـ عن أَِيب سعِ ٍ
ول هللاِ (صلى هللا عليه وسلم)(( :
ال :قَ َال َر ُس ُ
يد ا ْْلُ ْد ِر ِي (رضي هللا عنه) ،قَ َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ني َخ ِري ًفا
وم يَ ْوًما ِيف َسبِ ِيل هللا إََِّل َاب َع َد هللاُ بِ َذل َ
ك الْيَ ْوم َو ْج َههُ َع ِن النَّا ِر َسْبع َ
صُ
َما م ْن َعْبد يَ ُ
)) ).(18
اَّللِ بْ ِن َع ْم ٍرو (رضي هللا عنه) :أ َّ
ال(( :
اَّللِ (صلى هللا عليه وسلم) قَ َ
َن َر ُس َ
ول َّ
ب ـ َع ْن َعْب ِد َّ
ب ،منَ عتُه الطَّعام والشَّهو ِ
ان لِْلعب ِد ي وم الْ ِقيام ِ
ول ِ
الصيام والْ ُقرآ ُن ي ْش َفع ِ
ِ
الصي ُام :أَي ر ِ
ات
ق
ي
:
ة
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ ِِ
ول الْ ُقرآ ُن :منَ عتُه النَّوم ِابللَّي ِل فَ َش ِفع ِِن فِ ِيه ،قَ َال" :فَي َش َّفع ِ
ان" ))
ْ
َّها ِر فَ َشف ْع ِِن فيهَ ،ويَ ُق ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
ُ َ
ِابلن َ
).(19
ج ـ وعن مطَ ِر ٍ
اص (رضي هللا عنه) ،فَ َد َعا بِلَ َ ٍ
ت َعلَى عُثْ َما َن بْ ِن أَِيب الْ َع ِ
َب،
ف قَ َ
الَ :د َخ ْل ُ
ََْ ُ
فَ ُقلْت :إِِِن صائِم ،فَ َق َ ِ
ول:
ول هللاِ (صلى هللا عليه وسلم) يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
الَ :س ْع ُ
ُ
َ ٌ
الصوم جنَّةٌ )ِ (20من النَّا ِر َكجن ِ
َح ِد ُك ْم ِم َن الْ ِقتَ ِال )) ).(21
أ
َّة
ُ َ
ْ
(( َّ ْ ُ ُ
ويف رواية (( :و ِحصن ح ِ
ني ِم َن النَّا ِر )) ).(22
صٌ
َ ٌْ َ
اَّللُ َعَّز
د ـ َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ (رضي هللا عنه)َ ،ع ِن النِ ِ
َّيب (صلى هللا عليه وسلم) ،قَ َال (( :يَ ُق ُ
ول َّ
ِ
ِ
َجلِي )) ).(23
َو َج َّلَّ :
َج ِزي بِه؛ يَ َدعُ َش ْه َوتَهُ َوأَ ْكلَهُ َو ُش ْربَهُ م ْن أ ْ
الص ْوُم ِلَ ،وأَ ََن أ ْ
ول َِّ
ت:
ت َر ُس َ
هـ ـ َع ْن أَِيب أ َُم َامةَ َر ِض َي هللاُ َعْن َها  ،قَ َ
اَّلل (صلى هللا عليه وسلم) ،فَ ُق ْل ُ
ال :أَتَْي ُ
لص ْوِم؛ فَِإنَّهُ ََل ِمثْ َل لَهُ )) ).(24
ك ،قَ َ
ك ِاب َّ
الَ (( :علَْي َ
آخ ُذهُ َعْن َ
ُم ْرِِن ِِب َْم ٍر ُ
( )18ــ رواه البخاري ( ،)2840ومسمل ( )1153واللفظ هل.
( )19ــ حصيح :رواه أأمحد ( ،)6626واحلامك (.)2036
( )20ــ اجلرنَّة :الوقاية.
( )21ــ رواه أأمحد ( ،)15839والبخاري ( ،)1795ومسمل ( ،)1151والرتمذي (.)764
( )22ــ حصيح :رواه أأمحد ( ،)9217والبهيقي يف الشعب (.)3571
( )23ــ رواه البخاري ( ،)7492ومسمل ( ،)1151وغريهام.

( )24ــ حصيح :رواه النسايئ (.)2220

لص ْوِم؛ فَِإنَّهُ ََل ِع ْد َل لَهُ )) ).(25
ك ِاب َّ
ويف روايةَ (( :علَْي َ
وجه الستدلل :هذه أحاديث ُمَر ِغبة يف الصوم ،وهي تدل على أن
الصيام قبل
الصيام حمثوث عليه ،وهذا احلث عام يف كل وقت ولو كان
ُ
رمضان بيوم أو يومني.
(( القول الثاين )):
حيرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني ملن ليست له عادة ،ول عليه صيام فرض.

وهذا مذهب الشافعية ) ،(26ورواية يف مذهب احلنابلة ) ،(27قال هبا بعض احلنابلة )،(28
وهو مذهب الظاهرية ).(29
واستدلوا على ذلك أبدلة:

(( الدليل األول )):
عن أيب هريرة (رضي هللا عنه) ،قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم):
( )25ــ رواه النسايئ (.)2222

( )26ــ اجملموع برشح املهذب ( )454/6طـ (دار اإحياء الرتاث العريب) ت :املطيعي ،حتفة احملتاج برشح املهناج ،الهيمتي (،)458/3
طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان ،هناية احملتاج ،الرميل ( ،)204/3طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان ،أأس ىن املطالب رشح روض الطالب،
زكراي ا ألنصاري (  ،) 31 / 1ط ( دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان ،حاش ية الرشقاوي عىل حتفة الطلب ()329/2
ط ( دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان.
وعند الشافعية :حيرم الصيام بعد منتصف شعبان اإل لسبب ،أأو يصهل مبا قبل النصف من شعبان،
واملقصود ابلسبب :من اكنت هل عادة ،أأو من اكن عليه قضاء أأو نذر أأو صوم كفارة ،فيجوز هل بقدر السبب.
انظر :حاش ية الرشقاوي (  ) 330 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )27ــ الإنصاف ( )548/1طـ (بيت ا ألفاكر ادلولية).
( )28ــ الإنصاف ( )548/1طـ (بيت ا ألفاكر ادلولية).
( )29ــ احملىل ابلاثر ،ابن حزم ( )23/7مسأأةل رمق )798( :طـ ( دار الرتاث ) القاهرة ،ت :أأمحد محمد شاكر.

(( ََل تَ َقدَّموا رمضا َن بِصوِم ي وٍ
ِ
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َّ
ص ْمهُ )) ).(30
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وجه الستدلل:
النهي عن ُّ
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني ،واألصل يف النهي اقتضاء التحرمي.

(( الدليل الثاين )):
سدا
فح ِرم عليه ذلك؛ ً
حىت َل يَز َ
يد يف العبادة أو َ
يصوم من ابب اَلحتياط لرمضانُ ،
للذريعة؛ ألن الزَيدة يف العبادة املفروضة حرام ،وللوسائل أحكام املقاصد.
(( القول الثالث )):
جواز تقدم رمضان ابلصيام.

وهذا املشهور من مذهب املالكية ).(31
واستدلوا :ابألدلة ِ
املرغبة يف الصوم مما سبق وذكرَنه.
ص ْوِم يَ ْوٍم وََل يَ ْوَم ْ ِ
وم
َّموا َرَم َ
صُ
ني إََِّل َر ُج ٌل َكا َن يَ ُ
ضا َن بِ َ
ومحلوا النهي يف احلديثََ (( :ل تَ َقد ُ
َ
ص ْمهُ ))
ص ْوًما ،فَلْيَ ُ
َ
محلوه على" :التقدمي بقصد تعظيم رمضان" ).(32

( )30ــ رواه أأمحد ( ،)7200البخاري ( ،)1914ومسمل ( ،)1082وأأبو داود ( ،)2335والرتمذي (،)685
والنسايئ ( ،)2173وابن ماجه (.)1650
( )31ــ حاش ية اخلريش عىل خمترص خليل ،ومعها حاش ية العدوي عىل اخلريش ( )12/3طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان،
منح اجلليل رشح خمترص خليل ،عليش ( )53/2طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان ،حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري ()801/1
طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان.
( )32ــ حاش ية اخلريش عىل خمترص خليل ،ومعها حاش ية العدوي عىل اخلريش ( )12/3طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان،
منح اجلليل رشح خمترص خليل ،عليش ( )53/2طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان ،حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري ()801/1
طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان.

قال الشيخ حممد بن عرفة الدسوقي _رمحه هللا_ يف حاشيته على الشرح الكبري:
ِ ِ
ول علَى التَّ ْق ِد ِمي بَِق ِ ِ
ِ ِ
اض ِِب َّ
َّه ِر
َّه َي ِيف ا ْحلَديث َْحم ُم ٌ َ
اب الْ َقاضي عيَ ٌ
صد تَ ْعظي ِم الش ْ
ْ
َن الن ْ
َج َ
(( وأ َ
الرواتِ
الص ًَلةِ إ َذا قُ ِ
َك َما أ َّ
يض ِة بَ ْع َد َها تُ ْكَرهُ )) ).(33
ب الْ َقْبلِيَّةَ ِيف َّ
ص َد ِهبَا تَ ْع ِظ ُيم الْ َف ِر َ
َن َّ َ َ

(( الرتجيح )):
الراجح يف نظري _ وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم ،إن كان صو ًااب فمن هللا ،وإن كان خطأً
فمىن ومن الشيطان ،وهللا ورسوله بريئان _ وأسأل هللا أن يوفقِن إىل مراده:

ُحرمة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني ملن ليست له عادة.

(( برهان ذلك )):
ص ْوِم يَ ْوٍم وََل يَ ْوَم ْ ِ
ص ْوًما،
َّموا َرَم َ
وم َ
صُ
ني إََِّل َر ُج ٌل َكا َن يَ ُ
ضا َن بِ َ
حديث البابََ (( :ل تَ َقد ُ
َ
صارف معترب هاهنا لصرف هذا
ص ْمهُ )) ،واألصل يف النهي أنه يقتضي التحرمي ،وَل
َ
فَ ْليَ ُ
النهي من التحرمي إىل الكراهة.
(( اجلواب عن أدلة املخالفني )):
اجلواب عن أدلة َمن قال ابلكراهة:

استدلهلم :ابلستثناء يف احلديث( :إل رجل.)...
(( اجلواب )):

النهي إىل الكراهة؛ ألن النهي األول (َل َّ
تقدموا )...على عمومه،
َل يصرف هذا اَلستثناءُ َ
ٍ
مقتض للتحرمي ،مث استثىن النيب (صلى هللا عليه وسلم) َمن كانت له عادةٌ من صيام،
والنهي
( )33ــ حاش ية ادلسويق عىل الرشح الكبري ( )801/1طـ (دار الفكر) بريوت ـ لبنان.

فخرج من هذا النهي ِ
العام َمن كانت له عادة صوم ،وبقي غريه على النهي املقتضي للتحرمي،
فمن أراد صرف هذا التحرمي الباقي على ما هو عليه ،ون ْقلَه إىل الكراهة ،فعليه ابلدليل.
فإن قيل :الستثناء هو الدليل الصارف.

قلنا :اَلستثناء يف احلديث َل يلزم منه الكراهة _كراهة ُّ
تقدم رمضان بصوم يوم أو
يومني ملن ليست له عادة_ فيبقى احلكم على األصل الوارد يف احلديث حبسب ما
يقتضيه.
استدلهلم :حبديث (فصم يومني مكانه) ،ولو كان صيام َس َرر _أواخر_ الشهر حر ًاما،

ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم ليأمره بقضاء احلرام.

(( اجلواب )):

هذا اَلستدَلل خارج حمل النزاع ،وَل حجة فيه.
(( برهان ذلك )):
أن كثري من شراح احلديث محلوه على أنه كان رجًل ذا عادة )(34
َّ
النهي من النيب
سع
فلما
،
ً
ُ َّ
َ
وبني له اجلواز
(صلى هللا عليه وسلم) ترك عادته هذه ،فعلَّمه النيب (صلى هللا عليه وسلم)َّ ،
قل.
ابلنسبة له ليستمر على طاعة هللا؛ إذ إن َّ
أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن َّ
فإن قيل :من أين علمتم أن هذا الرجل كان ذا عادة؟

قلنا :كانت هلذا الرجل عادة ،برهان ذلك:
َهنْ ُي النيب (صلى هللا عليه وسلم) ملن ليست له عادة عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومني
يدل على أن أقل أحوال ذلك النهي :الكراهة ( وفق مذهب اجلمهور ).
( )34ــ معامل السنن ،اخلطايب ( )83/2طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان ،رشح النووي عىل حصيح مسمل ( )310/4حتت احلديث
رمق )1161( :طـ (دار أأيب حيان) ،فتح الباري ،ابن جحر ( )281/4طـ (دار احلديث) القاهرة ،ادليباج عىل حصيح مسمل بن احلجاج،
الس يوطي ( )112/1طـ (دار ا ألرمق) بريوت ـ لبنان.

(تنزًَل)َّ :
إن النهي هنا للكراهة ،فهل يُعقل أن أيمر النيب (صلى هللا عليه وسلم)
ولو قلنا ُّ
بقضاء املكروه؟!
قلت :ومما يضعِف القول ابلكراهة من جهة اَلستدَلل هبذا احلديث:

َّ
الحتمال من أكثر من وجه ،ومنها:
تطرق إليه
ُ
أن احلديث قد َّ

أ ـ اَلختًلف يف معىن ( َسرر) :هل املراد هبا أول الشهر ،أو وسطه ،أو آخره ( فإذا كان
املراد أول الشهر أو وسطه فًل حجة فيه ).
رجًل ذا عادة ( فإن كان ذا عادة فًل حجة فيه على
ب ـ وكذلك اَلحتمال أنه كان ً
أصًل ).
الكراهة؛ ألنه َل يدخل يف النهي ً

ج ـ ومن أهل العلم َمن قال ابحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه بنذر؛ ولذلك
أمره ابلوفاء ) ( .(35ووفق هذا اَلحتمال فًل حجة فيه )

وهنا نقول (( :وقائع األحوال إذا تطرق إليها اَلحتمال ( املماثل أو األقوى )) (36
كساها ثوب اإلمجال ،فسقط هبا اَلستدَلل )) ).(37
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلم ِيف
استدَلهلم ِبفعل النيب (صلى هللا عليه وسلم)ََ (( :لْ يَ ُك ْن َر ُس ُ
الشَّه ِر ِمن َّ ِ
ِ
اما ِمْنهُ ِيف َش ْعبَا َن )) ).(38
السنَة أَ ْكثَ َر صيَ ً
ْ َ

( )35ــ معامل السنن ،اخلطايب ( )83/2طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان.
( )36ــ وذكل ألنه ليس لك احامتل يسقط به الاس تدلل؛ ألن هناك ً
احامتل ضعيفًا ل يصلح لسقوط الاس تدلل،
إوامنا يسقط الاس تدلل ابلحامتل املامثل أأو ا ألقوى .وانظر :رشح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول ،القرايف (صـ )190
طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان.
( )37ــ تشنيف املسامع جبمع اجلوامع ،الزركيش ( )795/2ح ،رشح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول ،القرايف (صـ )190
طـ (دار الكتب العلمية) بريوت ـ لبنان ،وهذه قاعدة مشهورة مروية عن الإمام الشافعي _رمحه هللا_.
( )38ــ رواه البخاري ( ،)1970ومسمل (.)782

(( اجلواب )):
أيضا خارج حمل النزاع؛ ألن النيب (صلى هللا عليه وسلم) كانت عادته اإلكثار
هذا ً
من الصوم يف شعبان كما سبق وبيناه ،حىت اختلف العلماء يف مقدار صيامه (صلى هللا
عليه وسلم) يف شعبان :كله أو أكثره ؟ ،فًل حجة يف فِعل النيب (صلى هللا عليه وسلم) يف
الباب ألنه من أهل العادة ،فًل يدخل يف حمل النزاع.
وهللا أعلم،،،
وابهلل التوفيق ...
وكتبه :أبو عبد هللا
حممد بن أنور بن حممد بن مرسال.

