بصائر العدد ()39
صوم الست من شوال
الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله وبعد,,,
لقد فرض اهلل تعالى على الذين آمنوا صوم شهر رمضان ,وقد شرع لنا النبي

شعبان ,لحديث عائشة

رضي اهلل عنها

يصوم شعبان نله إال قليالا ".

قالل  " :للم ينلن النبلي

صللى اهلل عليله وسللم

صللى اهلل عليله وسللم

الصلوم قبلله فلي

يصلوم كنرلر ملن شلعبان ,فإنله نلان

(متفق عليه).

وقللد شللرع الصللوم بعللده فللي ش لوا لحللديث كبللي كيللوب

رمضان وكتبعه ستا من شوا نان نصيام الدهر" فنان
صيامها جمهور العلماء ,إال المالنية قالوه بشروط.

رضللي اهلل عنلله

كن النبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم قللا " :مللن صللام

نالراتبة من نوافل الصلالة قبلهلا وبعلدها ,وقلد اسلتحب

شوق إلى الصوم:
ولما نان الحديث القدسلي " :نل عمل ابلن آدم لله إال الصليام فإنله للي وكنلا كجل

بله "...فلإذا استشلعر المسللم

معنى (فإنه لي) ,وخالط هذا المعنى شغاف قلبه ,كحب الصوم ,وتمنى كال ينتهي من رمضان كبدا ,ولنن نيلف
ينا ذلك ورمضان يبدك بالهال وينتهي بالهال ؟!

هذا الشوق يؤه العبد لمنافأة من اهلل تعالى وعطاء نبير ,حيث يجعل لله صلوم سلتة كيلام ملن شلوا تنمل لله

حلقة العام مع رمضان ,فيصلب نملن صلام العلام نلله ,وذللك عطلاء ملن اهلل سلبحانه لملن إذا خلرم ملن العبلادة
كحب العود إليها ,وعليه يمنن حم األجور العظيمة عللى األعملا اليسليرة بعلد العبلادة ,نالحلديث الصلحي " :

كال كعلمنم شيئاَ تدرنون به من سبقنم ,وتسبقون بله ملن بعلدنم ,وال ينلون كحلد كفضل ملننم إال ملن صلنع مرل

ما صنعتم؟ تسبحون وتنبرون وتحمدون في دبر ن صالة رالرا ورالرين مرة ".
فملن كتلم رمضلان صلياما حتللى طللع عليله هلال شلوا  ,رللم كتبعله بصليام سل

ملن شلوا بعلد عيلد الفطلر ,فبللدك

الصوم من اليلوم الرلاني كو ملا بعلده إللى كن يلتم صلوم األيلام السلتة متتابعلة كو متفرقلة ,فلي كو الشلهر ,كو فلي

وسطه ,كو في آخلره نلان نملن صلام اللدهر نلله ,ك  :نتلب لله كجلر ملن صلام نل يلوم فللم يفطلر ,وعلن روبلان
رضي اهلل عنه كن رسو اهلل

صلى اهلل عليه وسلم

قا " :من صام ستة كيام بعد الفطر نان تمام السنة".

وذلللك كن الحسللنة بعشللر كمرالهللا ,وانمللا يرجللى ذلللك لمللن كنللو العبللادة وكحبهللا ,وذلللك فللوق التضللعيف الخللا

بالصوم في قوله" :فإنه لي" ,فهو تضعيف ,و يادة فوق ذلك التضعيف وتلك ال يادة.

ولقد قا النبي

صلى اهلل عليه وسلم

لعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما" :صم من الشهر رالرة كيام فلإن الحسلنة بعشلر

كمرالها ,وذلك مر صيام الدهر" ,فنان من صام رمضان وكتبعه ستا من شوا وصام رالرلة كيلام ملن نل شلهر

بعد ,نان نمن صام دهرين في عملره ,وذللك مملا اخلت

اهلل سلبحانه بله هلذه األملة عللى قصلر كعمارهلا ,فلإن

اهلل سبحانه ضاعف لها كعماله ,فتسبق األمم بذلك العطاء العظيم من اهلل الجواد النريم.

قضاء رمضان وصوم شوال:
معلوم كن القضاء فريضة ,فهلي عللى الوجلوب ,كملا صلوم شلوا فنافللة ملا للم ينلذره العبلد فيصلب عليله فريضلة

بنذره ,والقضاء مقدم على صوم النافلة ,فإن استطاع العبد القضاء في شوا  ,رم صام السلتة بعلدها فعل ذللك,

وان خاف لو صام الستة من شوا كال يستطيع القضاء على مرور العلام حتلى رمضلان اللذ يليله ,تعلين عليله
القضاء في شوا دون الستة ,فإن نان ال يتسع شوا عنده للستة مع القضاء ,وهو يرجو كن يفرق القضاء بعد
السلتة ملن شلوا

ذلك على كيام العام ,جا له صوم السلتة فلي شلوا  ,وتلأخير القضلاء ,إال بعلد ذللك ألن وقل
ُخلر ََ}(البقلرة ,)581 :وذللك
محصور فيه ,كما القضاء فوقته موسع في العلام نلله ,لقولله تعلالى { :فَ ِعل ةدة ِّملن كَةيلام ك َ
مراعاة لوظيفة الوق المضيقة دون ما نان وقته موسعا.

