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      م٢٠٠٩أغسطس  ٧�ريخ املوضوع         - ١ -

   ؟ما حكم صيام النصف الثاين من شعبان الصيام بعد منتصف شعبان: سؤال
  مثل اليوم حىت أخر الشهر؟ -

 ----------------  
  � حبثوا هذه املسألة حبثاً مدققاً؛  اجلماعة األئمة الكرام

�ج السلف الصاحل ألن اإلنسا -رجب وشعبان ورمضان  -صيام الثالث أشهر  :أوالً  ن ليس من 
  .بقيمة الصيام سعندما يصوم الثالثة أشهر ال حي

-رمضان  لو أثالثني شعبان أو  -يوم اجلمعة  .. وهو يوم الشك ؛يوم حمرم فيه الصيام نيصوم فيه �نًيا
وهذا حمرم  ) ..يوم الشك( :هذا يسمى.. خر شعبان أو أول رمضان آهل هي  :اليت تكون قبل رمضان هذا العام

بعد نصف شعبان يعطي لنفسه راحة واستجمام .. ستحسن العلماء أن اإلنسان حىت ال تغلبه النفس اف .فيه الصيام
   .ىل يف رمضاناحىت تتقوى على طاعة هللا سبحانه وتع

ت از اوتنزهلم أج.. فرفشه ونعنشة  ؛اكر واجلنوداألول جتهز العس ...؟ ماذا تفعل .. أنت ختوض معركة
وبعد ذلك  ،دةولكن أنت كل يوم تعمل هذه الشَّ  ... حىت إذا دخلوا املعركة دخلوا جاهزين ومستعدين.. وترحيهم 

  !!.وقد تعبوا .. أي معركة بعد ذلك؟ !! ..دخلوا املعركةاتقول هلم 

د متعوِّ  ةإال من له عاد.. بعد منتصف شعبان حىت أول رمضان  ةح ويعطي لنفسه فرصو سرت الزم الواحد ي
   .. يصوم يوم االثنني واخلميس هال شيء علي ،الذي تعود أن يصوم يوم االثنني ويوم اخلميس طول السنة.. عليها 

ألنه تعود علي ذلك  ..ًا ر يومطويف اً يصوم يوم ه،ال شيء علياً، ر يومطويف اً والذي تعود أن يصوم يوم
   .. وال السنةط

�لنسبة له شبه عادة ال شيء عليه  �ا مكروه -الذي تعود علي صيام الثالثة أشهر وأصبحت   -ة مع أ
�م    .يصوم هذه األ

أن تسرتوح وتر�ح  ةويعطي لنفسه فرص .. كل املوضوع أننا نريد أن اإلنسان يسري علي املنهج النبوي
�م رمضان بكد وجد وعناية وجناح إن شاء هللا رب العاملني   .حىت تقبل علي أ

�م   .هذا هو القول الفصل يف هذه األ

 

 


