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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

َرَجب   إفرادُ  وُيْكَرهُ :  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 . صومو يحرم ما وسيذكر ، صومو يكره ما بذكر ثنى ، صومو يستحب عما اهلل رحمو المؤلف تكمم لما

 امص إذا ، بالصيام يفرد لم إذا رجب صيام جواز عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال أنو ليعمم
 في أفطر لو كذلك ، الجواز في بينيم خالف فال ورجب اآلخرة جمادى صام أو ، رجب صام ثم شعبان اإلنسان

 .  ذلك جواز في بينيم خالف ال فإنو ، كمو يصمو لم ، رجب أثناء

 رجب شير صيام باستحباب قول الحنابمة وعند ، الحرم األشير صيام استحباب يرون الحنابمة سوى الجميور
 .  أيضا

 :  قولين عمى ، كمو صومو في واختمفوا ، بالصوم رجب إفراد حكم في ، اهلل رحميم العمماء اختمف

 حكى وقد ، المفردات من وىو ، الحنابمة إليو ذىب ، ُكمِّو صومو ويكره ، بالصيام رجب إفراد يكره:  األول القول
 .  جبير بن وسعيد أنس عن مروية والكراىة ، رجب شير إفراد تحريم في وجيين اهلل رحمو اإلسالم شيخ

 :  أدلتيم

 أخرجو ، "رجب مو ص عن نيى وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  األول الدليل
 .  نظر فيو بإسناد:  اإلسالم شيخ قال ولذا ، عطاء بن وداود الحميد عبد بن زيد:  ضعيفان رجالن ووفي ماجو ابن

 في يضعوىا حتى المترجبين أكف يضرب عمر رأيت" قال ، اهلل رحمو الحر بن َخَرشة روى ما:  الثاني لالدلي
 اإلسالم شيخ وصححو ، أحمد اإلمام أخرجو ،" الجاىمية عظموت كانت شير ىو فإنما كموا:  يقول وكان ، الطعام
 .  رجب في الصائمون والمترجبون ، المتأخرين من واأللباني ، اهلل رحمو

:  فقال ، وكيزان جدد ِسالل وعندىم ، أىمو عمى دخل أنو " عنو اهلل رضي بكرة أبي عن يروى ما:  الثالث الدليل
 أبي ابن أخرجو " الكيزان وكسر السالل كفأأف ؟ رمضان رجب أجعمتم:  فقال ، نصومو ، رجب:  قالوا ؟ اىذ ما

 .  شيبة

 منو جزءا وأخرج ، أحمد اإلمام أخرجو"  ذلك كره لرجب يعدون وما الناس رأى إذا عمر ابن كان : الرابع الدليل
 . جميعا اهلل رحميم شيبة أبي ابن

 .  يعظمونو كانوا الجاىمية أىل فإن ، الشير ىذا تعظيم في اىميةالج بأىل تشبو أنو:  الخامس الدليل

 إلى وذىبوا ، قول في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، رجب صيام يستحب:  الثاني القول
 .  جميعا األشير استحباب

 :  أدلتيم
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 من تصوم أرك ولم.. ": وسمم عميو اهلل ىصم لمنبي قال أنو ، عنو اهلل رضي زيد بن أسامة عن:  األول الدليل
 يرفع شير وىو ورمضان رجب بين عنو الناس يغفل شير ذاك] : قال ، شعبان من تصوم ما الشيور من شير
 األلباني وحسنو والنسائي أحمد اإلمام أخرجو"  [ صائم وأنا عممي يرفع ان فأحب العالمين رب إلى األعمال فيو
 ألنو ؛ فيو بالصيام ىو إنما الناس وتعظيم ، الناس يعظمو الشير ىذا أن ذكر ، مموس عميو اهلل صمى فالنبي ،

 .  فيو بالصوم يعظمونو كانوا أنيم عمى يدل مما ، ورمضان رجب بين عطف

 .  رجب شير في ينحرونيا كانوا التي والنحائر بالذبائح كان إنما الناس تعظيم بأن:  ونوقش

 .  اهلل شاء إن سيأتي كما ،( عتيرة وال فرع ال) اإلسالم نسخيا قد رجب في نحرت كانت التي النحائر بأن:  ورد

 اهلل صمى النبي ألن ؛ عميو يدل فال االستحباب أما ، الجواز عمى الداللة فيو ما أعمى الحديث ىذا بأن:  ونوقش
 .  بالصيام يفرده يكن ولم ، رجب يصوم يكن لم ، وسمم عميو

 عميو اهلل صمى النبي سئل] أسمم بن زيد رواية من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن وىير  حديث:  الثاني الدليل
 مرسل ألنو ؛ ضعيف إسناده لكن ، شيبة أبي ابن أخرجو [شعبان نم أنتم أين:  فقال ، رجب صوم عن ، وسمم

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عن أسمم بن زيد ،

 :  عدة بمناقشات عموما بالجواز نالقائمو  بيا استدل التي األحاديث نوقشت

 النبي عن يرد فمم ، واالعتكاف بالصوم جميعا وشعبان رجب تخصيص وأما" اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكر ما -1
 كمو فأحاديثو بخصوصو رجب صوم وأما .. المسممين أئمة وال ، أصحابو عن وال ، شيء وسمم عميو اهلل صمى

 بل ، الفضائل في يروى الذي الضعيف من وليست ، منيا شيء عمى لعمما أىل يعتمد ال موضوعة بل ، ضعيفة
 صيامو في وال رجب شير فضل في يرد لم" اهلل رحمو حجر ابن الحافظ وقال" المكذوبات الموضوعات من عامتيا

 يالَيَرو  إسماعيل أبو اإلمام بذلك الجزم إلى سبقني وقد ، لمحجة يصمح حديث .. معين منو شيء صيام في وال
 بن محمد عن السني ابن وحكى" الشوكاني وقال ،" غيره عن ورويناه ، صحيح بإسناد عنو ُرّويناه ، الحافظ
 التي واألحاديث ، ثابتة سنة الخصوص عمى رجب صوم استحباب في يرد لم:  قال أنو ، السمعاني منصور
 شيخ بل ، األئمة كالم في يفةضع رجب صيام في جاءت التي فاألحاديث" عالم بيا يفرح ال واىية فيو تروى

 .  ينجبر ال الذي الموضوع قسم من أنيا يرى اإلسالم

 كل معين بصيام تخصيصو أو ، مكروه بعضو تخصيص أو ، بالصوم تخصيصو أو رجب إفراد:  يقال عميو بناء
ظيار ، عام  ، وسمم وعمي اهلل صمى النبي عن ثابتة سنة صومو أن واعتقاد ، كرمضان فرض أنو عمى صيامو وا 

 ، عاشوراء:  مثل ، الشيور سائر صيام عمى ثواب   بفضل مخصوص فيو الصوم أن واعتقاد ، بالصوم خصو
 ويكون ، يثبت لم ىذا كل ، فعمو أو وسمم عميو اهلل صمى النبي لبينو كذلك كان ولو ، الفضائل باب من فيكون
 الجواز الصوم في األصل لكن ، تشرع لم بعبادة التعبد فيو ألن ؛ ذلك من أعمى إلى يصل وقد ، مكروىا الصيام

 ، العامة باألدلة فيو الصيام استحباب رأوا الذين استدل ولذا ، يمنع فإنو منو يمنع شيء األصل بيذا اقترن فإن ،
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 النبي عن ثبوت واعتقاد فضل باعتقاد يقترن لم إذا فيو الصوم ، نعم:  فيقال ، مطمقا الصوم بفضل جاءت التي
 لو أن يعتقدون ، ويخصونو ، فيو يصومون الذين أن المشكمة لكن ، الصيام كسائر فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى
 من ذلك وغير ، واأللفية الرغائب وصالة وترانيم وذبائح بعمرة يخصونو ولذا ؛ الشيور سائر عمى وفضال مزية

 أنو يرون والجميور ، محرم رشي ىو نعم ، الشيور كسائر رجب ، رجب شير في يفعمونيا التي المبتدعات
 إال ، الحرم األشير من كغيره وأنو ، لصومو مزية أال يرون فإنيم ، الحنابمة سوى الحرم األشير صيام يستحب
 .  بخصوصو فيو النص لورود ، المحرم اهلل شير

والجُمَعةِ :  قال  . 

 .  والقصد التخصيص سبيل عمى بالصيام الجمعة يوم إفراد يكره

 :  الجمعة يوم صور

 .  بعده يوم أو قبمو ويوم ، الجمعة يوم يصام أن -1

 .  فيو كراىة وال إشكال وال ، جوازه في العمم أىل بين خالف ال ىذا

 .  فيو مرغبا يوما لكونو الجمعة يوم يصام أن -2

 في عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال افين ، عرفة يوم أو عاشوراء يوم الجمعة يوم يصادف أن:  مثل
 .  صيامو استحباب

 .  السالم عميو داود صفة عمى لكونو ؛ مفردا الجمعة يوم يصام أن -3

 .  أفطر تالسب ويوم ، الجمعة يوم صام ثم ، الخميس يوم مفطرا اإلنسان يكون كأن ، خالف بال جائز فيو

 .  عةجم يوم لكونو ؛ لذاتو بصيام يخصو أن -4

 :  أقوال عمى ، عمييم اهلل رحمة العمماء فييا اختمف المسألة فيذه

 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، الشافعية إليو ذىب ، بالصيام وتخصيصو الجمعة يوم إفراد يكره:  األول القول

 :  أدلتيم

 الجمعة يوم أحدكم يصوم ال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن:  األول الدليل
 .  عميو متفق ، [بعده ويوما قبمو يوما إال ،

 يوم عمييا دخل سمم و عميو اهلل صمى النبي أن ": عنيا اهلل رضي الحارث بنت جويرية عن:  الثاني الدليل
 :قال،  ال :قالت ، ( غدا تصومي أن تريدين)  :قال،  ال :قالت ، ( أمس أصمت)  :فقال،  صائمة وىي الجمعة

 نيي ال كراىة نيي ىنا والنيي ، الجمعة يوم إفراد عن النيي عمى يدل وىذا ، البخاري أخرجو ، "( فأفطري) 
 .  يصم ال:  يقل ولم( يصومُ  ال) السابق الحديث في قال ألنو ؛ تحريم

 .  والمالكية الحنفية إليو ذىب ، مكروه غير مباح الجمعة يوم صيام:  الثاني القول

 :  أدلتيم
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 يوم صام من] قال أنو ، ىريرة أبي حديث ،من وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى حديث:  األول الدليل
 رجل فيو ، ضعيف حديث وىذا ، [الدنيا أيام يشاكمين ال ، اآلخرة أيام من ُزىر   غر   أيام عشرة لو كتب الجمعة
 في الحديث ىذا اهلل رحمو القيم ابن ذكر وقد ، فيو متكمم وىو ، الدراوردي العزيز عبد رواية من وىو ، مجيول

 " . المعاد زاد"

 ثالثة شير غرة كل من يصوم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان" عنو اهلل رضي ، مسعود ابن عن:  الثاني الدليل
 حزم وابن البر عبد ابن وصححو ، والترمذي والنسائي أحمد اإلمام أخرجو" الجمعة يوم يفطر كان ما وقل ، أيام

 .  الجمعة يوم يصوم كان وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى فدل ، والدارقطني

 أنو ذكر الحديث ، أيام الثالثة في وقع إذا الجمعة يوم يصوم كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  ونوقش
 وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي صامو الجمعة يوم أيام الثالثة وافقت افإذ ، أيام ثالثة شير كل غرة من يصوم
 ، بعده يوما صام قد أو ، قبمو يوما صام قد أنو إما ألنو ؛ النزاع محل خارج ألنو ؛ فيو إشكال ال وىذا ، يتركو
 .  بالصيام الجمعة يوم أفرد إذا فيما اإلشكال ، فيو إشكال ال وىذا

 ومذىب،  تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، الحنابمة بعض إليو ذىب ، الجمعة صيام يحرم:  الثالث القول
 .  جميعا اهلل رحميم الظاىرية

 :  أدلتيم

 بقيام الجمعة ليمة تخصوا ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ، ىريرة أبي عن:  األول الدليل
 أي [أحدكم يصومو صوم في يكون أن إال ، األيام بين من بصيام لجمعةا يوم تخصوا وال ، الميالي بين من

 .  اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو ، الحال ىذه في الصيام لو فيجوز

 صيام عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أنيى:  جابرا سألت ": قال أنو ، عباد بن محمد روى ما:  الثاني الدليل
 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي:  يقال جميعا الحديثين وفي ، عميو متفق الحديث وىذا ،"  نعم:  قال ؟ الجمعة يوم
 ، عنو المنيي ذات إلى عاد النيي أن خاصة ، العبادة وفساد التحريم يقتضي والنيي ، الجمعة يوم صوم عن نيى
 .  عبادة في وىو

 أبي حديث من ثبت وقد ، العيدين يوم صوم عمى قياسا ؛ يصام ال والعيد ، عيد الجمعة يوم أن:  الثالث الدليل
 .  صياميما عن النيي وعمر سعيد

 :  الراجح

 قال فإن ، األيام بين من الجمعة يوم صوم تخصيص يحرم أنو ، أقوى الثالث القول الدليل في النظر ناحية من
 بعض يستدل كما ، هغير  إلى بضمو جاز لما لذاتو محرما صومو كان لو ألنو ؛ الكراىة مع صومو يجوز:  قائل
 فمو ، العيد كيوم ، غيره إلى بضمو عنو التحريم يرتفع ال فإنو محرما الشيء كان إذا:  أي ، بالكراىة قال من

 ؟ أمس أصمت) لجويرية قال والسالم الصالة عميو والنبي ، لو يجز لم بعده ويوما العيد يوم اإلنسان صام
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 صمى النبي نياىا لما ، أمس صمت:  أو ، غدا سأصوم ، نعم:  لتقا ولو ، باإلفطار فأمرىا ،( غدا؟ أتصومين
 اهلل صمى النبي:  يقال لكن ، لمتحريم وليس لمكراىة النيي أن عمى دليل ىذا:  فقالوا ، الصيام عن وسمم عميو اهلل

 ، غيره إلى بضمو تزول العمة وىذه ، التخصيص عن فالنيي ، الجمعة يوم تخصيص عن نيى قد ، وسمم عميو
 عن إعراضا لكان اإلنسان صامو ولو ، عيد يوم لكونو ؛ اليوم ذات إلى عائد النيي فإن ، العيد يوم بخالف
ن ، أعمم واهلل األقرب ىذا ، الوجو ىذا من يجوز فال ، وجل عز اهلل ضيافة  الذين والحنابمة الشافعية قول كان وا 
 .  قويا قوال الكراىة إلى ذىبوا

والسَّْبتِ :  قال ثم  . 

 العمماء أن الخالف في والسبب ، قولين عمى فييا مختمف مسألة وىي ، السبت يوم بالصيام إفراده يكره مما
 أختو عن ، ُبسر بن اهلل عبد حديث وىو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى حديث في اختمفوا ، اهلل رحميم
 أحدكم يجد لم فإن ، عميكم افترض فيما إال السبت يوم تصوموا ال] قال وسمم عميو اهلل صمى نبيال أن ، الصماء

 أن فإما الحديث صح إذا ، إسناده في خالف وىناك ، الخمسة أخرجو [فميمضغو شجرة عود أو عنب لحاء إال
ذا ، الكراىة عمى واألكثر ، التحريم أو بالكراىة يقال  من كغيره أنو السبت يوم في فاألصل الحديث يصح لم وا 
 .  األيام

 اهلل رحمة العمم أىل بين خالف بال جائز فيذا ، بعده ويوما قبمو ويوما السبت يوم صام إذا:  النزاع محل تحرير
ن ، عمييم  خالف بال جائز فيذا ، عرفة يوم أو عاشوراء يوم يكون كأن ، فيو مرغبا يوما لكونو السبت يوم صام وا 

 اإلفراد في الخالف ، أيضا جائز فيذا ، السالم عميو داود صفة عمى لكونو السبت يوم مصا إن وكذا ،
 .  والتخصيص

 .  الجميور ، والحنابمة والشافعية الحنفية إليو ذىب ، بالصيام السبت يوم إفراد يكره:  األول القول

 :  أدلتيم

 تصوموا ال) قال وسمم عميو اهلل صمى اهلل لرسو  أن ، الصماء أختو عن بسر بن اهلل عبد حديث:  األول الدليل
 الخمسة أخرجو ،( فميمضغو شجرة عود أو عنب لحاء إال أحدكم يجد لم فإن ، عميكم افترض فيما إال السبت يوم
 .  واأللباني والعراقي السكن وابن والضياء حبان وابن خزيمة وابن والحاكم الممقن وابن النووي وصححو ،

 حديث الزىري أنكر ولقد" :الطحاوي قال ، الزىري:  منيم ، الحديث أعموا األئمة كبار نم طائفة بأن:  ونوقش
 لو كاتما زلت ما" :قال األوزاعي" بو معرفتو بعد العمم أىل حديث من يعده ولم ، السبت يوم كراىة في الصماء

 وأبو أحمد اإلمام ضعفوو  ، يويتق كان األنصاري سعيد بن يحي ،" كذب ىذا" يقول مالك اإلمام" انتشر رأيتو حتى
 وابن اإلسالم وشيخ الطحاوي شذوذه ورأى ، جحر وابن النسائي باالضطراب عميو وحكم ، العربي وابن األثرم بكر
 .  معل الحديث أن رأوا األئمة كبار ، داود أبو نسخو ورأى ، القيم
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 ؟ منسوخا كونو وجو ما لكن ، كذب يياف ليس أسانيده بعض:  وقال ، بعضيم نفاه" كذب ىذا" مالك اإلمام وقول
 اهلل صمى كونو من أخذه يكون أن يمكن:  قمت" حجر ابن قال:  وجيو ، اهلل رحمو داود أبو ىو النسخ ذكر الذي
 صوم عن فالنيي ، خالفوىم:  قال أمره آخر في ثم ، األمر أول في الكتاب أىل موافقة يحب كان ، وسمم عميو
 القول ىذا ،" أعمم واهلل ، النسخ صورة وىذه ، الثانية الحال يوافق إياه وصيامو ، ألولىا الحال يوافق السبت يوم

 .  األول

ليو ، السبت يوم صيام يحرم:  الثاني القول  األلباني الشيخ رأي وىو ، التشبو بصومو قصد إذا الحنفية ذىب وا 
ذا ، عبادة في كان إذا خاصة ، حرام الكفارب التشبو ألن ؛ فييا إشكال فال التشبو عمة أما ، مطمقا اهلل رحمو  وا 
 الشيخ أما ، مكروىا فيكون ، عبادة في اآلن وىو ، حراما يكون فإنو عنيم تنفك وال بيا يتمبسون بعادة التشبو كان

 يقتضي أن النيي في األصل ألن ؛ التحريم عمى الحديث في النيي فحمل ، الحديث صحة يرى فإنو األلباني
 .  التحريم

 أحمد اإلمام أصحاب قدماء طريقة وىي ، المالكية إليو ذىب ، كراىة بال السبت يوم صيام جواز:  الثالث قولال
 .  اهلل رحميم  اختياره وىو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك ذكر كما ، صحبوه الذين

 :  أدلتيم

 اهلل عبد حديث أن خاصة ، التحريم عمى يدل دليل ثمة فميس ، والتحريم الكراىة عمى الدليل عدم:  األول الدليل
 رجعوا لذا ، والتحريم الكراىة عمى يدل دليل ىناك فميس ، شاذ بأنو اإلسالم شيخ عميو وحكم ، ضعيف بسر بن
 .  األصمية البراءة وىو ، األصل إلى

  : إشكال فيو بيا االستدالل بأدلة استدلوا وقد

 أصمت) قال ، الجمعة يوم صائمة وىي عميو دخل وسمم عميو هللا صمى النبي أن ، جويرية حديث:  الثاني الدليل
 .  غيره إلى ضمو جاز لما لذاتو حراما كان ولو:  قالوا ،( غدا أتصومين ؟ أمس

 األدلة ىذه وكل ، السبت يوم ضمنيا من وسيقع ، المحرم اهلل شير صيام في العامة األحاديث:  الثالث الدليل
 ، شعبان وصيام ، عرفة ويوم ، مفردا عاشوراء أو ، التاسع مع وعاشوراء ، شوراءعا وذكروا ، النزاع محل خارج
 .  النزاع محل خارج كميا وىي

 :  الراجح

 ألن ؛ أصوب بالجواز القائمين قول كان ، صحيح غير أنو ثبت فإن ، بسر بن اهلل عبد حديث إلى ينظر:  يقال
 الكراىة بين يدور الحكم فإن ، صحتو ويرون الحديث يثبتون الذين وأما ، الكراىة وعدم واإلباحة الحل األصل
ن ، عندىم والتحريم  من عامة أن المشكمة لكن ، عبادة وفي عنو منييا لكونو ؛ أقوى وجو لو بالتحريم القول كان وا 
 قساب لمشيخ ىل:  ويقول األلباني الشيخ بعضيم ينتقد وليذا ، التحريم دون الكراىة إلى يذىبون الحديث صحح
 كان إذا ، العمماء غالب عند يكون قد وىذا ، التشبو بقصد كان إذا تحريمو إلى ذىبوا الحنفية ؟ التحريم في سبقو
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نما ، ذاتو أجل من ال ، محرما يكون فإنو بالكفار تشبو فيو  النزاع محل عن خارجة عمة فيي ، التشبو أجل من وا 
 . 

ك  َوالشَّ :  قال  . 

 منظر دون حال إذا شعبان من الثالثين يوم ىو ىل ، الشك بيوم المراد في اهلل رحميم العمماء اختالف تقدم
 دون يحل لم إذا الثالثين يوم ىو الشك يوم أن يرون الحنابمة ، الحنابمة سوى من رأي وىذا ؟ قتر أو غيم اليالل
 ، لمعبادة احتياطا اليوم ىذا صوم فيجب ، قتر أو غيم اليالل ةرؤي دون حال إذا وأما ، قتر أو غيم اليالل رؤية

 يوم ىو الشك يوم أن:  أعمم واهلل والراجح ، حرام صومو بل ، صومو يجب ال وأنو ، ضعيف قول أنو وعرفنا
 .  قتر أو غيم اليالل رؤية دون حال إذا ، شعبان من الثالثين

 :  الشك يوم صيام حكم

 ، قول في والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، صومو يحرم أنو الراجح أن وعرفنا ، ةالمسأل في الخالف تقدم 
 المنذر وابن األوزاعي رأي وىو ، عباس وابن وعمار وحذيفة مسعود ابن وعن عمي وعن عثمان عن مروي وىو
 .  العمم أىل من وغيرىم ، حزم وابن وداود

 :  أدلتيم

 يصوم كان رجل إال ، يومين وال يوم بصوم رمضان تقدموا ال) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل
 ، لمحديث صومو يجوز فال ، بيوم رمضان قبل سيكون شعبان من الثالثين ويوم ، عميو متفق( فميصمو صوما

 .  التحريم النيي في واألصل

 .  يوما ثالثين شعبان عدة يكمل [ثالثين العدة فأكمموا عميكم غم فإن] عمر ابن حديث:  الثاني الدليل

 " . القاسم أبا عصى فقد فيو يشك الذي صام من" عمار أثر:  الثالث الدليل

 غالب ألن ؛ الدين في التنطع من يعتبر الشك يوم وصيام ، [المتنطعون ىمك] المشيور الحديث:  الرابع الدليل
 .  لمعبادة االحتياط باب من يصومو إنما اليوم ىذا يصوم من

 وعدم ، االلتباس يورث قتر أو غيم اليالل رؤية دون حال إذا شعبان من الثالثين يوم صيام أن:  الخامس الدليل
 آخر وفي ، يومين أو بيوم رمضان تقدم عن بالنيي الشريعة جاءت ولذا ، قبمو الذي الشير عن رمضان تمييز
 ، المبس لخوف ليس أنو تقدم ؟ لذاتو عنو نيي أو المبس خوف باب من ىو ىل ، العيد يوم صوم عن نيي الشير
ن  .  عيد يوم لكونو عنو نيي لكنو ، العمم أىل بعض بو عمل قد كان وا 

َفْرض   في ولو الِعيدينِ  صومُ  وَيْحُرمُ :  المؤلف قال  . 

 .  وغيرىما والنووي المنذر ابن عاإلجما نقل وقد ، باإلجماع ، صوميما يجوز ال واألضحى الفطر عيد يوما

 :  أدلتيم
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" النحر ويوم الفطر يوم صوم عن نيى وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  الخدري سعيد أبي عن:  األول الدليل
 . عميو متفق

 يوم،  صياميما عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول نيى يومان ىذان " عنو اهلل رضي عمر عن:  الثاني الدليل
 عنو المنيي ذات إلى عاد إذا والنيي،  عميو متفق"  نسككم من فيو تأكمون اآلخر واليوم صيامكم من فطركم
 .  عنو المنيي وفساد التحريم اقتضى

 في اختمفوا لكنيم ، يجوز ال ىذا ، تطوعا العيد يوم يصوم ، لمتطوع بالنسبة ىذا في العمم أىل عند إشكال وال
 .  النذر مسألة

 :  ذران العيدين صيام

 نذرت لو كما ، حرام ألنو ؛ شيء يمزمو وال ، نذره ينعقد لم العيد يومي صوم اإلنسان نذر إذا:  العمم أىل عامة
 .  صياميا ينعقد ال فإنو ، نوت أو ، حيضيا يوم تصوم أن المرأة

 .  غيره يوما ويصوم ، ذمتو في ويبقى ، العيد يومي صيام نذر ينعقد:  الحنفية

 أن قبل من عرفنا ؟ ال أو الفساد يقتضي النيي ىل( الفساد النيي اقتضاء) أصولية مسألة إلى ترجع المسألة وىذه
 عنو المنيي صفة إلى يكون أن فإما خارج أمر إلى عاد إذا وأما ، اقتضاه عنو المنيي ذات إلى عاد إذا النيي

ذا ، أيضا الفساد فيقتضي  يقتضي أنو عمى فالجميور ، بالعيدين ومثموا ، لو مالزم عنو خارج أمر إلى عاد وا 
 في ويقع النذر ينعقد عندىم ولكن ، اهلل ضيافة عن إعراضا لكونو ؛ الفساد يقتضي ال أنو عمى والحنفية ، الفساد
 .  غيره يوما يصوم أن ويمزمو ، ذمتو

 ، ابمةالحن مذىب من الصحيح وىذا ، الصوم يصح ال فإنو فرض قضاء كان ولو حتى أي:  (فرض في ولو)
 قضاء أم تطوعا كان سواء ، مطمقا الفساد يقتضي النيي وأن ، السابقة بالمسألة ويمحقونو ، األصحاب أكثر وعميو
 .  الحال ىذه في الصيام لو يجوز ال ، كفارة أم نذرا أم فرض

 لجميورا فطرد ولذا ؛ ضعيف قول لكنو ، يجوز فإنو فرض قضاء كان إذا أنو إلى:  رواية في الحنابمة وذىب
 .  أعمم واهلل ، األصوب ىو ، مطمقا الصوم يجوز ال وأنو ، لممسألة

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


