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 األحكام الفقهيةملخص 

 المتعلقة

 بصيام ستة أيام من شوال

 

احلمد هلل الذي ال اله غريه، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه، 

 :أما بعد ،هنجه، واتبع سنته إىل يوم الدين ومن سار عىل

 األحكام الفقهية املتعلقة بصيام ستة أيام من"ـ ملخص لبحثي املوسوم ب هذاف

أحكامها  ونه عنكثرة ما يسألو -هذه األيام  –حلاجة الناس إليه نرشه  أحببت ،( )"شوال

ومسائلها اهلامة املتعلقة هبا؛ من أجل احلصول عىل أجرها، والفوز بثواهبا املذكور يف 

 .احلديث

ما ظهر يل رجحانه مستندًا يف ذلك عىل األدلة قد رأيت أن أقترص يف هذا امللخص عىل و

، ، ما عدا مسألتني فقد ذكرت اخلالف فيهام لقوته يف نظرية واملقاصِد الرشعيَّةالصحيح

 :ةاآلتياملسائل جعلُته يف   وقد

 :حكم صيام ستة أيام من شوال :األوىل سألةامل

 :، و يدل عليه ما يأيت( ) يستحب صيام ستة أيام من شوال

ثم أتبعه ستا ، مضانمن صام ر" :قال أن رسول اهلل  عن أيب أيوب األنصاري  -  

 (. ) "من شوال كان كصيام الدهر

                                                 

السعودية بجامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية وقد تم حتكيم هذا البحث يف جملة اجلمعية الفقهية  (  )

 .    3 رش يف عددها الصادر يف شوال بالرياض، ون

، 73 /  ، االسـتذكار 4 3/ ، حاشية رد املحتـار  8 / ، فتح القدير87/ بدائع الصنائع : انظر (  )

، 6 6/3 ، املهـذب مـع املجمـو 8 4/ ، الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي 43 / بداية املجتهد 

 .7 8/4، الرشح الكبري مطبو  مع املقنع واإلنصاف 7 3/3، املغني 78 / روضة الطالبني 

 .                         63  رقم احلديث    7/ أخرجه مسلم يف صحيحه  (  )



2 

 

وأتبعه بست من شوال ، من صام رمضان" :قال عن النبي  عن أيب هريرة  -  

 (. )"فكأنام صام الدهر

، من صام ستة أيام بعد الفطر "قال  عن رسول اهلل  عن ثوبان موىل رسول اهلل  -  

 (. )" أمثاهلامن جاء باحلسنة فله عرش، كان متام السنة 

، وصيام ستة أيام بشهرين، صيام شهر رمضان بعرشة أشهر" :ويف لفظ البن خزيمة

 (. )"فذلك صيام السنة

 :وجه االستدالل من هذه األحاديث

، دلَّت هذه األحاديث عىل فضل واستحباب صيام ستة أيام من شوال ملن صام رمضان

والستة ، فرمضان بعرشة أشهر، أمثاهلاوذلك ألن احلسنة بعرش ، وجعل جزاؤه كصيام الدهر

 (. 3)وهو سنة كاملة، فذلك اثنا عرش شهرا، األيام من شوال بشهرين

 :حكم وثمرات صيام ستة أيام من شوال :ةالثاني سألةامل

حكام عديدة وثمرات كثرية لصيام ستة أيام من شوال،  –رمحهم اهلل تعاىل  –ذكر العلامء 

 : (4)ومن أمهها ما يأيت

 .صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل هبا أجر صيام الدهر ُكلِّه أن - 

                                                 

، واهليثمي يف جممـع 4  / وصححه املنذري يف الرتغيب والرتهيب ،  8 3/ رواه البزار يف مسنده   (  )

 . 33/ ، واأللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب  76 / ائد الزو

وصـححه املنـذري يف الرتغيـب والرتهيـب ، 4 8 رقـم احلـديث  438/ رواه ابن ماجـه يف سـننه  (  )

 .38 /3وإرواء الغليل ،78 -76 / ، واأللباين يف صحيح ابن ماجه 4  / 

 .3 / صحيح ابن خزيمة  (  )

 .3 6/3املغني : انظر ( 3)

 . بترصف      -3  نظر لطائف املعارف ص ا ( 4)
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أن صيام شوال وشعبان كصالة السنن الرواتب قبل الصالة املفروضة وبعدها،  - 

فيكمل بذلك ما حصل يف الفرض من خلل ونقص؛ فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم 

 .من وجوه متعددة القيامة، كام ورد ذلك عن النبي 

وأكثر الناس يف صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إىل ما جيربه ويكمله من األعامل، 

 ."قمته كله"أو "صمت رمضان كله": لأن يقول الرج: وهلذا هنى النبي 

 .( ) فال أدري أكره التزكية أم ال بد من  نومة أو رقدة :قال الصحايب

وم رمضان، فإن اهلل إذا أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان عالمة عىل قبول ص - 

ثواب احلسنِة احلسنُة بعدها؛ فمن : تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كام قال بعضهم

عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك عالمة عىل قبول احلسنة األوىل، كام أن من 

 .عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة، كان ذلك عالمة ردِّ احلسنة وعدم قبوهلا

ام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمني لرمضان أن صي -3

يوفون أجورهم يف يوم الفطر، وهو يوم اجلوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا 

يقوم حتى تتورم قدماه فيقال  هلذه النعمة، فال نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي 

أفال أكون عبدا  ": دم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقولأتفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما تق: له

 .( ) "شكورا

وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغري ذلك من 

ُكْم َتْشُكُرونَ }: أنوا  شكره فقال وْا اهللهَ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ ُ َة َولُِتَكربِّ  .( ){َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

                                                 

 ،4 3 بـرقم   73/ صمت رمضـان كلـه، أخرجه أبو داود يف سننه؛ كتاب الصيام ؛ باب من يقول  ( )

 (.68 6)برقم  3 3، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ص 84 /6وصححه النووي يف املجمو  

رقـم احلـديث   4 / ، بالليـل  نبـي بـاب قيـام ال، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتـاب التهجـد   ( )

بــاب إكثــار األعــامل ، وأخرجــه مســلم يف صــحيحه، كتــاب صــفات املنــافقني و أحكــامهم ، 387 

 .3 7 -3 7 رقم احلديث  8  - 8  /3واالجتهاد يف العبادة، 

 .74 : البقرة  ( )
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من مجلة شكر العبد لربه عىل توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه، أن ف

 .يصوم له شكرًا عِقَب ذلك

أن األعامل التي كان العبد يتقرب هبا إىل ربه يف شهر رمضان ال تنقطع بانقضاء  -4

 .بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا، رمضان

بانقضاء شهر رمضان؛ الستثقال الصيام وَمَللِِه  وذلك؛ ألن كثريا من الناس يفرح

 .وطولِِه عليهِ 

ومن كان كذلك فال يكاد يعود إىل الصيام رسيعا، فالعائد إىل الصيام بعد فطره يوم 

ه به  .الفطر يدل عوده عىل رغبته يف الصيام، وأنه مل يملَّه ومل يستثِقْله وال تكرَّ

خيص  هل كان النبي : ريض اهلل عنهاوقد سئلت عائشة ، عمله ديمة كان النبي 

 .( ) كان عمله ديمة، ال: شيئا من األيام ؟ فقالت

 .  ( )ال يزيد يف رمضان وال غريه عىل إحدى عرشة ركعة كان النبي : وقالت 

يقيض ما فاته من أوراده يف رمضان يف شوال فرتك يف عام اعتكاف  وقد كان النبي 

 . ( ) يف شوال فاعتكف الَعرْشَ األَُوَل منه العرش األواخر من رمضان ثم قضاه

 :حكم تبييت النية لصيام النافلة: الثالثة سألةامل

ويصح بنية من النهار برشط أن ال يكون قد ، لصيام النفل ال جيب تبييت النية من الليل 

 :ألدلة اآلتيةوذلك ل ،(3)الصوم نية حصل منه مناف للصوم من طلو  الفجر إىل إنشاء

                                                 

 (. 87)برقم  43/ ومسلم يف صحيحه  ،(378 ) برقم 46/ أخرجه البخاري يف صحيحه  (  )

 (.7 8)برقم 433/ ومسلم يف صحيحه ، (38  )برقم 46 / أخرجه البخاري يف صحيحه   ( )

ــاري يف صــحيحه  (  ) ــه البخ ــرقم  66 -68/ أخرج ــلم يف صــحيحه ، (  3 )ب ــرقم   8/ ومس ب

(  8 .) 

مغنـي ،  4 / ، روضـة الطـالبني  3 / القدير  اهلداية مع رشح فتح، 74/ بدائع الصنائع : انظر  (3)

 .334- 8/33اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري، 3  /3، املغني3 3/ اج املحت
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هل "ذات يوم فقال  دخل عىل النبي :م املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالتعن أ - 

يا رسول اهلل أهدي : ثم أتانا يوما آخر فقلنا "فإين إذا صائم"قال ،ال: فقلنا "عندكم يشء؟

 .( )"فأكل، فلقد أصبحت صائام، أرينيه"فقال ، ( )لنا حيس

، ال: قلت  "عندكم من طعام ؟هل  ":يوما فقال جاء رسول اهلل : ويف لفظ للنسائي

 .( )"إذا أصوم "قال 

: ، يف اللفظ األول، وقوله"فإين إذن صائم": قوله عليه الصالة والسالم :حمل الشاهد

 .يف اللفظ الثاين "إذا أصوم"

أنشأ  نية صوم النافلة يف النهار، ومل يبيتها من الليل، فدلَّ  أن النبي  :وجه االستدالل

 .وعدم اشرتاط تبييت النية يف صوم النافلة عىل صحة هذا العمل

تبني أهنم كانوا ينشئون نية ، جاءت آثار كثرية عن عدد من الصحابة ريض اهلل عنهم - 

 :ومن هذه اآلثار ما يأيت، مما يدل عىل صحة هذا األمر، صيام النافلة يف النهار

ه كان ربام دعا بالغداء أن" عن أم الدرداء ريض اهلل عنها عن أيب الدرداء  :األثر األول

 ."فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم، فال جيده

 ."إين صائم ": ويف لفظ قال 

 .(3)"وقد أصبح مفطرا، فيصومه ": ويف لفظ ثالث 

                                                 

 . الطعام املتخذ من التمر واألقط والسمن: احليس (  )

 .  6، املصباح املنري 368/ النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر 

 (.43  )برقم  733/ أخرجه مسلم يف صحيحة (  )

والبيهقـي يف ، (3   )بـرقم ، 3/433باب النية يف الصيام  –صيام كتاب ال: أخرجه النسائي يف سننه  (  )

 . 33/ واأللباين يف صحيح سنن النسائي ، وصححه البيهقي،  3 /3سننه 

-336/ وأخرجه موصـوال ابـن أيب شـيبة يف مصـنفه ، 68 /3أخرجة البخاري يف صحيحه تعليقا  ( 3)

، والطحـاوي (8886و8884و8883 )برقم  8 - 8 /3وعبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ، 338
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أنه كان يصبح حتى يظهر ،عن عكرمة عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام :األثر الثاين

، ما أكلت من طعام وال رشاب منذ اليومو، واهلل لقد أصبحت وما أريد الصوم: ثم يقول

 .( )وألصومن من يومي هذا

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

 ."الشمس فليصم

بدا له " ر عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي أن حذيفة خآ :ويف لفظ 

 . ( )"الصوم بعد مازالت الشمس فصام

 :حتديد الوقت الذي يصح للمتنفل أن ينوي الصيام فيه بالنهار: رابعةال سألةامل

 .( )يصح صوم النافلة بنية يف أي وقت من النهار سواء يف ذلك ما قبل الزوال وبعده

 :وذلك لألدلة اآلتية

يوما  جاء رسول اهلل : وجاء فيه أهنا قالت، حديث عائشة ريض اهلل عنها السابق - 

 . (3)"إذا أصوم": قال، ال: هل عندكم من طعام؟ قلت: لفقا

                                                                                                                                            

بـرقم  37 / ، وقال ابن حجر يف املطالـب العاليـة 33 /3، والبيهقي يف سننه 48/ يف معاين اآلثار

 . 337/ صحيح موقوف، وصححه األلباين يف خمترص صحيح البخاري :  8 3 

جود إسـناده ، و46/ ، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار 68 /3أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقا  (  )

 . 337/ األلباين يف خمترص صحيح البخاري 

، 334/ ،وأخرجـه موصـوال ابـن أيب شـيبة يف مصـنفه  68 /3أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقا  (  )

، والبيهقـي يف سـننه 46/ ، والطحاوي يف معاين اآلثـار 8873برقم  83 /3وعبدالرزاق يف مصنفه 

 .   /6وصححه النووي يف املجمو  ، 33 /3

اإلنصاف ،  3 /3، املغني 3 3/ مغني املحتاج ،  4 / روضة الطالبني ، 36 /6املجمو  : انظر (  )

 . 4 / غاية املنتهي ، 334- 8/33مع املقنع والرشح الكبري 

 .سبق خترجيه ( 3)
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فدل عىل صحة صوم النافلة ، من النهار نوى صيام النافلة أن النبي  :وجه االستدالل

 .بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعده

 –التي استدل هبا أصحاب القول األول  –استدلوا بآثار الصحابة ريض اهلل عنهم  - 

 : حها ما يأيت ولعل من أرص

بدا له  عن سعيد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي أن حذيفة  :األثر األول

 . ( )الصوم بعد ما زالت الشمس فصام

: أنه كان يأيت أهله بعد الزوال فيقول عن العالء بن احلارث عن معاذ  :الثاين األثر

، تصوم آخر النهار: فيقال لهإين صائم بقية يومي : فيقول، فيعتذرون إليه، عندكم غداء

 . ( )من مل يصم آخره مل يصم أوله: فيقول

ثم ، عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه كان يصبح حتى يظهر :الثالث األثر

، وما أكلت من طعام وال رشاب منذ اليوم، واهلل لقد أصبحت وما أريد الصوم": يقول

 . ( )"وألصومن يومي هذا

أنه كان ربام دعا بالغداء  عن أم الدرداء ريض اهلل عنها عن أيب الدرداء  :رابعال األثر

 .(3)فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم، فال جيده

 :املقدار الذي يثاب عليه من نوى صوم النافلة يف النهار: امسةاخل سألةامل 

بالصوم حيكم له  إنهف، ر ومل يبيت النية  من الليلإذا نوى املتنفل بالصيام يف النها

 :ما يأيت ويدل عىل ذلك  .( ) من وقت نيته يثاب عىل ذلكو الرشعي 

                                                 

 .سبق خترجيه  (  )

 .338/ أخرجه ابن أيب شيبه يف مصنفه  (  )

 .سبق خترجيه (  )

 .سبق خترجيه ( 3)
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إنام األعامل  ": يقول  سمعت رسول اهلل : قال،  عن عمر بن اخلطاب  - 

 (. )"وإنام لكل امرئ ما نوى، بالنيات

 ،ل عمل وال حيسب له أجر بدون نيةإن هذا احلديث دل عىل أنه ال يقب :وجه االستدالل

فال يقبل منه اإلمساك الذي حدث قبل النية ، املتنفل أمسك عن املفطرات بدون نيةوهذا 

 .( )وال يثاب عليه

ال يمكن أن يسوى يف األجر والثواب بني من بيت النية من الليل وبني من نواها  -  

 .ينفاألول أكثر عمال من الثا، هاروبني من نواها يف أول النهار ومن نواها يف أخر الن، بالنهار

 :حكم تبييت النية لصوم ستة أيام من شوال: سادسةال سألةامل

حكم تبييت النية من الليل لصيام : مسألة)أن العلامء السابقني مل يتحدثوا عن يل تبني 

دون ، إنام حتدثوا عن حكم تبييت النية يف صيام النفل عامة، بخصوصها( ستة أيام من شوال

 .(3)تفريق بني صيام نفل مطلق أو مقيد

فقد ظهر احلديث عن هذه املسألة يف أوساط أهل العلم من ، وأما يف زمننا املعارص

وغري ، ما بني مفرق بني النفل املطلق واملقيد، خالل بعض الفتاوى حول هذا املوضو 

 .مفرق

ذكر أدلتهم وتعليالهتم فيام و، يف هذه املسألة ويمكن إيضاح آراء أهل العلم املعارصين

 : يأيت

                                                                                                                                            

، املغنـي 3 3/ مغني املحتـاج ،  4 / روضة الطالبني ، 78 -76 / العزيز رشح الوجيز : انظر (  )

 .38 / الروض الندي ،  8/334اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري ،  3 /3

 .سبق خترجيه  (  )

 . 3 /3املغني ، 34 /6املهذب مع املجمو  : انظر (  )

 . كام يف املسألة الثالثة ( 3)
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من ال جيب تبييت النية لصوم النفل سواء كان مطلقا أومقيدا كصيام ست  :ألولالقول ا

الشيخ صالح الفوزان، و الدكتور الشيخ هاختار و ،ويوم عرفة وعاشوراء  ونحوها، شوال

 . ( )عبد الكريم اخلضري الدكتور

ل املقيد وجيب تبييتها لصوم النف، ب تبييت النية لصوم النفل املطلقال جي :القول الثاين

حممد  فضيلة الشيخ هاختار و، املعني كست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوها

  .( )عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين الدكتورالشيخ  العثيمني، و

 : أدلة القول األول

إذ مل يفرقوا ، ثالثةالسألة يف امل  بنفس األدلة التي استدل هبا :استدل أصحاب هذا القول

 .القدامى ومل يعرف التفريق بينهام عند الفقهاء، لنفل املطلق والنفل املقيدبني ا

 : أدلة القول الثاين

 : استدل أصحاب هذا القول بام يأيت

أن املتنفل بالصيام إذا مل يبيت النية من الليل ونواها : أن هذا مقتىض قول من قال - 

فإنه ال يصدق عليه أنه ، وقت نيته بالنهار فإنه حيكم له بالصوم الرشعي ويثاب عليه من

ويف نصف النهار نوى ، ام بعد طلو  الفجر ومل يأكل شيئافلو أن أحدا ق، صام اليوم كله

فيكون قد صام مخسة أيام ، الصوم عىل أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم مخسة أيام 

أتبعه ستا من شوال من صام رمضان ثم ":قال  والنبي ، ألن األعامل بالنيات، ونصفا 

فهذا ال حيصل له األجر ، فرتب األجر عىل صيام األيام الستة كلها ، ( )"كان كصيام الدهر

بخالف ما لو كان الصوم نفال ، ألنه مل يصم ستة أيام كاملة، املرتب عىل صيام األيام الستة

فل مقيد ويأخذ حكم صوم األيام الستة كل صيام ن، مطلقا فإنه يصح ويثاب عن وقت نيته

                                                 

 . (اإلنرتنت)هام عىل الشبكة العنكبوتية كام يف موقعي (  )

 . 46/ رشح عمدة الفقه ، 74 فتاوى الصيام البن عثيمني، 63 /6الرشح املمتع: انظر (  )

 .سبق خترجيه (  )
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معني كيوم عرفة وعاشوراء ويوم االثنني واخلميس واأليام البيض وثالثة أيام من كل 

 .( )رشه

 :يمكن أن يناقش من وجهني

 .ال دليل عىل التفريق بني النفل املطلق واملعني :الوجه األول

 الليلصيام إذا مل يبيت النية من أن املتنفل بال) هل يلزم عىل قول من قال  :الوجه الثاين 

رم من أجر أن حي( حيكم له بالصوم الرشعي ويثاب عليه من وقت نيته  ونواها بالنهار فإنه

ألنه مل يصم أحد هذه األيام أو بعضها أوكلها كاملة؟ أم يمكن أن ، صيام ستة أيام من شوال

لكن ليس أجره كأجر من بيت النية يف ، أنه حيصل عىل أجر صيام ستة أيام من شوال: يقال

إذ من املعلوم أن الناس يتفاوتون يف فعل العبادة كإخالص النية يف ، مجيع أيامها صيام

 وهذا ،فيتفاوت العمل بتفاوت األجر، ويف حفظ صيامهم من املعايص واآلثام، الصيام

 .منها

فكذلك يقال يف صوم ، جيب تعيني النية لصالة النفل املعني دون النفل املطلق -  

 .( )النافلة

، وأما صوم التطو  فيصح بنية مطلق الصوم كام يف الصالة" :وي رمحه اهلليقول النو 

وينبغي أن يشرتط التعيني يف الصوم املرتب كصوم عرفة ، هكذا أطلقه األصحاب

كام يشرتط ذلك يف الرواتب من نوافل ، وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها

 .( )"الصالة

وهو حديث عائشة ريض  –لنص، وقد ورد النص بأنه ال قياس مع ا :يمكن أن يناقش

 .يف عدم وجوب تبييت النية لصوم النافلة، دون تفريق بني معني ومطلق  –اهلل عنها السابق 

                                                 

 . 46/ رشح عمدة الفقه ، 74 فتاوى الصيام البن عثيمني ، 63 /6الرشح املمتع : انظر (  )

 .63 / قنع والرشح الكبري اإلنصاف مع امل، 3  / 6املجمو  : انظر (  )

 .3  / 6املجمو  : انظر (  )



11 

 

 :القول املختار

أن من بيت : إال أن الذي يمكن أن يقال، ومل يرتجح يل فيها رأي، هذه املسألة  حمتملة

قد احتاط وأخرج نفسه من حمل اخلالف واهلل تعاىل ف، النية من الليل يف صوم التطو  املعني

 .أعلم بالصواب

 :قبل الفراغ من قضاء رمضان عموما حكم التنفل بالصيام :سابعةال سألةامل

ز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان مع الكراهة إذا كان النفل ال يفوت جيو

النفل مما يفوت حتصيله وال يمكن  وأما إذا كان، حتصيله ويمكن استدراكه كالنفل املطلق 

فإنه جيوز صيامه قبل الفراغ من ، استدراكه كالنفل املعني مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء 

 :ا يأيتمل وذلك ،( )القضاء بدون كراهة

جيوز ، عموم األدلة التي تدل عىل أن األصل يف قضاء رمضان أنه واجب موسع -  

اٍم ﴿ىل كقوله تعا، تأخريه إىل رمضان اآلخر ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ

فإذا جاز تأخري قضاء ، فدلت عىل أن القضاء عىل الرتاخي ومل تقيدها بوقت حمدد، ( )﴾ُأَخرَ 

 .فال مانع إذا من التنفل قبل قضاء رمضان، رمضان

فام أستطيع ، الصوم من رمضان كان يكون عله ": عن عائشة ريض اهلل عنها قالت -  

 .( )الشغل من النبي أو بالنبي : قال حييى "أن أقضيه إال يف شعبان

أن عائشة ريض اهلل عنها كانت تؤخر قضاء ما أفطرته من أيام رمضان  :وجه االستدالل

 –وهي الصديقة بنت الصديق  –ويبعد أن عائشة ريض اهلل عنها ، يف شهر شعبان الذي يليه

                                                 

الرشـح ، 4  / البيـان والتحصـيل ، 84 / اهلداية مـع فـتح القـدير،33 / بدائع الصنائع : انظر (  )

، 334/ مغنـي املحتـاج ،  3 ، اللبـاب يف الفقـه الشـافعي ص7 4/ الكبري مع حاشية الدسوقي 

 ،7 8/4رشح الكبري اإلنصاف مع املقنع وال، 3  / الفرو  

 .73 : البقرة  (  )

 . 73- 73/ ومسلم يف صحيحه ، ( 343 ) برقم  34/ أخرجه البخاري يف صحيحه  (  )
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ومع ، رغم وجود األيام التي حث الشار  عىل صومها، وم نافلة مطلقا خالل السنةال تص

وكان يصوم عاشوراء ، ويفطر حتى يقال ال يصوم، يصوم حتى يقال ال يفطر كون النبي 

فالظاهر أهنا كانت تتنفل ، ويكثر من صوم اإلثنني واخلميس، وثالثة أيام من كل شهر

 .( )مما يدل عىل جواز ذلك، ضانبالصيام قبل الفراغ من قضاء رم

، إال أن االبتداء بالقضاء أهم، جيوز صيام التطو  قبل الفراغ من قضاء رمضان -  

فاألوىل املبادرة بإفراغ ما يف الذمة ثم بعد ، ألن الذمة مرهتنة به، تقديام للواجب عىل النفل

 .( )ذلك يتنفل بام شاء

رمضان عىل صيام ستة أيام من شوال حكم اشرتاط تقديم قضاء : منةالثا سألةامل

 :للحصول عىل ثواهبا

جواز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان مع  ةالسابق سألةرجحت يف امل

وأما إذا كان النفل ، الكراهة إذا كان النفل ال يفوت حتصيله ويمكن استدراكه كالنفل املطلق

فإنه ، مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء مما يفوت حتصيله وال يمكن استدراكه كالنفل املعني

وبناء عىل هذا الرتجيح فإن األصل أنه ، جيوز صيامه قبل الفراغ من القضاء بدون كراهة

 . لنافلة ملن صامها قبل قضاء رمضانحيصل ثواب صيام ا

ألن العلامء اختلفوا يف  ,ولكن هذا الرتجيح قد ال يرسي عىل صوم ستة أيام من شوال

للحصول  -بخصوصها -حكم اشرتاط تقديم قضاء رمضان عىل صوم ستة أيام من شوال

 :عىل قولني ، عىل ثواهبا

 .ال حيصل ثواب صيام ستة أيام من شوال ملن صامها قبل قضاء رمضان :القول األول

ز والشيخ حممد زيز بن باواختاره الشيخ عبد الع( )واحلنابلة( )وهذا مذهب الشافعية 

 .( ) العثيمني

                                                 

 .43 / رشح العمدة البن تيمية : انظر (  )

 .7 4/ حاشية الدسوقي ، 8 3/  مواهب اجلليل : انظر (  )
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 . حيصل ثواب صيام ستة أيام من شوال ملن صامها قبل قضاء رمضان :القول الثاين

 . (4)واملالكية (3)وهو مقتىض مذهب احلنفية

 : أدلة القول األول

 :استدل أصحاب هذا القول بام يأيت

أتبعه ستا من من صام رمضان ثم ": قال عن النبي  عن أيب أيوب األنصاري  -  

 . (6)"شوال كان كصيام الدهر

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال  "قال  عن النبي  عن أيب هريرة  -  

 .(8)"فكأنام صام الدهر

دل احلديثان عىل أن الثواب املرتتب عىل صيام ستة أيام من شوال  :وجه االستدالل

 .( )مقيد بأن يسبقه االنتهاء من صيام مجيع أيام رمضان

                                                                                                                                            

 .وإن كانوا يقولون باستحبابه (  )

أسـنى ، 36 الرساج الوهاج ص ، 338/ مغني املحتاج ، 37 / ية املحتاجهنا، 43التنبيه ص : انظر 

 .  3/ املطالب 

 .  8/4اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري ، 37 /  الفرو  ،  4/ املبد  : انظر (  )

جممو  فتاوى ورسـائل الشـيخ ، 34 -33 - 3 - 3 /4 جممو  فتاوى ومقاالت متنوعة : انظر (  )

 .6/366الرشح املمتع ، 3 -8 /3 حممد العثيمني

 .كام يدل عليه قوهلم السابق بجواز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان دون استثناء  ( 3)

 . 63/ البناية ، 84 / اهلداية مع فتح القدير ، 33 / بدائع الصنائع : انظر 

 .ضاء رمضان دون استثناءكام يدل عليه قوهلم السابق بكراهية التنفل بالصيام قبل الفراغ من ق ( 4)

الرشح ، 33 / رشح الزرقاين عىل خليل ، 8 3/ مواهب اجلليل ،4  / البيان والتحصيل : انظر  

 .7 4/ الكبري مع حاشية الدسوقي 

 .سبق خترجيه  ( 6)

 .سبق خترجيه  ( 8)
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 :نوقش هذا االستدالل من ثالثة أوجه

خرج خمرج الغالب األعم فال مفهوم  "من صام رمضان  ": أن قوله  :الوجه األول

وصيامه ( أداء) ولذلك فهو يشمل صيام رمضان يف شهر رمضان .له

، فلو صام شخص من رمضان وأفطر بعضه، قضاء يف األشهر التي تليه

مع ، حلاز عىل ثواهبا باالتفاق، لستثم قضاه يف شوال ثم أتبعه بصيام ا

فدل عىل أن كلمة ، أنه ما صام رمضان يف شهر رمضان ولكنه قضاه

تشمل من صامه يف وقته ومن قضاه بعد ذلك ولو  "صام رمضان"

برشط وجود العذر الرشعي ملن أفطر يف ، متأخرا عن صيام الست

أفطره ألن من أفطر لعذر وقىض ما ، رمضان كالسفر واملرض ونحومها

ويصح وصفه حينئذ بأنه صام ، يكون له األجر كامال، من أيام

 . ( )رمضان

ألنه إذا صام ، يشمل التقديرية –الذي جاء يف احلديث  –أن اإلتبا   :الوجه الثاين

اإلتبا  يشمل : أو نقول، وقع عام قبلها تقديرا، رمضان بعد صيام الست

، سن صوم الست من شوالفي، املتأخرة كام يف نفل الفرائض التابع هلا

 .( )وإن مل ينته من قضاء رمضان

وهو ، أن املراد باحلديث ترتيب الفضل والثواب ملن مجع العدد يف الصيام :الوجه الثالث

أو مخس وثالثني ، صيام الست وثالثني يوما إذا كان شهر رمضان كامال

، فإذا صام شخص هذا العدد كامال، يوما إذا كان شهر رمضان ناقصا

سواء ، فإنه يكون حمصال هلذا الثواب، واء صام رمضان أداء أو قضاءس

                                                                                                                                            

لفـرو  ا، 348/ حتفـة املحتـاج ، 388/ مغني املحتـاج،37 / هناية املحتاج، 43التنبيه ص : انظر (  )

 / 37. 

 . 4 / حاشية البجريمي عىل اخلطيب : انظر (  )

 .املرجع السابق: انظر (  )
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موىل رسول  ومما يؤكد ذلك ما جاء عن ثوبان ، سبق القضاء أو تأخر

كان متام ، من صام ستة أيام بعد الفطر ": قال  عن رسول اهلل ، اهلل 

صيام شهر "فظ آخر ويف ل، "﴾َمن َجاء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا﴿السنة 

وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ، رمضان بعرشة أشهر

"( ). 

 : أدلة القول الثاين

 :استدل أصحاب هذا القول بام يأيت

، من صام ستة أيام بعد الفطر "قال  عن رسول اهلل  عن ثوبان موىل رسول اهلل  -  

 ."ا من جاء باحلسنة فله عرشة أمثاهل، كان متام السنة

فذلك صيام ، وصيام ستة أيام بشهرين، صيام شهر رمضان بعرشة أشهر"ويف لفظ آخر 

 .( )"السنة

دل احلديث عىل أن فضل ثواب صيام ست من شوال حيصل ملن مجع  :وجه االستدالل

أو مخس ، وهو صيام ست وثالثني يوما إذا كان شهر رمضان كامال، العدد يف الصيام

هر رمضان ناقصا سواء تأخر قضاء رمضان عن صيام الست أو وثالثني يوما إذا كان ش

 .حيث مل يقيد احلديث حتصيل الفضل والثواب بصيام الست بعد صيام قضاء رمضان، تقدم

بأنه جاء يف حديث أيب أيوب األنصاري وأيب هريرة ريض اهلل عنهام الذين  :نوقش

ب عىل صيام ستة أيام من شوال استدل هبام أصحاب القول األول بأن الثواب والفضل املرتت

مطلق ونقيده  فيكون حديث ثوبان، مقيد بأن يسبقه االنتهاء من صيام مجيع أيام رمضان

 .بام جاء  يف حديثي أيب أيوب األنصاري وأيب هريرة ريض اهلل عنهام

                                                 

 .سبق خترجيه (  )

 . سبق خترجيه (  )
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هبا االستدالل بحديثي أيب أيوب  وقشاقشات الثالث السابقة التي نباملن :أجيب عنه

 .ة ريض اهلل عنهاموأيب هرير

وذلك ، أن وقت قضاء صيام رمضان موسع يف أشهر السنة كلها إال ما استثني -  

اٍم ُأَخرَ ﴿لظاهر قوله تعاىل  ْن َأيَّ ٌة مِّ  .( )﴾َفِعدَّ

أهنا ما كانت تستطيع قضاء رمضان إال يف ، وملا جاء عن عائشة ريض اهلل عنها

يف وقتها جواز اشتغال املكلف بالنفل قبل  ، وقاعدة الرش  يف العبادات املوسع( )شعبان

ألن ، الفرض بدليل ما لو أذن الظهر مثال فإن اإلنسان يصىل الراتبة القبلية مع أنه خماطب

 .وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع، الوقت واسع

فام أستطيع ، كان يكون علَّ الصوم من رمضان": عن عائشة ريض اهلل عنها قالت -  

 . ( )"أقضية إال يف شعبانأن 

أن عائشة ريض اهلل عنها كانت تؤجل قضاء ما عليها من رمضان إىل  :وجه االستدالل

بل ، ويبعد أهنا كانت ترتك صيام الست وغريها من النوافل، الشتغاهلا بالنبي، شعبان

 .الظن هبا أهنا كانت تواظب عليها

 :القول املختار 

األفضل للمسلم أن يبدأ بصيام ، وحمتملةدلة الفريقني ، وأقوياخلالف يف هذه املسألة 

إذ الفرض أهم ، وذلك خروجا من اخلالف و تربئة للذمة وتقديام لألهم، (3)القضاء أوال

                                                 

 73 : البقرة (  )

 .سبق خترجيه  (  )

 .سبق خترجيه (  )

 . 3  - 3 /3 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: انظر ( 3)
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وما "أن اهلل قال :  قال رسول اهلل : قال  كام جاء عن أيب هريرة ، وأعىل مرتبة من النافلة

 .أعلم تعاىل واهلل، ( ) "...عليه أحب إيل مما افرتضته  عبدي بيشء تقرب إىل

 :حكم التتابع يف صيام ستة أيام من شوال :تاسعةال سألةامل

ويستثنى من ذلك ما كان فيه ، ستحب التتابع يف صيام ست من شوال عقب العيدي

أو حيصل به تفويت ملصلحة أعظم كاجتام  األقارب يف أيام العيد أو ، مشقة عىل الصائم

 :ا يأيتملذلك و، ( )ن أو استمتا  األوالد أو غري ذلك من األمورإدخال رسور عىل الوالدي

أن التتابع يف صيام ستة أيام من شوال عقب العيد مبادرة إىل الطاعة ومسارعة إىل  -  

اَمَواُت َواألَرْ ﴿: اخلري وقد قال اهلل تعاىل ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ بِّ ن رَّ ُض َوَساِرُعوْا إِىَل َمْغِفَرٍة مِّ

ْت لِْلُمتَِّقنيَ  أما التأخري والتفريق فقد حيصل فيه من اآلفات ما يمنع من  ( )﴾ُأِعدَّ

 .(3)الصيام

، لنفسأن التتابع يف صيام ست من شوال عقب العيد يكون يف الغالب أيرس عىل ا -  

 .العتيادها الصيام يف رمضان

 :حكم قضاء صيام ستة أيام من شوال :عارشةال سألةامل

كشهر ذي القعدة أوذي احلجة أو  ل فضيلة صيام ست من شوال يف غري شوالال حتص 

لكن من كان له عذر يف تأخري صيام الست عن ،  (4)صلوهذا هو األ، غريها  من الشهور

                                                 

 (. 643)برقم  3 /3رواه البخاري يف صحيحه  (  )

اإلنصاف مع املقنع والرشـح ، 38 / الفرو   ،338/ ، مغني املحتاج78 / روضة الطالبني : انظر (  )

  .73 -77 /4 جممو  وفتاوى ومقاالت متنوعة البن باز ، 3 4-7 8/4الكبري 

 .   : آل عمران   (  )

اإلنصـاف مـع املقنـع ، 37 -38 / الفـرو  ، 37 / هناية املحتـاج ، 338/ مغني املحتاج : انظر ( 3)

8/4 3. 

 .433/ اإلقنا  ، 3 8/4اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري : انظر ( 4)
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فانه يدرك ، ثم صامها ملا زال العذر، شوال كمرض أو نفاس أو نحو ذلك من األعذار

 .فضيلة وثواب صيام ست من شوال

أما إن كان له عذر من مرض ": الشيخ عبد الرمحن السعدي حيث قال تارهاخوهذا ما 

أو أخر صيام ، أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من األعذار التي بسببها أخر صيام قضائه

 .وقد   نصوا عىل ذلك، فال شك يف إدراك األجر اخلاص، الست

فظاهر النص ، غريهبل أخر صيامها إىل ذي القعدة أو ، وأما إذا مل يكن له عذر أصال

كام إذا فاته صيام عرش ، وأنه سنة يف وقت فات حمله، يدل عىل أنه ال يدرك الفضل اخلاص

 .( )"وبقي الصيام املطلق، فقد زال املعنى اخلاص، ذي احلجة أو غريها حتى فات وقتها

 :وذلك لألدلة اآلتية

ان ثم أتبعه ستا من صام رمض": قال  أن رسول اهلل  عن أيب أيوب األنصاري  -  

 .( )"من شوال كان كصيام الدهر

 :وجه االستدالل

فيجب ختصيصه به وإال مل يكن ، أن احلديث نص عىل ختصيص الست يف شوال - 

 .( )لذكره فائدة

 كام ، أن صوم ستة أيام من شوال سنة يف وقت فات حمله فال يدرك الفضل اخلاص -  

 .(3)إذا فاته صيام عرش ذي احلجة أو غريها

                                                 

 .64 -63 /8الفتاوى السعدية ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي  (  )

 .سبق خترجيه (  )

 .6  / هتذيب السنن : انظر (  )

، 64 -63 /8املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السـعدي  الفتاوى السعدية ضمن: نظرا ( 3)

 . 4 أحاديث الصيام أحكام وآداب، 73 -77 /4 جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز 
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، ومن أخرها لغري عذر، أن هناك فرقا بني من أخر صيام الست عن شوال لعذر -  

 .وليس من العدل املساواة بينهام يف احلكم

علم والعمل، وأن ينفع هبذا أسأل اهلل العون والسداد والتوفيق يف الو هذا ما أردت بيانه،

 .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. لخصامل

 

 

 حمد بن محمد بن جابر الهاجري. د    
 األستاذ المساعد بقسم الفقه المق ارن والسياسة الشرعية

 جامعة الكويت  –كلية الشريعة                                                  
 

 


