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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل 

وله أما له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا عبده ورس

 بعد:

هلل عليه وآله ففي اليوم اخلامس من شهر شوال لعام مخس وثالثني وأربع مائة وألف من هجرة النبي صىل ا

 "عرش مسائل يف صيام الست من شوال"لتقيكم يف كلمة بعنوان: وصحبه وسلم أ

مثال هذه إن البحث يف صيام الست من شوال كالبحث يف كثري من مسائل العلم فالبد من الرجوع يف أ

لكن أشري إىل أمرين مهمني قبل أن أبدأ بذكر  الدليل من الكتاب والسنة عىل فهم سلف هذه األمةاملسائل إىل 

 هذه املسائل:

إال بعد  -سواء فيام يتعلق فيام نحن بصدده أو غريه - مسائل العلممسألة من  تبني: أنه ال يصح  األمر األول

تى ال يقع الناظر يف إحداث قول جديد ليس من األقوال املعتربة عند ح النظر يف أقوال العلامء األوليني

  ،السلف أو عند أهل العلم

من العلامء الً وإذا نظرت مل جتد له سلفًا ن يبحث يف بع  املسائل ممن قد يتبنى قوما أكثر ما ترى ممو

 ،األوليني من علامء السلف وال من العلامء املعتربين

مهام بدا لنا أن النص  -وأال نتقدم بني أيدهيم  م الكتاب والسنة بفهم سلف هذه األمةفإننا مأمورون بأن نفه 

  ، -رصيح يف الداللة عىل مسألة

تباع سبيل ؛ وذلك أننا مأمورون با أال نحدث قوالً جديدًا مل يذكره أهل العلم األولوننحن مأمورون وأيضًا 

وَل  َشاِقِق ي   َوَمن  السلف األوليني كام قال اهلل سبحانه:  س  دِ  ِمن   الرَّ َ  َما َبع  َ  َوَيتَّبِع   اْل  َدى َله   َتَبنيَّ  َسبِيلِ  َغري 



 عشر مسائل في صيام الست من شوال  

3 
 

ِمننِيَ  هِ  امل  ؤ  َولِّ لِهِ  َتَوىلَّ  َما ن  وكام أننا ملتزمون يف مسائل االعتقاد  [111: النساء] ،َمِصرًيا َوَساَءت   َجَهنَّمَ  َون ص 

ون ملتزمني يف مسائل الفقه بام عليه سلف هذه األمة وأال بام عليه سلف هذه األمة فكذلك ينبغي أن نك

أن إحداث قول جديد داخل يف  «جمموع الفتاوى»يف ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  نتقدم بني أيدهيم ومما

َدَث  َمن  »عموم النصوص املحذرة من البدع فهو داخل يف عموم حديث عائشة يف الصحيحني:  ِرَنا يِف  َأح   َأم 

وَ  فِيهِ  َلي َس  َما َهَذا  .«َرد   َفه 

 : ننا يف مسائل العلم ما بني أ الذي أريد أن أذكر به األمر الثاين:

واملسائل  ،واملصيب له أجران واملخطئ له أجر واحد ،يسوغ اخلالف فيها وهي التي  املسائل االجتهادية

بعضًا، فمن كان مصيبًا فله التي يسوغ اخلالف فيها ال ينبغي أن يشنع بعضنا عىل بع ، بل يعذر بعضنا 

 أجران ومن كان خمطئًا فله أجر واحد، 

 .أو مسائل ال يسوغ اخلالف فيها

بني املسائل التي يسوغ اخلالف فيها والتي ال يسوغ اخلالف فيها هو النظر ملا  الضابط يف التفريقومما يبني 

 ؟ يف هذه املسألة عىل قولنيأهل العلم اختلف وهل  ،عليه سلف هذه األمة

أما إذا مل تكن كذلك فتكون من املسائل التي ال  ،فإذا كان كذلك فتكون من املسائل التي يسوغ اخلالف فيها

 ،يسوغ اخلالف فيها

 ،وكان سلفنا الكرام يفتون يف مسائل العلم من الصحابة والتابعني ،أنه ال يشنع بعضنا عىل بع  فاملقصود 

ويبقى سلفنا إخوة يتعاونون  ،عي وخيالفه اآلخر بدليله الرشعيقوالً بدليل رش أحدهم ومن بعدهم ويتبنى

وأن نبقى إخوة( وهذا إنام يكون يف  ىل: )أال يسعنا أن نختلفعىل الرب والتقوى كام قال الشافعي رمحه اهلل تعا

 .املسائل التي يسوغ اخلالف فيها 
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 من حيث اجلملة عىل طريف نقي :والناس يف هذا 

وما ال يسوغ اخلالف فيه  ،عذار يف مجيع مسائل الرشيعة فيام يسوغ اخلالف فيه اإليدعو إىل القسم األول:

وأن اجتامع األمة مطلب رشعي ...  ،التوحيد والرشك باسم أن هذا خالفر يف مسائل االعتقاد وحتى عذ

 لخ.إ

اس بأقواْلم املقابل لذلك هم الذين شددوا حتى يف مسائل يسوغ اخلالف فيها ويلزمون الن القسم الثاين:

 .وهذا خطأ  ،ويشنعون عليهم 

  .وينبغي أن نكون وسطًا ال إفراط وال تفريط

 

يبدي ما ظهر له بدليل رشعي  كل   ،إذا كانت املسألة مما يسوغ اخلالف فيها فال يشنع بعضنا عىل بع ف

  ،بخالف املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها

أربعة والذي أذكر اآلن يف  ،«جمموع الفتاوى»تعاىل يف مواضع من  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

إن من ظهر له قول بدليله فله أن يدعو إىل قوله بل يف بع  عباراته " :- رمحه اهلل تعاىل - مواضع يقول فيها

هلل لذا ذكر رمحه ا " جيب عىل أهل العلم وطالب العلم أن يدعو إىل قوله لكن ليس له أن يلزم الناس بقوله

ثم ذكر أنه ال يصح حتى للحاكم أن أن إلزام الناس بقول رجل واحد أن هذا من بدع القرن الرابع : تعاىل 

هذا يف املسائل التي يسوغ و ،وحكى عىل ذلك إمجاع أهل العلم ،ةم الرشعياحكيلزم الناس بام يراه من األ

 1 ،ويف املسألة تفصيل ،اخلالف فيها

                                                           
(: وإما إلزام السلطان في مسائل النزاع التزام قوٍل بال حجة من الكتاب 3/042في مجموع الفتاوى ) –رحمه هللا  –قال ابن تيمية  1

ال يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك  إال إذا ككان م كه حجكة يجكب الرجكوع والسنة ، فهذا ال يجوز باتفاق المسلمين و

إليها فيكون كالمه قبل الوالية وب دها سواء ، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في ال لم . ن م الوالية تمكنه من قكول حكق ون كر ٍلكٍم 
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حقاق وٍدمه . ن م للحاكم إثبات ما قال زيد وٍمكرو ثكم ب كد ذلك  إن قد كان ي جز ٍنه بدونها ، وباب القدرة وال جز غير باب االست

 كان ذل  القول مختصاً به كان مما يحكم فيه الحكام ، وإن كان من األقوال ال امة كان من باب مذاهب الناس ... ا.هـ

جميع الناس به وي اقكب مكن لكم (: فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مال  أو األ  ري لم يكن له أن يلزم 062//3وقال )

 يوافقه ٍليه باالتفاق ا.هـ

(: إن ما تنازع فيه ال لماء ليس ألحٍد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم ، وإذا لم يكن ألحد من القضاة أن يقول: 02/096وقال )

ازع فيه ٍلماء المسكلمين أو أجم كوا ٍليكه حكمت بأن هذا القول هو الصحيح ، وأن القول اآلخر مردوٌد ٍلى قائله ، بل الحكم فيما تن

، قوله في ذل  كقول آحاد ال لماء إن كان ٍالماً وإن كان مقلداً كان بمنزلة ال امة المقلكدين ، والمنصكب والواليكة ال يج كل مكن لكيس 

سلطان أحق بالكالم في ال لم والدين ٍالماً مجتهداً ٍالماً مجتهداً ، ولو كان الكالم في ال لم والدين بالوالية والمنصب لكان الخليفة وال

، وبأن بستفتيه الناس ويرج وا إليه فيما أ كل ٍلكيهم فكي ال لكم والكدين ، فكاذا ككان الخليفكة والسكلطان ال يكدٍي ذلك  لنفسكه وال يلكزم 

الواليكة أولكى بكأن  الرٍية حكمه في ذل  بقوٍل دون قول إال بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا ٍليه وسلم ، فمن هو دون السلطان في

ال يت دى طوره وال يقيم نفسه في منصب ال يستحق القيكام فيكه أبكو بككر وٍمكر وٍثمكان وٍلكي وهكم الخلفكاء الرا كدون فضكالً ٍمكن 

 –إنمكا ككانوا يلزمكون النكاس باتبكاع كتكاب ربهكم وسكنة نبكيهم صكلى هللا ٍليكه وسكلم ، وككان ٍمكر  –رضكي هللا ٍكنهم  –دونهم فانهم 

إليكم لي لموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ، ويقيموا بينكم فيئكم ، بل هذه يتكلم  –أي نوابي  –يقول: إنما ب ثت ٍمالي  – رضي هللا ٍنه

فيها من ٍلماء المسلمين من ي لم ما دلت ٍليه األدلة ال رٍية الكتاب والسنة . فكل من كان أٍلم بالكتكاب والسكنة فهكو أولكى بكالكالم 

كن حاكماً ، والحاكم ليس له فيها كالم لكونه حاكماً ، بل إن كان ٍنده ٍلكم تكلكم فيهكا كدحكاد ال لمكاء فهك الء فيها من غيره ، وإن لم ي

 حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم باإلجماع ، وهذا من الحكم الباطل باإلجماع  ا.هـ

حد قولي ٍلماء المسلمين واستدل ٍلى ذلك  بما هو أ –مسائل األحكام  –(: إن المفتي لو أفتى في المسائل ال رٍية 02/321وقال )

بالكتاب والسنة ، وذكر أن هذا القول هو الذي يدور ٍليه الكتاب والسنة دون القول اآلخر فكي أي بكاب ككان ذلك  فكي مسكائل البيكوع 

أن يحككم بلزومكه والنكاح والطالق والحج والزيارة وغير ذل  لم يكن ألحد أن يلزمه بالقول اآلخكر بكال حجكة مكن كتكاب أو سكنة وال 

 وال من ه من القول اآلخر باإلجماع ، فكيف إذا من ه من اً ٍاماً وحكم بحبسه فان هذا من أبطل األحكام باجماع المسلمين ا.هـ

( ٍمكن ولكي أمكراً مكن أمكور المسكلمين ومذهبكه ال يجكوز  كركة األبكدان فهكل يجكوز لكه منكع النكاس  32/29) –رحمكه هللا  –وسكئل 

نع الناس من مثل ذل  وال من نظائره مما يسوغ فيه االجتهاد وليس م ه بالمنع نص من كتاب وال سكنة وال إجمكاع فأجاب: ليس له م

، وال ما هو في م نى ذل  السيما وأكثر ال لماء ٍلى جواز مثل ذل  وهو مما ي مل به ٍامكة المسكلمين فكي ٍامكة األمصكار ، وهكذا 

مثل هذه المسائل وال لل كالم والمفتكي أن يلكزم النكاس باتباٍكه فكي مثكل هكذه المسكائل .  كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في

ولهذا لما است ار الر يد مالكاً أن يحمل الناس ٍلى موطئه في مثل هذه المسائل من ه من ذل  ، وقال: إن أصحاب رسول هللا صلى 

بلغهكم . وصكنف رجكل كتابكاً فكي االخكتالف ، فقكال أحمكد: ال تسكمه هللا ٍليه وسلم تفرقوا في األمصار وقد أخذ كل قوم مكن ال لكم مكا 

كتاب االختالف ، ولكن سمه كتاب الس ة . ولهذا كان ب ض ال لماء يقول: إجماٍهم حجة قاط ة ، واختالفهم رحمكة واسك ة . وككان 

م إذا اجتم كوا ٍلكى قكول فخكالفهم ٍمر بن ٍبدال زيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسكول هللا صكلى هللا ٍليكه وسكلم لكم يحتلفكوا ألنهك

رجل كان ضاالً ، وإذا اختلفوا فأخذ رجٌل بقول هذا ورجل بقول هذا كان فكي األمكر سك ٌة . وككذل  قكال غيكر مالك  مكن األئمكة لكيس 

 للفقيه أن يحمل الناس ٍلى مذهبه ، ولهكذا قكال ال لمكاء المصكنفون فكي األمكر بكالم روف والنهكي ٍكن المنككر مكن أصكحاب ال كاف ي

ن وغيره: إن مثل هذه المسائل االجتهادية ال تنكر باليد وليس ألحد أن يلزم الناس باتباٍه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج ال لمية ، فم

تبين له صحة أحد القولين تب ه ، ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار ٍليه ، ونظائر هذه المسائل كثيرة ا.هـ فيما سبق من ككالم ابكن 

واضح في تحريم توحيد الفتوى وإلزام الناس بقول واحد ، وما نقله من اإلجماع صكريح فكي حرمكة هكذا الف كل وأنكه مكن جملكة  تيمية

 ال صيان في دين اإلسالم . نسأل هللا السالمة وال افية .    
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 ،هاتني املقدمتني بعد و

 بتدئ بذكر املسائل املتعلقة بصيام ست من شوال:أ

 سعدطريق أيوب األنصاري أخرج مسلم من  ة يف صيام ست من شوال هو حديث أيب: العمداملسألة األوىل

 أنه - عنه اهلل رىض - األنصارى أيوب أبى عن اخلزرجى احلارث بن ثابت بن عمر عن قيس بن سعيد بن

 كصيام كان شوال من ستا أتبعه ثم رمضان صام من»  قال -وسلم هعلي اهلل صىل- اهلل رسول أن حدثه

  «. الدهر

 ،وكتب ذلك يف ضمن رسالة له ،طاب ابن دحيةكأيب اخل هذا احلديث أراد بعض أهل العلم أن يضعفهو

 "رفع اإلشكال عن صيام ستة أيام من شوال"يف رسالة سامها  - رمحه اهلل تعاىل - ئيوانربى له العال

بل وبني أن  ،ياألنصاروذكر من األدلة والرباهني ما يدل عىل ثبوت حديث أيب أيوب  ، كالمهوأجاب عىل

  ،حديث ثوبان أيضًا ثابت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل غري ذلك

ومن أقوى ما يتكلم فيه فيام يتعلق بحديث أيب أيوب األنصاري أن سعد بن سعيد األنصاري قد ت كلم فيه 

وإن  ،ليس كل كالم يسقط الرجل من جهة قوة ضبطه لكن ينبغي أن يعلم أنه ،مام أمحد وغريهَتكلم فيه اإل

لكن ال يلزم من ذلك أن يرد حديثه السيام وقد قواه اإلمام حييى بن  ،ضبطه ليس كاألثبات األقوياء كان

  ،ثم قد روى هذا احلديث عنه مخسة عرش راوياً  ،معني وغريه

وذكر احلديث  وصححه الرتمذي ،وإخراج مسلم له يعترب تصحيحًا له ثم هذا احلديث أخرجه مسلم

أحدًا من العلامء األوليني  مل أرومل يضعفه بل  «علله»وذكره الدارقطني يف  ،ومل يضعفاه «العلل»الرازيان يف 

ألن  ؛أنه ضعف هذا احلديث - رمحه اهلل تعاىل - وأراد بعضهم أن ينسب إىل مالك ،ضعف هذا احلديث
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وبني أن  «التمهيد واالستذكار»يف كتابه  - رمحه اهلل تعاىل - لكن رد ذلك ابن عبد الرب ،ًا مل يعمل بهمالك

فلذلك هذا احلديث فيام رأيت من كالم أهل العلم  ،مل يقف عىل هذا احلديث -رمحه اهلل تعاىل - اإلمام مالكاً 

يني ضعف هذا احلديث السيام وقد توبع ومل أقف عىل عامل من العلامء األول ،األوليني أهنم مصححون له

يف  -رمحه اهلل تعاىل- ابن القيم وأيضًا اإلمام ،كام بني ذلك العالئي يف رسالته املشار إليها ،سعد بن سعيد

وبني صحة هذا  ،وبني املتابعني لسعد بن سعيد ،فقد أطال الكالم عىل هذا احلديث «هتذيب السنن»كتابه 

-عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو املعروف من صنيع العلامء األوليني احلديث ثابت فلذا  ؛احلديث

 .- رمحهم اهلل رمحه واسعة

 

 

 

 

 :ست من شوالالحكم صيام  املسألة الثانية:

 تنازع العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:  

لكن  ،أبو حنيفةو ،- سيأيت بيانه - أن صيامها ال يستحب وذهب إىل هذا مالٌك عىل تفصيل القول األول:

أما مالٌك رمحه اهلل تعاىل  ،«حاشيته»كثريًا من احلنفية ذهبوا إىل استحباب صيامه كام بني ذلك ابن عابدين يف 

 فإنه سيأيت الكالم يف حتديد قوله وتصوير قوله.
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الشافعي املبارك ووهذا هو قول أكثر أهل العلم وهو قول عبد اهلل بن  ،أن صيامها مستحب  القول الثاين:

 ، اإلمام أمحدو

من صام »حديث أيب أيوب األنصاري أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  والعمدة يف استحباب صيامه 

 . ،«رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر

 : أما ما يتعلق بقول مالك رمحه اهلل تعاىل 

سه وإنام أنكر صيامه عالنية حتى ال فقد ذكر مطرف عن مالك أنه يرى للرجل أن يصومه يف خاصة نف

لخ كالم أهل العلم يف توجيه كالمهم لإلمام مالك وأيضًا حتى ال يعتقد وجوبه ... إ يوصل بصيام رمضان

ت حلديث أيب هيمني أن القول باستحباب صيامه هو الثاب بل الذي وهذا ال هيمني كثريًا، -رمحه اهلل تعاىل-

فإن  ،إىل أن يصوم الرجل يف خاصة نفسه أو ال -رمحه اهلل تعاىل-مالك  ذهب اإلمام أيوب األنصاري وسواء

  ،يوب األنصاري رمحه اهلل تعاىلحمجوج بحديث أيب أ -رمحه اهلل تعاىل- اً اإلمام مالك

أما الصيام  ،ام ستة أيام من شوال عىل أهنا واردة يف هذا احلديثيصر عند املالكية أنه ال يستحب املشهوو

 كام يف -  ،ام ستة أيام ألجل أجر صيام سنة كاملةيص لكن أن ،بد الرب فهو مستحبال ابن عاملطلق كام ق

 .فإن املشهور عند املالكية أهنم ال يستحبون ذلك ،- حديث أيب أيوب األنصاري
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 :يتعلق بالنفل  املسألة الثالثة: تنازع العلامء يف تبييت النية فيام

 أو ال يشرتط أن يبيت النية من الليل؟  ؟بد أن يبيت النية من الليلأن يصوم النفل ال يعني هل من أراد 

 يف املسألة قوالن:

وهو قول داوود  ،-رمحه اهلل تعاىل-وإىل هذا ذهب مالك  ،الليل نه يشرتط تبييت النية منأ القول األول:

  ،الظاهري

نية قبل الفجر حتى يصدق عليه بأنه بأنه ال يقال لرجل إنه صام يومًا كاماًل إال وقد بيت ال:  واستدل هؤالء

فإنه مل يصم يومًا  ،وقع يف مفسد من مفسدات الصيامفقد أما لو نوى بعد الزوال ومل يمكن  ،صام يومًا كامالً 

 كاماًل.

واستدلوا  ،وأمحدالقول الثاين: يصح أن يصام النفل بال تبييت النية من الليل وهذا قول أيب حنيفة والشافعي 

 :بأدلة

دخل عىل عائشة قال: هل عندكم »أن النبي صىل اهلل عليه وسلم:  سلم من حديث عائشةيف م ما ثبتمنها  

 .هذا هو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد أنشأ النية من النهار :فقالوا «يش؟ قالوا: ال، قال: إين إذن صائم

إين )قوله :  االحتامل األولحمتمل   (إين إذن صائم: )لكن أجاب املالكية وقالوا قوله صىل اهلل عليه وسلم 

 .منشئ نية الصيام( إذن 

فليس احلديث رصحيًا يف أنه صىل اهلل عليه وسلم قد أنشأ النية من  ،إين إذن متم صيامي : واالحتامل الثاين ،

  ،النهار بل قالوا إنه حمتمل
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  -بطل االستداللإذا توارد االحتامل لتي توارد عليها أهل العلم أنه : ا والقاعدة الرشعية

  ،-االحتامل املتقاربواملراد باالحتامل أي 

 :وكالم املالكية  ،لكن جياب عىل كالم اإلمام مالك وغريه

لكنه بالرجوع إىل أقوال صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذين  ،بأن يقال إنه وإن كان احلديث حمتمالً 

أجازوا أن تنشأ النية   -ريض اهلل عنهم-ن هؤالء الصحابة هم وجدنا أأ مرنا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم

 : من النهار

أنه أنشأ نية صيام نفل بعد الزوال يعني بعد الظهر : )فقد ثبت عند ابن أيب شيبة عن حذيفة ريض اهلل عنه -1

) 

عليه فدل هذا بفهم صحابة رسول اهلل صىل اهلل  ( أنه أجاز ذلك: )وثبت عند الطحاوي عن ابن مسعود -2

 .وسلم أنه يصح أن تنشأ النية من النهار يف صيام النفل دون صيام الفرض 

إال أن من أنشأ النية  إن كليهام قد صام يوماً  :؟ يقالليل كمن أنشأ النية من النهارلكن هل من أنشأ النية من ال

 .ارهمن الن من الليل هو أكثر أجرًا ممن مل ينشئها إال

وسامه النووي رمحه  ،وهو ما يسمى بالنفل املقيد أو الراتب رع عن هذه املسألةفثم ترد هاهنا مسألة وهي  

شوراء اعست من شوال ونحو من هذه األيام كاهلل تعاىل بالراتب كصيام أيام حمددة كاالثنني واخلميس و

 وعرفه هل يصح أن تبيت النية من النهار؟ أو البد أن تبيت النية من الليل؟ 

وبني عموم النوافل  ،وهو الراتبأنه ال فرق بني نفل مقيد عىل مطردين  ملعلم وجدهتإذا رأيت صنيع أهل ا

 ملا ذكر قول الشافعية «املجموع»النووي فإنه رمحه اهلل تعاىل يف كتاب وإنام الذي رأيته خالف  ،من الصيام
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يقصد النفل  "رتباملينبغي أن حيمل ذلك عىل عموم النفل ال عىل النفل  ": بصحة تبيت النية من النهار قال

الشافعية عىل  عده وبينوا أن كالمإىل غري ذلك لكن استدرك عليه مجع من الشافعية ب عرفةب ثم مثل ،املقيد

 خالف ذلك لذا قال النووي نفسه: )وظاهر كالم األصحاب عىل خالف ذلك( 

 

 أنه ال فرق بني نفل مطلق أو نفل مقيد ألسباب:  -واهلل أعلم-فإذن األظهر 

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.  لعموم آثار صحابة :أوالً 

فإنه لو كان هناك  ،دل عىل أنه ليس هناك فرٌق فلام ملا يبينوه  ،لعلامء األولونلو كان هناك فرق لبينه ا: ثانياً 

ملطلق أو بني إنشاء النية من النهار يف النفل ا اً وأن هناك فرق ،فرق لتسابق العلامء األولون عىل بيان هذا الفرق

 النفل املقيد.
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 :قطع الصوم املستحباملسألة الرابعة: 

 ؟الصوم  هل يصح ملن أنشأ النية وبدأ صائاًم أن يقطع 

ال أريد أن أكمل صومي أريد أن  :قال بدأ بالصيام هناراً فلام  ،لو أن رجاًل نوى أن يصوم يوم غد: يعني  

 ؟  أفطر هل يصح له أن يفطر أم ال

 الن:يف املسألة قو

 : ال جيوز له أن يفطر وهذا قول أيب حنيفة ومالك.القول األول

  .القول الثاين: يصح له أن يفطر وال جيب عليه أن يتم صومه وهذا قول الشافعي وأمحد

  وال تبطلوا أعاملكمقوله تعاىل: إنه ال يصح له أن يفطر  ومما استدل به بع  القائلني

 :م فإنه جيوز قطع  صيام النفل صىل اهلل عليه وسللكن يقال إنه بفهم صحابة رسول اهلل

 .عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه عند عبد الرزاق فقد ثبت -1

 .عود ريض اهلل عنهوثبت عند الطحاوي عن ابن مس-2

ِمننِيَ  أ مِّ  َعاِئَشةَ  ن  ع ،يف مسلم وحديث عائشة -3 م   َذاَت  -وسلم عليه اهلل صىل- النَّبِى   َعىَلَّ  َدَخَل  َقاَلت   امل  ؤ   َيو 

م   َهل  »  َفَقاَل  ءٌ  ِعن َدك  نَا«.  َشى  ل  ًما َأَتاَنا ث مَّ «.  َصاِئمٌ  إًِذا َفإِنِّى»  َقاَل . الَ  َفق  ل نَا آَخرَ  َيو  وَل  َيا َفق  ِدَى  اهللَِّ  َرس   َلنَا أ ه 

ت   َفَلَقد   َأِرينِيهِ »  َفَقاَل . َحي ٌس  َبح  يعني مل يكمل صوم النفل وإنام قطع صومه صىل اهلل  .َفَأَكَل «.  َصاِئاًم  َأص 

  ،عليه وآله وصحبه وسلم
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فإن إمتام صوم الفرض واجب  ،ُيقطع صوم النفل دون صوم الفرضأن أنه يصح  -واهلل أعلم-لذا األظهر 

تبطلوا  والماذا يقال يف قوله تعاىل:  :فإن قيل ،وغريه من أهل العلم كام حكاه ابن قدامة ،بإمجاع أهل العلم

ملراد هبذه اآلية الرياء ؟ فيقال كام قال ابن عبد الرب: )وصنيع عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن اأعاملكم

  (.ب أو املعايص بطل األعامل بالذنوأو أن ت
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 . الفرض قضاءوهي تقديم النفل عىل املسألة اخلامسة: 

 م يوم االثنني أو اخلميس ومل يق جاء شوال أراد أن يصو لو أن رجاًل أفطر أيامًا من رمضان ثم ملا:  بمعنى

 فرٌض مل يقضه؟ صوم أن يصوم صوم نفل وعليه  :أن يتنفل أي فهل يصح لهما عليه من رمضان 

 تنازع العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

املالكية و احلنفية وإىل هذا القول ذهب ،فرضصوم أنه يصح له أن يتنفل ولو كان عليه  القول األول:

 ،وهو قول أمحد يف رواية ،والشافعية واحلنابلة يف قول

نه ال جيوز ألحد أن يتنفل مع بقاء فرض هذا األصل وليس هناك دليل يدل عىل أ :قالوا واستدلوا بأمور 

 رمضان من الصوم عيل يكون كان: ) تقول عنها اهلل ريض عائشةعن ام يف الصحيحني وأكدوا ذلك ب ،عليه

 .وسلم عليه اهلل صىل بالنبي أو النبي من الشغل:  حييى قال(  شعبان يف إال أقيض أن يعأستط فام

وقيل  .إنه حييى بن سعيد القطان :وقيل .حييى بن سعيد األنصاري هإن :وقيل من كالم حييىمدرج، وهذا  

  .غري ذلك

ال تصوم ال يمكن أن  :وافقال ،وأرضاها -ريض اهلل عنها-أنه مدرج أي ليس من كالم عائشة :  فاملقصود

عىل أن  فدل هذا ،لخوال عاشوراء وال عرفة ... إمن النفل ال االثنني وال اخلميس  شيئاعائشة يف السنة كلها 

 قضاء مل تقضه. مع أن عليها  عائشة كانت تتنفل

ىل هذا وإ ،مل يقضه صوم الفرض قضاءبالصوم وعليه يشء من ال يصح ألحد أن يتنفل  :القول الثاين: قالوا

  ،القول ذهب أمحد يف رواية وهو مشهور عند احلنابلة
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ريض اهلل عنه ثبت عند ابن عبد الرزاق هذا هو القول الثابت عن أيب هريرة  أن: وأقوى ما استدل به هؤالء 

  تطوعا؟ العرش أفأصوم رمضان، من أياما عيل إن: قال رجل وسأله هريرة أبا أن

  «شئت امب طوعت ثم اهلل، بحق ابدأ  ال،: »قال

وال  ،هريرة ريض اهلل عنه وهذا قول أيب ،أن يتنفل ألن عليه قضاءً  -ريض اهلل عنه-فلم جيز له أبو هريرة 

يف  وقول الصحايب إذا مل خيالف يعترب حجةً  ،خمالف من صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعرف له

 أما إذا اشتهر ،عبيد القاسم بن سالم إسحاق وأيبوهو قول  ذاهب األربعةوإىل هذا ذهب أئمة املالرشيعة، 

-املتأخرين ذكر هذا ابن القيم  املتكلمنيمن الفقهاء  م خيالف يف حجيته إال رشذمة قليلةفل قول الصحايب 

حجة  ك املوضع أن قول الصحايببل وذكر يف ذل ،يف املجلد الرابع «أعالم املوقعني»يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل

  ،ودلل عىل ذلك بستة وأربعني دليالً  أو مل يشتهر، سواء اشتهر

وذكرت فيه أوجه  مجاع وقول الصحايب(اإل)حجية وقد بينت هذا يف مواضع وهناك درس مسجل بعنوان 

  ،فإذن قول أيب هريرة حجة ومل جيز أن يتنفل مع وجود القضاء يف ذمتهالصحايب حجة إذا مل خيالف  قول كونِ 

 ؟فعل عائشة ماذا يقال يف :فإن قيل

 : إن فعل عائشة حمتمل :فيقال 

  ،تتنفل مع وجود القضاءأهنا كانت -1

والنشغاْلا بالنبي صىل اهلل عليه  ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منها ملكانأهنا ما كانت تتنفل وحمتمل -2

  ،-رمحه اهلل تعاىل-كام بني ذلك حييى  ،وسلم

 ،نتقل إىل أثر أيب هريرة الرصيحفلام كان حمتماًل ن ،ففعل عائشة حمتمل
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من خصائص رسول اهلل  ىل فعل عائشة املحتمل السيام وأنوال يرتك الدليل الرصيح وهو قول أيب هريرة إ 

وهذا بخالف غريه صىل  ،صىل اهلل عليه وسلم أنه جيوز له أن جيامع أزواجه يف يوم األوىل أو الثانية أو الثالثة

ومعلوم مكانة عائشة من النبي صىل اهلل عليه وسلم فلعلها ما كانت تريد أن ترده أو  ،اهلل عليه وسلم

ا فنحن موقنون بأهن ،تتحجج بأهنا صائمة إىل غري ذلك مما دعاها إىل أال تقيض ما عليها من قضاء إىل شعبان

 انشغلت عن قضاء الفرض لكن هل كانت تتنفل أم ال؟

ة الرصيح ْلذا املحتمل ويزيد ذلك أن عائشة ريض اهلل عنها فقيهة فال هذا حمتمل فال يرتك أثر أيب هرير 

 ،يمكن لعائشة أن تنتقل إىل صيام مفضول وهو النفل وتدع الفرض الذي هو األفضل واألوجب يف الذمة

  ،فإن الفقيه يقدم الفاضل ثم ينتقل إىل املفضول

وهبذا يتبني واهلل أعلم أنه ال جيوز ألحد أن  ،-رمحه اهلل تعاىل-وبنحو من هذا اجلواب أجاب اإلمام ابن باز 

 يتنفل مع وجود فرض يف ذمته مل يقضه.

 



 عشر مسائل في صيام الست من شوال  

07 
 

 

املرتتب يف حديث  ال عىل صيام الفرض للفوز بالثوابيصح أن يقدم صيام ست من شو ال: املسألة السادسة

 .أيب أيوب األنصاري

 ما أفطرت فإذا انتهيت أقيض ،ت من شوالبصيام س دئأبتقال أفطر عرشة أيام فلام جاء شوال  أن رجالً  لوف

وأكتفي مور نظر ألهذا يف  :فيقال ،أيب أيوب األنصاريحديث فبهذا أستحق الثواب املذكور يف  من رمضان

 بذكر أمرين:

من صىل ":أنه خمالف لظاهر حديث أيب أيوب األنصاري وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم  األمر األول:

 وثم تفيد الرتتيب.، ثم  :قال "ال رمضان ثم أتبعه بست من شو

أنني ما رأيت أحدًا من أهل العلم قال هذا القول حتى الذين يقولون بجواز صيام النفل مع  األمر الثاين:

 .مثل هذا كالشافعية وغريهم  فهم ال يصححونبقاء الفرض يف الذمة 

املذكور يف  يثاب الثوابن ال لك ،يصح له أن يصوم ويثاب عىل مطلق الصيام:  مجع من الشافعيةبل قال 

ثم من صام رمضان  وب األنصاري منصوص فيه الرتتيب ألن حديث أيب أي؛ حديث أيب أيوب األنصاري 

 أتبعه بست من شوال. 

لذا كتب أهل العلم بني  ال نتقدم بني أيدهيمن وأ ونحن مأمورون أن نفهم األدلة الرشعية بفهم أهل العلم

هلل وتباحثت مع مجع من اإلخوة ومل أقف عىل يشء من ذلك فمن وقف عىل كالم أيدينا وقد قلبت ما شاء ا

 ،وإذا مل يقف فإنه ال يصح له أن يتقدم بني أقوال أهل العلم ،أهل العلم األوليني يف هذه املسألة فليفد هبا

 .وأن يتبنى مثل هذا القول لقول بع  املعارصين أو غريهم 
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 ؟للفوز بأجر صيام الدهر يف حديث أيب أيوب يف غري شوالشوال صيام ست من املسألة السابعة: 

 .أو غريمهايف ذي احلجة أو يف ذي القعدة،  : أي 

 يف املسألة قوالن:  

الشافعية وابن مفلح من مجع من املالكية وبع   ذاه ذكرنه يصح أن تصام يف غري شوال .أ :القول األول

هو أن النفس  و أيوب األنصاري خرج لسبب ل يف حديث أيبإن ذكر لفظ شوا :وذلك أهنم قالوااحلنابلة 

 .وإال لو صام يف غري شوال لصح ،متعودة عىل الصيام فذكر شوال ألنه قريب من رمضان

أن اللفظ إذا ذكر لسبب فال مفهوم له أي ال خيصص بشوال بل يعم يف شوال :  ومن القواعد الرشعية 

فإذا  ،يوم بعرشة أيامفصوم وبان معلل بأن احلسنة بعرش أمثاْلا وأكدوا ذلك بقوْلم إنه يف حديث ث ،وغريه

فكأنه صام ستني يومًا فأتم  ،وإذا صام ستة أيام من شوال ،امئة يومفكأنه صام ثالث ،صام رمضان ثالثني يوماً 

  .حقق يف شوال وغريهوهذا متهبذا سنة كاملة 

-ونسب هذا القول ابن مفلح  ،لقرايف رمحه اهلل وهو قول ا ،نقل هذا القرطبي عن بع  العلامء من املالكية

 .«املفهم»وكالم القرطبي موجود يف كتابه  ،قرطبي وذكر أنه نقل عن بع  أهل العلمالإىل  -رمحه اهلل تعاىل

فإذا ثبت أنه لسبب فال خيصص  ،يامذكر شوال كان لسبب وهو أن النفوس متعودة عىل الص :فإذن قالوا 

  .شوالب
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ره من فذك ،هو الشهر الذي بعد رمضان ألن شوااًل  ؛ذكر شوااًل  صىل اهلل عليه وسلم إنه :ومنهم من قال

عن بع   «هتذيب السنن»يف كتابه  -رمحه اهلل -نقل هذا ابن القيم  ،الطاعات باب املسارعة واملسابقة إىل

  ،الشافعية

 ذكره.فذكر شوال كان لسبب فعىل هذا القول ال خيصص الصيام بشوال ملا تقدم إذن 

رمحه اهلل - وهذا قول الشافعية وقول احلنابلة خالفًا البن مفلح أن الصوم خمصص بشوال القول الثاين:

  «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال»ومتسك هؤالء بظاهر حديث أيب أيوب األنصاري  ،-تعاىل

قد نرص هذا القول بقوة و ،فالبد لذكر شوال من فائدة وهو ختصيص صيام الست فيه ذكر شواالً  :فقالوا

 ،إن القول بصيام الست يف غري شوال قول عجيب غريب :وقال «هتذيب السنن»اإلمام ابن القيم يف كتابه 

إنه ذكر : ال يقال فإذن  ،وذلك أنه كالرواتب بالنسبة لرمضان ،له فائدةثم ذكر أن صيام الست من شوال 

صيام ست من شوال كالسنن وهي أن  ،هبذه الفائدة بل ذكر لفائدة والبد أن يعمل ،لسبب فال مفهوم له

  ،الرواتب بالنسبة إىل الفريضة

املفهوم  إسقاط كون له مفهوم وما ذكروه من حماولةإن األصل هو أن يكون للفظ فائدة وأن ي:  فإذن يقال

هذه  فتسقط وأن له فائدة وكالم ابن القيم حمتمل فتوارد االحتامل يف حماولة إسقاط اللفظ  ،حمتمل

  ،ونرجع لألصل وهو أن للفظ فائدة وهو ختصيص الصيام بشوال االحتامالت

فإذن هذا ال خيص بشوال ألن  ،أنه إذا كان الصوم بعرشة أيام ذكر القرطبي عن بع  املالكية فإن قيل : قد

وإنام  ،هو ال غريشوال ابن مفلح عنهم فعىل هذا ال خيصص الصيام ب هروذك يف شوال وغريه اليوم بعرشة أيام

 ؟ألن اليوم بعرشة أيام  ؛م ستة أياماملهم أن يصا
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يف و من جاء باحلسنة فله عرش أمثاْلاقال سبحانه:  ااحلسنة بعرشة أمثاْل من املتقرر رشًعا أن إن :فيقال

من هم بحسنة  :حديث ابن عباس يف الصحيحني إن اهلل كتب احلسنات والسيئات ثم بني ذلك ثم قال

وإنام ذكر املضاعفة  ،ا يف مجيع األعامل وليس خاصًا بالصومهذ .امئةه عرش حسنات إىل سبععملها كتبت لف

  ،من شوال تنه من رمضان مع سس علة مستقلة واجلزء الثاين هو أليوجزء علة  أيب أيوب وثوبانيف حديث 

مع ستة أيام  صيام السنة كاملة أصوم شهر حمرم كامالً  حتى أظفر بأجر :أن لقائل أن يقول :وضح ذلكوي

   ؟فبهذا كأين صمت الدهر كله  من شهر صفر واحلسنة بعرش أمثاْلا

فليس مثله صيام شهر يف غري رمضان، وصيام  ،معه ستة أيام من شوالوهذا خمصوص برمضان  إن :فيقال

صيام »يف حديث عبد اهلل بن عمرو يف الصحيحني:  :لقائل أن يقولويوضح ذلك أن أيام من غري شوال 

سأصوم يف الشهر الذي فيف الشهر األول  الصيام أنه إذا فات عيلَّ   «ثة أيام من كل شهر كصيام الدهرثال

وبالطريقة هذه صيام الدهر ب م يف الشهر الثالث تسعة أيام فأظفربعده ستة أيام أو إذا تركت شهرين أصو

  .أعوض ما سبق

وهذا أمر ينبغي أن يفقه أن  ،جزء علة هذا ال يصح ألن املضاعفة يف حديث صيام ست من شوال :فيقال

 ،رمضان مع ست أيام من شوالمن اجلزء األول أن يكون ف ،جزء علة هو  الفضل كون املضاعفة يف هذا 

 فبهذا يتبني أنه البد أن يكون الصيام يف شوال ال يف غريه. ،واجلزء الثاين أن احلسنة بعرش أو اليوم بعرشة أيام
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تكون املرأة يف نفاس أو حي  كأن يستطع أن يصوم شوال ملرض أو عذر أو غري ذلك  من ملاملسألة الثامنة: 

مل يستطع أن : تمكن أن يقيض رمضان إال وخرج شهر شوال أي ي فلم ،كون الرجل مريضًا أو غري ذلكيأو 

 ذي القعدة؟ أو كمن صامه يف شوال؟ فيقال له صم يفهل مثل هذا يأخذ األجر  ،يكمل ست أيام من شوال

 اإلرادة اجلازمة مع فعل ما تستطيع؟  كيقال ذهبت عليك هذه العبادة ويكتب لك أجرها إذا وجدت من

 يف املسألة قوالن:

الشافعية وهو قول  وهذا هو املشهور عند أهل العلم ونص عليه أن العمل قد ذهب عليه القول األول:

 احلنابلة.

 .خذ األجر كاماًل كبقية األعاملفإنه يأ ما يستطيعفعل ووإذا كان ذا إرادة جازمة  

 .شوال  أن يصوم األيام الستة يف غري يصح القول الثاين:

 وذكره احتامالً وتعقبه ابن مفلح احلفيد يف كتابه ،«الفروع»من ذكره من احلنابلة إال ابن مفلح يف كتابه  مل أر و

 ارصين من تبنى هذا القول .املعثم رأيت من علامئنا  ،خالف ذلك واملشهور عند احلنابلة  «املبدع»

 هذا القول فيه نظر من جهتني:و

احلنفية الذين يرون العمل من احلنابلة و الشافعية و  معروفًا شائعًا عند أهل العلمليس قوالً : اجلهة األول

 األنصاري.بحديث أيب أيوب 

فإنه يأخذ األجر  ، العملمن كان عازمًا عىلو إذا وقتت بوقت فذهب وقتها فاتت إن العبادات اجلهة الثانية:

 غري ذلك من العبادات املؤقتة بوقت وهذه من جنسها.وبنيته كاحلج 
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  ست من شوال ؟اليستحب التتابع يف صيام  املسألة التاسعة:

فإن صام يف أول الشهر ثم أكمل يف آخر الشهر فإنه يأخذ األجر كمن  ،فضيلة له ؟ال أم هل للتتابع فضيلة 

  .تابع

 . ،ومها قوالن عند احلنفية وقوالن عند احلنابلة ؛لة قوالنيف املسأ

وهذا سيتضح بالقول الذي بعده  ،التتابع مستحب إذا كان فيه مسارعةأن  -واهلل أعلم-: وأظهر القولني 

 ،أي بعد العيد وتابع ذلك فإنه أفضل ال ألجل ذات املتابعة ن شوال يف اليوم الثاينيعني لو صام الست م

 شاء اهلل تعاىل. املسارعة واملبادرة يف الطاعة كام سيأيت بيان هذا إن وإنام ألجل

 

 

 .صيام الست من شوالاملبادرة يف  تستحباملسألة العارشة: 

 تنازع العلامء يف استحباب املبادرة بالصيام من اليوم الثاين من شوال حتى ينتهي عىل قولني:

أن يصوم اليوم الثاين والثالث والرابع إىل اليوم ن شوال بيف اليوم الثاين م القول األول: يستحب أن يبادر

بارك والشافعي وإسحاق بن راهويه ومجع من املابن  ذهب السابع حتى يتم الست من شوال وإىل هذا القول

  .هل العلمأ

 املسارعة واملسابقة إىل اخلريات.بعموم األدلة يف  :واستدلوا
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ين يف مصنفه عن ملسارعة بل كرهوا ذلك ذكره هذا عبد الرزاق الصنعاستحب املبادرة واأنه ال ت :القول الثاين

   .وتبناه عبد الرزاق ،معمر

 هذه أيام أكل وفرح وليست أيام صيام.  :قالوا

 واألظهر واهلل أعلم أن املبادرة أفضل لعموم األدلة يف املسارعة واملسابقة إىل اخلريات.
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ليجمع الصائم بني أجرين بني يف يوم االثنني ام الست من شوال وهي هل يصح أن يص: ةعرشاملسألة احلادية 

صام ثالثة أيام أجر صيام يوم االثنني وأجر صيام الست من شوال؟ أو أن يصوم الست من شوال بنية أنه 

 ؟ أو أن يصوم الست من شوال مع أيام البي ؟ من كل شهر

 . األظهر واهلل أعلم أن هذا مستحب

لذاته واآلخر ليس مرادًا لذاته فإن  وأحدمها مرادإذا احتد جنس عبادتني : هي قاعدة ووهذا راجع إىل 

لو دخل ف ،وذلك كمثل حتية املسجد مع ركعتي الفجر الفريضة أو السنن الرواتب ،العبادتني تتداخالن

ية ألن صالة حت ؛املسجد وصىل حتية املسجد ويف نيته أن جيعلها الراتبة لصالة الفجر فإنه يأخذ األجرين

ومثل هذا يقال يف صيام ستة أيام من شوال مع االثنني واخلميس أو مع أيام  ،لغريها ال لذاهتا مرادةٌ  املسجد

وأفتى هبذا شيخنا العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل وشيخنا  ،البي  أو مع ثالثة أيام من كل شهر

 العالمة حممد بن صالح العثيمني. 

  .ذي أردت بياهنا عىل عجالة فيام يتعلق بصيام ست من شوالهذه مجلة املسائل ال

أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يمن علينا مجيعًا باملسابقة يف الطاعات وأن يفقهنا يف الدين إنه الرمحن 

 وجزاكم اهلل خريًا. ،الرحيم
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 الفهارس                                

 

 0                                                  فهم األدلة بفهم السلف 

 0                  ال يجوز إحداث فهم جديد لم يفهمه ال لماء السابقون

 5                          الكالم ٍلى حديث أبي أيوب رواية          

 6                               حكم صيام الست من  وال              

 2                         العلامء يف تبييت النية فيام يتعلق بالنفلتنازع 

 9                                                   قطع الصوم املستحب

  12                                       تقديم النفل عىل قضاء الفرض

 10                            تقديم صيام الست ٍلى صيام الفرض   

 13                     هل يصح أن تصام األيام الستة يف غري شوال   

 15                    من لم يستطع صوم الست لمرض أو حيض   

 16                       التتابع في صيام الست من  وال            

 16                            المبادرة بصيام الست من  وال        

 12الجمع بين صيام االثنين والخميس وصيام الست من  وال بنية واحدة     
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