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  ملخص األحكام الفقهية
  المتعلقة

  بصيام ستة أيام من شوال
  

الحمد هلل الذي ال اله غيره، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله 
  :أما بعد، نهجه، واتبع سنته إلى يوم الدين وصحبه، ومن سار على

ن "األحكام الفقهية المتعلقة بصيام ستة أيام مـ ملخص لبحثي الموسوم ب هذاف
 ونه عنكثرة ما يسألو -هذه األيام  –لحاجة الناس إليه نشره  أحببت ،)١(شوال"

أحكامها ومسائلها الهامة المتعلقة بها؛ من أجل الحصول على أجرها، والفوز بثوابها 
  المذكور في الحديث.

ً في ذلك قد رأيت أن أقتصر في هذا الملخص على و ما ظهر لي رجحانه مستندا
، ما عدا مسألتين فقد ذكرت الخالف فيهما حة والمقاصِد الشرعيَّةعلى األدلة الصحي
  :ةاآلتيالمسائل جعلتُه في   ، وقدلقوته في نظري

  :حكم صيام ستة أيام من شوال ى:األول سألةالم
  :، و يدل عليه ما يأتي)٢( يستحب صيام ستة أيام من شوال

م رمضان، ثم "من صا قال: أن رسول هللا  عن أبي أيوب األنصاري  - ١
  ).٣( أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"

"من صام رمضان، وأتبعه بست من  :قال عن النبي  عن أبي هريرة  - ٢
 ).٤شوال فكأنما صام الدهر"(

قال " من صام ستة أيام بعد  عن رسول هللا  عن ثوبان مولى رسول هللا  - ٣
 ).٥عشر أمثالها"( الفطر، كان تمام السنة ، من جاء بالحسنة فله

"صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام  :وفي لفظ البن خزيمة
 ).١بشهرين، فذلك صيام السنة"(
                                                 

عود   ) ١( ن س ام دمحم ب ة اإلم عودية بجامع ة الس ة الفقهي ة الجمعي ي مجل ث ف ذا البح يم ه م تحك د ت وق

 .  ١٤٣١شر في عددها الصادر في شوال مية بالرياض، وناإلسال

نائع   ) ٢( دائع الص ر: ب دير٢/٧٨انظ تح الق ار ٢/٢٧١، ف ية رد المحت تذكار ٢/٤٣٥، حاش / ٣، االس

، المهذب مع المجموع ١/٥١٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/٣٥٩، بداية المجتهد ٣٨٠

البين ٦/٤٢٦ ة الط ي ٢/٣٨٧، روض ع ٤/٤٣٨، المغن ع المقن وع م ر مطب رح الكبي ، الش

  .٧/٥١٨واإلنصاف 

  .                         ١١٦٤رقم الحديث  ٢/٨٢٢أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٣(

، والهيثمي ٢/١٢٥، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب  ٢/٤٢٧رواه البزار في مسنده    ) ٤(

  .١/٤٩٣والترهيب ، واأللباني في صحيح الترغيب  ٣/١٨٦في مجمع الزوائد 

ننه   ) ٥( ي س ه ف ن ماج ديث  ١/٥٤٧رواه اب م الح ب ١٧١٥رق ي الترغي ذري ف ححه المن ، وص

  .٤/١٠٧،وإرواء الغليل ٢٨٧-١/٢٨٦، واأللباني في صحيح ابن ماجه ٢/١٢٥والترهيب 
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  وجه االستدالل من هذه األحاديث:
دلَّت هذه األحاديث على فضل واستحباب صيام ستة أيام من شوال لمن صام 

شر أمثالها، فرمضان رمضان، وجعل جزاؤه كصيام الدهر، وذلك ألن الحسنة بع
بعشرة أشهر، والستة األيام من شوال بشهرين، فذلك اثنا عشر شهرا، وهو سنة 

  ). ٢كاملة(
  :حكم وثمرات صيام ستة أيام من شوال ة:الثاني سألةالم

حكما عديدة وثمرات كثيرة لصيام ستة أيام  –رحمهم هللا تعالى  –ذكر العلماء 
  ): ٣من شوال، ومن أهمها ما يأتي(

  أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر ُكلِّه. -١
أن صيام شوال وشعبان كصالة السنن الرواتب قبل الصالة المفروضة  -٢

وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص؛ فإن الفرائض تكمل 
  دة.من وجوه متعد بالنوافل يوم القيامة، كما ورد ذلك عن النبي 

وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من 
  .ل: "صمت رمضان كله" أو"قمته كله": أن يقول الرجاألعمال، ولهذا نهى النبي 

  ).٤( فال أدري أكره التزكية أم ال بد من  نومة أو رقدة :قال الصحابي
بول صوم رمضان، فإن أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان عالمة على ق -٣

هللا إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنِة الحسنةُ 
بعدها؛ فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك عالمة على قبول الحسنة 
األولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة، كان ذلك عالمة ردِّ الحسنة وعدم 

 قبولها.
أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان  -٤

يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر 
يقوم حتى تتورم  شكرا لهذه النعمة، فال نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول: " أفال قدماه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر هللا لك 
 ).٥( أكون عبدا شكورا"

                                                                                                                                            

  .٣/٢٩صحيح ابن خزيمة   ) ١(

  .٦/٤٣٩انظر: المغني   ) ٢(

  ف. بتصر ٣١٣  -٣١٠انظر لطائف المعارف ص   ) ٣(

ول   )٤( اب من يق اب الصيام ؛ ب ننه؛ كت و داود في س ه، أخرجه أب رقم  ٢/٨٠٢صمت رمضان كل ب

 ٩١٩، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع ص ٦/٣٧٥وصححه النووي في المجموع  ،٢٤١٥

  ).٦٣٦٧برقم (

ي    )٥( ام النب اب قي ل ،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد ، ب م الحديث  ١/٣٥٢باللي رق

ال ١٠٧٨ ار األعم اب إكث امهم ، ب افقين و أحك اب صفات المن ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كت

  .٢٨٢٠-٢٨١٩رقم الحديث ٢١٧٢-٤/٢١٧١واالجتهاد في العبادة، 
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وقد أمر هللا سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير 
ذلك من أنواع شكره فقال: {َوِلتُْكِملُواْ اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّرواْ اہلّلَ َعلَى َما َهدَاُكْم َولَعَلَُّكْم 

  ).١(تَْشُكُروَن}
فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة 

  ذنوبه، أن يصوم له شكراً عِقَب ذلك.
أن األعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان ال تنقطع  -٥

  بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا.
س يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ الستثقال الصيام وَملَِلِه وذلك؛ ألن كثيرا من النا

  وطوِلِه عليِه.
ومن كان كذلك فال يكاد يعود إلى الصيام سريعا، فالعائد إلى الصيام بعد فطره 

ه به.   يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام، وأنه لم يملَّه ولم يستثِقْله وال تكرَّ

 عائشة رضي هللا عنها: هل كان النبي عمله ديمة، وقد سئلت  كان النبي 
  ).٢( يخص شيئا من األيام ؟ فقالت: ال، كان عمله ديمة

  ).  ٣ال يزيد في رمضان وال غيره على إحدى عشرة ركعة( وقالت : كان النبي 

يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال فترك في عام  وقد كان النبي 
 ثم قضاه في شوال فاعتكف العَْشَر األَُوَل منهاعتكاف العشر األواخر من رمضان 

)٤ .(  
  : حكم تبييت النية لصيام النافلة:الثالثة مسألةال
، ويصح بنية من النهار بشرط أن ال لصيام النفل ال يجب تبييت النية من الليل 

وذلك  ،)٥الصوم( نية يكون قد حصل منه مناف للصوم من طلوع الفجر إلى إنشاء
  ألدلة اآلتية:ل

ذات يوم فقال  عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت:دخل على النبي  -١
"هل عندكم شيء؟" فقلنا: ال،قال "فإني إذا صائم" ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول 

  ).٧)، فقال "أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل"(٦هللا أهدي لنا حيس(

                                                 

  .١٨٥البقرة :   )١(

  ).٧٨٣برقم (١/٥٤١ومسلم في صحيحه  )،١٩٨٧برقم ( ٢/٥٦أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(

  ).٧٣٨برقم (١/٥٠٩)، ومسلم في صحيحه ١١٤٧برقم (١/٣٥٦ أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(

ي صحيحه   ) ٤( اري ف ه البخ رقم ( ٦٦ -٢/٦٧أخرج ي صحيحه ٢٠٣٣ب لم ف رقم ٢/٧٣١)، ومس ب

)١١٧٣.(  

تح٢/٨٥انظر: بدائع الصنائع    )٥( دير  ، الهداية مع شرح ف البين ٢/٢٤١الق ، ٢/٣٥٣، روضة الط

  .٤٠٥-٧/٤٠٣صاف مع المقنع والشرح الكبير، اإلن٤/٣٢٤، المغني١/٤٢٤مغني المحتاج 

  الحيس: الطعام المتخذ من التمر واألقط والسمن.   ) ٦(

  . ٦١، المصباح المنير ١/٤٦٧انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر   

  ).١١٥٤برقم ( ٢/٨٠٩أخرجه مسلم في صحيحة  ) ٧(
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ال:" هل عندكم من طعام ؟" قلت : يوما فق وفي لفظ للنسائي: جاء رسول هللا 
  ).١ال، قال " إذا أصوم"(

قوله عليه الصالة والسالم: "فإني إذن صائم"، في اللفظ األول،  محل الشاهد:
  وقوله: "إذا أصوم" في اللفظ الثاني.

أنشأ  نية صوم النافلة في النهار، ولم يبيتها من الليل،  أن النبي  :وجه االستدالل
 ذا العمل وعدم اشتراط تبييت النية في صوم النافلة.فدلَّ على صحة ه

جاءت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة رضي هللا عنهم، تبين أنهم كانوا  -٢
ينشئون نية صيام النافلة في النهار، مما يدل على صحة هذا األمر، ومن هذه اآلثار 

  ما يأتي:

"أنه كان ربما دعا  اء عن أم الدرداء رضي هللا عنها عن أبي الدرد األثر األول:
  بالغداء فال يجده، فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم".

  وفي لفظ قال: " إني صائم". 
  ).٢وفي لفظ ثالث: " فيصومه، وقد أصبح مفطرا"( 

عن عكرمة عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما،أنه كان يصبح  األثر الثاني:
الصوم، وما أكلت من طعام وال حتى يظهر ثم يقول: وهللا لقد أصبحت وما أريد 

  ).٣وألصومن من يومي هذا(شراب منذ اليوم، 

:" من بدا له الصيام بعدما عن سعد بن عبيدة قال : قال حذيفة  األثر الثالث:
  تزول الشمس فليصم".

"بدا  آخر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة  :وفي لفظ 
  ). ٤فصام"( له الصوم بعد مازالت الشمس

  : تحديد الوقت الذي يصح للمتنفل أن ينوي الصيام فيه بالنهار:رابعةال مسألةال

                                                 

يام   ) ١( اب الص ننه : كت ي س ائي ف ه النس ي –أخرج ي الص ة ف اب الني رقم (٤/٥٠٩ام ب )، ٢٣٢٩، ب

  .٢/٤٩٢، وصححه البيهقي، واأللباني في صحيح سنن النسائي ٤/٢٠٣والبيهقي في سننه 

ا   ) ٢( ي صحيحه تعليق اري ف ة البخ نفه ٤/١٦٧أخرج ي مص يبة ف ي ش ن أب ه موصوال اب ، وأخرج

نفه ٤٤٧-٢/٤٤٦ ي مص نعاني ف رزاق الص د ال رقم ( ٢٧٣-٤/٢٧٢، وعب ب

ال ٤/٢٠٤، والبيهقي في سننه ٢/٥٧اوي في معاني اآلثار)، والطح٧٧٧٦و٧٧٧٥و٧٧٧٤ ، وق

ة  ي المطالب العالي ن حجر ف رقم  ١/٣٩٨اب ي  ١٠٣٧ب اني ف وف، وصححه األلب : صحيح موق

  . ١/٤٤٨مختصر صحيح البخاري 

ار ٤/١٦٧أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا   ) ٣( اني اآلث ، وجود ٢/٥٦، والطحاوي في شرح مع

  . ١/٤٤٨مختصر صحيح البخاري  إسناده األلباني في

ا   ) ٤( ي صحيحه تعليق اري ف ه البخ نفه  ٤/١٦٧أخرج ي مص يبة ف ي ش ن أب ه موصوال اب ،وأخرج

دالرزاق في مصنفه ٢/٤٤٥ رقم  ٤/٢٧٤، وعب ار ٧٧٨٠ب اني اآلث ي مع ، ٢/٥٦، والطحاوي ف

  .٦/٣٢١، وصححه النووي في المجموع ٤/٢٠٤والبيهقي في سننه 
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يصح صوم النافلة بنية في أي وقت من النهار سواء في ذلك ما قبل الزوال 
  :وذلك لألدلة اآلتية .)١وبعده(

 حديث عائشة رضي هللا عنها السابق، وجاء فيه أنها قالت: جاء رسول هللا  -١
  ). ٢وما فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت: ال، قال: "إذا أصوم"(ي

، فدل على صحة صوم من النهار نوى صيام النافلة أن النبي  وجه االستدالل:
  النافلة بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعده.

التي استدل بها أصحاب القول  –استدلوا بآثار الصحابة رضي هللا عنهم  -٢
  من أصرحها ما يأتي :  ولعل –األول 

بدا له  عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة  األثر األول:
  ). ٣الصوم بعد ما زالت الشمس فصام(

أنه كان يأتي أهله بعد الزوال  عن العالء بن الحارث عن معاذ  األثر الثاني:
يومي فيقال له: تصوم  فيقول: عندكم غداء، فيعتذرون إليه، فيقول: إني صائم بقية

  ). ٤آخر النهار، فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله(
عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه كان يصبح حتى  األثر الثالث:

يظهر، ثم يقول: "وهللا لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام وال شراب 
  ). ٥منذ اليوم، وألصومن يومي هذا"(

أنه كان ربما دعا  عن أم الدرداء رضي هللا عنها عن أبي الدرداء  :ابعراألثر ال
  ).٦بالغداء فال يجده، فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم(

  : المقدار الذي يثاب عليه من نوى صوم النافلة في النهار:خامسةال مسألةال 
له بالصوم  يحكم إنه، فر ولم يبيت النية  من الليلإذا نوى المتنفل بالصيام في النها

  ما يأتي :ويدل على ذلك  .)٧(من وقت نيته  يثاب على ذلكو الشرعي 

يقول : " إنما األعمال  ، قال: سمعت رسول هللا  عن عمر بن الخطاب  -١
  ).٨بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(

                                                 

البين ٦/٣٠٦انظر: المجموع   ) ١( اج ٢/٣٥٣، روضة الط ي المحت ي ١/٤٢٤، مغن ، ٤/٣٤١، المغن

  .١/٣٥١، غاية المنتهي ٤٠٥-٧/٤٠٣اإلنصاف مع المقنع والشرح الكبير 

  سبق تخريجه.  ) ٢(

  .سبق تخريجه   ) ٣(

  .٢/٤٤٧أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه   ) ٤(

  .سبق تخريجه  ) ٥(

  سبق تخريجه.  ) ٦(

البين ١٨٧-٣/١٨٦لوجيز انظر: العزيز شرح ا  ) ٧( اج ٢/٣٥٢، روضة الط ي المحت ، ١/٤٢٤، مغن

  .١/٢٩٧،  الروض الندي ٧/٤٠٥، اإلنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤/٣٤٢المغني 

  .سبق تخريجه   ) ٨(
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ل عمل وال يحسب له أجر إن هذا الحديث دل على أنه ال يقب وجه االستدالل:
هذا المتنفل أمسك عن المفطرات بدون نية، فال يقبل منه اإلمساك الذي و بدون نية،

  ).١حدث قبل النية وال يثاب عليه(
ال يمكن أن يسوى في األجر والثواب بين من بيت النية من الليل وبين من  - ٢

هار، فاألول أكثر نواها بالنهار، وبين من نواها في أول النهار ومن نواها في أخر الن
  .الثانيعمال من 

  : حكم تبييت النية لصوم ستة أيام من شوال:سادسةال مسألةال
أن العلماء السابقين لم يتحدثوا عن (مسألة: حكم تبييت النية من الليل لي تبين 

لصيام ستة أيام من شوال) بخصوصها، إنما تحدثوا عن حكم تبييت النية في صيام 
  ).٢يد(النفل عامة، دون تفريق بين صيام نفل مطلق أو مق

وأما في زمننا المعاصر، فقد ظهر الحديث عن هذه المسألة في أوساط أهل العلم 
من خالل بعض الفتاوى حول هذا الموضوع، ما بين مفرق بين النفل المطلق 

  والمقيد، وغير مفرق.
ذكر أدلتهم في هذه المسألة، و ويمكن إيضاح آراء أهل العلم المعاصرين

  : وتعليالتهم فيما يأتي
ال يجب تبييت النية لصوم النفل سواء كان مطلقا أومقيدا كصيام  ول األول:الق

الدكتور صالح  الشيخ هاختار و، ست من شوال، ويوم عرفة وعاشوراء  ونحوها
  ). ٣(الدكتور عبد الكريم الخضيرالشيخ الفوزان، و

نفل ، ويجب تبييتها لصوم الب تبييت النية لصوم النفل المطلقال يج القول الثاني:
فضيلة  هاختار و، المقيد المعين كست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوها

   .)٤(الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز الجبرينالشيخ  الشيخ دمحم العثيمين، و
  أدلة القول األول: 

، إذ لم ثالثةالمسألة في ال بنفس األدلة التي استدل بها  :استدل أصحاب هذا القول
  القدامى. النفل المطلق والنفل المقيد، ولم يعرف التفريق بينهما عند الفقهاءيفرقوا بين 

  أدلة القول الثاني: 
  استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: 

أن هذا مقتضى قول من قال: أن المتنفل بالصيام إذا لم يبيت النية من الليل  -١
وقت نيته، فإنه ال ونواها بالنهار فإنه يحكم له بالصوم الشرعي ويثاب عليه من 

، وفي ام بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئايصدق عليه أنه صام اليوم كله، فلو أن أحدا ق
نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام ، 

قال :"من صام  فيكون قد صام خمسة أيام ونصفا ، ألن األعمال بالنيات، والنبي 
                                                 

  .٤/٣٤٢، المغني ٦/٣٠٥انظر: المهذب مع المجموع   ) ١(

  . كما في المسألة الثالثة  ) ٢(

  . شبكة العنكبوتية (اإلنترنت)كما في موقعيهما على ال  ) ٣(

  .١/٥٦٣، شرح عمدة الفقه ١٨٥، فتاوى الصيام البن عثيمين٦/٣٦٠انظر: الشرح الممتع  ) ٤(
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)، فرتب األجر على صيام ١تبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"(رمضان ثم أ
األيام الستة كلها ، فهذا ال يحصل له األجر المرتب على صيام األيام الستة، ألنه لم 
يصم ستة أيام كاملة، بخالف ما لو كان الصوم نفال مطلقا فإنه يصح ويثاب عن وقت 

ل مقيد معين كيوم عرفة وعاشوراء نيته، ويأخذ حكم صوم األيام الستة كل صيام نف
  ).٢ويوم االثنين والخميس واأليام البيض وثالثة أيام من كل شهر(

  :يمكن أن يناقش من وجهين
  ال دليل على التفريق بين النفل المطلق والمعين. الوجه األول:

صيام إذا لم يبيت النية هل يلزم على قول من قال ( أن المتنفل بال الوجه الثاني: 
يحكم له بالصوم الشرعي ويثاب عليه من وقت نيته ) أن  ونواها بالنهار فإنه لليلمن ا
، ألنه لم يصم أحد هذه األيام أو بعضها أوكلها رم من أجر صيام ستة أيام من شواليح

كاملة؟ أم يمكن أن يقال: أنه يحصل على أجر صيام ستة أيام من شوال، لكن ليس 
جميع أيامها، إذ من المعلوم أن الناس يتفاوتون أجره كأجر من بيت النية في صيام 

في فعل العبادة كإخالص النية في الصيام، وفي حفظ صيامهم من المعاصي واآلثام، 
  منها. وهذا ،فيتفاوت العمل بتفاوت األجر

يجب تعيين النية لصالة النفل المعين دون النفل المطلق، فكذلك يقال في  -٢ 
  ).٣صوم النافلة(

"وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في  :ي رحمه هللايقول النوو 
الصالة، هكذا أطلقه األصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم 
عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب 

  ).٤من نوافل الصالة"(
وهو حديث عائشة  –لنص، وقد ورد النص بأنه ال قياس مع ا يمكن أن يناقش:

في عدم وجوب تبييت النية لصوم النافلة، دون تفريق بين   –رضي هللا عنها السابق 
  معين ومطلق.

  القول المختار:
هذه المسألة  محتملة، ولم يترجح لي فيها رأي، إال أن الذي يمكن أن يقال: أن من 

قد احتاط وأخرج نفسه من محل بيت النية من الليل في صوم التطوع المعين، ف
  الخالف وهللا تعالى أعلم بالصواب.

  قبل الفراغ من قضاء رمضان: عموما حكم التنفل بالصيام سابعة:ال سألةالم
ز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان مع الكراهة إذا كان النفل ال يجو

النفل مما يفوت  يفوت تحصيله ويمكن استدراكه كالنفل المطلق ، وأما إذا كان

                                                 

  .سبق تخريجه  ) ١(

  .١/٥٦٣، شرح عمدة الفقه ١٨٥، فتاوى الصيام البن عثيمين ٦/٣٦٠انظر: الشرح الممتع   ) ٢(

  .٣/٣٦٠الشرح الكبير ، اإلنصاف مع المقنع و٣١٠/ ٦انظر: المجموع   ) ٣(

  .٣١٠/ ٦انظر: المجموع   ) ٤(



8 
 

تحصيله وال يمكن استدراكه كالنفل المعين مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء ، فإنه 
  :ما يأتيل وذلك ،)١(يجوز صيامه قبل الفراغ من القضاء بدون كراهة

عموم األدلة التي تدل على أن األصل في قضاء رمضان أنه واجب موسع،  - ١
ِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر ﴿لى يجوز تأخيره إلى رمضان اآلخر، كقوله تعا فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخرَ  ٌ ّمِ )، فدلت على أن القضاء على التراخي ولم تقيدها بوقت محدد، ٢(﴾فَِعدَّة
  فإذا جاز تأخير قضاء رمضان، فال مانع إذا من التنفل قبل قضاء رمضان.

، فما لصوم من رمضان: "كان يكون علّي اعن عائشة رضي هللا عنها قالت - ٢
  ).٣(أستطيع أن أقضيه إال في شعبان" قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي 

أن عائشة رضي هللا عنها كانت تؤخر قضاء ما أفطرته من أيام  وجه االستدالل:
وهي الصديقة  –رمضان في شهر شعبان الذي يليه، ويبعد أن عائشة رضي هللا عنها 

افلة مطلقا خالل السنة، رغم وجود األيام التي حث الشارع ال تصوم ن –بنت الصديق 
يصوم حتى يقال ال يفطر، ويفطر حتى يقال ال  على صومها، ومع كون النبي 

يصوم، وكان يصوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر، ويكثر من صوم اإلثنين 
مما يدل  والخميس، فالظاهر أنها كانت تتنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان،

  ).٤على جواز ذلك(
يجوز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان، إال أن االبتداء بالقضاء  - ٣

أهم، تقديما للواجب على النفل، ألن الذمة مرتهنة به، فاألولى المبادرة بإفراغ ما في 
  ).٥الذمة ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء(

ن على صيام ستة أيام من : حكم اشتراط تقديم قضاء رمضامنةالثا مسألةال
  شوال للحصول على ثوابها:

جواز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان  ةالسابق مسألةرجحت في ال
مع الكراهة إذا كان النفل ال يفوت تحصيله ويمكن استدراكه كالنفل المطلق، وأما إذا 

صيام يوم عرفة  كان النفل مما يفوت تحصيله وال يمكن استدراكه كالنفل المعين مثل
وعاشوراء، فإنه يجوز صيامه قبل الفراغ من القضاء بدون كراهة، وبناء على هذا 

  . لنافلة لمن صامها قبل قضاء رمضانالترجيح فإن األصل أنه يحصل ثواب صيام ا
ألن العلماء  ولكن هذا الترجيح قد ال يسري على صوم ستة أيام من شوال،

 -اختلفوا في حكم اشتراط تقديم قضاء رمضان على صوم ستة أيام من شوال
  للحصول على ثوابها، على قولين : -بخصوصها

                                                 

، الشرح ٢/٣٢٥البيان والتحصيل ، ٢/٢٧٥،الهداية مع فتح القدير٢/١٠٤انظر: بدائع الصنائع   ) ١(

اج ١٩١، اللباب في الفقه الشافعي ص١/٥١٨الكبير مع حاشية الدسوقي  ، ١/٤٤٥، مغني المحت

  ،٧/٥٣٨لكبير ، اإلنصاف مع المقنع والشرح ا٣/١٣٠الفروع 

  .١٨٤البقرة :   ) ٢(

  .٨٠٣-٢/٨٠٢)، ومسلم في صحيحه  ١٩٥٠برقم (  ٢/٤٥أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٣(

  .١/٣٥٩انظر: شرح العمدة البن تيمية   ) ٤(

  .١/٥١٨، حاشية الدسوقي ٤١٧/ ٢انظر: مواهب الجليل   ) ٥(



9 
 

ال يحصل ثواب صيام ستة أيام من شوال لمن صامها قبل قضاء  القول األول:
  رمضان.

ز والشيخ زيز بن باواختاره الشيخ عبد الع)٢)والحنابلة(١وهذا مذهب الشافعية( 
  ).٣( دمحم العثيمين

يحصل ثواب صيام ستة أيام من شوال لمن صامها قبل قضاء  القول الثاني:
  رمضان. 

  ). ٥) والمالكية(٤وهو مقتضى مذهب الحنفية(
  أدلة القول األول: 

  استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

عه قال: "من صام رمضان ثم أتب عن النبي  عن أبي أيوب األنصاري  - ١
  ). ٦ستا من شوال كان كصيام الدهر"(

قال " من صام رمضان وأتبعه بست من  عن النبي  عن أبي هريرة  - ٢
  ).٧شوال فكأنما صام الدهر"(

دل الحديثان على أن الثواب المترتب على صيام ستة أيام من  وجه االستدالل:
 ).٨شوال مقيد بأن يسبقه االنتهاء من صيام جميع أيام رمضان(

  قش هذا االستدالل من ثالثة أوجه:نو

:" من صام رمضان " خرج مخرج الغالب األعم فال  أن قوله  الوجه األول:
مفهوم له.ولذلك فهو يشمل صيام رمضان في شهر رمضان ( 
أداء) وصيامه قضاء في األشهر التي تليه، فلو صام شخص من 

                                                 

  وإن كانوا يقولون باستحبابه.  ) ١(

ه ص    ر: التنبي اج، نها٥٩انظ ة المحت اج ٣/٢٠٨ي ي المحت اج ص ١/٤٤٧، مغن راج الوه ، الس

 .١/٤٣١، أسنى المطالب ١٤٦

  .٧/٥٢١، اإلنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٠٨/ ٣، الفروع ٣/٥٢انظر: المبدع   ) ٢(

االت متنوعة   ) ٣( اوى ومق ائل ٣٩٥-٣٩٤-٣٩٣-١٥/٣٩٢انظر: مجموع فت اوى ورس ، مجموع فت

 .٦/٤٦٦، الشرح الممتع ٢٠-٢٠/١٧الشيخ دمحم العثيمين

  كما يدل عليه قولهم السابق بجواز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان دون استثناء .  ) ٤(

 .٣/٦٩٣، البناية ٢/٢٧٥، الهداية مع فتح القدير ٢/١٠٤انظر: بدائع الصنائع   

  قضاء رمضان دون استثناء. كما يدل عليه قولهم السابق بكراهية التنفل بالصيام قبل الفراغ من  ) ٥(

ل ٢/٤١٧،مواهب الجليل ٢/٣٢٥انظر : البيان والتحصيل    ى خلي اني عل ، ٢/٢٠٠، شرح الزرق

 .١/٥١٨الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 

  .سبق تخريجه   ) ٦(

  .سبق تخريجه   ) ٧(

ه ص   ) ٨( اج٥٩انظر: التنبي ة المحت اج٣/٢٠٨، نهاي ي المحت اج ١/٤٧٧،مغن ة المحت ، ٣/٤٥٧، تحف

  .٣/١٠٨الفروع 
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، رمضان وأفطر بعضه، ثم قضاه في شوال ثم أتبعه بصيام الست
لحاز على ثوابها باالتفاق، مع أنه ما صام رمضان في شهر 
رمضان ولكنه قضاه، فدل على أن كلمة "صام رمضان" تشمل 
من صامه في وقته ومن قضاه بعد ذلك ولو متأخرا عن صيام 
الست، بشرط وجود العذر الشرعي لمن أفطر في رمضان كالسفر 

ره من أيام، والمرض ونحوهما، ألن من أفطر لعذر وقضى ما أفط
  ) .١يكون له األجر كامال، ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان(

يشمل التقديرية، ألنه إذا  –الذي جاء في الحديث  –أن اإلتباع  الوجه الثاني:
صام رمضان بعد صيام الست، وقع عما قبلها تقديرا، أو نقول: 

صوم اإلتباع يشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها، فيسن 
  ).٢الست من شوال، وإن لم ينته من قضاء رمضان(

أن المراد بالحديث ترتيب الفضل والثواب لمن جمع العدد في  الوجه الثالث:
الصيام، وهو صيام الست وثالثين يوما إذا كان شهر رمضان 
كامال، أو خمس وثالثين يوما إذا كان شهر رمضان ناقصا، فإذا 

صام رمضان أداء أو قضاء،  صام شخص هذا العدد كامال، سواء
فإنه يكون محصال لهذا الثواب، سواء سبق القضاء أو تأخر، ومما 

، عن رسول هللا مولى رسول هللا  يؤكد ذلك ما جاء عن ثوبان 
  َمن َجاء ﴿قال : "من صام ستة أيام بعد الفطر ، كان تمام السنة

آخر "صيام شهر رمضان "، وفي لفظ ﴾بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها
 ).٣بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة "(

 : أدلة القول الثاني
  استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

قال " من صام ستة أيام بعد  عن رسول هللا  عن ثوبان مولى رسول هللا  - ١
  الفطر، كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها ".

وفي لفظ آخر "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، 
  .)٤(فذلك صيام السنة"

دل الحديث على أن فضل ثواب صيام ست من شوال يحصل  وجه االستدالل:
لمن جمع العدد في الصيام، وهو صيام ست وثالثين يوما إذا كان شهر رمضان 

ضان ناقصا سواء تأخر قضاء كامال، أو خمس وثالثين يوما إذا كان شهر رم
رمضان عن صيام الست أو تقدم، حيث لم يقيد الحديث تحصيل الفضل والثواب 

  بصيام الست بعد صيام قضاء رمضان.

                                                 

  .٢/٣٥٢انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب   ) ١(

  انظر: المرجع السابق.  ) ٢(

  سبق تخريجه.  ) ٣(

  سبق تخريجه.   ) ٤(



11 
 

بأنه جاء في حديث أبي أيوب األنصاري وأبي هريرة رضي هللا عنهما  نوقش:
صيام ستة الذين استدل بهما أصحاب القول األول بأن الثواب والفضل المترتب على 

أيام من شوال مقيد بأن يسبقه االنتهاء من صيام جميع أيام رمضان، فيكون حديث 
مطلق ونقيده بما جاء  في حديثي أبي أيوب األنصاري وأبي هريرة رضي  ثوبان

  هللا عنهما.
بها االستدالل بحديثي أبي  وقشاقشات الثالث السابقة التي نبالمن أجيب عنه:

   عنهما.أيوب وأبي هريرة رضي هللا
أن وقت قضاء صيام رمضان موسع في أشهر السنة كلها إال ما استثني،  - ٢

ْن أَيَّاٍم أَُخرَ ﴿وذلك لظاهر قوله تعالى    ).١(﴾فَِعدَّةٌ ّمِ
ولما جاء عن عائشة رضي هللا عنها، أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان إال 

ها جواز اشتغال المكلف )، وقاعدة الشرع في العبادات الموسع في وقت٢في شعبان(
بالنفل قبل الفرض بدليل ما لو أذن الظهر مثال فإن اإلنسان يصلى الراتبة القبلية مع 

 أنه مخاطب، ألن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع.
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما  - ٣

  ) .٣ال في شعبان"(أستطيع أن أقضية إ
أن عائشة رضي هللا عنها كانت تؤجل قضاء ما عليها من  وجه االستدالل:

، ويبعد أنها كانت تترك صيام الست وغيرها رمضان إلى شعبان، الشتغالها بالنبي
 من النوافل، بل الظن بها أنها كانت تواظب عليها.

 القول المختار :
األفضل للمسلم أن يبدأ ، ومحتملةريقين ، وأدلة الفقويالخالف في هذه المسألة 

)، وذلك خروجا من الخالف و تبرئة للذمة وتقديما لألهم، إذ ٤بصيام القضاء أوال(
قال : قال رسول هللا  الفرض أهم وأعلى مرتبة من النافلة، كما جاء عن أبي هريرة 

 ٥." (أحب إلي مما افترضته عليه .. عبدي بشيء : أن هللا قال "وما تقرب إلى( ،
  .أعلم تعالى وهللا

  :حكم التتابع في صيام ستة أيام من شوال تاسعة:ال سألةالم
ستحب التتابع في صيام ست من شوال عقب العيد، ويستثنى من ذلك ما كان فيه ي

مشقة على الصائم، أو يحصل به تفويت لمصلحة أعظم كاجتماع األقارب في أيام 

                                                 

  ١٨٤البقرة:   ) ١(

  .سبق تخريجه   ) ٢(

  .سبق تخريجه  ) ٣(

 .٣٩٣ -١٠/٣٩٢انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ) ٤(

  ).٦٥٠٢برقم (٤/١٩٢خاري في صحيحه رواه الب  ) ٥(



12 
 

، )١(استمتاع األوالد أو غير ذلك من األمور العيد أو إدخال سرور على الوالدين أو
  ما يأتي:ذلك لو

أن التتابع في صيام ستة أيام من شوال عقب العيد مبادرة إلى الطاعة  - ١
بُِّكْم َوَجنٍَّة ﴿ومسارعة إلى الخير وقد قال هللا تعالى:  ن رَّ َوَساِرُعواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ ّمِ

 ُ ) أما التأخير والتفريق فقد يحصل فيه ٢(﴾ِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ َعْرُضَها السََّماَواُت َواألَْرُض أ
  ).٣من اآلفات ما يمنع من الصيام(

أن التتابع في صيام ست من شوال عقب العيد يكون في الغالب أيسر على  - ٢
  .لنفس، العتيادها الصيام في رمضانا

  :حكم قضاء صيام ستة أيام من شوال عاشرة:ال مسألةال
كشهر ذي القعدة أوذي  يلة صيام ست من شوال في غير شوالال تحصل فض 

) ، لكن من كان له عذر في تأخير ٤(صل، وهذا هو األالحجة أو غيرها  من الشهور
صيام الست عن شوال كمرض أو نفاس أو نحو ذلك من األعذار، ثم صامها لما زال 

  العذر، فانه يدرك فضيلة وثواب صيام ست من شوال.
الشيخ عبد الرحمن السعدي حيث قال: "أما إن كان له عذر من  اختارهوهذا ما 

مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من األعذار التي بسببها أخر صيام قضائه، أو 
  أخر صيام الست، فال شك في إدراك األجر الخاص، وقد   نصوا على ذلك.
، فظاهر وأما إذا لم يكن له عذر أصال، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره

النص يدل على أنه ال يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا 
فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال المعنى الخاص، وبقي 

  ).٥الصيام المطلق"(
  :وذلك لألدلة اآلتية

م قال : "من صام رمضان ث أن رسول هللا  عن أبي أيوب األنصاري  - ١
  ).٦أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"(

  وجه االستدالل:
أن الحديث نص على تخصيص الست في شوال، فيجب تخصيصه به وإال لم  -١

  .)٧يكن لذكره فائدة(
                                                 

روع  ،١/٤٤٧، مغني المحتاج٢/٣٨٧انظر: روضة الطالبين   ) ١( ع ٣/١٠٧الف ، اإلنصاف مع المقن

   .٣٨٩-١٥/٣٨٨، مجموع وفتاوى ومقاالت متنوعة البن باز ٥٢٠-٧/٥١٨والشرح الكبير 

  .١٣٣آل عمران :     ) ٢(

اج   ) ٣( ي المحت اج١/٤٤٧انظر: مغن ة المحت روع ٣/٢٠٨ ، نهاي ع ١٠٨-٣/١٠٧، الف ، اإلنصاف م

  .٧/٥٢٠المقنع 

  .١/٥٠٩، اإلقناع ٧/٥٢٠انظر: اإلنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٤(

  .١٦٥-٧/١٦٤الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي   ) ٥(

  سبق تخريجه.  ) ٦(

  .٣/٣١٦انظر: تهذيب السنن   ) ٧(
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أن صوم ستة أيام من شوال سنة في وقت فات محله فال يدرك الفضل  -  ٢
  الخاص، كما 

  ).١إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها(
ن هناك فرقا بين من أخر صيام الست عن شوال لعذر، ومن أخرها لغير أ -  ٣

  عذر، وليس من العدل المساواة بينهما في الحكم.
علم والعمل، وأن أسأل هللا العون والسداد والتوفيق في الو هذا ما أردت بيانه،

  وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين.ملخص. ينفع بهذا ال
  
  

 د. حمد بن دمحم بن جابر الهاجري    
  األستاذ المساعد بقسم الفقه المقـارن والسياسة الشرعية

  جامعة الكويت  –كلية الشريعة                                                  
 
 

                                                 

رحمن السعدي انظ  ) ١( د ال -٧/١٦٤ر: الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عب

از ١٦٥ ن ب ة الب االت متنوع اوى ومق ة فت ام ٣٨٩-١٥/٣٨٨، مجموع يام أحك ث الص ، أحادي

  .١٥٣وآداب


