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F  
  

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن         
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال                

صلى اهللا عليه   ) ١(إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله           
  . وسلم تسليماً كثيراًوعلى آله وصحبه

فإنه ما يحل بالمسلمين شهر شوال، إالّ وتحل بحلوله جملـة مـن              :أما بعد   
  :األسئلة المتعلقة بصيام ِسته وهي

  ماحكم صيام ست من شوال؟ -١
   ماحكم قضاء صيام الست من شوال إذا أفسدها لغير عذر؟   -٢
   ماحكم التتابع، والتفرق في صيام الست من شوال؟-٣

   ماحكم صيام الست في غير شهر  شوال؟ -٤
   ما حكم صيام مطلق التطوع قبل قضاء رمضان؟ -٥
  ماحكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان؟ -٦

ثم تنطوي صفحة هذه األسئلة في الذاكرة، بطي صفحة هـذا الـشهر فـي         
  .، لتعود أخرى بعود الشهر أخرى، وهكذاالعام

    سراعاً ولم يبلغ مراداً وال مدى ** قضي  دواليك واأليام تمضي وتن

                                                             

     هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، بـاب خطبـة النكـاح،                  )١(
ه، كتاب الجمعة، باب تخفيف     ، وأخرجه بنحوه مسلم في صحيح     ٢٠٦ ص ،)١٨٩٢(رقم  

 .٣٣٥، ص)٨٦٨(الصالة والخطبة، رقم 
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من أجل هذا رأيت بحث هذه المسائل، وبيان ما أراه الحـقَّ فيهـا، ولـئن                  
 ، قد بحثت من قبل إال أن بحثي لها فيه إضافة تحرير إشكال            -في الجملة -كانت

  :وجواب سؤال، ومن ذلك
اء، لصيام الست قبل القـض     )( الرد على االحتجاج بحديث عائشة     -١  

  .فإنه ليس فيه سوى نفي الصيام، وال يثبت بمنطوقه وال مفهومه صيام
 مهدراً تقييد الشارع له     الرد على من أجاز صيام الست في غير شوال         -٢  

  .بشوال
  .هذا وكل يؤخذ منه قول ويترك إال من بعثه اهللا للبالغ  

مد وآله  وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله مح       ،واهللا تعالى أعلى وأعلم وأحكم    
  .وصحبه

  

  ا  :  

وقد سلكت في هذا البحث منهج االستقراء والتحليل، إذ استقرأت ما أمكـن               
وتحليـل   الوقوف عليه من المراجع المعتمدة في كل مذهب، ثم عنيت بتحريـر،  

  . أقوالهم، وتقريرها، والوقوف على ما تخذوه تعليال، أو دليال
  

  ت اراا:  

   :من دراسات فيما يخص صيام الست ما وقفت عليه  
 الشافعيللحافظ العالئي   ) رفع اإلشكال عن صيام ستة من شوال      ( كتاب -١  

رد فيه دعوى الحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن            )هـ٧٦١ت  (
، ولم يتطرق إلى    )من صام رمضان فأتبعه ستاً من شوال       (دحية، بضعف حديث  

 . الست، بخالف بحثيالمسائل الفقهية الخاصة بصيام

      للمحـدث قاسـم   ) تحرير األقوال في صيام الست مـن شـوال        ( كتاب -٢  
 من فقهاء الحنفية في القرن التاسع، ولعل أبرز مـا ركـز عليـه               ،بن قطلوبغا 



       ال

 - ٥ -

أمـا   المؤلف هي مسألة مشروعية صوم ست من شوال في المـذهب الحنفـي،        
حكـم قـضاء    ( :، مثل حثدراستي فقد تناولت أحكاما فقهية لم يتطرق إليها البا        

حكم صيام الست في غيـر شـهر      ،لغير عذر  صيام الست من شوال إذا أفسدها     
شوال، حكم صيام مطلق التطوع قبل قضاء رمضان، حكم صيام الـست مـن              

  ). رمضانشوال لمن عليه قضاء من
، )مشروعية صيام ست من شوال، والرد علـى منكـري ذلـك   (كتاب   -٣  

الكتاب عبارة عن رد على من ضعف حديث صـيام  لخليل إبراهيم مال خاطر، و   
 والكتـاب  ست أيام من شوال، وإثبات صحته، ومشروعية صيام ست من شوال، 

  .  خال من المسائل الفقهية المتعلقة بصيام الست، بخالف بحثي

 محمـد مـصلح   ، للـدكتور دراسة حديثية فقهية  ،صيام ست من شوال    -٤  
المجلـة األردنيـة فـي الدراسـات        "منشور فـي    ،  جامعة آل البيت  / الزعبي  
 تناول  .م٢٠٠٩أيلول  / هـ  ١٤٣٠، رمضان   )٣(، العدد   )٥(، المجلد   "اإلسالمية

 الدراسـة   :األول المبحـث  : في مبحثين " صيام ست من شوال   "الباحث موضوع   
راء فقهاء المـذاهب    آ: ، وتناول فيها  الدراسة الفقهية : الحديثية، والمبحث الثاني  
 أما بحثي فزيادة على     ل، وكيفية صيام الست من شوال،     في صيام الست من شوا    

حكم قضاء صيام الست من شـوال        (:ماذكره المؤلف، تناول مسائل أخرى مثل     
 حكم صيام الست في غير شهر  شوال، حكم صيام مطلق            إذا أفسدها لغير عذر،   

 التطوع قبل قضاء رمضان، حكم صيام الست من شوال لمن عليه قـضاء مـن       
  ).رمضان
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  ا :  

  .، وخاتمة مباحثستة مقدمة، و:اقتضى البحث أن يكون في       
 فقد أشرت فيها إلى أهميـة الموضـوع، وخطـة           : المقدمة أما ·  

 .  البحث، ومنهجه، والدراسات السابقة

 . ست من شوالصيامحكم  فقد جعلته في :المبحث األولأما و ·  

 است من شوال إذا أفـسده     لا صيام قضاء   حكم ففي :المبحث الثاني أما  و ·  
  .لغير عذر

 حكم التتابع، والتفرق في صـيام  فقد جعلته في بيان  :لثالمبحث الثا أما  و ·  
 .ست من شوالال

  .شوال ففي حكم صيام الست في غير شهر :الرابعالمبحث أما   
  .في حكم صيام مطلق التطوع قبل قضاء رمضان  :خامسالمبحث الأما و  
حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء من          يف :المبحث السادس وأما    

  .رمضان
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 - ٧ -

  ا اول

  من شوالالست يامحكم ص
  

  : ست من شوال على قولينصياماختلف الفقهاء في حكم   
 )١(الـشافعية مـن   جمهـور   ال وذهب إلى هـذا القـول        ، يستحب :القول األول 

  .)٤(الكية، والم)وهو المختار( )٣(، وبعض فقهاء الحنفية)٢(والحنابلة
  .)٦(مذهب اإلمام مالك، و)٥(يكره، وهو قول في المذهب الحنفي: القول الثاني

  :استدل القائلون باالستحباب بأدلة منها: أدلة القول األول

                                                             

، ٢/٢٦٨الطـالبين    ، إعانـة  ١/٤٣١الطالـب    روض شـرح  في المطالب أسنى: ينظر )١(
 ، ٢/١٥٥)الخطيـب  على البجيرمي( الخطيب شرح على الحبيب ،تحفة٦/٣٧٨المجموع  

  .٤/٤٦٢المنهج  على الجمل حاشية
، ٢/٣٣٧، كشاف القناع    ٥٨٤، الفروع   ١/١٤٧ة شرح العمدة    ، العد ٣/١٢المغني  : ينظر )٢(

 .  ٢/٢١٤مطالب أولي النهي 

، الفتـاوى   ١/٢٤٠ مراقي الفالح    ٢/٢٧٨، البحر الرائق  ٢/٣٤٩شرح فتح القدير    : ينظر )٣(
 .٢/٢/٤٣٥، حاشية ابن عابدين ١/٢٠١ الهندية

ي على مختـصر خليـل      ، الخرش ١/٧٨، القوانين الفقهية    ٢/٤١٥التاج واإلكليل    :ينظر )٤(
٢/٢٤٣ . 

، الفتـاوى  ٢/٢٧٨، البحر الرائق    ٢/٣٤٩، شرح فتح القدير     ٢/٧٨بدائع الصنائع   : ينظر )٥(
       حاشـية  . ٢/٣٤٩، شـرح فـتح القـدير        ٢/٦٥٥، المحيط البرهاني      ١/٢٠١الهندية    

 .٢/٤٣٥ابن عابدين 

، بدايـة المجتهـد     ١/٥١٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ،٢/٥٣٠الذخيرة  : ينظر )٦(
، مواهـب الجليـل   ٢/٢٤٣، الخرشي على مختصر خليـل      ٢/١٢١، منح الجليل    ١/٣١
  ٢/٣٠١شرح الزرقاني على الموطأ  .٣/٣٢٩
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   .)١( M  ̂_ ̀ a b cd... o L:   قوله تعالى-١  
  

  :و ال  

  .يةاألحاديث الواردة في صيام ست من شوال متفقه مع منطوق اآلأن   
بأن هذه اآلية عامة في كل األعمال كالـصالة والحـج           : نوقش االستدالل   

كـل عمـل ابـن آدم    ( :)r(لقوله  ؛ فإنه مستثنى من ذلك؛صيامال وغيرهما، إال 
ـ  : )U(، قـال    يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف       ، صيامإال ال

  . )٢()...فإنه لي وأنا أجزي به
أنا المنفرد بعلم مقـدار     : قيل معناه ((: على الحديث قال اإلمام النووي معقبا       

 بعـض   -عـز وجـل   -ثوابها أو تضعيف حسناته، وغيره من العبادات أظهر         
  .)٣(...))مخلوقاته على مقدار ثوابه

 بميزان في الثواب دون غيره يؤكد       صيام ال اختصاصبأن  : يمكن أن يجاب    
   . الست من شوالصيامفضله، والمسارعة إليه، ومن جملته 

من صـام رمـضان ثـم    ( :)r(قال النبي :  قال t)(أبو أيوب   حديث   -٢  
  .)٤() من شوال، كان كصيام الدهرأتبعه ستاً

                                                             

  .١٦٠ :األنعام )١(
    ، )٤/١٧٩٨(فـضل الـصيام،     : الـصيام، بـاب   : ، كتاب )بشرح النووي (صحيح مسلم    )٢(

 ).٢٦٦٤(رقم 

عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبـة نـزار       : يقشرح صحيح مسلم، النووي، تحق    ) ٣(
    ).٤/١٧٩٩(م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ٢مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

لرمـضان،   أتباعـا  شوال من أيام ستة صيام استحباب أخرجه مسلم في صحيحه، باب     )٤(
 .٢/٨٢٢، )١١٦٤(رقم



       ال
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  :و ال  

        )١())وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث(( :قال الترمذي  
  .)٢(ه، وهو متكلم فيه من قبل حفظسِعيٍد بن سعِد أن في سند الحديث  :نوقش

                                                             

 ).٧٥٩(، حديث رقم ٣/١٣٢سنن الترمذي ) ١(
تكلم بعض : " وقال الترمذي.د بن حنبل، والعقيلي، والنسائي    ضعفه يحيي بن معين، وأحم     )٢(

 وقال أبـو    ."ليس بالقوي : " وقال النسائي وابن الجوزي    ."أهل الحديث فيه من قبل حفظه     
وكان يخطئ  : كان رديء الحفظ؛ وقال أيضاً    : وقال ابن حبان  " تكلموا فيه : "علي الطوسي 

ال يحتج  : "دي عن ابن حبان أنه قال      ونقل ابن الجوزي والمتقي الهن     ،إذا حدث من حفظه   
ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقـه،         : " وقال ابن القطان الفاسي    ."بحديثه

 يحتج به ال خالف في      ضعيف جدا، ال  : ، وقال ابن حزم   "وبالقياس إلى من هو أقوى منه     
  .ذلك

، وسنن النَّسائي الكبرى    )١/٥١٣(ومعرفة الرجال    العلل،  )١٠/٢٦٤( تهذيب الكمال    :ينظر  
، ومن تكلم   )٤/٨٤(، والجرح والتعديل    )١/١٦٩(، وبحر الدم    )٣/٣٥٢(، والكامل   )٢/١٦٣(

 ،)٢/١٦٣(ى   سنن النسائي الكبر   ،)٢/١١٧( الضعفاء الكبير للعقيلي     ،)١/٨٣(فيه وهو موثق    
، والـضعفاء والمتـروكين     )١/٥٣(الضعفاء والمتروكين للنسائي    ،  )٢/١٣٢(جامع الترمذي   
 الضعفاء  ،)٣/٤٠٨(، وتهذيب التهذيب    )٦/٣٧٩  و ٤/٢٩٨( الثقات   ،)١/٣١١(البن الجوزي   

، والجـوهر   )١/٤٤٥(، والتحقيق في أحاديث الخـالف       )١/٣١١(والمتروكين البن الجوزي    
وذكره ابن حبان في    ). ١١/٤٠( المحلى   ،  )٣٧٨-٥/٣٧٧(الوهم واإليهام    ،  )٢/٤٥٦(النقي  
 فـي  ابن عديو ،)١٣٦  و ١/٧٥(مشاهير علماء األمصار    وفي   ،)٦/٣٧٩ و ٤/٢٩٨(الثقات

 في  ابن حجر  و )٢/٩٩( خالصة البدر المنير      في ابن الملقن و ،)٣/٣٥٢( الكامل في الضعفاء  
  ).١/٢٣١(تقريب التهذيب 

 والحمـد   -فصح الحديث   : "األلباني تعليقا منه على صحة حديث أبي أيوب       ولذلك قال الشيخ    
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل،        "  وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد       -هللا  

ـ ١٤٠٥،  ٢محمد ناصر الدين األلبـاني، المكتـب اإلسـالمي، بيـروت، ط            م، ١٩٨٥/هـ
)٤/١٠٦.(  
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بأن مسلماً أخرجه في صحيحه، وقد اتفق العلماء على صحة ما في            : أجيب  
  .)٢(الموثقين لسعد أكثر من المجرحين له، ثم إن )١(كتابه
صيام شهر رمضان بعـشرة     ( :)r(قال النبي   :  قال t)( ثوبان   حديث -٣  

  .)٣() فذلك تمام سنة،أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين
الشهر بعـشرة أشـهر، واأليـام     : أمثالها سنة بعشر أن الح  :وجه االستدالل   

  .، مما يدل فضيلة صيام الست  فذلك سنة كاملة،الستة بستين يوماً
  : بأدلة منها بالكراهةون القائلاستدل :أدلة القول الثاني  

 أهـل  مـن  أحدا ير لم إنه: " رواه يحيى بن يحيى راوي موطأ مالك قال        ما - ١
 العلـم  أهـل  وإن السلف من أحد عن ذلك يبلغني ولم يصومها والفقه العلم

 الجهالـة  أهل منه ليس ما برمضان يلحق وأن بدعته ويخافون ذلك يكرهون
 .)٤("ذلك  يعملون ورأوهم العلم أهل عند رخصة ذلك في رأوا لو والجفاء

، )~(وقد أورد جملة من أهل العلم مناقشةً لما جاء عن اإلمام مالـك                
 : ومن ذلك

                                                             

 .٢٢ من شوال، صرفع اإلشكال عن صيام ست: ينظر )١(

، وتهـذيب الكمـال   )١/٣٣٩- القسم المتمم-الطبقات الكبرى وثقه ابن سعد  : وممن وثقه  )٢(
     ، )٣/٤٠٨(وتهـذيب التهـذيب     ) ١/٣٨٩(معرفـة الثقـات     في   والعجلي   ،)١٠/٢٦٤(

 ، وابن شاهين  )٣/٤٠٨( تهذيب التهذيب    و ،)١/٩٦( تاريخ أسماء الثقات     في ن عمار واب
     ،)١٠/٢٦٤(، وقال ابن معـين فـي تهـذيب الكمـال         )١/٩٦(تاريخ أسماء الثقات    في  

  .)٢/٨٤(رح والتعديل الج في ابن أبي حاتمو
   

  . وإسناده صحيح،)١٧٥٥(، برقم٢/٣٤ أخرجه الدارمي )٣(
 .١/٣١٠الليثي،  يحيى رواية - مالك موطأ )٤(



       ال
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لم يبلغ مالكـا  ": قال عن اإلمام مالك في اعتذاره  البرابن عبدما جاء عن        - أ
 واإلحاطة بعلم الخاصة ال سـبيل       -على أنه حديث مدني   -حديث أبي أيوب    

إليه والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى              
 متحفظـا كثيـر     )~(فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة وكان         

ا صيام الستة أيام من شوال على طلب الفـضل وعلـى       االحتياط للدين، وأم  
 ال يكره ذلـك إن شـاء اهللا؛ ألن         فإن مالكاً  t)( التأويل الذي جاء به ثوبان    

الصيام جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته هللا تعالى وهـو             
  .     )١("عمل بر وخير

 لـسرعة  اصومه مالك كره إنما" : قال صاحب التاج واإلكليل  وما جاء عن      -   ب
 يـصومها  كـان  مالكا أن روي وقد وجوبها، الجاهل فيظن بقوله الناس أخذ

  .)٢("صيامها على الرشيد أيضا مالك وحض
وروي مطرف عن مالك أنه كـان  : " قالالقرطبيما جاء عن   ويؤيد هذا   - ج 

  . )٣(" في خاصة نفسهيصومها
 فَلَـيس  يـصيامها  َأحدا َأر ملَ ماِلٍك قَوُل) وَأما(( : وما جاء عن النووي قال     -د

 يضر لَا ير لَم فَكَونُه معاِرٍض ِبلَا ذَِلك ِفي ثَبتَتْ السنَّةَ ِلَأن الْكَراهِة ِفي ِبحجٍة
ملُهقَوو ِلَأنَّه خْفَى قَدي ذَِلك تَقَدعفَي هوبجِعيفٌ وض خْفَى لَا ِلَأنَّهي لَ ذَِلكٍد ىعَأح 
ملْزيلَى وِلِه عقَو إنَّه هكْرفَةَ صيام يرع اءاشُورعاِئِر وسوبِ  الصيام ونْـدالْم 

  .)٤())أحد يقوله ال وهذَا إلَيِه
                                                             

    .١/١٨٧٧  االستذكار)١(
   

  .٣/٣٢٩التاج واإلكليل  )٢(
  . ٢/٣٣٢الجامع ألحكام القرآن ( تفسير القرطبي )٣(
 .٦/٣٧٩المجموع )٤(



 ة  ا ان/ اره 

 - ١٢ -

 ِبَأحاِديـثِ  اُسـتُِدلَّ : ((، قـال   في نيل األوطار    انيماجاء عن الشوك   -هـ  
 يكْـره : وماِلك حِنيفَةَ َأبو وقَاَل ...شَواٍل، ِمن َأياٍم ِستَّةَ صيام اسِتحباِب علَى الْباِب
 فَضلًا ِبعاِقٍل يِليقُ لَا باِطٌل وهو وجوبها ظَن ربما ِبَأنَّه ذَِلك علَى واستَدلَّا ها،صيام

ناِلٍم عع بنَص لَِة ِفي ِمثْلَهقَابنَِّة مالس ِحيحِة، ِةالصِريحا الصضَأيو ملْزِمثُْل ي ذَِلك 
  .)١())ِبِه قَاِئَل ولَا ِفيها الْمرغَِّب صيامال َأنْواِع ساِئِر ِفي

 مالـك  تـصريح  وفيـه (( : قـال  ،صاحب أضواء البيان  وما جاء عن     -و  
 في صريح وهو السلف، من أحد عن شوال من ست صيام يبلغه لم بأنه )~(

        .)r( النبي عن هيبلغ لم أنه
 ويـأمر  يـصومها  لكان  )r( النبي عن فيه الترغيب بلغه لو أنه شك وال  

  .بكراهتها يقول أن عن فضال بصومها،
  )r( وصفه اهللا ألن ؛ منه باألمة وأرحم أرأف )r( النبي أن يشك ال وهو  

 كرههـا  الذي المحذور يلزمه السنة صوم كان فلو ،رحيم رءوف بأنه القرآن في
  .مالك راعاه الذي المحذور ولراعى )r (النبي فيها رغب لما أجله من مالك
 أشهر رمضان شهر بأن لعلمه وأهدره، المذكور المحذور ألغى )r (ولكنه  
 الـصلوات  قبـل  فيهـا  المرغب النوافل أن  كما .شوال من بشيء يلتبس أن من

 الجهلـة  يلحقهـا  أن خـشية  العلـم  أهـل  من أحد يكرهها لم وبعدها المكتوبة
 حـال،  كـل  وعلى .بغيرها التباسها وعدم الخمس المكتوبات لشهرة بالمكتوبات

 )r( اهللا رسـول  شـرعه  الـذي  األمر هذا يقول أن األئمة من إلمام ليس فإنه
  .الواجب جنس من الجهال يظنه أن لخشية مكروه

                                                             

  .)٤/٣٢٢( نيل األوطار )١(
   



       ال

 - ١٣ -

 بـن  مسلم قال .عنه ثابت فيه )r( النبي وترغيب المذكورة، الستة وصيام  
 األنصاري أيوب أبي عن...أيوب بن يحيى حدثنا: صحيحه في )~( جالحجا

)(t اهللا رسول أن: حدثه أنه؛ )r( مـن  ستا أتبعه ثم رمضان صام من«: قال 
 )r( النبـي  مـن  التـصريح  وفيه .بلفظه منه انتهى »الدهر كصيام كان شوال

ـ  مـن  مستند غير من بكراهتها فالقول المذكورة الستة صوم في بالترغيب  ةأدل
 وورعـه،  وعلمه مالك بجاللة يليق ال برمضان، لها الجهال إلحاق خشية الوحي

 يبلغني لم: قوله في له )~( نفسه كالمه صريح هو كما يبلغه لم الحديث لكن
 أكثـر  مـن  )~( ألنه ؛ به لعمل الحديث بلغه ولو السلف، من أحد عن ذلك

  .بسنته العمل على  وأحرصهم)r( اهللا لرسول اتباعا الناس
 ةتالـس  وصـوم  النسائي، إال السنن وأصحاب أحمد رواه المذكور والحديث  

 وجـابر،  ثوبان، منهم أصحابه، من جماعة )r( النبي عن أيضا رواه المذكور
  .األوطار نيل صاحب بينه كما عازب بن والبراء هريرة، وأبو عباس، وابن
 وال المـذكور،  مسلم إسناد ذلك في ويكفي صحيح فالحديث حال كل وعلى  
 مسلم واعتماد له العلم أهل بعض لتوثيق سعيد بن سعد في تكلم من بكالم عبرة
 .)١())صحيحه في عليه

ولم يرد    ،ومهما يكن قصد اإلمام مالك، فإنه معارض باألحاديث الصحيحة          
: ، أو عن أحد من الصحابة، والقاعدة الفقهية تقـول         )r(ما يعارضها عن النبي     

  . )٢("يالمثبت مقدم على الناف"

                                                             

 .٧/٣٦٢أضواء البيان  )١(

، )١/١٢٤(، سـبل الـسالم      )٤٣٣٤(، حاشية الدسوقي    )١/٤٨٧(مغني المحتاج   :  ينظر )٢(
 ).١/٢٣٠(شرح عمدة األحكام 



 ة  ا ان/ اره 

 - ١٤ -

 أمـر  بلغه من كل على فالواجب" : نقل عن الحافظ ابن رجب أنه قـال  وقد  
 وإن ،أمـره  باتباع ويأمرهم ،لهم وينصح ،لألمة يبينه أن ؛وعرفه ،)r( الرسول
 يعظَّـم  أن أحـق  )r( اهللا رسـول  أمـر  فإن ؛األمة من عظيم رأي ذلك خالف

  .)١("...خطًأ األشياء عضب  فيأمره خالف قد معظَّم أي رأي من به ويقتدى
 وسألت معمـراً   :واستدلوا كذلك بما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال         -٢  

: تصام بعد الفطر بيـوم؟ فقـال  : عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له  
 الغر أو   أياممعاذ اهللا إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثالثة أيام قبل              

الثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وسألنا عبد الـرزاق          ث: بعدها، وأيام الغر  
     .)٢( يوم الثاني، فكره ذلك وأباه إباء شديداًومصعمن ي
بأنه ال يقارن من جهة سنده بما في حديث مسلم، وعلـى            : يمكن أن يناقش    

ـ   ،من أتباع التابعين  فإنه قول     فرض ثبوت صحته   هـو    هوليس بحـديث، وقول
  .جتهاد في مورد النصاجتهاد منه، وال مساغ لال

  صـيام   اسـتحباب  ونيؤيد ، التابعين اللذين  أتباع  بعض  قول عارضه   وقد    
  .  )٣(مهران بن وميمون والشعبي، األحبار، كعب:مثلمن شوال، الست 
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كـان كـصيام            (أن حديث    -٣   
به صيامها بصيام الـدهر،    على فضيلة هذه األيام؛ ألنه ش     فيه داللة    ليس  )الدهر

الَ صام من صام    ... « أنه قَاَل    )e( وقد ورد عن النبي      ،)٤(وصيام الدهر مكروه  
                                                             

الساعة، البن رجـب     يدي بين بالسيف بعثت )e( النبي قول من باإلذاعة الجديرة الحكم )١(
١/٣٤.  

   

  .٤/٣١٦مصنف عبدالرزاق  )٢(
 .٣/١٧٦غني الم: ينظر )٣(

 ).٣/٩٧( الشرح الكبير )٤(



       ال

 - ١٥ -

ره١(»الد(، وقال  :»     نَّمهِه جلَيقَتْ عيض رهالد امص نم...«)فهذه اآلثار تـدل     ،)٢ 
  .)٣(على ذم صيام الدهر

، دهر مركب مـن صـيام رمـضان   بأن التشبيه بصيام ال : يمكن أن يناقش    
 الست من شوال، وعلى هذا يكون صيام رمضان فرداً من أفـراد             إلىباإلضافة  

الذم، وهذا ممتنع فإن صيام رمضان فرض من فرائض اإلسـالم، أوجـب اهللا              
  .   فكيف يكون الفرض مذموماً؛صيامه
 )( صعبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعـا       كما يمكن أن يناقش بما جاء عن        

ِإنَّـك  «قَاَل  . فَقُلْتُ نَعم . »ِإنَّك لَتَصوم الدهر، وتَقُوم اللَّيلَ    «: قال له  )r( أن النبي 
               موص ،رهالد امص نم امالَ ص ،النَّفْس تْ لَهنَِفهو نيالْع تْ لَهمجه لْتَ ذَِلكِإذَا فَع

ِر كُلِِّهثَالَثَِة َأيهالد مو٤()اٍم ص(.  
عـن    في الحديث نفسه   وفيه عد صيام ثالثة أيام كصيام الدهر كله مع نهيه           

، وإنما المقصود الثواب الحاصل بذلك الصيام، وأنـه      ، فذاك من هذا   صيام الدهر 
  .يعدل ثواب صيام السنة

  ا:   

ب صيام الست مـن      هو القول باستحبا   -والعلم عند اهللا  -الذي يترجح عندي    
  .وعدم خلو أدلة المخالفين من المناقشة المؤثرة ، لقوة أدلتهم،شوال

                                                             

، )١٩٧٩( جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الـصيام، بـاب صـيام داود بـرقم       )١(
٣/٤٠.  

   

، وابن خزيمة فـي صـحيحه       )٨/٣٤٩(، وابن حبان في صحيحه      )٤/٤١٤( رواه أحمد    )٢(
)٣/٣١٣.(  

   

  ).٢/١٤٢( السيل الجرار )٣(
    

 ٥/١٠٢، )١٩٧٩( صيام داود، رقم: الصوم، باب: أخرجه البخاري صحيحه، كتاب )٤(



 ة  ا ان/ اره 

 - ١٦ -

ما ا  

  حكم قضاء صيام الست من شوال إذا أفسدها لغري عذر
  

  :، وبيانه تطوع ثم أفسدهصيامحكم من شرع في  والحكم في هذه المسألة  
 فقطعـه  تطـوع  صيام في دخل من على ليس أنه على  أجمعوا الفقهاء أن  
  .)١(قضاء لعذر
  :عامداً، على قولين عذر لغير قطعه إذا واختلفوا  
، )٢( يجب عليه القضاء، وذهب إلـى هـذا القـول الحنفيـة            :القول األول   

  .)٣(والمالكية
، )٤(ال يجب عليه القضاء، وذهب إلى هذا القـول الـشافعية           :القول الثاني   

  .)٥(والحنابلة
  

                                                             

  .٢/٧٤بداية المجتهد : ينظر  )١(
، ١/١٢٧، الهداية شرح البداية     ٣/٦٥المبسوط   ،١/٣٩٥الحجة على  أهل المدينة      : ينظر )٢(

، شرح فـتح  ١/٣٣٨، تبيين الحقائق    ٢/١٠٢، بدائع الصنائع  ٣/٣٢٨العناية شرح الهداية    
  .١/٢٥٨ ، مراقي الفالح٢/٣٦٢القدير

، مواهـب الجليـل     ١٨/٩١ ، البيان والتحصيل  ٢/٥٢٨ الذخيرة ،١/٢٧٤المدونة   :ينظر )٣(
 .١/٣١١، بداية المجتهد ١/١٧٣٠االستذكار  ،٢/٤٣٠

، إعانـة  ٦/٤٦٤، العزيـز شـرح الـوجيز      ٣/٤٦٨الكبير الحاوي ،١/٢٨٧ األم :ينظر )٤(
، حاشية البجيرمـي    ١/٤٤٨، مغني المحتاج    ١/٢٤٥، اإلقناع للشربيني  ٢/٢٧٣الطالبين  

 .٣/٢١٠، نهاية المحتاج ٧/٣١على الخطيب 

، المبـدع   ٥/١١٤، الفـروع    ٣/١٢٣٨مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويـه        : ينظر )٥(
  .٣٧ العدة شرح العمدة ص٢/٣٤٣،كشاف القناع ١/٤٣٤، شرح الزركشي٢/٤٦٢

   



       ال

 - ١٧ -

  :قائلون بوجوب القضاء عند اإلفساد بأدلة منهااستدل ال:أدلة القول األول  
  .)١()ولَا تُبِطلُوا َأعمالَكُم(: قوله تعالى -١  
أن هذه اآلية تدل على وجوب إتمام ما شرع المرء فيه من            : وجه االستدالل   

  .)٢(األعمال الصالحة، ومتى كان اإلتمام واجباً كان القضاء بعد اإلفساد واجباً
  .)٣()عمله أبطل فقد صيامال في دخوله بعد متعمدا أفطر منو( :قال ابن بطال

  

  م:  
  :أن المراد بإبطال األعمال أمرين  

ِإن الَِّذين كَفَروا وصدوا عن     ( :، بدليل اآلية التي قبلها    بالردة إبطال األعمال    -١
 الْهدى لَن يضروا اللَّـه شَـيًئا         ِمن بعِد ما تَبين لَهم     سِبيِل اللَِّه وشَاقُّوا الرسولَ   

 مالَهمِبطُ َأعحيس٤()و(    .  
أن المراد بذلك النهـي     ( :ابن عبد البر    كما قال  ،األعمال بالرياء إبطال   -٢  

  .  )٥()ال تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها هللا: عن الرياء،  كأنه قال
  .)٦()يام ِإلَى اللَّيِلثُم َأِتموا الص( :قوله تعالى -٢  
 شـرع فيـه     صيام، فكل   صيامأن هذه اآلية عامة في كل       : وجه االستدالل   
  .)٧(إتمامهلزمه 

                                                             

 ).٣٣(سورة محمد، آية  )١(

البحـر   ،١/١٧٤تبيـين الحقـائق      ،٢/٩٤ لـصنائع ، بـدائع ا   ٣/١٢٥المبسوط   :ينظر )٢(
  .٢/٦١الرائق

 .٤/١١٣شرح صحيح البخاري البن بطال  )٣(

 ).٣٢( آية سورة محمد، )٤(

 .١/٢٠٨ مشكاة المصابيح ،٣/٣٦٠تحفة األحوذي  ،٤/٢١٣فتح الباري  :ينظر )٥(

 ).١٨٧( سورة البقرة، آية )٦(

 .١/٢٨٣أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٧(



 ة  ا ان/ اره 

 - ١٨ -

  م :  

  .)١(أن المقصود بالصيام هنا في اآلية صيام شهر رمضان  
 )( وحفْـصةُ  َأنَـا  َأصبحتُ: قَالَتْ )( عاِئشَةَ عن عروةَ ن َ ع-٣  

تَياِئمِن ِنصتَيعتَطَوم ِديلَنَا فَُأه امنَا طَعِه فََأفْطَرلَيخََل عنَا فَدلَيـولُ  عساِهللا ر )r(  
َألْنَاها: " فَقَاَل فَسا اقِْضيموي كَانَه٢("م(.   
 أمر عائشة وحفصة بصيام يوماً مكانه، وهو        )r(  أن النبي  :وجه االستدالل   

  . نص في وجوب القضاء
  

  :)٣(وقش هذا االستدالل من وجهينن  
  .أن الحديث ضعيف -١  
  .االستحباب ىعل القضاء لحمل ثبت لو انه -٢  
    . ما سيأتي من أدلة للقول الثانيوجه حمله على االستحباب: قلت  
 َأهـلِ  ِمنr( ( اللَِّه رسوِل ِإلَى رجٌل جاء يقُوُل اللَِّه عبيِد بن طَلْحةَعن   -٤  

ٍدنَج ْأِس ثَاِئرالر عمسي ِويِتِه دولَا صو فْقَها يقُوُل متَّى ينَا حفَِإذَا د وَأُل هسي  ـنع 
 علَـي  هـلْ  فَقَـالَ  واللَّيلَِة الْيوِم ِفي صلَواٍت خَمسr( ( اللَِّه رسوُل فَقَاَل الِْإسلَاِم

                                                             

 .٤/٦٣٧العدة شرح العمدة : ظرين )١(

 ،وأخرجه الترمذي في سننه ، بـرقم      ٢/١٠٨)٣٤٨١(شرح معاني اآلثار للطحاوي  برقم      )٢(
 البيهقي في السنن الكبرى، بـرقم      )٢٦٢٦٧( وأحمد في مسنده، برقم    ،٣/١١٢ ،)٧٣٥(
، والحديث قـال    ٥/٣٠٧) ٥٣٩٥( ، الطبراني في المعجم األوسط، برقم     ٤/٢٨٠)٨٦٢٥(

، مجمع الزوائـد   ٢/١٠٢الخالف   أحاديث في التحقيق: مذي بأنه مرسل، وينظر   عنه التر 
) ٥٤٨٠(، وضعفه األلباني في السلسلة الـضعيفة، بـرقم        ٢/٤٦٦،نصب الراية   ٣/٤٥٩

١١/٤٨٢.  
  .٦/٣٨٩المجموع : ينظر )٣(



       ال

 - ١٩ -

 علَـي  هْل قَاَل رمضان وِصيامr( ( اللَِّه رسوُل قَاَل وعتَطَ َأن ِإلَّا لَا قَاَل غَيرها
هرِإلَّا لَا قَاَل غَي َأن ع١(...)تَطَو( .  

  

 ، هل علي غير هذه الفروض     )r( أن الرجل سأل الرسول      :وجه االستدالل   
مـن   وبما أن االستثناء     ،بأنه ال يلزمه شيء إال أن يتطوع      : )r( فأجابه الرسول 

 فـيفهم منـه أن      ، فيكون التقدير في ذلك إال أن تطوع فيلزمك ذلك         ،النفي إثبات 
  .الندب يلزم بالشروع فيه

  

أبطل تطوعه  ف  أفطر  قد )r(  أن االستثناء هنا منقطع بدليل أن النبي       :نوقش  
  .، وسيأتي في أدلة القول الثانيصيامبفطره بعد نية ال

  

  :أنه ال يجب القضاء بأدلة منها استدل القائلون ب:أدلة القول الثاني  
  .)٢()ما علَى المحسنين ِمن سِبيٍل {: قوله تعالى-١  
  . والمتطوع محسن فليس عليه حرج في اإلفطار:وجه االستدالل  
 ثُـم  فَـشَِرب  ِبشَراٍب فَدعا علَيها  دخَلَ )r( اللَِّه رسوَل َأن هاِنٍئ ُأم عن -٢  
 )r( اللَّـهِ  رسـولُ  فَقَاَل صاِئمةً كُنْتُ ِإنِّي َأما اللَِّه رسوَل يا فَقَالَتْ تْفَشَِرب نَاولَها

اِئمالص عتَطَوالْم نَفِْسِه َأِمير ِإن شَاء امص ِإنو شَاء ٣()َأفْطَر(.  

                                                             

  ١/١٨،  الِْإسلَاِم ِمن الزكَاةُ: باب) ٤٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١(

 ).٩١( التوبة، آيةسورة )٢(

في إسناده مقال، وأخرجه أحمـد     : وقال ٣/١٠٩ ،)٧٣٢( في سننه، برقم   الترمذي أخرجه )٣(
، والدار قطنـي     ١/٤٣٩( في المستدرك   والحاكم ،٤٤/٤٦٣)٢٦٨٩٣(في مسنده، برقم    

 النقـي  الجوهر في ومتنه سنده في باالضطراب التركماني ابن وأعله،  ٢/١٧٤،  )٩(برقم
  . ١٦/٣٢، )٧٣٠١(وصححه األلباني في صحيح الجامع ، برقم. ٤/٢٧٨ البيهقي بهامش

    



 ة  ا ان/ اره 

 - ٢٠ -

 التطوع إلى نفسه،    صيام وكل أمر المتلبس ب    )r(أن النبي   : وجه االستدالل   
  .اإلتمام والفطروخيره بين 

  ٣-نع اِنٍئ ُأما :قَالَتْ هلَم كَان موكَّةَ فَتِْح الْفَتِْح يتْ ماءـةُ  جتْ  فَاِطملَـسفَج 
ناِر عسوِل يساللَِّه ر )r (ُأماِنٍئ وه نِميِنِه عِت :قَالَتْ ،ياءةُ فَجِليدِفيـهِ  ِبِإنَاٍء الْو 

ابشَر لَتْهفَنَاو فَشَِرب ِمنْه ثُم لَهنَاو اِنٍئ ُأمتْ هفَشَِرب ا :فَقَالَتْ ِمنْهوَل يساللَِّه ر لَقَد 
 فَـالَ  « قَـالَ . الَ قَالَتْ. » شَيًئا تَقِْضين َأكُنِْت « :لَها فَقَاَل. صاِئمةً وكُنْتُ َأفْطَرتُ
  .» )١()تَطَوعاً كَان ِإن يضرِك
قضاء؛ ألن القـضاء يترتـب        سألها إن كان   )r (أن النبي :تداللوجه االس   

  .بخالف التطوع على قطعه اإلعادة،
  

  ا :  

أنه إذا دخل في صيام تطوع      :  هو القول الثاني   - واهللا تعالى أعلم   -الراجح    
 وال قـضاء  - بغير عـذر مكان بعذر أ  أ سواء   -استحب إتمامه، فإن قطعه جاز      

سالمتها من المناقشة المؤثرة، ولورود المناقـشة المـؤثرة         قوة أدلتهم، و  ل،  عليه
  .على أدلة القول المخالف

     

  
    

                                                             

  ، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى         ٢/٣٠٥) ٢٤٥٨( أخرجه أبو داود في سننه، برقم      )١(
، وصـححه  ٦/٢٧٥،)١٢٢( ، مصنف ابن أبـي شـيبة، بـرقم   )٨١٣٤( ، برقم ٤/٢٧٧

 حمـل  عـن  لمغنيوقال في ا  . ٧/٢١٥)٢١٢٠(األلباني في صحيح سنن أبي داود، برقم      
  .  إسناده حسن: ١/٦٦٠األسفار



       ال

 - ٢١ -

ا ا  

  حكم تتابع الست أو تفريقها
  

  :اختلف الفقهاء في المسألة إلى أربعة أقوال  
، )٢( في قـول، والـشافعية     )١(األفضل تتابعها، وعليه الحنفية   : القول األول   

  .)٣(يةوالحنابلة في روا
األفضل تفريقها، وال يكره تتابعهـا، وعليـه الحنفيـة فـي             :القول الثاني       
  .)٤(قول

  .)٥(ال فرق بين التتابع والتفريق، وعليه الحنابلة في رواية: القول الثالث  
                                                             

 مراقـي  على الطحطاوي حاشية ،)٢٣٦: ص (اإليضاح نور شرح الفالح مراقي :ينظر )١(
) المحتار رد (عابدين ابن وحاشية المختار ، الدر )٦٣٩: ص (اإليضاح نور شرح الفالح

)٢/٤٣٥(.  
   

مغنـي   ،٦/٤٧٠رافعـي   ، الـشرح الكبيـر لل     )٦/٣٧٩ (المهذب شرح المجموع: ينظر )٢(
والعبـادي   الشرواني ، تحفة المحتاج وحواشي   ٣/٢٠٨، نهاية المحتاج    ١/٤٤٧ المحتاج

 بـصيامها  الـسنة  وتحـصل . ٢/٣٥١، حاشية الجمل علـى شـرح المـنهج          ٣/٤٥٧
 . ١/٢٦٣، المنهاج القـويم   ٢/٩٣ ، حاشيتا قليوبي وعميرة   ٢/٣٠٤متفرقة،إعانة الطالبين   

  .)٦/٤٧٠ (للرافعي الكبير الشرح = الوجيز بشرح العزيز فتح
  

، ٣/٥١، المبـدع  ٣/٨٠، الفـروع  ١/٢٢٦اإلقنـاع    ،٣/١١٢ قدامة البن المغني: ينظر) ٣(
نيل المآرب   ٣/٣٤٣ ، اإلنصاف ١/٤٩٣، شرح منتهى اإلرادات     ١/٣٣٩الروض المربع   

 .  ٢/٢١٤، مطالب أولي النهى ١/٢٨٤، كشف المخدرات ٢،٢٨١

 على الطحطاوي ، حاشية ٢/٤٣٥ )المحتار رد (عابدين ابن حاشيةو المختار الدر: ينظر )٤(
  .)٦٤٠: ص (اإليضاح نور شرح الفالح مراقي

   

  للمرداوي الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف ،٣/١٧٧  قدامة البن المغني: ينظر) ٥(
٣/٣٤٣.  

     



 ة  ا ان/ اره 

 - ٢٢ -

  .)١(يكره تتابعها، وعليه المالكية :القول الرابع  
  :تابعة، بأدلة منهااستدل القائلون بأفضلية صيامها مت: أدلة القول األول  

 مـن صـام  (:  مرفوعاt)(ما رواه الطبراني بسنده من طريق أبي هريرة    - ١
  .)٢()ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها

      .)٣(بأنه حديث ضعيف: نوقش     
 لعموم األدلة الدالة على     ؛متتابعة أولى بالمبادرة إلى الخيرات    ا  وألن صيامه  - ٢

 :ذلك، منها

 .)٤()فَاستَِبقُوا الْخَيراِت( :عالىقوله ت  - أ

 .)٥()وساِرعوا ِإلَى مغِْفرٍة ِمن ربكُم( :قوله تعالى  -   ب

  .)٦()وعِجلْتُ ِإلَيك رب ِلتَرضى( :قوله تعالى -ج
  : وال يكره تتابعها، استدل القائلون بأفضلية تفريقها:الثاني أدلة القول  

- ِلَأنَّه ) دعَأب نِةا عاهِه لْكَرالتَّشَبى وارةِ  ِفـي ) ِبالنَّصـادامِ  ِزيـامٍ  ِصـيلَـى  َأيع 
اِمِهم٧(ِصي(.  

                                                             

  . ٢/٤١٤ الجليل ومواهب ،٢/٢٤٣ خليل على الخرشي ،١/٥١٧ الدسوقي حاشية: ينظر )١(
قال في مجمـع     ٧٦٠٧: رقم حديث ٣١٥ ص /٧ األوسط معجمه في أخرجه الطبراني  )٢(

  .)أعرفه لم من وفيه األوسط في الطبراني رواه( :٣/٢٣٩ الزوائد
 .المرجع السابق: ينظر )٣(

 ).١٨٤(سورة البقرة، آية  )٤(

 ).١٣٣(سورة آل عمران، آية  )٥(

 ). ٨٤(سورة طه، آية  )٦(

 نـور  شـرح  الفـالح  مراقـي : ، وينظر ١/٢٥٥ األبحر ملتقى شرح في نهراأل مجمع )٧(
 البحر  ،  ١/٧٨بدائع الصنائع : ، وينظر ٢/٤٣٥ حاشية ابن عابدين  . ٢٣٦:  ص  اإليضاح
 =شرح فـتح   ،١/٤٢٥حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح       ،)٤٣٥ و ٢/٢٧٨(الرائق  



       ال

 - ٢٣ -

  .  بأن زيادة الصيام حاصلة بالتتابع، أو التفريق:ويمكن مناقشته  
  :استدل القائلون بأنه ال فرق بين التتابع والتفريق:  الثالثأدلة القول  

 مـع  تَِصير ِلكَوِنها فَِضيلَتَها وِلَأن تَقِْييٍد، غَيِر ِمن مطْلَقًا اِبه ورد الْحِديثَ ألن(( -
 وِسـتِّين  كَثَلَاِثِماَئـةٍ  ذَِلك فَيكُون َأمثَاِلها؛ ِبعشِْر والْحسنَةُ يوما، وثَلَاِثين ِستَّةً الشَّهِر
 وهذَا كُلِِّه، الدهِر كَِصياِم صار سنٍَة كُلِّ ِفي ذَِلك وِجد فَِإذَا كُلُّها، السنَةُ وهو يوما،

  .)١())َأعلَم واَللَّه. التَّفِْريِق مع يحصُل الْمعنَى
 بكراهة صيام األيام الستة مـن شـوال         القائلون   استدل: رابع القول ال  دليل  

  : بأنه متتابعة،
  .)٢())رمضان ِفي لَيس ما مضانِبر النَّاس يلِْحقَ َأن مخَافَةَ((  
  .)٣(يميزون ال الذين الجهال حق في الكراهة بأن :نوقش  
قولهم في كراهة التتابع ينافي ويناقض ما يدل عليـه إطـالق             ثم إن  :قلت  

  .  مطلقاً سواء كان متتابعاً، أو متفرقاًصيامالحديث من الندب إلى ال
حيح في بيان فضل التتابع أو التفريـق،        أنه ال يوجد دليل ص     بما :الترجيح  

لمستطيع؛ ألن أداء الطاعات فـي      فضل  أبعد العيد مباشرة    فإني أرى أن التتابع     
   .أول وقتها هو األولى

                           
  

                                                                                                                                                    

 وشـرح الخرشـي    ،  ٢/٤١٤ مواهـب الجليـل    ،١/٣٧٥ ملتقى االبحر  ٢/٣١٥القدير  =
  .١/٥١٧، والشرح الكبير ١/٥١٧ ، وحاشية الدسوقي٢/٢٤٣

     

  .)٣/١٧٧ (قدامة البن المغني )١(
   

 .٥/٨٧،حاشية الدسوقي ٧/٢شرح مختصر خليل : وينظر. ١/٢٥٨بداية المجتهد )٢(

 .٢/٦٥٥المحيط البرهاني  )٣(



 ة  ا ان/ اره 

 - ٢٤ -

اا ا  

  صيام الست يف غري شوال
  

  

  : غير شوال قوالنفيلست حاصل نصوص الفقهاء في مسألة صيام ا  
 . جواز ذلك بل نقل استحبابه عن اإلمام مالك)١(مذهب المالكية :القول األول

 عدم جواز ذلك، فإنهم أجـازوا صـيام         )٢(ظاهر مذهب الشافعية   :القول الثاني 
الست في ذي القعدة لمن فاته رمضان وصام عنه شواالً، فيكون من باب قضاء              

  ..عدم استحباب ذلك دون عذرومقتضى ذلك .. الصوم الراتب
 صيام الست في غير شوال، وال تحصل لـه        جواز عدم   )٣(ومذهب الحنابلة   

  . هذه الفضيلة لو صامها في غيره
أما الحنفية فلم أجد في كتبهم نصاً عن المسألة، لكنهم يروون كالماً مطلقـاً               

: التَّطَـوعِ  صـوم  َأما( :٢/٧٧جاء في بدائع الصنائع     .  في حكم صيام التطوع   

                                                             

ع حاشـية العـدوي      م  للخرشي خليل مختصر  شرح ،)٢/٥٣٠ (للقرافي  الذخيرة :ينظر )١(
 شـرح  فـي   التوضـيح  ،)٢/٤١٤ (خليل مختصر شرح في الجليل  مواهب ،)٢/٢٤٣(

  )٢/٤٥٩ (الحاجب ابن مختصر
  

 فـي  المطالـب  أسنى ،)٢/١٨٤ (المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني :ينظر )٢(
، ٣/٤٥٧، تحفة المحتـاج     ٣/٢٠٨، نهاية المحتاج    ٤٤٧ )١/٤٣١ (الطالب روض شرح
حاشـيتا قليـوبي    ،٢/٣٠٤إعانـة الطـالبين    ،٢/٣٥١ية الجمل على شرح المنهج      حاش

 الكريم بشرى المسمى الحضرمية المقَدمة ،شَرح١/٢٦٣ ، المنهاج القويم  ٢/٩٣ وعميرة
  .١/٥٣٨) التَّعليم مسائل بشَرح

   

 الفـروع  ،)٣٤٤-٣/٣٤٣ (للمـرداوي  الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف :ينظر )٣(
  ٢/٣٣٨ كشاف القناع، ٣/٥١، المبدع)٥/٨٦ (الفروع وتصحيح

  
  
  



       ال

 - ٢٥ -

اما فَالَْأيلٌّ كُلُّهحم نَا، لَهِعنْد وهةُ وايٍد ِرومحم نِنيفَـةَ،  َأِبي عح  ـوزجيو  مـوص 
 لَـه  آدم ابِن عمِل كُلُّ« )e(: النَِّبي ِلقَوِل كُلِّها الَْأياِم ِفي رمضان خَاِرج التَّطَوِع

: َأيـامٍ  ثَلَاثَـةَ  شَهٍر كُلِّ ِمن صام من«: وقَوِلِه »ِبِه َأجِزي وَأنَا ِلي ِإنَّهفَ الصوم إلَّا
 جعـلَ  فَقَد »كُلَّها السنَةَ صام فَكََأنَّما عشَر، والْخَاِمس عشَر، والراِبع عشَر، الثَّاِلثَ
  .الْعموِم علَى ِللصوِم محلا كُلَّها السنَةَ
  لُهقَوو »نم امص انضمر هعَأتْبِبِستٍّ و اٍل ِمنا شَوفَكََأنَّم امص رهالد  كُلَّـه« 
 َأِميـر  الْمتَطَـوع  الصاِئم«: وقَولُه فَصٍل، غَيِر عن ِللصوِم محلا كُلَّه الدهر جعَل
 حسنًا الصوم كَان لَها الَِّتي الْمعاِني وِلَأن »يصم لَم شَاء وِإن ،صام شَاء إن نَفِْسِه،

 إلَّا ِللصوِم، محلا كُلُّها الَْأيام فَكَانَتْ الَْأياِم ساِئِر ِفي موجودةٌ ذَكَرنَا ما وِهي وِعبادةً
َأنَّه هكْري موا ِفي الصِضهعب، بتَحسيِض ِفي وعالْب.(  

بأن الست تدخل في مطلق التطوع، فيجوز صومها في أي          : فيمكن أن يقال    
   .وقت
 ألنه قد جاء النص على اختـصاصها فـي    ؛بأنها ال تدخل  : ويمكن أن يقال    

  .واهللا أعلم. وقت معين
صوم ست من شوال فـي غيـر         بجواز استدل القائلون : أدلة القول األول    

   :أدلة منهاشوال ب
من صام رمضان ثم أتبعه     :()r(قال النبي   :  قال t)(أبو أيوب   حديث   -١  
 .)١() من شوال، كان كصيام الدهرستاً

                                                             

 لرمضان، رقم  أتباعا شوال من أيام ستة صيام استحباب أخرجه مسلم في صحيحه، باب     )١(
)٢/٨٢٢، )١١٦٤.  



 ة  ا ان/ اره 

 - ٢٦ -

فَصٍل، وإنما خـص     غَيِر عن ِللصيام محلا كُلَّه الدهر جعَل: ((وجه الداللة   
  .)١(والتيسير التخفيف لمجرد شوال من بكونها الستة

  

 برمـضان  إلحاقها من خوفا غيره في صيامها مالك واستحب( :افيالقر قال  
 مـن  قربـه  بسبب المكلف على للخفة شوال من الشرع عينها وإنما الجهال عند

بـين   جمعـا  التـأخير  فيـشرع  غيـره  فـي  حاصـل  فالمقصود وإال الصيام
  .)٢())مصلحتين

ِة صيام رمضان وِستٍّ قَاِعد  بين والِْماَئة  في الْفَرقُ الْخَاِمسأيضاقال و ·  
َأنَّـه   الثَّاِني(( َأو سبٍع ِمن شَواٍل ،وصيام خَمٍس ِمن شَواٍل وبين قَاِعدِة صيامِه

)e( ا قَاَل ِمنكَلَِّف إنَّمِة ِرفْقًا ِبالْماِلِكيالْم اٍل ِعنْدِديثُ؛شَوح ٍد ِبالـصيام    ِلَأنَّههع
لَيع كُونَلفَيهِه َأس،انضمر نا عهتَْأِخيرو     ـانمَل الزتَطَـاوِلَئلَّا ي مهُل ِعنْدَأفْض

انضمقَ ِبرلْحاِل فَيهالْج ٣(ِعنْد(  
  )٤(»ِبِه َأجِزي وَأنَا ِلي فَِإنَّه الصيام إلَّا لَه آدم ابِن عمِل كُلُّ« -٢  
  ٣- »نم امص ٍرشَ كُلِّ ِمناٍم ثَلَاثَةَ هالثَّاِلـثَ : َأي  ،ـشَرع  اِبـعالرو  ،ـشَرع 

الْخَاِمسو ،شَرا عفَكََأنَّم امنَةَ صا الس٥(»كُلَّه(.  

                                                             

  .١/١٢٢منح الجليل  ،٢/٧٧بدائع الصنائع : ينظر )١(

ـ  مختـصر  شـرح  ،٢/٤١٤ للحطاب الجليل ، مواهب ٢/٥٣٠الذخيرة  ) ٢( للخرشـي   لخلي
٢/٢٤٣.  

 .٢/١٩١ الفروق أنواء في البروق أنوار )٣(

شُـِتم،   ِإذَا صـاِئم  ِإنِّـي  يقُـولُ  هْل :الصوم، باب : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     )٤(
  .١/٨٧١، )١٩٠٤(برقم

  .٢/٧٧بدائع الصنائع  )٥(



       ال

 - ٢٧ -

 علَـى  ِللـصيام  محلـا  كُلَّهـا  السنَةَ جعَل فَقَد: ((وجه الداللة من الحديثين     
  .)١())الْعموِم

  

    :  

 كون الشرع يجعل السنة كلها محال للصوم، ال يلزم له أن يجعل فـضل            -أ  
صيام أيامها مساوياً لفضل صيام ست من شوال، وهذا أمر تـوقيفي ال تنتجـه               

  .العقول
لصيام الست التي جاء تخصيصها بـشوال        أن اعتبار السنة كلها محالً     -ت  
 .  عن ذلكهدار لخطاب الشارع، وحمل له على العبث، والشرع منزهإفيه 

 وال  ،وعلى مهدرها الـدليل   دات الشارع،   يأن األصل هو االعتبار بتقي     -ج  
  .دليل
  ٤- ))ِلَأنو اِنيعا الَِّتي الْملَه نًا الصيام كَانسةً حادِعبو  ِهـيـا  ونَـا  مذَكَر 

 ِفـي  الصيام يكْره َأنَّه إلَّا لصيام،ِل محلا كُلُّها الَْأيام فَكَانَتْ الَْأياِم ساِئِر ِفي موجودةٌ
  .)٢())الْبعِض ِفي ويستَحب بعِضها،

  .ويناقش بما سبق من مناقشة  
   

 استدل القائلون بعدم جواز صوم ست من شوال في غير           أدلة القول الثاني    
   :شوال   بأدلة منها

 ثم أتبعـه  من صام رمضان( :)r(قال النبي   :  قال t)(أبو أيوب   حديث   -  
  .)٣() من شوال، كان كصيام الدهرستاً

                                                             

 .٢/٧٧بدائع الصنائع  )١(

 .٢/٧٧بدائع الصنائع  )٢(

 .سبق تخريجه) ٣(



 ة  ا ان/ اره 

 - ٢٨ -

ِللِْعبـادِة   خُصوص شَواٍل مراد ِلما ِفيـِه ِمـن الْمبـادرةِ   ((  أن:وجه الداللة  
وساِرعوا إلَى مغِْفـرٍة ِمـن      {و  } فَاستَِبقُوا الْخَيراتِ  {:)U(واِلاسِتباِق إلَيها ِلقَوِلِه    

كُمبر {، لَىوَأو وفَه الظَّاِهر هداعس نمِديِث، و١())ِلظَاِهِر لَفِْظ الْح(.  
بعـدم  ل  القائ الثانيهو القول   -والعلم عند اهللا   - الذي يترجح لدي  : الترجيح  

 ألن تخصيص شـوال مـراد مـن         ؛جواز صوم ست من شوال في غير شوال       
  .الحديث

  
                    

                                                             

 .٢/١٩١الفروق   أنواء في البروق نوارأ )١(



       ال

 - ٢٩ -

ا  ا  

  يام مطلق التطوع قبل قضاء رمضانحكم ص
  

اختلف الفقهاء في حكم صيام مطلق التطوع قبل قضاء رمضان على ثالثة              
  :أقوال
، )٣(، والظاهريـة  )٢(، وأحمـد فـي روايـة      )١(الحنفية ذهب :القول األول   

 قـضاء  قبل بالصوم التطوع جواز إلى :)٤()~( عثيمين   نواختيار الشيخ اب  
  .كراهة غير من رمضان

  .الكراهة مع الجواز  إلى)٦(، والشافعية)٥( ذهب المالكية:ل الثانيالقو  

                                                             

، المحـيط البرهـاني     ٤/١٢٠ ، البناية ٢/١٠٤ الشرائع ترتيب في الصنائع  بدائع :ينظر )١(
، ٦/٢٣٩ ، البحـر الرائـق    ١٢٩/ ٤، تبيين الحقائق  ٢/٤٢٣ حاشية ابن عابدين   ،٢/٣٩٢

  .٢/٤٤١،درر الحكام شرح غرر األحكام ١/١٣٠، الكتاب ١/١٤٦ تحفة الملوك
   

الشرح الكبير علـى المقنـع    ،٣/٣٤٩، اإلنصاف ٥/١١، الفروع  ٣/١٥٥المغني  : ينظر )٢(
٣/٨٤   

  .٣/٣٠٩ األحكام البن حزم  :ينظر )٣(
 

   

 .٦/٤٤٣الشرح الممتع : ينظر )٤(

ـ  للشيخ الكبير الشرح، )٢/٤١٧ (خليل مختصر شرح في الجليل مواهب :ينظر )٥(  درديرلل
 الـسالك  بلغـة " الصغير الشرح على الصاوي شيةاح ،٥١٨ ،١/٥١٨ الدسوقي وحاشية
  . ١/٦٩٤ "المسالك ألقرب

    

، مغنـي محتـاج     ٢/١٨٤ المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنينهاية ال : ينظر )٦(
  .٧٤م٢حاشيتا قليوبي وعميرة  ،٢/٣٥٠

   



 ة  ا ان/ اره 

 - ٣٠ -

 قـضاء  قبـل  بالـصوم  التطوع حرمة إلى )١(الحنابلة ذهب :القول الثالث   
 أن مـن  بـد  وال للقضاء، الوقت اتسع ولو حينئذ التطوع صحة وعدم رمضان،

    .أيضا الفرض بعد صامه نذر عليه كان وإن يقضيه، حتى بالفرض يبدأ
استدل القائلون بجواز صيام التطوع قبل قضاء رمضان        : دلة القول األول  أ  

  :بما يلي
فاآلية دلت على أن القضاء على التراخي       } فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر   {: قوله تعالى  - ١

 فجـاز  موسـع،  بوقـت  تتعلق عبادة ألنها، و )٢(فيجوز التطوع قبل القضاء   
  . )٣( كالصالةفعلها قبل وقتها في التطوع

كان يكون علي الصوم من رمـضان، فمـا         (( : قالت )(حديث عائشة    -٢
  .)٤())شعبان  أستطيع أن أقضيه إال في

 كانـت  ولـذلك  الفريضة، قبل تتنفل كانت )( عائشة أن :الداللة وجه  
   .)٥(إليها يندب كان )e( النبي ألن الست؛ تصوم

                                                             

، ٢/٣٣٤كـشاف القنـاع     ،٣/٣٤٩، اإلنـصاف    ١/٣١٦، اإلقناع   ٣/١٥٥المغني  : ينظر)١(
  .١/٨٢، دليل الطالب ٢/٣٧٩ح منتهى اإلرادات شر

  

، البحـر   ٤/١٢٩ ، تبيـين الحقـائق    ٢/١٠٤  الـشرائع  ترتيب في الصنائع  بدائع :ينظر )٢(
 .٢/٤٢٣ ، حاشية ابن عابدين٦/٢٣٩الرائق

، شـرح العمـدة     ١٣القواعد البن رجب الحنبلي ص     ،٣/١٥٤ قدامة البن المغني: ينظر )٣(
  . ١/٣٥٨البن تيمية 

     

متــى يقــضى قــضاء : ، بــاب)١٨٤٩(أخرجـه البخــاري فــي صــحيحه، بـرقم    )٤(
 في رمضان قضاء: ، باب )١٨٤٩( ، وأخرجه مسلم في صحيحه، برقم     ٣/٦٨٩رمضان،
  .٢/٨٠٢شعبان،

 
   

 ).المكتبة الشاملة( ٥/٦٦شرح زاد المستقنع للشنقيطي  )٥(



       ال

 - ٣١ -

في شعبان، ويبعد   ألن عائشة أخبرت أنها تقضي رمضان        ((:قال ابن تيميه    
ال يفطـر،   : أن ال تكون قد تطوعت بيوم، مع أن النبي كان يصوم حتى يقـال             

ال يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكـان يكثـر           : ويفطر حتى يقال  
  . )١()) من كل شهرامصوم االثنين والخميس، وكان يصوم ثالثة أي

    : استداللهم بحديث عائشة بما يلييمكن أن يناقش  
 وال  ، وعلى مثبته الدليل   ،يفيد نفي الصيام   )(أن ماجاء عن عائشة      -أ  
 .دليل

  . أنها لو كانت ستصوم نفالً لصامت القضاء لكونه أولى -ب  
 هـو مكـان     ،أن المعنى الذي ألجله تؤخر صيام القضاء  إلى شعبان          -ج  

ـ         )e(رسول اهللا    ان  منها، وهذا المعنى يتحقق في الصوم فرضاً، أو نفالً، فإذا ك
  . فسيكون مانعاً لها من صيام النفل،سيمنعها من صيام القضاء

ن عائشة  أمن  ) ٢(ويمكن أن يستدل ألصحاب هذا القول بما جاء في الموطأ           
  .  كانت تصوم عرفة

بأن ذلك بعد موت النبي فإنها قد كانت حائضاً يوم عرفـة فـي     :وينـاقش   
  .  )e( حجتها مع النبي

أن : )٣(طي في شـرحه علـى زاد المـستقنع        وقد جاء عن الشيخ الشنقي     ·  
عائشة كانت تصوم الست، وعاشوراء، ولم أقف على هذا، وعلى فرض صحته            

  واهللا أعلم . ، أو بعد مماته)e(فإنه يناقش بأنه كان محموالً على حال سفر النبي 
                                                             

 . ١/٣٥٨العبـاس  أبـو  نـي الحرا تيمية بن الحليم عبد بن ألحمد الفقه، في العمدة شرح )١(
  .العطيشان صالح سعود : تحقيق١٤١٣ األولى،/الرياض ط - العبيكان مكتبة

   

 .١/٣٧٥ الموطأ )٢(

  .١١/٢١شرح زاد المستقنع : ينظر )٣(



 ة  ا ان/ اره 

 - ٣٢ -

استدل القائلون بجواز صيام التطوع قبل قضاء رمضان         :أدلة القول الثاني    
  :ا يليبم مع الكراهة

  : أما دليل الكراهة،سبق بيان دليل الجواز في أدلة القول األول  
  .)١(وعدم فوريته،ن التطوع قبل أداء الواجب يلزم منه تأخير الواجبأل  
 قبـل  بالـصوم  التطـوع  جوازبما تقدم في أدلة القول األول من        : ويناقش  
فاآلية دلت علـى أن     } خَرفَِعدةٌ من َأياٍم أُ   { :  قوله تعالى   :، وهي رمضان قضاء

ويناقش أيضا حملهم التطـوع  ، القضاء على التراخي فيجوز التطوع قبل القضاء  
  :على الكراهة بما يلي

العمل الصالح الذي ال يفوت ما هو أولى منـه، يكـون             أن الزم قولهم هذا     
  :تركه أولى من فعله، وبيانه

اً، لكنه إذا صـام  قضاء رمضان ال يكون على قولهم مذموم       أن من أخر   -أ  
وهـذا غيـر    !تطوعاً في ذلك الوقت الذي أخر فيه القضاء صار عمله مكروهاً            

   .معهود وال معلوم عن الشرع
مذموما فكذا ينبغـي أن     فيه  أن وقت الفريضة الموسع ال يكون التنفل         -ب  

  . يكون في الصوم
 قبـل  بالـصوم  التطوع حرمةاستدل الحنابلة القائلون ب    :أدلة القول الثالث    
   :، بأدلة منهارمضان قضاء

                                                             

 الصغير الشرح على الصاوي حاشية،  ١/٥١٨ الدسوقي،  ٢/٤١٧مواهب الجليل   : ينظر )١(
  . ١/٦٩٤"المسالك ألقرب السالك بلغة"

   



       ال

 - ٣٣ -

  

 مـن  وعليه تطوعا، صام من«: قال )r( اهللا رسول أن هريرة، وأب حديث -١
  .)١())يصومه حتى منه يتقبل ال فإنه يقضه، لم شيء رمضان

  .أنه ال يجوز صيام التطوع قبل القضاء: وجه الداللة  
ه ابـن  الحديث يروي: ((قال البهوتي. الحديث غير صحيح  هذابأن :نوقش  

 الحـديث  ضـعف قـد   و)٢())متـروك  وفي سياقه ما هو لهيعة، وهو ضعيف،
  .األلباني، كما تقدّم

بالصوم قبل القضاء، باآلثار الواردة فـي هـذا          واستدلوا على منع التطوع    -٢
 : المعنى، ومنها

 

 عن حماد قال سألت إبراهيم وسعيد بن جبير، عن رجل عليه أيـام مـن               )أ
  .)٣(يبدأ بالفريضة: ؟ قاالالعشر رمضان أيتطوع في

إن :  وسأله رجل، فقـال t)( سمعت أبا هريرة: وعن عثمان بن موهب قال) ب
بـل ابـدأ بحـق اهللا     ال: قال. علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر

  .)٤(فاقضه، ثم تطوع بعد ما شئت
                                                             

، وعلق عليه الشيخ  شعيب األرنؤوط ١٤/٢٦٩، )٨٦٢١( مسنده، برقم أخرجه أحمد في )١(
: ، بـرقم  ٢/٢٣٥ضعيف، السلسلة الضعيفة    : وقال الشيخ األلباني  . ضعيف إسناده: بقوله
 األوسـط  فـي  والطبراني أحمد رواه (:٣/٢٣٢ ، وقال الزيلعي في مجمع الزوائد     ٨٣٨

 لهيعـة  ابن وفيه (:٣/١٩٦ي في موضع آخر     وقال الزيلع  .)حسن حديث وهو باختصار
فتح الغفار الجامع ألحكام     : وينظر) الصحيح رجال رجاله وبقية كالم، وفيه حسن وحديثه

  .٢/٩٠١سنة نبينا المختار للصنعاني 
 

  

   .٤/٤٠٢وينظر المغني  ٢/٣٣٤كشاف القناع ) ٢(
  .٧٧١٣: ، برقم٤/٢٥٦مصنف عبد الرزاق  )٣(

 
  

  .٨١٧٨: ، برقم٤/٢٨٥ برىسنن البيهقي الك) ٤(
 

  



 ة  ا ان/ اره 

 - ٣٤ -

الرجل بصيام في العـشر وعليـه صـيام          أنه كره أن يتطوع   : وعن عطاء ) ج
 .)١(واجب

، وقـد    الـسلف   بأنه ال دليل على المنع سوى كالم بعـض         :يمكن أن يناقش    
  .عارضه ما تقدم

يتطوع وعليه قضاء من رمضان، مثـل   مثل الذي: وعن هشام عن أبيه قال) د
  . )٢(الذي يسبِّح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة

إذا تـضايق وقـت      بأن التسبيح ال يكون ممنوعـاً إال      : ويناقش أثر هشام    
توبة بحيث ال يتسع لغيرها، ومثل هذا تقوله في صوم التطـوع إذا ضـاق               المك

وقت القضاء بحيث لم يعد متسعاً لغيره، أما إذا كان الوقت واسعاً فال ما نع من                
  .  صوم التطوع، كما ال مانع من صالة النافلة حال اتساع الوقت

 قبـل  بها التطوع يصح فلم المال، جبرانها في يدخل عبادة الصوم أن -٣    
  .)٣(كالحج فرضها، أداء

الحج معـين،   بأن القياس على الحج غير مسلّم؛ ألن وقت: يمكن أن يناقش  
 وال يكفي الوقت فيه إال ألداء الفريضة، بخالف الصوم، فـإن القـضاء وقتـه              

  .)٤(موسع، وهناك وقت للتطوع قبله
 

القائـل   هـو القـول األول،   -اهللاوالعلم عند - ،الذي يترجح لدي : الترجيح  
  .، لقوة أدلتهمالتطوع قبل القضاءبجواز صوم 

                                                             

  .٧٧١٦: ، برقم٤/٢٥٧ مصنف عبد الرزاق  )١(
 

  

  .٩٢٨٨: ، برقم٢/٣٠٥أبي شيبة  مصنف ابن  )٢(
 

   

، المبـدع   )١/٣١٦ (حنبل بن أحمد اإلمام فقه في  اإلقناع ،)٣/١٥٤ (قدامة البن المغني )٣(
 عن القناع افكش،  )٣/٨٤ (المقنع متن على الكبير الشرح،  ١/٣٥٧شرح العمدة    ،٣/٥٧

  )٢/٣٣٤ (اإلقناع متن
    

  .بتصرف ٢/٢٥٣الكافي ال بن قدامة : ينظر )٤(



       ال

 - ٣٥ -

  ا ادس

  حكم صيام الست من شوال ملن عليه قضاء من رمضان
  

حكم التطوع بالصيام لمن عليـه صـيام        (هذه المسألة لها تعلق بما قبلها       
القائلون بجواز صيام مطلق التطوع قبل قضاء        - ، حيث اختلف الفقهاء   )فرض

يام الست من شوال لمن عليه قضاء من رمـضان علـى            في حكم ص   -رمضان
  :  قولين
صيام الست من شوال لمـن        إلى عدم جواز   )١(ذهب الحنابلة  :القول األول   

  .عليه قضاء من رمضان
، والحنابلـة،   )٤( وقول للمالكية  ،)٣( والشافعية )٢(ذهب الحنفية : القول الثاني   

الست من شوال لمـن عليـه       صيام    إلى جواز  )٦( وغيره ،)٥(اختارها ابن قدامه  
  .قضاء من رمضان

  : أبرز ما أستدل به الحنابلة : أدلة القول األول  
من صام رمضان ثـم أتبعـه       ( :)r(قال النبي   :  قال t)(أبو أيوب   حديث    
 .)٧() من شوال، كان كصيام الدهرستاً

                                                             

 ،٣/٣٤٤اإلنصاف  ،٣/٥٧، المبدع ٣/٨٠الفروع  ،١/٣٥٩الكافي  :ينظر )١(

 بدائع الصنائع :ينظر )٢(

  ،٢/٢٠٨نهاية المحتاج  :ينظر )٣(
  ١/٥١٨، حاشية الدسوقي ٢/٤١٧مواهب الجليل : ينظر ٤)(
 ١/٣٥٩الكافي : ينظر )٥(

  ٣/٣٤٤، اإلنصاف٣/٨٠الفروع : ينظر )٦(
لرمـضان،   أتباعـا  شوال من أيام ستة صيام استحباب أخرجه مسلم في صحيحه، باب     )٧(

 .٢/٨٢٢، )١١٦٤(رقم



 ة  ا ان/ اره 

 - ٣٦ -

على صـوم رمـضان    أفاد تعليق األجر المذكور فالحديث :وجه االستدالل  
فاتـه   اعه بست من شوال، فمن ابتغى هذا األجر يلزمه أن يقضي ماكامالً وإتب

  .ليتحقق له صيام رمضان، ثم يصوم الست من شوال
  :أدلة القول الثاني  
   األدلة السابقة في جواز التطوع بالصوم قبل القضاءبعموماستدلوا   
خاص، والخـاص يقـدم علـى       ...) من صام رمضان  (بأن حديث   : نوقش  
  .  العام
 هو القول األول، القائل بعدم       -اهللاوالعلم عند   -  الذي يترجح لدي  : يحالترج  

  .جواز صوم الست من شوال قبل القضاء، لقوة أدلتهم
  

                    
  
  
  
  



       ال

 - ٣٧ -

E  
     

   :وبعد أن من اهللا علي بإتمام هذا البحث، الذي بينت فيه  

 قضاء صيام الست من شوال إذا أفسدها         وحكم حكم صيام ست من شوال،        
وحكم صيام   عذر، وبيان حكم التتابع، والتفرق في صيام الست من شوال،         لغير  

 شوال، وحكم صيام مطلق التطوع قبل قـضاء رمـضان،           الست في غير شهر   
  .حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضانو
  

  ا ا إ :  

  .  ت من شوالاستحباب صيام س  
 .ال يجب قضاء الست من شوال إذا أفسدها لغير عذر - ١

 .تتابع الست من شوال بعد العيد مباشرة أفضل لمستطيع - ٢

عدم جواز صيام الست من شوال في غير شوال؛ ألن تخـصيص شـوال               - ٣
 .مراد من الحديث

 .جواز صوم التطوع قبل القضاء - ٤

 .عدم جواز صوم الست من شوال ك قبل قضاء رمضان - ٥

   

    ا  مَُّ ّ و آ و وو 
  

 
    



 ة  ا ان/ اره 

 - ٣٨ -

Fو K  
  

 :النـشر  األنصاري، دار  زكريا الطالب،   روض شرح في المطالب أسنى - ١
 ،األولـى  :، الطبعـة  م٢٠٠٠ – ـه ١٤٢٢ - بيروت - العلمية الكتب دار

  .تامر محمد محمد .د :تحقيق
 المعـين  فـتح  علـى  حاشية هو (المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة - ٢

             عثمـان ) بـالبكري  المـشهور  (بكـر  أبو) الدين بمهمات العين قرة بشرح
 الفكر دار: ، الناشر )هـ١٣١٠: المتوفى (الشافعي الدمياطي شطا محمد بن

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،: والتوريع، الطبعة والنشر للطباعة
 يـدي  بـين  بالـسيف  بعثـت ( )e( النبي قول من باإلذاعة الجديرة الحكم - ٣

 السالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين ، لزين )الساعة
ـ ٧٩٥: المتـوفى  (الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي،  القـادر  عبـد : ت ،)هـ

: النـشر  سـنة  األولى،: دمشق، الطبعة  – المأمون دار: األرناؤوط، الناشر 
  .م١٩٩٠

 زكريـا  البـي  ،))والمطيعـي  كيالسب تكملة مع ((المهذب شرح المجموع - ٤
 .، دار الفكر)هـ٦٧٦: المتوفى (النووي شرف بن يحيى الدين محيي

     سـليمان  ،)الخطيـب  علـى  البجيرمي( الخطيب شرح على الحبيب تحفة - ٥
 - العلميـة  الكتـب  دار :النـشر  دار الشافعي البجيرمي عمر بن محمد بن

 .األولى/ م، ط١٩٩٦- هـ١٤١٧ - لبنان/ بيروت

 األزهـري،  العجيلـي  منـصور  بن عمر بن لسليمان ،على الجمل حاشية - ٦
 بدون: الفكر، الطبعة  دار: ، الناشر )هـ١٢٠٤: المتوفى (بالجمل المعروف

  تاريخ وبدون طبعة



       ال

 - ٣٩ -

 قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد قدامة،   البن  المغني -٧
  مكتبة ،المقدسي قدامة نباب الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي
 .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨ بدون،/القاهرة، ط

 الدين بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن عبد العمدة،   شرح العدة - ٨
ـ ١٤٢٤ بدون، /ط القاهرة، الحديث، دار ،)هـ٦٢٤: المتوفى (المقدسي  هـ
  .م ٢٠٠٣

 الـسيوطي  المنتهـى، مـصطفى    غايـة  شـرح  في النهى أولي   مطالب - ٩
  .م١٩٦١دمشق،  اإلسالمي، المكتب: ت باني،الرحي

  المرداوي، سليمان بن علي الدين لعالء الفروع تصحيح ومعه الفروع -١٠
 المقدسـي  الـدين  شمس اهللا، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد      

التركـي،   المحـسن  عبـد  بن اهللا عبد :ت الحنبلي، الصالحي ثم الرامينى
 البن الفروع «.م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ولىاأل: الرسالة، الطبعة  مؤسسة

 »الفـروع  تـصحيح « - بفاصـل  مفصوال - يليه الصفحة بأعلى »مفلح
 .للمرداوي

 البهـوتي،  إدريـس  بن يونس بن منصور اإلقناع، متن عن القناع  كشاف -١١
 دار هـالل،  مـصطفى  مـصيلحي  هالل :ت ،)هـ١٠٥١ (سنة المتوفى

  .هـ١٤٠٢ ط بيروت، :الفكر
 :الفكر دار السيواسي، الواحد عبد بن محمد الدين لقدير، كمال ا فتح شرح -١٢

  .بيروت
    حـسن  األرواح، ونجـاة  اإليضاح نور شرح الفتاح بإمداد الفالح مراقي -١٣

  .الحنفي الشرنباللي علي بن عمار بن



 ة  ا ان/ اره 

 - ٤٠ -

 محمـد،  بـن  إبـراهيم  بـن  الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -١٤
 - الثانيـة : الطبعة اإلسالمي، الكتاب دار ،المصري نجيم بابن المعروف

  .تاريخ بدون
 دار النعمـان،  حنيفـة  أبـي  األعظـم  اإلمـام  مذهب في الهندية الفتاوى -١٥

  .م١٩٩١ - هـ١٤١١الفكر
 محمـد  عابـدين،  ابن المختار، الدر على المحتار رد عابدين ابن حاشية -١٦

-الفكـر  ردا ،الحنفـي  الدمـشقي  عابـدين  العزيز عبد بن عمر بن أمين
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية، / ط    بيروت،

 يوسـف  بـن  القاسـم  أبي بن يوسف بن محمد خليل، لمختصر واإلكليل -١٧
    العلميـة،  الكتـب  دار المـالكي،  المواق اهللا عبد أبو الغرناطي، العبدري

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦ األولى، /ط
           اهللا، عبـد  بـن  محمـد  بـن  أحمد بن محمد القاسم، أبو الفقهية، القوانين -١٨

 .)هـ٧٤١: المتوفى (الغرناطي الكلبي جزي ابن

     الفكـر،  دار البلخـي،  الـدين  نظـام  برئاسة علماء لجنة الهندية، الفتاوى -١٩
  .هـ ١٣١٠ الثانية،/ ط

     مـسعود  بـن  بكـر  أبو الدين، لعالء الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع  -٢٠ 
ـ ١٤٠٦ الثانيـة، / العلمية،ط الكتب دار الحنفي، الكاساني أحمد بن  - هـ

 .م١٩٨٦

 محمـد  عابـدين،  ابن المختار، الدر على المحتار حاشية ابن عابدين رد    -٢٢
 -الفكـر  دار الحنفـي،  الدمـشقي  عابـدين  العزيز عبد بن عمر بن أمين

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية، /ط    بيروت،



       ال

 - ٤١ -

 بـأعلى  »مرتاشـي للت األبـصار  تنـوير  شرح للحصفكي المختار الدر« -٢٣
 المـسماه  عليه، »عابدين ابن حاشية« - بفاصل مفصوال - يليه الصفحة

 »المحتار رد«

 المعـالي  حنيفـة، أبـو    أبي اإلمام فقه النعماني الفقه في البرهاني  المحيط -٢٤
 البخـاري  مازةَ بن عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود الدين برهان
 الكتـب  دار الجنـدي،  سامي الكريم عبد: ت )هـ٦١٦: المتوفى (الحنفي
  .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ األولى،/ ط،بيروت العلمية،

حجـي،   محمـد  : ت القرافـي،  إدريـس  بن أحمد الدين شهاب الذخيرة، -٢٥
  .م١٩٩٤ الغرب، بيروت، دار :الناشر

 يوسـف  بن الباقي عبد بن مالك، محمد  اإلمام موطأ على الزرقاني شرح -٢٦
 الثقافـة  مكتبـة  سعد، الرءوف عبد طه: زهري،تاأل المصري الزرقاني

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ األولى،/ القاهرة،ط – الدينية
 الدسـوقي  عرفـة  بن أحمد بن محمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية-٢٧ 

  .بدون/الفكر، ط دار ، )هـ١٢٣٠: المتوفى (المالكي
   محمـد  اهللا عبد أبو الدين خليل، شمس   مختصر شرح في الجليل مواهب -٢٨

بالحطـاب   المعـروف  المغربـي،  الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،: الفكر، الطبعة دار :المالكي، الرعيني

عادل عبد الموجود وعلي معـوض،  :  شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق  -٢٨
  . م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

 الـضحاك،  بـن  موسـى  بـن  سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن -٢٩
البـاقي،   عبـد  فؤاد ومحمد شاكر، محمد أحمد: ت عيسى، أبو الترمذي،



 ة  ا ان/ اره 

 - ٤٢ -

 الثانيـة،  / ط مـصر،  الحلبـي،  البـابي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة
  .م ١٩٧٥ - هـ١٣٩٥

   يوسـف،  بـن  الرحمن عبد بن يوسف الرجال،   أسماء في الكمال تهذيب -٣٠
 بـشار  : ت القـضاعي،  محمـد  أبي الزكي ابن الدين جمال الحجاج، أبو

 األولـى،  / ط،  بيـروت  – الرسـالة  مؤسـسة : معروف، الناشـر   عواد
  .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠

         ،الحنفـي  الجـصاص  الـرازي  بكـر  أبـو  علي بن أحمد القرآن، حكام-٣١
لبنـان،   – بيـروت  العلمية الكتب دار شاهين، علي محمد السالم عبد :ت
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ األولى،/ط

            أشـرف  : ت العراقـي،  الفـضل  األسـفار، أبـو    حمـل  عـن   المغني -٣٢
  .م، الرياض١٩٩٥ - هـ١٤١٥ النشر سنة، طبرية مكتبة المقصود، عبد

 اهللا عبـد  أبـو  المالكي الخرشي اهللا عبد بن محمد خليل، مختصر شرح -٣٣ 
 طبعة بدون: روت، الطبعة بي ،للطباعة الفكر دار - )هـ١١٠١: المتوفى(

  .تاريخ وبدون
 لجنة محمد، تحقيق  أبو الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن المحلى، علي  -٣٤

  .بيروت النشر الجديدة، مكان اآلفاق دار العربي، الناشر التراث إحياء
 :المزي، تحقيق   الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسف الكمال، تهذيب -٣٥

 ،األولـى  الطبعـة  بيـروت،  – الرسالة مؤسسة معروف، عواد بشار. د
  .م١٩٨٠ – ١٤٠٠

 حجـر  بـن  أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو التهذيب، تهذيب -٣٦
 الهنـد،   النظامية، المعارف دائرة مطبعة ،)هـ٨٥٢: المتوفى (العسقالني

  .هـ١٣٢٦ األولى، الطبعة



       ال

 - ٤٣ -

    هـالل  بـن  حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو الرجال، ومعرفة  العلل -٣٧
 عبـاس،  محمد بن اهللا وصي: ت ،)هـ٢٤١: المتوفى (الشيباني أسد بن
  .م ٢٠١ - هـ ١٤٢٢ الثانية،: الرياض، الطبعة، الخاني دار

 دار النـسائي،  الـرحمن  عبـد  أبو شعيب بن أحمد الكبرى، النسائي سنن -٣٨
ــب ــة الكت ــروت، – العلمي ــة بي ــى الطبع              م،١٩٩١ - ١٤١١ ،األول

  .حسن كسروي سيد، البنداري سليمان الغفار عبد .د :ت
: المتـوفى  (الجرجـاني  عـدي  بن أحمد أبو الرجال، ضعفاء في الكامل -٣٩

 الفتاح معوض، عبد  محمد علي-الموجود عبد أحمد عادل: ، ت )هـ٣٦٥
 األولـى، : لبنـان، الطبعـة   -بيـروت  - العلمية الكتب: سنة، الناشر  أبو

  .م١٩٩٧هـ١٤١٨
 أبـو  الجـوزي  بن محمد بن علي بن الرحمن عبد والمتروكين،  الضعفاء -٤٠

  :النـشر  العلميـة، سـنة    الكتب دار :القاضي، الناشر  اهللا عبد: ت الفرج،
  .هـ١٤٠٦ :النشر بيروت، سنة :النشر  مكان١٤٠٦

    التميمـي،  معبـد،  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن  الثقات، محمد  -٤١
 وزارة: بإعانـة  طبـع  ،)هـ٣٥٤: المتوفى (البستي ارمي،الد حاتم، أبو

 المعيد عبد محمد الدكتور: مراقبة الهندية، تحت  العالية للحكومة المعارف
 العثمانيـة  المعـارف  دائـرة : العثمانية، الناشر  المعارف دائرة مدير خان

  .١٩٧٣ =  ه ١٣٩٣ األولى،: الهند، الطبعة الدكن آباد بحيدر
 الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن الخالف، عبد  أحاديث في  التحقيق -٤٢

 العلمية، سنة  الكتب دار السعدني، محمد الحميد عبد مسعد :ت الفرج، أبو
  .بيروت النشر هـ، مكان١٤١٥ النشر



 ة  ا ان/ اره 

 - ٤٤ -

 المـارديني  عثمان بن علي بن الدين عالء للعالمة:النقي، المؤلف   الجوهر -٤٣
  .روتالتركماني، دار الفكر، بي بابن الشهير

     الكبيـر،  الـشرح  فـي  الواقعة واألثار األحاديث تخريج في المنير  البدر -٤٤
 الـشافعي  أحمـد  بـن  علـي  بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن

        اهللا وعبـد  الغـيط  أبـو  مـصطفى : ، ت )هـ٨٠٤: المتوفى (المصري
-الريـاض  - والتوزيـع  للنشر الهجرة دار كمال، بن وياسر سليمان بن
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ولى،األ: الطبعة، لسعوديةا

 عاصـم  بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو  االستذكار، -٤٥
 علي محمد عطا، محمد سالم : ت ،)هـ٤٦٣: المتوفى (القرطبي النمري

ـ ١٤٢١ األولـى، : الطبعـة ،  بيروت – العلمية الكتب دار معوض،  –هـ
  .م٢٠٠٠

 محمـد  أبو إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد والتعديل، الجرح -٤٦ 
 ،األولـى  الطبعـة  بيروت، – العربي التراث إحياء دار التميمي، الرازي
  .م١٩٥٢ – هـ١٢٧١

 يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد خليل،   لمختصر واإلكليل  التاج -٤٧
 العلميـة،  الكتـب  دار المـالكي،  المواق اهللا عبد أبو الغرناطي، العبدري
  م١٩٩٤-هـ١٤١٦ األولى،: الطبعة

 سالم بن موسى بن أحمد بن موسى حنبل، بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع -٤٨
 أبـو  الـدين،  شرف الصالحي، ثم المقدسي، الحجاوي سالم بن عيسى بن

الـسبكي،   موسـى  محمـد  اللطيـف  عبد :ت،  )هـ٩٦٨: المتوفى (النجا
  .لبنان – بيروت المعرفة دار: الناشر



       ال

 - ٤٥ -

 إحياء دار :األصبحي، الناشر  عبداهللا أبو أنس بن مالك، مالك  اإلمام وطأ م -٤٩
  .الباقي عبد فؤاد محمد :مصر، تحقيق العربي التراث

      أبـو  القرطبـي  فـرح  بـن  بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي، تفسير -٥٠
  .هـ ١٤٠٥ لبنان - بيروت العربي التراث احياء دار اهللا،  عبد

 اليمنـي  الـشوكاني  اهللا عبـد  بن محمد بن علي بن محمد ،األوطار نيل -٥١
 الحديث، دار: الصبابطي، الناشر  الدين عصام :، ت )هـ١٢٥٠: المتوفى(

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األولى،: مصر، الطبعة
 ابـن  القادر عبد بن عمر بن القادر عبد الطَّاِلب، دِليُل بشَرح المآِرب  نَيلُ -٥٢

 اهللا عبـد  سليمان محمد :ت الشَّيباني، التغلبي سالم ابن تغلب أبي بن عمر
  .)~( األشقر

  .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ األولى،: الكويت، الطبعة الفالح، مكتبة: الناشر
 المختـار  محمد بن األمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان  أضواء -٥٣

ـ ١٣٩٣ :المتـوفى  (الشنقيطي الجكني القادر عبد بن  الفكـر  دار ،  )هـ
ـ  ١٤١٥ :النشر عام لبنان، – بيروت التوزيع و النشر و باعةللط  - هـ

  .م ١٩٩٥
الشربيني،  الخطيب المنهاج، محمد  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -٥٤

  .الفكر، بيروت دار
 أحمد العباس أبي بن محمد الدين المنهاج، شمس  شرح إلى المحتاج  نهاية -٥٥

 الفكـر  دار الصغير، بالشافعي شهيرال الرملي الدين شهاب ابن حمزة بن
  . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ للطباعة، بيروت، 



 ة  ا ان/ اره 

 - ٤٦ -

 الكحالنـي  الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد السالم، سبل -٥٦ 
 بـاألمير  كأسـالفه  المعـروف  الـدين،  عـز  إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم
  .بدون/الحديث، ط دار ، )هـ١١٨٢: المتوفى(

        الـصنعاني،  همـام  بـن  الـرزاق  عبـد  بكر وأب الرزاق، عبد مصنف -٥٧ 
 الطبعـة  بيـروت،  – اإلسـالمي  المكتب األعظمي، الرحمن حبيب: ت

  .هـ١٤٠٣ ،الثانية
 قدامـة  بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد المقنع، متن على الكبير  الشرح -٥٨

 العربي الكتاب دار الدين،   شمس الفرج، أبو الحنبلي، الجماعيلي المقدسي
  .المنار صاحب رضا رشيد محمد: طباعته على والتوزيع، أشرف رللنش

 فـي  الوجيز لكتاب شرح وهو [الكبير الشرح = الوجيز بشرح العزيز  فتح -٥٩
 القزويني الرافعي محمد بن الكريم عبد الغزالي، حامد ألبي الشافعي الفقه

  .الفكر دار: ، الناشر)هـ٦٢٣: المتوفى(
٦٠- يمة،   ابن  صحيحالمغيـرة  بـن  خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبو خُز    

 األعظمـي،   مصطفى محمد : ت ،النيسابوري السلمي بكر بن صالح بن
  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة،: اإلسالمي، الطبعة المكتب

 محمـد  بـن  علي بن محمد األزهار،   حدائق على المتدفق الجرار  السيل -٦١ 
 بيروت، الطبعة  – العلمية الكتب دار زايد، إبراهيم محمود :الشوكاني، ت 

  .هـ١٤٠٥ ،األولى
 وأيامه وسننه )e( اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند  الجامع -٦٢

     الجعفـي،  البخـاري  عبـداهللا  أبو إسماعيل بن محمد البخاري، صحيح= 
 النجـاة  طـوق  دار: الناشر الناصر، ناصر بن زهير محمد: المحقق: ت



       ال

 - ٤٧ -

: ، الطبعـة  )البـاقي  عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة ةالسلطاني عن مصورة(
  .هـ١٤٢٢ األولى،

 ، )e( اهللا رسـول  إلـى  العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح  المسند -٦٣
ـ ٢٦١: المتوفى (النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم ، )هـ

  .بيروت – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد :ت
 رشـد  بـن  أحمـد  بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو المجتهد، ةبداي -٦٤

 البحـوث  مكتب العطار، إشراف  خالد وتصحيح االندلسي، تنقيح  القرطبي
ـ  ١٤١٥ الطبعـة ،  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار والدراسات  - ـه

  .لبنان – بيروت م ١٩٩٥
 الـشيباني  فرقد بن نالحس بن محمد اهللا عبد أبو المدينة، أهل على  الحجة -٦٥

 عـالم : القادري، الناشـر   الكيالني حسن مهدي :، ت )هـ١٨٩: المتوفى(
  .هـ١٤٠٣ الثالثة،: بيروت، الطبعة – الكتب

: المتـوفى  (السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد المبسوط،-٦٦
 طبعة، تـاريخ   بدون: بيروت، الطبعة  – المعرفة دار: ، الناشر )هـ٤٨٣
  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤: النشر

 اهللا عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد الهداية، شرح العناية -٦٧
: المتوفى (البابرتي الرومي جمال الدين  الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الفكر، الطبعة دار: ، الناشر)هـ٧٨٦
 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي المبتدي، بداية شرح في الهداية -٦٨

ـ ٥٩٣: المتوفى (الدين برهان الحسن أبو المرغيناني،  طـالل  :ت ،)هـ
  .لبنان – بيروت - العربي التراث احياء دار: يوسف، الناشر



 ة  ا ان/ اره 

 - ٤٨ -

 بـن  علـي  بـن  عثمان الشِّلِْبي، وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين -٦٩
ـ  ٧٤٣: تـوفى الم (الحنفـي  الزيلعي الدين فخر البارعي، محجن ، )هـ

 بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين شهاب: الحاشية
 األميريـة  الكبرى المطبعة: الناشر ،)هـ ١٠٢١: المتوفى (الشِّلِْبي يونس

  .هـ ١٣١٣ األولى،: القاهرة، الطبعة بوالق، -
 :المتـوفى  (المـدني  األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك  المدونة، -٧٠

ـ ١٤١٥ األولـى، : العلمية، الطبعة  الكتب دار: الناشر ،)هـ١٧٩  - هـ
  .م١٩٩٤

 الـرحمن  عبـد  بـن  إدريـس  بن أحمد الدين شهاب العباس أبو الذخيرة، -٧١
 سـعيد  حجـي،  محمد: ت ،)هـ٦٨٤: المتوفى (بالقرافي الشهير المالكي

: بيروت، الطبعة  -اإلسالمي الغرب دار: خبزة، الناشر  بو أعراب، محمد 
  .م ١٩٩٤ ألولى،ا

 أبـو  المـستخرجة،  لمـسائل  والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان -٧٢
 محمد د :، ت )هـ٥٢٠: المتوفى (القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد
: لبنان، الطبعـة   – بيروت اإلسالمي، الغرب دار: وآخرون، الناشر  حجي

  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،
  .بيروت ـ الفكر الماوردى، دار الحسن أبو العالمة ر،الكبي الحاوى كتاب -٧٣

 حنبـل،  بـن  أحمد بن اهللا اهللا، عبد  عبد ابنه رواية حنبل بن أحمد  مسائل -٧٤ 
 النـشر  اإلسـالمي، سـنة   المكتـب  الشاويش، الناشـر   زهير تحقيق: ت

  .بيروت م،١٩٨١ هـ١٤٠١
        محمـد  بـن  اهللا عبـد  بـن  محمـد  بن إبراهيم المقنع،   شرح في  المبدع -٧٥

ـ ٨٨٤: المتوفى (الدين برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن  دار: الناشـر  ،)هـ
  .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،:  الطبعة،بيروت العلمية، الكتب



       ال

 - ٤٩ -

         بـن  الـرحمن  عبـد  محمـد  الترمـذي،  جـامع  بشرح األحوذي تحفة   -٧٦
  .بيروت – ةالعلمي الكتب دار :العال، الناشر أبو المباركفوري الرحيم عبد

 :تحقيـق : ت التبريـزي،  الخطيـب  اهللا عبد بن محمد المصابيح،  مشكاة -٧٧
 :الطبعـة  بيروت، – اإلسالمي المكتب ،األلباني الدين ناصر محمد تحقيق
  .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥ – الثالثة

 الـشامي،  اللخمـي  مطير بن أيوب بن أحمد بن األوسط، سليمان   المعجم -٧٨ 
   المحـسن  عبد، محمد بن اهللا عوض بن طارق: ت الطبراني، القاسم أبو
  .القاهرة – الحرمين دار الحسيني، إبراهيم بن

 الحنفـي  محمـد  أبـو  يوسف بن عبداهللا الهداية، ألحاديث الراية نصب  -٧٩
  .هـ١٣٥٧ ،مصر - الحديث دار البنوري، يوسف محمد :الزيلعي، ت

 شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو داود، أبي  سنن -٨٠
الحميـد،   عبـد  الـدين  محيـي  محمد :ت السَِجستاني، األزدي عمرو بن

  .صيدا العصرية، المكتبة: الناشر
 بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو اآلثار، معاني شرح -٨١

: المتـوفى  (بالطحـاوي  المعـروف  المـصري  الحجـري  األزدي سلمة
) الحق جاد سيد محمد - النجار زهري حمدم: (له وقدم حققه ،)هـ٣٢١

 يوسف د: وأحاديثه وأبوابه كتبه ورقم راجعه،  الشريف األزهر علماء من
النبويـة،   بالمدينـة  السنة خدمة بمركز الباحث - المرعشلي الرحمن عبد

  م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ األولى: الكتب، الطبعة عالم: الناشر
 سـليمان  بن محمد بن الرحمن دعب األبحر، ملتقى شرح في األنهر  مجمع -٨٢

 خليـل  :وأحاديثـه  آياتـه  خـرح و زاده، تحقيق  بشيخي المدعو الكليبولي
ـ ١٤١٩ النـشر  العلمية، سنة  الكتب دار المنصور، الناشر  عمران  - هـ
  .م، بيروت١٩٩٨



 ة  ا ان/ اره 

 - ٥٠ -

    أبـو  األمـة،  فـي  السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث  سلسلة -٨٣ 
 آدم، بـن  نجـاتي  بـن  نـوح  الحاج بن ،الدين ناصر محمد الرحمن عبد

 المعـارف،  دار: النـشر  دار،  )هـ١٤٢٠: المتوفى (األلباني األشقودري
  م ١٩٩٢ / هـ ١٤١٢ األولى،:  الطبعة،الرياض

 شـيبة  أبي بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو واآلثار، األحاديث في المصنف -٨٤
 الطبعـة  ،الرياض – الرشد مكتبة الحوت، يوسف كمال :تحقيق الكوفي،
  .هـ١٤٠٩ ،األولى

 إدريـس  بـن  يـونس  بـن  المستقنع، منصور  زاد شرح المربع  لروض -٨٥ 
ـ ١٣٩٠ النشر الحديثة، سنة  الرياض مكتبة البهوتي،  النـشر  ، مكـان  هـ
  .الرياض

 علـي  الحسن أبو الدين الخالف، عالء  من الراجح معرفة في اإلنصاف -٨٦ 
ـ ٨٨٥: المتـوفى  (ليالحنب الصالحي الدمشقي المرداوي سليمان بن  ، )هـ
   .الثانية: العربي، الطبعة التراث إحياء دار

 عميـرة،   البرلـسي  وأحمد القليوبي سالمة أحمد وعميرة، قليوبي حاشيتا -٨٧ 
: الطبعـة . م١٩٩٥-هـ١٤١٥ طبعة، بدون: بيروت، الطبعة  :الفكر دار

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ طبعة، بدون
 التَّعلـيم،   مـسائل  بشَرح الكريم بشرى ىالمسم الحضرمية المقَدمة  شَرح -٨٨ 

 الـشافعي  الحـضرمي  الربـاطي  الدوعِني باِعشن باعلي محمد بن سعيد
 األولى: جدة، الطبعة  والتوزيع، للنشر المنهاج دار ،)هـ١٢٧٠: المتوفى(

  .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
 أحمـد  الدين شهاب العباس أبو الفروق، أنواء في البروق أنوار = الفروق -٨٩

 :الكتـب  عـالم  ،بـالقرافي  الـشهير  المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن
  .تاريخ وبدون طبعة بدون بيروت، 



       ال

 - ٥١ -

 بكر أبي بن ، محمد )النعمان حنيفة أبي اإلمام مذهب فقه في (الملوك  تحفة -٩٠
 البـشائر  دار أحمد، الناشر  نذير اهللا عبد. د الرازي، تحقيق  القادر عبد بن

  .هـ١٤١٧ النشر يروت، سنةب :اإلسالمية
 الـشرح  علـى  الـصاوي  بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة -٩١

 أقـرب  المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغير الشرح (الصغير
 الشهير الخلوتي، محمد بن أحمد العباس أبو ،)ماِلٍك الِْإماِم ِلمذْهِب المسالك

 طبعـة  بـدون  ،المعـارف  دار ،)هـ١٢٤١: المتوفى (المالكي بالصاوي
  تاريخ وبدون

 حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الباري، فتح -٩٢
 بـاز  بـن  اهللا عبـد  بن العزيز عبد :ت ،)هـ٨٥٢ :المتوفى (العسقالني

 محمـد  :أطرافها وذكر وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم الخطيب، الدين ومحب
  .)السلفية الطبعة عن مصور( الفكر دار :الباقي، الناشر عبد فؤاد

محمـد،   أبو األندلسي حزم بن أحمد بن علي األحكام، أصول في  اإلحكام -٩٣
  .هـ١٤٠٤ ،األولى القاهرة، الطبعة – الحديث دار :الناشر

 يوسف بن حنبل، مرعي  بن أحمد المبجل اإلمام مذهب على الطالب  دليل -٩٤
  .بيروت النشر ، مكان١٣٨٩ النشر اإلسالمي، سنة المكتب الحنبلي، 

 بـن  أحمـد  بـن  محمود محمد أبو البخاري، صحيح شرح القاري عمدة -٩٥ 
 دار: العينى، الناشر  الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى
  .بيروت :العربي التراث إحياء

  
  
    
  



 ة  ا ان/ اره 

 - ٥٢ -

  فهرس املوضوعات
  ا  اع 

  ٣  المقدمة
  ٤   منهج البحث
  ٤  سابقةالدراسات ال
  ٦  خطة البحث

  ٧  حكم صيام الست من شوال :المبحث األول
حكم قضاء صيام الست من شوال إذا أفسدها لغير          :المبحث الثاني 

  عذر
١٦  

  ٢١  حكم تتابع الست أو تفريقها :المبحث الثالث
  ٢٤  صيام الست في غير شوال :المبحث الرابع

  ٢٩  اء رمضانحكم صيام مطلق التطوع قبل قض :المبحث  الخامس
حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء من          :المبحث السادس 

  رمضان
٣٥  

  ٣٧  الخاتمة
  ٣٨  المصادر والمراجع

  ٥٢  فهرس الموضوعات

k 
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