
 ان بصيامضَ م رمَ دُّ تق                          فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 ١                          الفصل الرابع  ،)٩٠الكتاب رقم (  شرف شھر شعبان

صلى هللا عليه صلى هللا عليه ما معىن قول رسول هللا ما معىن قول رسول هللا : : الثالث الثالثونالثالث الثالثون  السؤالالسؤال

َلُه بِيَـْوٍم َأْو يـَْوَمْنيِ، ((: : وسلموسلم بـْ َلُه بِيَـْوٍم َأْو يـَْوَمْنيِ، ال تـََقدَُّموا َشْهَر رََمَضاَن ِبِصَياٍم قـَ بـْ ال تـََقدَُّموا َشْهَر رََمَضاَن ِبِصَياٍم قـَ
ْلَيُصْمهُ  ْلَيُصْمهُ ِإال َأْن َيُكوَن رَُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما فـَ   ؟؟١١))ِإال َأْن َيُكوَن رَُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما فـَ

----------------------  

ِإَذا انـَْتَصـــَف َشـــْعَباُن فَـــال : (يقـــوليُوصـــي أصـــحابه و ملسو هيلع هللا ىلص كـــان 
 .٢)َصْوَم َحىتَّ Qَِْيتَ رََمَضانُ 

ملاذا؟ لُيعطي للـنفس راحـة مـن اXهـود واإلجهـاد حـىت تسـتعد 
وال تتملمـــل عنـــد صـــيام شـــهر رمضـــان، وكـــان ينهـــي عـــن صـــيام يـــوم 
الشـك، وهــو يــوم الثالثــني مــن شــهر شــعبان، هــل هــو الثالثــني أم هــو 

، وهــو مــن األbم املُحــرَّم فيهــا الصــيام، وكــذلك أول يــوم مــن رمضــان
  .م فيها الصيام يف اإلسالميومي العيدين حمرَّ 

وهــي  ؛هــابعــض النــاس يصــوم األشــهر الــيت تســبق رمضــان كلَّ 
رجـــب وشـــعبان ويشـــرك معهـــم رمضـــان، هـــذا األمـــر لـــيس وارداً عـــن 

ــمى هللا عليــه وســلَّ صــلَّ  رســول هللا نة، ، فــإذا صــامه فلــيس علــى ســبيل السُّ
لكن إذا كان قد تعوَّد على هذا الصيام فلـيس عليـه شـيء يف الصـيام 

  .حىت رمضان ألoا عادته
كـــذلك بعـــض النـــاس يصـــوم اإلثنـــني واخلمـــيس علـــى الـــدوام، 

                                                 
  xجامع الرتمذي ومسند أمحد عن أيب هريرة  ١
  xمستخرج أيب عوانة وأيب داود عن أيب هريرة  ٢
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وصــادف أن آخــر يــوم مــن شــهر شــعبان إثنــني أو مخــيس، فطاملــا هــو 
ــه عــادة يف  تعــوَّد علــى هــذا األمــر فــال �س أن يصــومه، لكــن لــيس ل

فعليه أن ال يسبق رمضان بصـيام يـوٍم أو يـومني عمـالً حبـديث الصيام 
  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

*****************  


