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  "املنخلة الفقهية رشح الدرر البهية "املوسوعة الفقهية املسمى بـ

 ): ٤١٧-٤١٥ص:( )املجلد السادس  كتاب الصيام(
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 الصيام يف شعبان. ُحكم مسألة: 

شعبان   يف  عندالصيام  الحنفيةمن  جمهورال  مستحبٌّ  والمالكية)٢( :   ،)٣(  ،

 .اإلجماع، وُحكي )٥(، وطائفة من الحنابلة)٤( والشافعية

 واستدلوا بما يلي:

َرَأْيتُهُ و ...  «قالت:  ،  ▲عن عائشة    .١   . » َأْكثََر ِصيَاًما ِمنُْه فِي َشْعبَانَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َما 

 . )٦(، ومسلمواللفظ له  رواه البخاري

سلمة.  ٢ أبي  عائشة    ، عن  سألت  اهللا  ،  ▲قال:  رسول  صيام  ،  ملسو هيلع هللا ىلصعن 

َولَْم َأَرُه َصائًِما َوُيْفطُِر َحتَّى نَُقوَل: َقْد َأْفَطَر،    ، َكاَن َيُصوُم َحتَّى نَُقوَل: َقْد َصامَ «فقالت:  

 
  والديه  وعن  عنه  اهللا  عفا  اليمن،  –القائم عىل دار احلديث ومركز السالم العلمي للعلوم الرشعية، احلديدة    ) ١( 

 . املسلمني  ومجيع ومشاخيه

 ). ٢/٣٥٠)، «فتح القدير» للكمال بن الهمام ( ٣/١١٥«المبسوط» للسرخسي (  ) ٢( 
 ). ٢٤٢  - ٢٤١/ ٢)، «شرح مختصر خليل» للخرشي ( ٣/٣٢٠«مواهب الجليل» للحطاب (  ) ٣( 
 ). ٣/٤٧٨)، «الحاوي الكبير» للماوردي ( ٣٨٦/ ٦«المجموع» (  ) ٤( 
 ).٣/٣٤٧)، «اإلنصاف» للمرداوي ( ٨٨/ ٣«الفروع» (  ) ٥( 
 ).١١٥٦) بعد ( ٧٨٢)، «مسلم» ( ١٨٦٨اري» ( «البخ ) ٦( 



ُه، َكاَن َيُصوُم   ، َأْكثََر ِمْن ِصيَاِمِه ِمْن َشْعبَاَن َكاَن َيُصوُم َشْعبَاَن ُكلَّ َشْعبَاَن إِالَّ  ِمْن َشْهرٍ َقطُّ

 . )١(. رواه مسلم»َقِليًال 

لَْم َيُكْن َيُصوُم « ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ ، ▲النسائي عن أم سلمة و أبي داودعند و .٣

ا إِال َشْعبَاَن َيِصُلُه بَِرَمَضانَ  نَِة َشْهًرا َتام�  . )٢(»ِمْن السَّ

-على جواز صومه كله  اإلجماعقام  «:  )٣( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام»«قال يف  

 ، بل على استحبابه». -أي: شعبان

 على جواز صومه كله».   اإلجماع«: )٤(عارضة األحوذي»«وقال يف 
كال والرد عليه:  .كله بعض األحاديث تثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم شعبان كله، وبعض األحاديث تثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم أكثره ال إش

 إشكال والرد عليه:

كان يصوم شعبان كله، وبعض    ملسو هيلع هللا ىلص  يقول قائل: بعض األحاديث تثبت أن النبيقد  

كان يصوم أكثره ال كله، فكيف الجمع والتوفيق بين هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  األحاديث تثبت أن النبي

 األحاديث التي ظاهرها التعارض؟ 

 قال بعض العلماء:  

النبي  إ-١ صام  السنين  بعض  ففي  األوقات،  باختالف  كان  هذا  شعبان    ملسو هيلع هللا ىلصن 

 . إال قليًال  شعبان ملسو هيلع هللا ىلص، ويف بعضها صام النبي كامًال 

الطيبي ويصوم  «:  )٥( قال  تارة  كله  شعبان  يصوم  كان  أنه  على  يحمل 

 . »لئال يتوهم أنه واجب كله كرمضان ؛ معظمه أخرى

  .)٦( ابن بازترجيح العالمة وهو 

 
 ). ١١٥٦«مسلم» (  ) ١( 
 ). ٢٠٢٤أبي داود» (  سنن«  تحقيق يف األلباين صححه)، و٢٣٥٣)، «النسائي» ( ٢٣٣٦«أبو داود» ( ) ٢( 
 ).١٦٢/  ٥«اإلعالم بفوائد عمدة األحكام» (  ) ٣( 
 ).٤/  ١«عارضة األحوذي» (  ) ٤( 
 ).٢١٤/  ٤«فتح الباري» البن حجر (  ) ٥( 
 ). ٤١٦/ ١٥انظر: «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (  ) ٦( 



لم يكن يكمل صيام شهر إال رمضان،   ملسو هيلع هللا ىلصإلى أن النبي  بعض العلماء  وذهب  -٢

يف   ، قالوا: وهذا جائزٌ وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إال قليًال 

 اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله. 

الحافظ عائشة«  : )١(قال  حديث  يف    ▲إن  بقوله  المراد  أن  يبين 

نَِة َشْهًرا   كان ال  ملسو هيلع هللا ىلصعند أبي داود وغيره أنه  ،  ▲حديث أم سلمة مِن السَّ َيُصوُم 

بَِرَمَضانَ  َيِصُلُه  َشْعبَاَن  إِال  ا  معظمه،  )٢( َتام� يصوم  كان   : ابن   ، أي  عن  الرتمذي  ونقل 

الشهر كله   يقول صام  أن  الشهر  أكثر  إذا صام  العرب  أنه قال: جائز يف كالم  المبارك 

   هذا القول. ». ورجح الحافظ ...

 )٣(واستدل له بما رواه مسلم  ، لم يكن يصوم شعبان كامًال   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    : يعني

اهللاِ  «أهنا قالت:  ،  ▲عن عائشة   نَبِيَّ  َأْعَلُم  َوال    ملسو هيلع هللا ىلص َوال  َليَْلٍة،  فِي  ُكلَُّه  اْلُقْرآَن  َقَرَأ 

بِْح،    .»َوال َصاَم َشْهًرا َكاِمال َغيَْر َرَمَضانَ َصلَّى َليَْلًة إَِلى الصُّ

قال : «َما َصاَم النَّبِيُّ  ، أنه  عن ابن عباس    )٤( ومسلم  وبما رواه البخاري 

 َشْهًرا َكامًِال َقطُّ َغيَْر َرَمَضاَن».  ملسو هيلع هللا ىلص
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