صيام الستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله ومن اهتدى هبداه.
أما بعد؛ فصيام الستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان تتعلق به مسألتان:
المسألة األولى  :حكم صيام هذه األيام قبل القضاء.
الذي دل عليه الدليل جواز صيامها قبل القضاء ،وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية
ورواية عن أمحد ،خالفا للمذهب عند احلنابلة؛ لآليت:
ِ
يضا أَو
صمهُ َوَمن َكا َن َم ِر ً
1ـ اإلطالق يف قوله سبحانه وتعاىل {:فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الشَّهَر فَـليَ ُ
ِ ِ
ُخَر } واملنع من التطوع قبل القضاء تقييد ملا أطلقه اهلل بال دليل.
َعلَى َس َفر فَعدَّة من أَيَّام أ َ
ويقوي هذا :ما ثبت يف الصحيحني من قول عاششة ري اهلل عنها  ( :كان يكو ُن عل َّ
أستطيع أن أقض َ إِال يف شعبان) .ومثل عاششة يبعد أن تدع النوافل
الصوم ِمن رمضا َن  ،فما
ُ
ُ

كلها .

فإن قيل روى أمحد عن أيب هريرة ري اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال :
( من أدرك رمضان وعليه من رمضان ش ء مل يقضه ،مل يتقبل منه ،ومن صام تطوعا وعليه
من رمضان ش ء مل يقضه ،فإنه ال يتقبل منه حىت يصومه) فاجلواب عنه أنه حديث يعيف
يف سنده ابن هليعة .
2ـ عدم الدليل الدال على عدم جواز تقدمي التطوع على القضاء.
3ـ واستدل ـ أيضا ـ مبا جاء يف صحي مسلم من حديث أيب قتادة ري اهلل عنه يف نوم
النيب صلى اهلل عليه وأصحابه عن صالة الصب ملا كانوا يف مسري  ،ومل يستيقظوا إال حبر
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركعتني ،مث
الشمس  ،وفيه( مث أَذَّن بالل بالصالة  ،فصلى ُ
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كل يوم) فقدم التطوع على الفريضة يف حال كوهنا
صلى الغداة  ،فصنع كما كان يصنع َّ
قضاء ،فيلحق به تقدمي تطوع الصيام على قضاء الفريضة.
والذي يظهر أن االستدالل به حمل نظر؛ فالقياس ـ لو قيل به هنا ـ غري صحي ؛ ألن النافلة
والفريضة يف الصالة كانتا قضاء ال أداء؛ فوقتهما قد فا ،،لخال

الصيام فالفريضة فيه

قضاء ،وصيام الست أداء ،فوقت الفريضة فاشت ،ووقت النافلة حاير.
المسألة الثانية :من قدم التطوع على القضاء هل حيصل له األجر املذكور يف حديث أيب
َن َ ِ
أيوب األنصاري ري اهلل عنه أ َّ
صام رمضا َن
رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم قالَ ( :من َ
ِ
كصيام الدَّه ِر) أخرجه مسلم؟
وأتـبَـ َعهُ بِست من َش َّوال كان
األقرب ـ إن شاء اهلل ـ أنه حيصل على األجر؛ فإن املقصود باحلديث ـ واهلل أعلم ـ ترتيب
الصيام على الصيام ،وليس ترتيب األيام على األيام ،على معىن أن من صام فريضة رمضان
وصام ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر؛ فإنه جاء عند أمحد والدارم والطحاوي يف
املشكل والطرباين يف معامجه من حديث أيب أيوب ري اهلل عنه ( من صام رمضان وستا من
شوال فقد صام الدهر ) أو ( وصام ستة من شوال) .
وكذلك هو يف حديث ثوبان ري اهلل عنه عند ابن حبان وابن املقرئ يف معجمه ،ولفظه
عند الدارم وابن خزمية والروياين والطحاوي يف املشكل ( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر
وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة ) واإلطالق يف الرواية الثانية يقتض أنه مىت ما
اجتمع له الصيامان حصل األجر ،وهذا يصدق على وقوع القضاء بعد التطوع بالست.
وأيضا جاء يف حديث جابر ري اهلل عنه عند أمحد وعبد بن محيد واحلارث بن أيب أسامة
والطحاوي يف املشكل والطرباين يف األوسط والبيهق بسند يعيف ،مثل الرواية الثانية
حلديث أيب أيوب ،والرواية األوىل حلديث ثوبان .ويقوي هذا  :ما تقدم يف الدليل األول من
املسألة السابقة.
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وعلى هذا يكون حديث أيب أيوب يف روايته املشهورة عند مسلم وغريه خرج على األصل
وترك صيامه يف وقته رخصة ألصحاب
والغالب يف عموم املكلفني من صيام رمضان يف وقتهُ ،
األعذار ،وال يعين ذلك كونه شرطا يف وقوع اجلزاء .
ـ هذا والعلم عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
كتبه /عبدالعز يز بن محمد السعيد
1435 /10/4هـ
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