
رمضان     قضاء     تأخير      في196     الـ     الحديث     شرح

ّ الصومعلي رضي الله عنها قالت : كان يكون عائشة عن
 شعبان . رمضان فما أستطيع أن أقضي إل فيمن

:  مسائل الحديث في

. المستطيع على الصوم قضاء  = وجوب1

ّدمت وقد ، الصلةا دون الصوم تقضي الحائض  = أن2 تق
49 الـ الحديث شرح في المسألة هذه إلى الشارةا

قضاء تأخير فجوز ، التراخي على يجب  = القضاء3
يأتي أن إلى تأخيره يجوز ل أنه إل ، شعبان إلى رمضان
. الخر رمضان

تصوم تكن لم عنها الله رضي عائشة أن ُيتصّور  = هل4
؟ تطّوعّ صيام

: نعم الجواب
: لمور وذلك

بإذنه إل حاضر وزوجها تصوم أن للمرأةا يجوز ل  انه: الول
.

 يحل للمرأةا أن تصومل:  والسلم الصلةا عليه لقوله
 بإذنه . رواه البخاري ومسلم . إل شاهد وزوجها
ّدم وهو واجب القضاء  أن: الثاني ، التطّوعّ صيام على ُمق

. بالواجب مشغولة والذّمة التطّوعّ تقديم ُيتصّور فل
بأنه صومها لعدم عنها الله رضي عائشة  تعليل: الثالث
أحب كانت فقد ، وسلم عليه الله صلى الله برسول شغلها
 منالشغل:  الباب حديث تتمة في جاء ولذا ، إليه أزواجه

 برسول الله صلىأو ، وسلم عليه الله صلىرسول الله 
الله عليه وسلم .
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َيِرد إشكال ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد 
كان له تسع نسوةا ، أي أن عائشة رضي الله عنها

تستطيع أن تصوم في غير يومها .
يطوف كانوالجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 نسوةا . تسعيومئذ الليلة الواحدةا ، وله فيعلى نسائه 
رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه .

وأطلت في هذه المسألة لن من الناس من يستدل
بمفهوم قول عائشة رضي الله عنها ول يستدل

بمنطوقه .
ُيتصّور أن عائشة رضي الله عنها على فضلها فيقول : ل 

ل تصوم تطّوعا .
وقد علمت الجواب عن هذا القول .

والخلف المبني على ذلك :
ُتصام الستة أيام من شوال قبل القضاء ؟ هل 

 صام رمضانمنوالجواب أن الحديث صريح في ذلك : 
 الدهر . رواه مسلم .كصيام كان شوال من ستاثم أتبعه 

فإنه قال : َمن صام رمضان .
َيُصم رمضان بل صام بعضه . والذي عليه قضاء لم 

 = فضل عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند النبي5
 بن العاص النبيعمروصلى الله عليه وسلم ، فقد سأل 

 أحب إليك ؟ قال :الناسعليه الصلةا والسلم : أي 
عائشة . قال : قلت : من الرجـال ؟ قال : أبوها . قلت :

ّ رجال . رواه البخاري ومسلمدَـعَـفثم من ؟ قال : عمر ، 
 .

بيتها لرعاية النوافل بعض تركت إذا المرأةا  = تؤجر6
. وزوجها

على تؤجر فإنها زوجها ومنعها التطّوعّ صيام نوت فإذا
. ذلك

ّدم إذ ، الزوج حق  = ِعظِم7 نوافل على الزوج حق ُيق
ّدم الهل حق ومثله ، الطاعات ؛ الطاعات نوافل على ُيق

. النوافل بخلف ، لزمة واجبة الحقوق لن
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