
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

فقال:    اهلل  جعل النجاة  نبيه عىل سبب  ودل  الطاعات،  للمنافسة يف  كله مضامًرا  َحتَّى  }العمر  َربََّك  َواْعُبْد 

، فكان خري قدوة ألصحابه الذين أصبحوا من بعده قدوة للمتعبدين، فربنا خلقنا  [99]احلجر:    {َيْأتَِيَك اْلَيِقيُ 

األعوام؛ فليس بانقضاء رمضان تنتهي العبادة، بل    من  من الشهور، أو عام    شهر  ب   العبادة   حيرصلعبادته، ومل

بعد رمضان من  يعقبه موسم آخر، وصيام ست من شوال  ينقض موسم حتى  متتابعة، فال  اخلري  مواسم 

َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل مواسم اخلري العظيمة تلك؛ ف ْن َصاَم مَ ))  :َعْن َأِِب َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ 

ْهرِ  ، َكاَن َكِصَياِم الدَّ ال   .((َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ

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

َوَس  َعَلْيِه  َمْوََل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  َثْوَباَن  َأنَُّه ذلك مفرسًا بحديث  َوَسلََّم  َعَلْيِه  لََّم، َعْن َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ 

نَِة، َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا(( :َقاَل  ام  َبْعَد اْلِفْطِر َكاَن ََتَاَم السَّ  .((َمْن َصاَم ِستََّة َأيَّ

نََمْن َصاَم َرَمَضاَن ((:ويف رواية   ام  َبْعَد اْلِفْطِر َفَذلَِك ََتَاُم ِصَياِم السَّ ، َوِصَياُم ِستَِّة َأيَّ ِة َأْشُهر   ((.  ةِ َفَشْهٌر بَِعرَشَ

أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان  :  قال ابن رجب رمحه اهللكام    احلكمة من صيام الست من شوالو

كصالة السنن الرواتب قبل الصالة املفروضة    وأن صيام شوال وشعبان،  يستكمل هبا أجر صيام الدهر كله

 ، وبعدها فيكمل بذلك ما حصل يف الفرض من خلل

تقبل عمل عبد وفقه لعمل  إذا  اهلل  فإن  قبول رمضان؛  بعد صيام رمضان عالمة عىل  الصيام  وأن معاودة 

ة كان ذلك صالح بعده كام قال بعضهم: ثواب احلسنة احلسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسن

عالمة عىل قبول احلسنة األوَل، كام أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك عالمة رد احلسنة وعدم 

كان بعض السلف إذا ُوفِّق لقيام ليلة من الليايل أصبح يف هناره صائام وجيعل صيامه شكرا للتوفيق ،  قبوهلا

 .للقيام

إَل ربه يف شهر رمضان ال تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي    ومنها: أن األعامل التي كان العبد يتقرب هبا   

       .باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا



 

 

 :مسائل متعلقة بصيام الست من شوال       

ْبِن اخْلَطَّاِب،   - َمَع ُعَمَر  اْلِعيَد  َقاَل: َشِهْدُت   ، َفَبَدَأ  حيرم صوم يوم العيد )األول من شوال(، فَعْن َأِِب ُعَبْيد 

َعَلْيِه َوَسلََّم: )هَنَى َعْن ِصَياِم َهَذْينِ  اَلِة َقْبَل اخْلُْطَبِة، َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  ، َيْوِم اْلِفْطِر   بِالصَّ اْلَيْوَمْيِ

ا َيْوُم اْلِفْطِر، َفَيْوُم فِْطِرُكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َوَيوْ   .ُم اأْلَْضَحى َتْأُكُلوَن فِيِه ِمْن حَلِْم ُنُسكُِكْم(َوَيْوِم اأْلَْضَحى، َأمَّ

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

 تصام أيام عيد الفطر الثاين والثالث أم أن من الفقه واحلكمة تأخريها؟    

ثبت يف احلديث الصحيح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه ،  وراألفضل أن يرتك أيام العيد للفرح والرس

(، فإذا كانت أيام منى الثالثة لقرهبا من يوم العيد  فال تصوموها(  )إهنا أيام أكل ورشب )قال يف أيام منى:  

 أخذت هذا احلكم، فإن أيام الفطر ال تبعد فهي قريبة. 

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

األنصاري إلصابة طعامه  دعاه  ملا  أنه  والسالم  الصالة  عليه  عنه  جاء  وقد  إين صائم،  فقال:  من طعامهم 

عليه  اهلل  صىل  النبي  له  فقال  نافلة،  أي:  صائم،  إين  وقال:  القوم  عن  فتنحى  فقام  أصحابه،  بعض  ومعه 

 (.( تكّلف لك فأفطر وصم غريهإن أخاك قد ) وسلم: )

و الناس،  خواطر  اإلنسان  يطيب  أن  إذا    هيفاألفضل  ))أنه  تقول:  والقاعدة  النافلة  من  أفضل  فضيلة 

فيه  تزاحم  الذي  الوقت  غري  وقت  يف  تداركها  يمكن  إحدامها  وكانت  املتساويتان  الفضيلتان  تعارضت 

ع الرشع فيه عىل العباد، وجعله مطلقًا،  صيام ست من شوال وّس ، واألخرى، ُأخرت التي يمكن تداركها(

 فأي يوم من شوال جيزئ ما عدا يوم العيد. 

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

الصائم ال يقصد   -  ذلك؛ ألن  السبت، وال كراهة يف  يوم  أو  يوم اجلمعة  الست من  بصيام  يبدأ  أن  جيوز 

 .سبت بصيامختصيص يوم اجلمعة أو يوم ال

جيوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطره الشخص من رمضان بسبب السفر  هل  اختلف الفقهاء-

 أم ال؟   أو املرض ونحو ذلك،

   قد اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولي مشهورين:

 



 

 

 

بقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث أِب أيوب:   احتجاجاال جيوز تقديم الست عىل القضاء،    أنه أحدمها:

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

 القضاء، فال يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، من الشافعية واحلنابلة. 

القضاء، وهو أحد صور مسألة: تقديم النفل عىل القضاء، وهذا   القول الثاين: جواز تقديم صوم الست عىل 

للصواب؛   أقرب  لعله  اجلمهور  وقول  اجلواز،  مع  بالكراهة  رّصح  من  ومنهم  العلم،  أهل  مذهب مجهور 

 لألدلة التالية: 

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

 وستا من شوال(، وهذا يدل عىل التوسعة، وأن بعض الرواة رواه باملعنى.رمضان 

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:  وتعاَل  تبارك  اهلل  أن  َولِتُ } ثالثا:  َة  اْلِعدَّ ... َولُِتْكِمُلوا  اهللََّ  وا  ُ من   [،185]البقرة:    {َكِّبِّ يمنع  فيلزم من 

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

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

البيض   - األيام  وصيام  شوال  من  الست  صيام  بي  اجلمع  اإلثني  15-14-13)جيوز  صيام  أو   ،)

 .واخلميس بنية واحدة

هذه املسألة تعرف  و،  ال جيوز اجلمع بي قضاء رمضان والست من شوال أو أي تطوع آخر بنية واحدة -

                              بالنية عند أهل العلم بمسألة الترشيك

ترفع  صيام االثني واخلميس، فأعامل مطلقة وهلا فضلها، وأعامل قائمة بذاهتا،  واملسألة فيها تفصيل فهنالك  

األعامل   فقط رفع  وإنام املقصود ،  فضل خاص كصيام عرفة أو عاشوراء مثالً  هلا وليس فيها األعامل إَل اهلل، 

 !كل اثني ومخيس، فكان النبي صىل اهلل عليه وسلم حيب أن يرفع عمله وهو صائم

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

 !فع عمله وهو صائمريف

 . واخلميسأن يتحرى االثني الست من شوال ستحب ملن أراد أن يصومي :ولذلك



 

 

 

   ألن صيام االثني واخلميس ليسا قائمي بذاتيهام،  الصوم مجعحيتاج إَل نية  وال 

 .ال جيوز للمسلم أن جيمع بي عبادتي لكل واحدة منهام فضل خاص، أو أمر مستقل خاصوبناء عليه  

ألن املقصود وال كذلك بي قضاء رمضان والست من شوال، وذلك  ،  ال جيمع بي قضاء رمضان والنذر ف

النيتي صام شهرًا واحدًا فقط من احلديث أن يصوم اإلنسان  وهذا خمالف   !شهرًا وستة أيام فإذا مجع بي 

 .ملقصود احلديث وهو أن يصوم شهرًا وستة أيام، وقد جاء يف السنة ما يوضح أن هذا هو مقصود احلديث 

 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


