
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

ا  اهلل  يقع  إىل  طريقه  يف  يف  بلعبد  وخلل  الطاعة،  يف  باالستغفار، ؛  العبادةتقصري  التقصري  ويكمُل   فيجرُب 

ْ ِِل   َجلِيًسا النقص بنوافل العبادات، كام جاء َعْن ُحَرْيِث ْبِن َقبِيَصَة، َقاَل: َقِدْمُت املَِدينََة، َفُقْلُت: اللَُّهمَّ َيِّسر

َفحَ  َصاِِلًا،  َجلِيًسا  َيْرُزَقنِي  َأْن  اهللََّ  َسَأْلُت  إِِّنر  َفُقْلُت:  ُهَرْيَرَة،  َأِِب  إِىَل  َفَجَلْسُت  َقاَل  بَِحِديٍث َصاِِلًا،  ْثنِي  در

َعَلْيِه َوَسلََّم َلَعلَّ اهللََّ َأْن َينَْفَعنِي بِهِ  ، َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصَّلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللَُّ 

َيُقوُل  َوَأْنجَ )) :َوَسلََّم  َأْفَلَح  َفَقْد  َفإِْن َصُلَحْت  َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَملِِه َصََلُتُه،  بِِه الَعْبُد  َما ُُيَاَسُب  َل  َح،  إِنَّ َأوَّ

، َفإِنْ  : اْنُظُروا َهْل لَِعْبِدي ِمْن    َوإِْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِِّسَ بُّ َعزَّ َوجلَّ ٌء، َقاَل الرَّ اْنَتَقَص ِمْن َفِريَضتِِه ََشْ

َل ِِبَا َما اْنَتَقَص ِمَن الَفِريَضِة، ُثمَّ َيُكوُن َسائُِر َعَملِِه َعََّل َذلَِك  ٍع َفُيَكمَّ   ((.َتَطوُّ

تزكية  و عَّل  واِلرص  الطاعة،  عَّل  باملداومة  مطالب  ُُشعت املسلم  التزكية  هذه  أجل  ومن  النفس، 

، وبقدر نصيب العبد من الطاعات تكون تزكيته لنفسه، وبقدر تفريطه يكون ُبعده عن  العبادات والطاعات 

 .التزكية 

َقاَل:   َعْن َأِِب َأيُّوبف، صياُم ست من شوال:  إليهاومن النوافل التي حث عليها الشارع ورغب فيها وأرشد  

َوَسلَّمَ َرُسوُل اهللِ  َقاَل   َعَلْيِه  ُكلَّهُ )) :َصَّلَّ اهللُ  ْهَر  الدَّ َصاَم  َفَكَأنَّاَم  اٍل  َشوَّ ِمْن  ِستًّا  َوَأْتَبَعُه  َرَمَضاَن  َصاَم  ((،  َمْن 

 والعرب تطلق الدهر عَّل السنة كاملة. 

ا ألن  الدهر؛  يعدل صيام  بست من شوال  وإتباعه  كان صيام رمضان  وقد جاء وإنام  أمثاهلا،  بعرش  ِلسنة 

َعَلْيهِ  َوَسلََّم، َعْن َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ  َعَلْيِه  َمْوىَل َرُسوِل اهللَِّ َصَّلَّ اهللُ  َثْوَباَن  َأنَُّه ذلك مفِّسًا بحديث  َوَسلََّم   

نَِة، َمنْ ((: َقاَل  اٍم َبْعَد اْلِفْطِر َكاَن ََتَاَم السَّ     .َجاَء بِاِْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا(( َمْن َصاَم ِستََّة َأيَّ

أخرى ِصَياِم  : ((ويف رواية  ََتَاُم  َفَذلَِك  اْلِفْطِر  َبْعَد  اٍم  َأيَّ ِستَِّة  َوِصَياُم  َأْشُهٍر،  ِة  بَِعرَشَ َفَشْهٌر  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن 

نَِة((. وأن  ف  السَّ كله،  الدهر  صيام  أجر  ِبا  يستكمل  اهلل:  رمحه  رجب  ابن  قال  كام  شوال  من  الست  صيام 

يف   حصل  ما  بذلك  فيكمل  وبعدها  املفروضة  الصَلة  قبل  الرواتب  السنن  كصَلة  وشعبان  شوال  صيام 

 . الفرض من خلل



 

 

ت   إذا  اهلل  فإن  رمضان؛  قبول  عَّل  عَلمة  رمضان  صيام  بعد  الصيام  عبد ومعاودة  عمل  لعمل    قبل  وفقه 

، فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك عَلمة عَّل قبول اِلسنة األوىل، كام أن من  صالح بعده

 .عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك عَلمة رد اِلسنة وعدم قبوهلا

 : ل اوشمسائل متعلقة بصيام الست من  

 . كراهة جيوز صيام هذه األيام الست متتابعة، أو متفرقة، دون -

 من كان عليه قضاء َشء من رمضان فهل يقيض ثم يصوم الست أم له اخليار؟  -

 اختلف العلامء يف هذه املسألة عَّل قولني مشهورين: 

القضاء، احتجاجا بقوله صَّل اهلل عليه وسلم يف حديث أِب أيوب: ))من ص  ام ال جيوز تقديم الست عَّل 

شوال من  ستًا  أتبعه  ثم  )ثم(رمضان  فداللة  فَل   ((،  القضاء،  قبل  الست  صام  من  وألن  الرتتيب،  تفيد 

 يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا مذهب الشافعية واِلنابلة. 

لعله أقرب للصواب  والقول الثاِّن: جواز تقديم صوم الست عَّل القضاء، وهذا مذهب مجهور أهل العلم، 

 لألدلة التالية: 

أيوب  أِب  حديث  روايات  بعض  يف  وقع  أنه  ستا()و أوالً:  من  أتبعه  بعضها: بدال  ويف  صام   )ثم(،  )من 

 رمضان وستا من شوال(، وهذا يدل عَّل التوسعة. 

ثانيًا: أن من أدرك رمضان وصام منه ما قدر عليه يصدق عليه أنه ممن شهد الشهر فصامه، ولو فاتته بعض   

 األيام التي سيقضيها الحقًا. 

قال:  وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  اْلِعدَّ } ثالثا:  اهللََّ َولُِتْكِمُلوا  وا  ُ َولُِتَكربر البدء  ،[185]البقرة:    {َة  من  يمنع  من  فيلزم 

بالست قبل القضاء بحجة أنه مل يكمل رمضان، أن يقول ملن بقي عليه ولو يوم واحد أال يكرب ليلة العيد، 

 واهلل أعلم.  ،ألن عدته مل تكتمل، وال قائل به

 .بالنية   وهذه املسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة الترشيك وصيام النافلة؟  هل جيوز اجلمع بني القضاء -

 نافلة مقيدة.  -2  -نافلة مطلقة -1نقول النافلة هلا حاالت: 

والنافلة املقيدة بيوم أو وقت كصيام يوم عرفة أو عاشوراء أو الست من    ال جيوز اجلمع بني قضاء رمضان

 حاديث صحيحة أشوال ألن هلا فضَل خاصًا ثبت ب

 



 

 

 

 ، فصيام االثنني واخلميسور ذأما النافلة املطلقة فيجوز أن جيمع مع صيامها نية القضاء أو الكفارات والن 

كصيا خاص  فضل  هلا  وليس  اهلل،  إىل  األعامل  فيها  ،ترفع  عاشوراء  أو  عرفة  رفع  م  فقط  املقصود  وإنام 

 !األعامل كل اثنني ومخيس، فكان النبي صَّل اهلل عليه وسلم ُيب أن يرفع عمله وهو صائم

البيض  فكل ذلك يصدق عليه اِلديث،   :فلو كان صائاًم قضاًء أو نذرًا أو كفارًة أو من شوال أو من أيام 

 !فريفع عمله وهو صائم

-13األيام البيض )  وأ ،أن يتحرى االثنني واخلميس الست من شوال  أراد أن يصوميستحب ملن   :ولذلك

نية مجع الصوم ألن صيام االثنني  ه األيام لفضلها،  ذفينال أجر صيام الست وه   (،14-15 وال ُيتاج إىل 

هو ابن    وحتري األيام الفاضلة للقضاء أو الصيام أمر فعله سلف األمة فها  واخلميس ليسا قائمني بذاتيهام، 

 ي اِلجة.  ذعمر يقول : ما من أيام أحب أن أقيض فيها رمضان من عرش 

 ي القعدة مثًَل؟ ذمن مل يستطع أن يصوم من شوال هل يستطيع أن جيعلها يف 

 ادرة الثابتة باِلديث. قال أهل العلم التقييد بشوال أوىل حتى ال نعطل أفضلية املب 

((، أراد به املبادرة باإلتيان بست من  (ثم أتبعه ستًا من شوالوقال آخرون قوله عليه الصَلة والسَلم: ))

شوال بعد رمضان، ليحرص كل مسلم عَّل ثواب السنة الكاملة، وليس املراد ختصيص شهر شوال بمزية  

 ي اِلجة أو حمرم.ذر يمكن له أن يتدارك الفضل بصيام ست من ذعَّل غريه، فمن فاته الصيام لع 

فقط، لكن هل  - يوم واحد  الرشعي  الفطر  الثاِّن من شوال؛ ألن عيد  اليوم  الست من  البدُء بصيام  جيوز 

 تصام أيام عيد الفطر الثاِّن والثالث أم أن من الفقه واِلكمة تأخريها؟    

 . األفضل أن يرتك أيام العيد للفرح والِّسور 

ولذلك جتد الناس يتضايقون إذا زارهم اإلنسان يف أيام العيد فعرضوا عليه ضيافتهم، وأحبوا أن يصيب 

النافلة  من طعامهم فقال: إِّن صائم، فاألفضل أن يطيب اإلنسان خواطر الناس، وهي فضيلة أفضل من 

يمكن  إحدامها  وكانت  املتساويتان  الفضيلتان  تعارضت  إذا  ))أنه  تقول:  غري    والقاعدة  وقت  يف  تداركها 

فيه  الرشع  وّسع  وصيام ست من شوال  تداركها(،  يمكن  التي  ُأخرت  األخرى،  فيه  تزاحم  الذي  الوقت 

 عَّل العباد، وجعله مطلقًا، فأي يوم من شوال جيزئ ما عدا يوم العيد. 

 



 

 

 

الست  - بصيام  يبدأ  أن  أي    جيوز  األسبوعيوم    يف  أيام  ألن  من  ذلك؛  يف  كراهة  وال  يقصد ،  ال  الصائم 

 .لو بدأ به بصيام مثَلً  ختصيص يوم اجلمعة أو يوم السبت

 واِلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


