
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الباب األول: 
 بيان فضل صيام الست من شوال

 

 

 :  السؤال

 ، وعن فضلها؟ جزاكم هللا خَتا يسأؿ عن صياـ الست من شواؿ

 :  اجلواب

  مميحرلا نمحرلا هللا بس
 على آلو وأصحابو ومن اىتدى هبداهو  ، احلمد  وصلى هللا وسلم على رسوؿ هللا 



 

 

 

 :  أما بعد -

من صاـ رمضاف مث  ):  أنو قاؿ - عليو الصالة والسالـ - فقد ثبت عن رسوؿ هللا
وىذا يدؿ على فضلها وأف صياـ الست ؛  (1) ( ا من شواؿ كاف كصياـ الدىرأتبعو ستً 
، فرمضاف بعشرة  ، وىذا فضل عظيم اف كصياـ الدىر كأنو صاـ الدىر كلومع رمض

، مع أف هللا  نو صاـ الدىر كلوو الست بشهرين واحلسنة بعشر أمثاذلا فكأ،  أشهر
 ، فالست فيها زايدة خَت ، ل رمضاف كفارة دلا بُت الرمضانُتجع -جل وعال - بلطفو

 -امتثاؿ إرشاد النيب -ملسو هيلع هللا ىلص - وفائدة كبَتة يف امتثاؿ أمر النيب،  ومصلحة عظيمة
، كوف  وىذا خَت عظيم ؛ واحلرص على فعل ما شرع هللا من العبادة ، وترغيبو -ملسو هيلع هللا ىلص

 (2).  ويطلب الثواب من هللا ىذا لو فيو أجر عظيمادلؤمن يتحرى ما شرع هللا ليمتثل 

 :السؤال
 ؟ ىل ىناؾ أفضلية لصياـ ست من شواؿ؟ وىل تصاـ متفرقة أـ متوالية

 :اجلواب
-، كما جاء يف حديث رسوؿ هللا  ر شواؿ، ىناؾ أفضلية لصياـ ستة أايـ من شه نعم
رواه مسلم  ،(  من صاـ رمضاف مث أتبعو بست من شواؿ كاف كصياـ الدىر) :  -ملسو هيلع هللا ىلص

 - يعٍت: صياـ سنة كاملة - (8/56يف كتاب الصياـ بشرح النووي )
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،  وينبغي أف يتنبو اإلنساف إىل أف ىذه الفضيلة ال تتحقق إال إذا انتهى رمضاف كلو
 ، وإف   صاـ ستا من شواؿ مثوذلذا إذا كاف على اإلنساف قضاء من رمضاف صامو أواًل 

 
قض ما عليو من رمضاف فال زنصل ىذا الثواب سواء صاـ األايـ الستة من شواؿ ومل ي

من ) :  قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-وذلك ألف النيب  ؛ قلنا بصحة صـو التطوع قبل القضاء أـ مل نقل
 " ،صاـ بعض رمضاف" : والذي عليو قضاء من رمضاف يقاؿ (…صاـ رمضاف مث أتبعو

 ، ورنوز أف تكوف متفرقة أو "صاـ رمضاف"وال يقاؿ 

 دلا فيو من ادلبادرة إىل اخلَت وعدـ الوقوع يف التسويف  ابع أفضللكن التت ؛ متتابعة

 (3) . الذي قد يؤدي إىل عدـ الصياـ

 : السؤال
: ما احلكمة من  شمري يقوؿ فيهاوردتنا رسالة من تبوؾ بعث هبا سرحاف خويتم ال

                                                                ؟       صياـ ست من شواؿ

 : اجلواب

مة من صياـ ست من شواؿ ىي احلكمة يف بقية النوافل اليت شرعها احلك  : الشيخ
تبة ابلصالة اليت ، فإف صياـ ست من شواؿ دبنزلة الرا هللا لعباده لتكمل هبا الفرائض

، ومن حكمة هللا تعاىل ورمحتو  تكوف بعدىا ليكمل هبا ما حصل من نقص يف الفريضة
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، فصياـ ست أايـ من شواؿ فيو ىذه  ا تكمل هبا وترقع هباأنو جعل للفرائض سننً 
، فإنو قد روى مسلم يف صحيحو من  ، وفيو تكميل صياـ السنة الفائدة العظيمة

بعو بست من صاـ رمضاف وأت) :  قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف النيب  - هنع هللا يضر -حديث أيب أيوب 
        (4). (  من شواؿ كاف كصياـ الدىر

 

، ورنوز صيامها متتابعة  -ملسو هيلع هللا ىلص -ياـ ست من شواؿ سنة اثبتة عن رسوؿ هللا ص
 -، حيث قاؿ  أطلق صيامها ومل يذكر تتابعا وال تفريقا -ملسو هيلع هللا ىلص -؛ ألف الرسوؿ  فرقةومت
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أخرجو   (5)( ا من شواؿ كاف كصياـ الدىرمن صاـ رمضاف مث أتبعو ستً  ):   - ملسو هيلع هللا ىلص
 اإلماـ مسلم يف صحيحو. 

 (6) .واب التوفيق

 : السؤال

 ؟ ، وأيها األفضل متتابعة أو متفرقة ىل رنوز صياـ ستة من شواؿ متفرقة

 :اجلواب

، وأف تكوف بعد يـو  األفضل صياـ ستة أايـ من شواؿ أف تكوف متتابعة : الشيخ 
، وال أبس أف يؤخر ابتداء صومها  ؛ دبا يف ذلك من ادلسارعة إىل اخلَت الفطر مباشرة

؛  ، وال أبس أف يصومها اإلنساف متفرقة إىل آخر الشهر عن اليـو الثاين من شواؿ
من صاـ رمضاف مث أتبعو بست من شواؿ فكأدنا صاـ الدىر  ) :  - ملسو هيلع هللا ىلص -لعمـو قولو 

 ، وال أف تكوف بعد رمضاف مباشرة أف تكوف متتابعة - ملسو هيلع هللا ىلص - ومل يشًتط النيب( ، كلو
 .(7) 
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أـ أف صياـ ىذه األايـ ذلا  شواؿ،ىل رنوز لإلنساف أف سنتار صياـ ستة أايـ يف شهر 
  عليو ؟وىل إذا صامها تكوف فرضا  معلـو ؟وقت 

من صاـ رمضاف مث أتبعو ستِّا من شواؿ كاف  ) أنو قاؿ :  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ثبت عن رسوؿ هللا 
ـ ليست معينة من خرجو اإلماـ مسلم يف الصحيح ، وىذه األاي.  ( كصياـ الدىر

،  بل سنتارىا ادلؤمن من مجيع الشهر ، فإذا شاء صامها يف أولو ، أو يف أثنائو؛ الشهر 
أو يف آخره ، وإف شاء فرقها ، وإف شاء اتبعها ، فاألمر واسع حبمد هللا ، وإف ابدر 

إىل اخلَت ، إليها واتبعها يف أوؿ الشهر كاف ذلك أفضل ؛ ألف ذلك من ابب ادلسارعة 
لكن االستمرار على  ؛وال تكوف بذلك فرضا عليو ، بل رنوز لو تركها يف أي سنة 

 صومها ىو 

أحب العمل إىل هللا ما داـو عليو صاحبو ) :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –األفضل واألكمل ؛ لقوؿ النيب 
 (8).  وهللا ادلوفق( ، وإف قل 

 

 
 مىت شُنكن أف أبدا بصياـ السّت من شواؿ حيث أنو يوجد لدينا إجازة سنوية اآلف ؟
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ألّف يـو العيد زنـر ؛ شُنكن الشروع بصياـ السّت من شواؿ ابتداء من اثين أايـ شواؿ 
وقد جاء إىل  ، صيامو وشُنكن أف تصـو السّت يف أّي أايـ شواؿ شئت وخَت الرّب عاجلو

 اللجنة الدائمة 

 
أو رنوز بعد  ، د شهر رمضاف عقب يـو العيد مباشرةىل صياـ األايـ الستة تلـز بع

 ؟ العيد بعدة أايـ متتالية يف شهر شواؿ أو ال

بل رنوز أف يبدأ  ؛ ال يلزمو أف يصومها بعد عيد الفطر مباشرة
، وأف يصومها متتالية أو متفرقة يف شهر شواؿ حسب  صومها بعد العيد بيـو أو أايـ

 ، واألمر يف ذلك واسع ، وليست فريضة بل ىي سنة. ما يتيسر لو

 (9).  واب التوفيق وصلى هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم 

 أو متتابعات تكوف شواؿ من ست صياـ  :يقوؿ السائل ىذا ،  خَتا هللا زاكمج
 ؟ متفرقات
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 صامها وسواء ، متتابعة أو متفرقة صامها سواء ذبزئ : -هللا رمحو - العثيمُت الشيخ

 وقد إال شواؿ سنرج أال ادلهم ، العشرين إىل أو النصف إىل خرىاأ أو العيد يـو اثين
 من تتمكن ومل مثاًل  العيد يـو امرأة نكست لو كما ، عذر ىناؾ يكن مل ما صاـ

 الصياـ أخرت ألهنا ؛ حرج فال شواؿ خروج بعد إال - الست صياـ أي -صيامها
م . نع ، العذر ذلك زاؿ إذا يقضيو فإنو لعذر العبادات من امؤقتً  اشيئً  أخر ومن ، لعذر

(10) 

 ؟ القعدة ذي يف شواؿ من الست يقضي ىل

 أو بسفر اإمّ  كاماًل  رمضاف صـو عليو كاف اإلنساف أف قدران إذا:  مُتعثي ابن قاؿ -
 الستة األايـ يصـو فإنو قضاءً  كلو شواؿ وانتهى شواؿ شهر وصاـ ، بنفاسأو  مرض

 .القعدة ذي يف
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 من عليو يقضِ  مل مث القضاء من فيها يتمكن أايـ ومضت القضاء يف هتاوف لو اأمّ -

 (11) رنزئو . ال فهذا ؛ شواؿ من بست يتبعو أف أراد مث شواؿ آخر يف إال رمضاف

  
 ؟ متتابعة تكوف أف شواؿ من الست صياـ يف يلـز ىل

 (12) ". ومتفرقة متتابعة صيامها رنوز"  : ابز ابن قاؿ

وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء: ىل صياـ األايـ الستة تلـز بعد شهر رمضاف عقب 
 ، أو رنوز بعد العيد بعدة أايـ متتالية يف شهر شواؿ أو ال؟  يـو العيد مباشرة

بل رنوز أف يبدأ صومها بعد العيد بيـو ؛  ال يلزمو أف يصومها بعد عيد الفطر مباشرة 
، واألمر يف  ، وأف يصومها متتالية أو متفرقة يف شهر شواؿ حسب ما تيسر لو أو أايـ
 (13).  بل ىي سنة ، ، وليست فريضة واسعذلك 
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 كيفية صياـ الست من شواؿ ؟  -

 سنتارىا ادلؤمن من مجيع الشهر ، فإذا شاء صامها يف أولو ، أو يف  قاؿ ابن ابز : -

  (14) أثنائو ، أو يف آخره ، وإف شاء فّرقها.

 ؟ شواؿ من الست صياـ يف األفضل ما

 (15)".أفضل ذلك كاف الشهر أوؿ يف واتبعها إليها ابدر إف" قاؿ ابن ابز : -

  :عثيمُت ابن قاؿ -

 ".متتابعة تكوف وأف ، مباشرة العيد بعد شواؿ من أايـ تةس صياـ يكوف أف األفضل"
(16) 
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  ؟ ىل رنوز صياـ ستة من شواؿ قبل صياـ ما علينا من قضاء رمضاف

، والصواب أف ادلشروع تقدمي القضاء على صـو الست وغَتىا  قد اختلف العلماء يف ذلك
من صاـ رمضاف مث أتبعو سّتا من شواؿ كاف  ) :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –؛ لقوؿ النيب  من صياـ النفل
 خرجو مسلم يف صحيحو . ، كصياـ الدىر (

؛ وألف القضاء  ، وإدنا أتبعها بعض رمضاف ومن قدـ الست على القضاء مل يتبعها رمضاف 
 ، وصياـ الست تطوع ، والفرض أوىل ابالىتماـ والعناية  فرض

 (17)واب التوفيق 
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ىل رنوز دلن عليها قضاء أايـ من رمضاف أف تصـو تطوعا قبل أف تقضي؟ وىل رنوز اجلمع 
 ؟ بُت نييت القضاء والتطوع مثل أف تصـو يـو عرفة قضاء عن يـو من رمضاف وتطوعا لفضلو

صياـ التطوع قبل قضاء رمضاف إف كاف بشيء اتبع لرمضاف كصياـ ستة أايـ من 
وقد كثر السؤاؿ يف أايـ شواؿ عن تقدمي صـو ستة أايـ من  ، شواؿ فإف ذلك ال رنزئها

 – عليو الصالة والسالـ -، ومعلـو أف الرسوؿ  شواؿ من أجل إدراؾ الشهر قبل القضاء
)من صاـ :  فقاؿ،  من صاـ رمضاف مث أتبعو بست من شواؿ كأدنا صاـ الدىر() :  قاؿ

 رمضاف مث أتبعو(. 

، وعلى ىذا فصياـ ستة أايـ من شواؿ  رمضاف ومن عليو قضاء من رمضاف مل يكن قد صاـ
؛ ألنو ال بد أف تكوف ىذه األايـ اتبعة  قبل قضاء رمضاف ال يتبع الصياـ ست من شواؿ

فإف  - أي بعد صياـ األايـ الستة من شواؿ -، أما إذا كاف التطوع بغَت األايـ الستة  لشهر
 : للعلماء كذلك قولُت

فمنهم من يرى أنو ال رنوز أف يتطوع من عليو قضاء رمضاف بصـو نظرا ألف الواجب √
 أىم فيبدأ بو.    

                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

 

 
ومنهم من قاؿ أنو رنوز عن التطوع ؛ ألف قضاء الصـو موسع إىل أف يبقى من شعباف √

جائز كما لو  -أي قبل فعلو  -قبلو بقدر ما عليو ، وإذا كاف الواجب موسعا فإف النفل 
 تطوع بنفل قبل صالة الفريضة مع فوات وقتها.

؛ وألف  يعٍت حىت مع ىذا اخلالؼ فإف البداية ابلواجب ىي احلكمة ؛ وعلى كل حاؿ
، فحينئٍذ يكوف مشغواًل هبذا  وألف اإلنساف قد شنوت قبل قضاء الواجب ، الواجب أىم

، وأما إذا أراد أف يصـو ىذا الواجب حُت يشعر أف صومو من األايـ   الواجب الذي أخره
كصياـ عشرة ذي احلجة وصياـ عرفة وصـو عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أف يثبت لو 

دلا سئل عن صـو يـو  - عليو الصالة والسالـ-أجر الواجب والنفل لعمـو قوؿ الرسوؿ 
فأرجو أف زنقق ، (  اليت بعدهأحتسب على هللا أف يكفر السنة اليت قبلو والسنة  )عرفة: 

ما ، وإف كاف األفضل أف رنعل للواجب يو  هللا لو األجرين أجر الواجب وأجر التطوع
 (18) .وللتطوع يوما آخر

 : سئل اإلماـ األلباين

 ن رمضاف؟: ىل يشًتط دلن أراد أف يصـو الست من شواؿ أف يقضي ما عليو م السائل
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؛ فقد  نفسو وعمره، وألف اإلنساف ال شنلك  ؛ ألف الفرض مقدـ على النفل : نعم فأجاب

؛ أيتيو األجل وىو يصـو األايـ الست  ، ولكنو يف أقبح صورة أيتيو األجل ويف أحسن صورة
  .؛ ألنو مل يقضي ما عليو من فرض وىو صائم التطوعا عاصي فيموت

، لكٍت  ولعلك تذكر معي عبارة تروى يف بعض كتب اآلاثر لعلو يف مصنف ابن أيب شيبة
 قاؿ ما معناه -هنع هللا يضر -أذكر يقينا أهنا يف فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية عن أيب بكر الصديق 

 ."  ال يقبل النافلة قبل أداء الفريضة -عز وجل -: " إف هللا 

 من ىذا ؟ شيئاتذكر :  الشيخ سائاًل  -

 ، ىل ىو صحيح؟ لكن ال أدري عن صحتو ؛ األثر كما تفضلت مشهور : السائل رليًبا -

؛ ألننا لو  مث ىذا األثر ىو ُيستشهد بو وُيستأنس بو ؛ ىو صحيح يقيًنا ال:  الشيخ رليًبا -
؛ ألف الكالـ الذي ذكرتو آنًفا يكفينا.  مطلقا أو علمناه بسند ضعيف ما خنسر شيًئامل نعلمو 

(19) 

؛ ألين مسعت  ما عليوىل يشرع صياـ الست من شواؿ دلن عليو أايـ من رمضاف قبل قضاء 
تقضي األايـ اليت عليها من كانت ال -اهنع هللا يضر-: إف عائشة  ، ويقوؿ بعض الناس يُفيت بذلك

، والظاىر أهنا كانت تصـو الست من شواؿ دلا ىو معلـو من حرصها  رمضاف إال يف شعباف
 ؟               على اخلَت
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 . ، وعلى آلو وأصحابو ومن اىتدى هبداه ، وصلى هللا وسلم على رسوؿ هللا احلمد 

 أما بعد: -

 
 :  يف ىذه ادلسألة ال رنوز فيما يظهر لنا أف تصاـ النافلة قبل الفريضة ألمرين 

)من صاـ رمضاف مث أتبعو ستا من شواؿ كاف  قاؿ :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف الرسوؿ :  أحدذنا -
؛  للست من شواؿ لرمضافيو قضاء من رمضاف ال يكوف متبعا والذي عل.  ( كصياـ الدىر

قد بقي عليو من رمضاف فال يكوف متبعا ذلا لرمضاف حىت يكمل ما عليو من رمضاف ، ألنو 
، فإنو يبدأ  فإذا كاف الرجل عليو صياـ من رمضاف لكونو مسافرا أو مريضا مث عافاه هللا

 .  ، مث يصـو الست إف أمكنو ذلك بقضاء رمضاف

نفاسها فإهنا تبدأ بقضاء األايـ اليت عليها مث وىكذا ادلرأة اليت أفطرت من أجل حيضها أو 
أما أف تبدأ بصياـ الست  ، تصـو الستة من شواؿ إف أمكنها ذلك ، إذا قضت يف شواؿ

 فهذا ال يصلح وال ينبغي. ؛ شواؿ ، أو يبدأ الرجل الذي عليو صـو ابلست من شواؿ من 

، وأف الفريضة أوىل ابلبدء وادلسارعة من النافلة  أف دين هللا أحق ابلقضاء:  والوجو الثاين -
أوجب عليو صـو رمضاف ، وأوجب على ادلرآة صـو رمضاف فال يليق  -عز وجل -، هللا 

 أف تبدأ ابلنافلة قبل أف تؤدى الفريضة. 



 

 

 

 
، بل يبدأ ابلقضاء  وهبذا يعلم أنو ال وجو للفتوى بصياـ الست دلن عليو قضاء قبل القضاء

؛  فيصـو الفرض مث إذا بقي يف الشهر شيء وأمكنو أف يصـو الست فعل ذلك وإال ترؾ
،  وأما قضاء الصياـ الذي عليو من رمضاف فهو واجب وفرض  ، ألهنا انفلة حبمد 

 : أف يبدأ ابلفرض قبل النافلة وزنتاط لدينو لألمرين السابقُتفوجب 

 والذي عليو أايـ من  ، ( مث أتبعو ستا من شواؿ ):  قاؿ –ملسو هيلع هللا ىلص -أف الرسوؿ  أحدذنا
، بل قد بقي عليو ، فكأنو  رمضاف ما يصلح أف يكوف متبًعا للست من رمضاف

  ، كأنو صامها بُت أايـ رمضاف ، ما جعلها متبعًة لرمضاف. صامها يف أثناء الشهر
 

  وذلذا جاء يف  ، وأحق ابلقضاء من النافلة أف الفرض أوىل ابلبداءة:  واألمر الثاين ،
سبحانو -أقضوا هللا فا أحق ابلوفاء ،  ( دين هللا أحق ابلقضاء )احلديث الصحيح: 

 . -وتعاىل

كانت تؤخر الصـو إىل شعباف قالت دلا كانت  - اهنع هللا يضر -، فعائشة  أما قولو عن عائشة 
 -، فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسوؿ  - و الصالة والسالـعلي -تشغل برسوؿ هللا 

 . -عليو الصالة والسالـ -فأوىل وأوىل أف تؤخر النافلة من شغلو  - ملسو هيلع هللا ىلص

؛  فاحلاصل أف عائشة ليس يف عملها حجة يف تقدمي الست من شواؿ على قضاء رمضاف
فأوىل وأوىل أف  - عليو الصالة والسالـ -ألهنا تؤخر صياـ رمضاف ألجل شغلها برسوؿ هللا 

ا ، مث لو فعلت وقدمت الست من شواؿ فليس فعلها حجًة فيم تؤخر الست من شواؿ
 (20) . سنالف ظاىر النصوص
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السائل ىل رنوز صياـ الست من شواؿ وأان علي صياـ من شهر رمضاف؟ ألف لدى رغبة  
ظرا لظروؼ معينة منها الدراسة وما أشبو ذلك شديدة يف ذلك ولكن ال أستطيع القضاء ن

 ومنها احلياة الزوجية ، وجهوان جزاكم هللا خَتا.    

 
  من صاـ ):  -ملسو هيلع هللا ىلص-الواجب القضاء قبل الست ال تصـو الست إال بعد القضاء لقولو 

فمن عليو القضاء ما صاـ رمضاف عليو بقية فالست ،  ( رمضاف مث اتبعو بست من شواؿ
(21)تكوف اتبعة لرمضاف فالواجب القضاء مث الست . 

  
ـُ  رنوز ىل  .خَتًا هللا وجزاكم رمضاف؟ قضاءِ  قبلَ  التطوُّع صيا

 وصحبو آلو وعلى للعادلُت، رمحةً  هللا أرسلو َمن على والسالـ صالةوال العادلُت، ربِّ   احلمد
 . الدين يـو إىل وإخوانو

  :بعد أمَّا-
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 مرتبتو وُعُلوِّ  الواجب لقوَّة التطوُّع أداء ِمن أحرى اجبِ الو  الصياـ قضاء أفَّ  يف خالؼَ  فال

 يف تعاىل هللاُ  قاؿ ، تعاىل هللا إىل الُقَربِ  أحبِّ  ِمن والفرائضُ  الواجباتُ  ِإذِ  ، ادلستَحبِّ  على
ُدػ كما ، ( َعَلْيوِ  افْػتَػَرْضتُ  شلَّا ِإلَّ  َأَحبَّ  ِبَشْيءٍ  َعْبِدي ِإَلَّ  تَػَقرَّبَ  َوَما ): القدسيِّ  احلديث  يتأكَّ

 فواتَ  بو ادلكلَّفُ  خشي ما إذا التطوُّع على قضاء رمضاف تقدمي وجوبُ  أخرى جهةٍ  ِمن
 القياـ عن العجز حصوؿ عند القضاء بتأخَت أيَْمثَُ  فإنو ، وقتٍ  ِضيقَ  أو ُقدرةٍ  ضْعفَ  أو صحَّةٍ 

 ادلطلقُ  الواجبُ  إذ ، بو

ـُ  يتعُتَّ  ، الزََّمنِ  ُمَقيَّدَ  أصبحَ  وقتو انحيةِ  ِمن   ُمضيًِّعا كاف وإالَّ  احلاؿ يف بو مكلَّفٌ  ىو دبا القيا
  .أبدائو للمأمور

 سبحانو لقولو عليو الواجب قضاء إىل ابدلبادرة الطاعة إىل ادلسارعةُ  ينبغي األحواؿ كلِّ  ويف
َراتِ  ﴿فَاْسَتِبُقوا :وتعاىل يًعا َمْرِجُعُكمْ  هللاِ  ِإىَل  اخلَيػْ ُتمْ  دبَا فَػيُػنَػبُِّئُكمْ  مجَِ ،  (22) زَبَْتِلُفوَف﴾ ِفيوِ  ُكنػْ
 ُأِعدَّتْ  َواأَلْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإىَل  ﴿َوَسارُِعوا :تعاىل وقوِلو

ـ صياـ فضل يف الواردَ  احلديث أفَّ  كما ، ( 23)ِلْلُمتَِّقَُت﴾ تَّة األايَّ  بظاىره ينصُّ  شوَّاؿٍ  ِمن السِّ
 شوَّاؿٍ  ِمن بستٍّ  إتباعو مثَّ  رمضاف بصياـ مشروطًا إالَّ  دىرال صـو ثواب على يتحصَّل ال أنو
ـَ  َمنْ  ):  - وسلَّم عليو هللا صلَّى - قولو يف ـِ  َكافَ  َشوَّاؿٍ  ِمنْ  ِستِّا أَتْػبَػَعوُ  مثَّ  رََمَضافَ  َصا  َكِصَيا

تِّ  صياـ تقدمي ِمن يَلـز إذ ، ( الدَّْىرِ   استكماؿ عدـُ  رمضاف قضاء على شوَّاؿٍ  ِمن السِّ
 ِستٍّ  بصياـ ليُتبعَ  رمضاف قضاء تقدميُ  ُيستَحبُّ  لذلك ، احلديث دلفاد سلالفٌ  وىو الشهر

 .الدىر صـو ثواب على ليحوز احلديث لظاىر ربقيًقا شوَّاؿٍ  ِمن
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 ألفَّ  ؛ للعامَّة ابحلكم اخلطاب توجيو الحتماؿ الوجوب ِمن بداًل  االستحبابَ  ذكرتُ  وإدنا
ـَ  يؤدُّوف ابلتطوُّع الشرعُ  َرغَّبَػُهم الذين الصائمُت عامَّة  يقوِّي الذي األمرُ  ، يِعومج رمضافَ  صيا

 ، ( َشوَّاؿٍ  ِمنْ  ِستِّا أَتْػبَػَعوُ  مثَّ )  : -وسلَّم عليو هللا صلَّى- قولو يف احلديث لفظ كوفِ  احتماؿَ 
- النيبِّ  عن ثوابف حديثُ  االحتماؿَ  ىذا ويُؤكِّدُ  ، لو مفهوـَ  فال األعمِّ  الغالب سلرجَ  خرج قد

ـَ  )َمنْ  :قاؿ -وسلَّم عليو هللا صلَّى ـُ  َأْشُهٍر، بَِعَشَرةِ  َفَشْهرٌ  رََمَضافَ  َصا ـٍ  ِستَّةِ  َوِصَيا  بَػْعدَ  َأايَّ
ـُ  َفَذِلكَ  الِفْطرِ  ـِ  سَبَا  رمضاف شهر صياـ أفَّ  على يدؿُّ  احلديث ظاىر فإفَّ  ،(  َنةِ السَّ  ِصَيا
ـٍ  ستَّة يف وكذلك ، أمثاذلا بعشر احلسنة ألفَّ  ؛ أشهرٍ  بعشرة  احلالتُت كال يف شوَّاؿٍ  ِمن أايَّ
 .عليو تقدَّـ أو التطوُّع عن القضاءُ  زبلَّف سواءٌ  ، الدىر صـو ثوابُ  زنصل

 على الفرض أولوية عن النظر بَِغضِّ  فإنو ؛ وظهر االحتماؿُ  ىذا َقِويَ  إذا أنو فاحلاصل
 ضاؽ دلن خاصَّةً  ، رمضاف قضاء قبل شوَّاؿٍ  ِمن الستِّ  صياـ جوازُ  يتقرَّر والنفل التطوُّع

 .ابلقضاء شوَّاؿٍ  شهرُ  عليو

ـ أو عاشوراء أو عرفة كصياـ األخرى التطوُّعات سائر صياـ أمَّا  على فإنو وحنوىا البيض أايَّ
 مذىب وىو رمضاف قضاء قبل ابلتطوُّع االشتغاؿ رنوزُ  العلم أىل أقواؿ ِمن الصحيح
 ِمن ورد بل ذلك، ِمن شننع دليلٌ  الشرع يف َيِردْ  مل إذ ، أمحد عن وروايةٌ  والشافعية األحناؼ

ـٍ  ِمنْ  ﴿َفِعدَّةٌ   :تعاىل قولو يف ُمطلقٌ  القضاء وقت أفَّ  يفيد ما القرآينِّ  النصِّ   ، (24) ُأَخَر﴾ َأايَّ
 ادلبادرة اشًتاط غَت ِمن ُمطلًقا أفطر دلن رمضاف أتخَت جواز على اآلية نصُّ  يدؿُّ  حيث
  ماك واخللف، السلف مجاىَت مذىبُ  ىو القضاء وقت وُمطلقيَّةُ  ، اإلمكاف أوَّؿ بعد ابلفعل
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 – عنها هللا رضي- عائشة لفعل -وسلَّم عليو هللا صلَّى -النيبِّ  إقرارُ  ػ أيًضا ػ عليو يدؿُّ 
  .(  َشْعَبافَ  يف  ِإالَّ  َأْقِضيَ  َأفْ  عُ َأْسَتِطي َفَما رََمَضافَ  ِمنْ  الصَّْوـُ  َعَليَّ  َيُكوفُ  َكافَ  ) :قالت

 ، ُمطلًقا رمضاف قضاء أتخَت جواز على داللةٌ  احلديث :" ويف -هللا رمحو-حجٍر  ابن قاؿ
 لكاف مرفوعةً  تكن مل فلو ، مدرجةٌ  بيػَّنَّاه كما الزايدة ألفَّ  ؛ ُعذرٍ  لغَت أو لُعْذرٍ  كاف سواءٌ 
 هللا صلَّى - النيبِّ  اطِّالعُ  الظاىر ألفَّ  ، الرفع ُحْكمَ  للحديث ألفَّ  ؛ ابلضرورة ُمقيًَّدا اجلواز
 فلوال ، الشرع أمر عن منو السؤاؿ على أزواجو دواعي توفُّر مع ، ذلك على -  وسلَّم عليو

 ." عليو عائشةُ  تواِظب مل جائًزا كاف ذلك أفَّ 
 نفسها عن التفويت عدـ على صهاحر  يف الشكِّ  انتفاء مع للقضاء أتخَتُىا جاز إدنا : قلت
 يف َوَجَدتْ  حيث العمرة على كحرصها السََّنة أثناءَ  النفل صياـ لفضائل - عنها هللا رضي -

  َحجَّتها ضمن يف بعمرةٍ  ىي وترجع مستقلَُّت وعمرةٍ  حبجٍّ  صواحباهُتا ترجع أف نفسها

 ِمن أمَّا ، لقلبها تطييًبا التنعيم ِمن يُػْعِمَرىا أف أخاىا - وسلَّم عليو هللا صلَّى - النيبُّ  فأمر
 قبل الواجب جنس ِمن ابلتطوُّع االشتغاؿُ  جاز إذا ادلوسَّع الواجب ابب يف فإنو ادلعقوؿ جهة
 كما َأْوىل اببٍ  ِمن ادلطلق الواجب يف رنوز فإنو وضةادلفر  للصلوات القبلية كالرواتب أدائو
 .رمضاف قضاء شأف ىو

 زلمَّدٍ  نبيِّنا على هللا وصلَّى ، العادلُت ربِّ   احلمدُ  أفِ  دعواان وآخر ، تعاىل هللا عند والعلم
 (25) .اتسليمً  وسلَّم ، الدين يـو إىل وإخوانو وصحبو آلو وعلى
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 تصـو فهل رمضاف من قضاء أايـ عدة وعليها شواؿ من الستة تصـو أف ادلرأة أرادت إذا
 تقضي؟ مث شواؿ من الستة تصـو أبف أبس ال أـ القضاء أوال

  :اجلملة يف قولُت على رمضاف قضاء من الفراغ قبل طوعالت صياـ جواز يف العلماء اختلف  

 مع أو مطلًقا إما اجلمهور قوؿ وىو ، رمضاف قضاء قبل ابلصـو التطوع جواز

 على رنب ال القضاء لكوف ؛ رمضاف قضاء قبل ابلصـو التطوع جبواز احلنفية فقاؿ .الكراىة
 .أمحد عن رواية وىو ؛ موسع وجوبو بل الفور

 عن ابلتطوع االشتغاؿ لىع يًتتب دلا ، الكراىة مع ابجلواز : فقالوا يةوالشافع ادلالكية أما
 .الواجب أتخَت من القضاء

 .احلنابلة عند ادلذىب وىو؛  رمضاف قضاء قبل ابلصـو التطوع ربرمي

 بعدـ والقوؿ،  موسع القضاء وقت ألف ؛ ابجلواز القوؿ ىو:  القولُت ىذين من والصحيح
 .ذلك يف عليو يعتمد ما ىناؾ وليس ، دليل إىل زنتاج الصحة وعدـ اجلواز

 ألىل ففيو رمضاف من عليو ما قضاء من الفراغ قبل شواؿ من ست بصـو يتعلق ما أما    
 : قوالف العلم

                                                                                                                                                                                                 

 -تعاىل هللا حفظو- فركوس علي دمحم ادلعز عبد أيب الشيخ لفضيلة الرمسي ادلوقع



 

 

 

 أايـ من عليو ما قضى دلن إال ربصل ال شواؿ من الست صياـ فضيلة أف

 رواه فيما قاؿ -وسلم عليو هللا صلى- النيب أبف لذلك واستدلوا لعذر، أفطرىا اليت رمضاف
 كاف شواؿ من ستِّا أتبعو مث رمضاف صاـ من ) :األنصاري أيوب أيب حديث من مسلم

 . العدة أكمل دلن رمضاف صياـ وصف يتحقق وإدنا ، ( الدىر كصياـ

 مل وإال ، -مجيعو أي - رمضاف صياـ مع " ألهنا :(3/457) اتاج ربفة يف اذليتمي قاؿ-
 لعذر" أفطر وإف اآليت الفضل زنصل
 وقضى صامها دلن فضيلتها ربصيل يتوجو ":(3/108) الفروع  كتابو يف مفلح ابن وقاؿ

 الغالب على خرج خالفو ظاىره وما ، األصحاب مراد ولعلو ، لعذر أفطره وقد رمضاف
 . أعلم وهللا ادلعتاد"

- العثيمُت دمحم وشيخنا ابز بن العزيز عبد كشيخنا ادلعاصرين العلماء من مجاعة قاؿ وهبذا
 . -هللا رمحهما

 أايـ من عليو ما قضاء قبل صامها دلن ربصل شواؿ من الست صياـ فضيلة أف

 صاـ أنو عليو يصدؽ لعذر رمضاف أايما من أفطر من ألف ؛ لعذر أفطرىا اليت رمضاف
 وسلم عليو هللا صلى- النيب رتبو ما لحص القضاء قبل شواؿ من الست صاـ فإذا رمضاف

 شواؿ ستا من رمضاف صياـ اتباع على األجر من -



 

 

 

 
 قدـ دلن زنصل ال الثواب أبف القوؿ ذكر بعد اخلطيب على حاشيتو يف البجَتمي نقل وقد

(  شواؿ من سًتا أتبعو مث ) -وسلم عليو هللا صلى- النيب زلتًجا بقوؿ القضاء على الست
 ألنو؛  التقديرية تشمل التبعية يقاؿ قد"التال :  اجلواب العلم أىل بعض عن  (2/352)

 نفل يف كما ادلتأخرة تشمل التبعية أوتقديرا ،  قبلها عما وقع بعدىا رمضاف صاـ إذا
 "اف رمض أفطر وإف صومها فيسن ؛ ذلا التابع الفرائض

 وقضى صامها دلن ربصل فضيلتها أف الفروع يف ذكر لكن" :  :(3/52) ادلبدع يف وقاؿ -
 "شيء وفيو األصحاب، مراد ولعلو لعذر أفطر وقد رمضاف
 ادلعٌت وأف سيما ال ؛ الصواب إىل أقرب الثاين القوؿ أصحاب قالو ما أف ل يظهر والذي
 صياـ مقابلة فإف الست قبل القضاء من الفراغ على موقوفًا ليس الفضيلة بو تدرؾ الذي
 يف هللا وسع وقد وقضاء أداء الفرض إبكماؿ حاصل أشهر عشرة لصياـ رمضاف شهر

ةٌ  ﴿: فقاؿ القضاء ـٍ  ِمنْ  َفِعدَّ  َولُِتْكِمُلوا اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اّللَُّ  يُرِيدُ  َخرَ أُ  َأايَّ
 ومع .بفواتو تفوت الشهر ىذا زبتص ةفضيل فهي شواؿ من الست صياـ أما ، (26)﴾ اْلِعدَّةَ 
 صاـ من لكن ؛ ابلتطوع االشتغاؿ من أوىل الفرض بصياـ الذمة إببراء البداءة فإف ىذا

 أعلم وهللا ، هاانتفائ على دليل ال إذ الفضيلة لو ربصل فإنو ذلك بعد القضاء صاـ مث الست
. (27) 
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 قد حيث ، رمضاف صـو يكمل مل أنو إال رمضاف شهر بعد شواؿ من أايـ ستة صاـ من ىل

  رمضاف صياـ أكمل من ثواب لو يثبت ىل ، شرعي بعذر أايـ عشرة رمضاف شهر من أفطر

 ..خَتاً  هللا جزاكم أفيدوان ؟ كلو الدىر صاـ كمن وكاف ، شواؿ من سًتا وأتبعو

 إذا والعبد ، -وعال جل- هللا اختصاص من ىو  العباد يعملها اليت األعماؿ ثواب تقدير
 :  تعاىل قاؿ كما ، أجره يضيع ال فإنو طاعتو يف واجتهد -وعال جل- هللا من األجر سالتم
 أايـ من شيء عليو كاف دلن ينبغي والذي ، (28)﴾ ِإانَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل  ﴿

 صياـ اتباع لو يتحقق ال ألنو ؛ شواؿ من أايـ ستة يصـو مث ، أواًل  يصومها أف رمضاف
 . صيامو أكمل قد كاف إذا إال شواؿ من لست رمضاف

 (29)وسلم .  وصحبو وآلو دمحم نبينا على هللا وصلى التوفيق واب

 القضاء؟ يصـو أف قبل رمضاف من قضاء عليو دلن شواؿ من الست ثواب زنصل ىل

                                                           
 ( 30( سورة الكهف )28
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 قد اإلنساف كاف إذا إال ثواهبا زنصل ال شواؿ من أايـ ستة "صياـ  :عثيمُت ابن قاؿ -

  (30)".رمضاف شهر صياـ استكمل

 الست فاتت ولو ، ابلقضاء ادلبادرة فالواجب ابلقضاء تبدأ أف ادلشروع ":  ابز ابن قاؿ -
 (31)". النفل على مقدـ الفرض ألف

؟ الكفارة صياـ على شواؿ من ست صياـ تقدمي رنوز ىل

 

  : ابز ابن قاؿ -

 ، فرض والكفارة نفل ألهنا ؛ عليها الست تقدمي رنوز فال الكفارة بصـو البدار الواجب" 
 (32)  ".الفور على واجبة وىي

 ؟ شواؿ من الست أـ النذر صياـ أوال يقدـ أيهما

                                                           
 ( البن العثيمُت 18/20(  ادلصدر: رلموع الفتاوى )  30
  [393ص 15] اجلزء-هللا رمحو – ابز بن عبد العزيز :الشيخ لسماحة متنوعة ومقاالت فتاوى رلموع ادلصدر:(  31
  [394ص15اجلزء ]-هللا رمحو – ابز بن عبد العزيز :الشيخ لسماحة متنوعة ومقاالت فتاوى رلموع ( ادلصدر: 32



 

 

 

 
 سبكنت إذا شواؿ من الست تصومي مث النذر بقية تصومي أف أوال عليك " : ابز ابن قاؿ
 (33)".واجب فهو النذر صـو أما مستحب شواؿ من للستة الصـو ذلك؛ ألف من

 ؟ رمضاف قضاء عن الست صياـ جعل رنوز ىل

 

 الست أايـ ألف رمضاف قضاء عن ذبعلها أف يصح ال الست "صياـ :عثيمُت ابن قاؿ -
(34) " .ادلفروضة للصالة الراتبة دبنزلة فهي لرمضاف اتبعة

  ؟ لو صاـ ستة أايـ من شواؿ قبل القضاء فهل ينفعو ذلك وذبزئو ىذه الستة من شواؿ

 .( من صاـ رمضاف مث أتبعو بست من شواؿ):  يقوؿ - ملسو هيلع هللا ىلص - ؛ ألف النيب ، ال تنفعو ال

؛ فإذا  أايـ من رمضاف ال يقاؿ إنو صاـ رمضافومعلـو أف من بقي عليو )َمن صاـ رمضاف( 
 ؟ فهل يقاؿ إنو صاـ رمضاف، كاف عليو عشرة أايـ مثاًل 

                                                           
 ( ابن ابز  3-1261( ادلصدر: فتاوى نور على الدرب ) 33

  ابن العثيمُت –(  ادلصدر: فتاوى نور على الدرب   34



 

 

 

 
، وعلى ىذا فيبدأ ابلقضاء مث يصـو ستة  شرين يوًما منو، ع ؛ يقاؿ صاـ بعض رمضاف ال

  .أايـ من شواؿ

عليو الصالة -ل على األجر الذي بّينو الرسوؿ فلو بدأ ابلستة قبل القضاء مل زنص
رواه (  من صاـ رمضاف مث أتبعو بست من شواؿ فكأدنا صاـ الدىر )، وىو أف  -والسالـ

 (35).  مسلم

فضيلة الشيخ ، شخص يقوؿ عليو قضاء حيث مل يصم بعض أايـ رمضاف لعذر شرعي ، 
ويف شواؿ صاـ ستة أايـ بقصد ستة شواؿ ومل يصم األايـ اليت عليو من رمضاف فهل يصح 

  ؟ صيامو

قاؿ مسع أف إكماؿ الصياـ يف القضاء من رمضاف شرط لصحة ستة من  : نفس السؤاؿ
  ؟ شواؿ فما حكم ذلك

ن رمضاف لعذر فعليو أف يبادر ابلقضاء يف أقرب وقت بعد رمضاف ألنو دين من فاتو شيء م
 :  عليو ، ودين هللا أحق ابلوفاء والوفاء بو على سبيل ادلبادرة ىو امتثاؿ لقوؿ هللا تعاىل

                                                           
   -رمحو هللا–( ابن العثيمُت 7/شريط )1410(  ادلصدر: فتاوى احلـر ادلكي  35

 



 

 

 

 
؛  (36)﴾ َوَسارُِعوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقُتَ  ﴿

لكن إف أّخره لظروؼ خاصة بو وصامو خالؿ السنة جاز ، فإف صامو متتابعا فهو األفضل ، 
ـ مفرقة فذلك جائز وصحيح ويسمى قضاء ولكنو ال يقدـ عليو ستا من وإف صاـ األاي

شواؿ ؛ ألهنا انفلة مستحبة وليست واجبة ، والصـو الذي من رمضاف واجب والواجب 
يقدـ على ادلستحب ، وإف كاف بعض العلماء يرى أبف صياـ ستة من شواؿ وقتو زلدود 

بعد البحث يف ىذه ادلسألة أف ادلبادرة  فيشرع تقدشنو ويؤخر القضاء ، إال أف الذي ظهر ل
 ابلقضاء ىي الواجبة وإف مل يصم شيئا من شواؿ فإف استطاع أف رنمع بُت القضاء وصياـ 

تثريب ست من شواؿ مقدما القضاء فهو نور على نور ، وإف مل يستطع فال حرج عليو وال 
عليو إف اقتصر على القضاء وإف كاف قد مضت سنوات يصـو فيها ستا من شواؿ قبل 
القضاء فقد يعذر جبهلو ، ألف ذلك من األحكاـ الدقيقة اليت قد رنهلها كثَت من الناس 

. (37)
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 أفمالك :  موطأ يف ظهر فقد ،شواؿ  شهر من رمضاف بعد أايـ ستة صياـ يف ترى ماذا

 أىل من اأحدً  ير مل أنو : رمضاف من الفطر بعد أايـ ستة صياـ يف قاؿ أنس بن مالك اإلماـ
 ذلك يكرىوف العلم أىل وأف ، السلف من أحد عن ذلك يبلغٍت ومل ، يصومها والفقو العلم

 :] الرقم (ادلوطأ )يف الكالـ ىذا ، منو ليس ما برمضاف يلحق وأف ، بدعتو وسنافوف ،
 ؟. األوؿ اجلزء [228

 

-وسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ أف- عنو هللا رضي- أيوب أيب عن ثبت ...  احلمد
.(38)ر (الدى صياـ فذاؾ شواؿ من استً  أتبعو مث رمضاف صاـ من) :  قاؿ

 بو عمل وقد ، ةسنّ  شواؿ من أايـ ستة صياـ أف على يدؿ صحيح حديث فهذا    
 بو يعلل دبا احلديث ىذا يقابل أف يصح وال ، العلماء من أئمة من ومجاعة وأمحد الشافعي

 يظن أف خوؼ أو ، رمضاف من أهنا اجلاىل تقديع أف خشية من صومها لكراىة العلماء بعض
 من فإنو ، يصومها كاف أنو العلم أىل من سبقو شلن أحد عن يبلغو مل أبنو أو ، وجوهبا
.   التوفيق واب. يعلم مل من على حجة علم ومن ، الصحيحة ةالسنّ  تقاـو ال وىي ، الظنوف

(39) 

 

 أتبعو بست من شواؿ خرج كيـو ولدتو أمو ( ؟من صاـ رمضاف و ) :  ما درجة حديث 
                                                           

 (1164) والًتمذي (2433) داود وأبو  (2/822) ومسلم  (5/417)أمحد رواه(   38
 (10/389) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ( ادلصدر:  39



 

 

 

من األحاديث الصحيحة اليت أخرجها اإلماـ مسلم يف صحيحو ، وىو من ىذا 
 األحكاـ

-فقد جاء عن مالك  -ها ، ولكنو مع األسف مل يتفقوا ،اليت كاد الفقهاء أف يتفقوا علي
وىو حتج عليو اجلمهور هبذا احلديث ، أبنو كاف يكره صياـ الست من شواؿ ، فا -هللا رمحو

إىل ما ذىب إليو  حجة بال شك قاطعة ، إال أف بعض العلماء نقلوا عن اإلماـ مالك وجها
 . من كراىية صياـ ىذه األايـ الست

لكي ال يعتقد الناس وجوهبا ، ال سيما وىي متصلة برمضاف ، وال يفرؽ بينها وبُت  ":  قاؿ
ضاف إال بيـو العيد ، فخشيت أف يتبادر إىل أذىاف بعض الناس وجوب صياـ ىذه صياـ رم

 ".الست ، هنى اإلماـ مالك ، أو كره صيامها

 ال ينكر أصال -رمحو هللا- ومعٌت كالـ ىؤالء العلماء فيما نسبوا إىل مالك ، أف مالكا
األايـ الست ، فهو يلتقي مع مجاىَت العلماء الذين ذىبوا إىل استحباهبا   صياـ ىذه مشروعية

ولكنو يكره ادلثابرة على ذلك ، يعٍت كل من صاـ رمضاف يصـو الستة أايـ ، حىت يصبح 
صياـ الست مع الزمن ، ولو البعيد كأنو من سباـ صـو رمضاف ، ىذا الذي خشيو مالك ، 

 .فذىب إىل الكراىة

وال شك وأف دلثل قولو وجاء من حيث القواعد األصولية الفقهية ، وقد ذىب إىل مثلها 
 الدىر يف كل فجر مجعة  بعض احلنفية يف مثل اعتياد اإلماـ قراءة سورة السجدة ، وسورة

  فنص الفقهاء احلنفية ، على أنو ينبغي على اإلماـ أف يًتؾ قراءة ىاتُت السورتُت أحياان



 

 

 

 
لكي ال يظن العامة أبف قراءة ىاتُت السورتُت من الواجبات ، بل من أركاف الصالة يف 

 .ن يتنبو لوالصبح يـو اجلمعة ، وىذا يف الواقع كما قلنا من العلم الذي قل م

بعض  فإذا كاف ىناؾ جو يف بعض البالد اإلسالمية فعاًل قد سنشى أو وقعت اخلشية فتوىم
  العامة ، أف الصياـ ستة أايـ من شواؿ ىو أمر واجب ،فحينئذ من الواجب على بعض

ذلك مع تنبيههم خبطبهم ، ومواعظهم ، ودروسهم على أف الصياـ ىذا  العلماء أف ال يلتزموا
 (40).ليس من األمور الواجبة ، إدنا ىو من األمور ادلستحبة

 ؟ عاـ كل يف عليو واجبة أصبحت شواؿ من ست صاـ إذا ىل

   :عثيمُت ابن قاؿ

 (41) ".فريضة وليست تطوع ألهنا أبس فال السنُت بعض وتركها السنُت بعض صامها إذا"

 ؟ والنساء للرجاؿ عاـ شواؿ من الست صياـ ىل
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 (42)".والنساء للرجاؿ عاـ":  عثيمُت ابن قاؿ -
 

 ؟ بدعة شواؿ من الست صـو أف يقوؿ من

 (43) ".ابطل القوؿ ا"ىذ :ابز ابن قاؿ -

 إحدى يف صيامها عن تكاسل أو مانع أو مرض أاته شواؿ ، أايـ ستة يصـو شخص 
 . تركها عدـ عليو رنب عاـ يف يصومها من أنو نسمع ألننا ؟ إمث عليو ىل السنوات

 أف أكثر أو مرة صامها من على رنب وال سنة ، العيد يـو بعد شواؿ من أايـ ستة صياـ 
  . صيامها ترؾ من أيمث وال صيامها ، على يستمر

                                                           
  -رمحو هللا–( البن العثيمُت 17/20(  ادلصدر: رلموع الفتاوى ) 42
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 ( 44) وسلم. وصحبو وآلو دمحم نبينا على هللا وصلى التوفيق واب

 

،  : بدأت يف صياـ الست من شواؿ -رمحو هللا  -وسئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز 
،  ، حيث بقي علّي منها يوماف ولكنٍت مل أستطع إكماذلا بسبب بعض الظروؼ واألعماؿ

 ؟  ، ىل أقضيها وىل علّي إمث يف ذلك فماذا أعمل اي مساحة الشيخ

، ويرجى  ، فلك أجر ما صمت منها صياـ األايـ الستة من شواؿ عبادة مستحبة غَت واجبة
 إذا مرض العبد) ، لقوؿ النيب :  لك أجرىا كاملة إذا كاف ادلانع لك من إكماذلا عذرا شرعيا

  وليس، ( 45)(  أو سافر كتب هللا لو ما كاف يعمل صحيحاً مقيما

 (46). عليك قضاء دلا تركت منها. وهللا ادلوفق

ليس  ": ىل صـو ست من شواؿ سنة مؤكدة أـ ال؟ ألين مسعت من بعض اإلخوة أهنم قالوا
، أما الست من شواؿ االثنُت ، واخلميس و  د أايـ البيضإدنا ادلؤك" ؛  وال ىي مؤكدة، بسنة 

 ؟ - وفقك هللا - فلم ترد إال عند مسلم ومل يذكرىا أحد، فما قولك

                                                           

  (10/391ادلصدر: فتاوى اللجنة الدائمة ) (  44 

 ( رواه البخاري يف صحيحو   45
 [.5/270رلموع فتاوى مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز : ] ( ادلصدر :   46

 



 

 

 

 
من صاـ ) :  حيث قاؿ - صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم -قولنا إهنا سنة حث عليها النيب 

.(  رمضاف مث أتبعو ستا من شواؿ كاف كصياـ الدىر

فصحيح مسلم مقبوؿ  - يعٍت لو فرضنا أنو انفرد هبا -وإذا كاف مسلم قد انفرد بو فرضا 
، وكوف بعض الناس ال  ، وليس ىذا احلديث فيو أي منافاة لألحاديث األخرى عند العلماء

 ال يعٍت أنو غَت متسحب عند هللا.؛ يرى أنو مستحب 

صلى هللا عليو وعلى آلو  -فالصواب أنو من األمور ادلطلوبة ادلسنونة اليت حث عليها النيب 
لكن كوف اإلنساف يعتقد أهنا فرض حبيث إنو إذا صامها يف عاـ رأى  ؛ ها، ورغب في -وسلم

، ومن  ، من صامها حصل األجر ىي سنة ؛ أنو لزاما عليو أف يصومها كل سنة فليس كذلك
 (47) مل يصمها فليس عليو وزر.
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رنوز للمرأة اجلمع بُت صياـ ستة أايـ من شواؿ وقضاء ما عليها من رمضاف يف ىذه  ىل-

أوالً مث صياـ ستة أايـ من شواؿ؟، أـ ال بد من القضاء  ااألايـ الستة بنية القضاء واألجر معً 

، فإذا قضت  ، الست انفلة ، مث تصـو الست إذا أرادت ، تبدأ ابلقضاءنعم 
، وأما أف تصـو الست بنية  مث صامت الست من شواؿ فهذا خَت عظيم يف شواؿ ما عليها

تاج إىل نية خاصة القضاء والست فال يظهر لنا أنو زنصل ذلا بذلك أجر الست، الست رب
 (48) يف أايـ سلصوصة

 ؟ واخلميس واالثنُت الست صياـ نية بُت اجلمع رنوز ىل-

 يـو أو االثنُت يـو يف الستة األايـ ىذه صياـ يكوف أف اتّفق إذا"  :عثيمُت ابن قاؿ-
 (49) "اخلميس أو االثنُت وأجر الستة األايـ أجر بنيتو األجر لو زنصل فإنو اخلميس

 ؟ ىل رنوز جعل صياـ الست عن قضاء رمضاف- 
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صياـ الست ال يصح أف ذبعلها عن قضاء رمضاف ألف أايـ الست اتبعة   قاؿ ابن عثيمُت:
 (50) لرمضاف فهي دبنزلة الراتبة للصالة ادلفروضة.

 

  - هللا رمحو- العثيمُت صاحل بن دمحم الشيخ ضيلةف سئل 

 ضحى إنساف استيقظ إذا رنوز ىل دبعٌت شواؿ؟ من الست لصياـ النية تبييت يشًتط ىل
 من بد ال أو شواؿ من الست من اليـو ىذا زنسب فهل ا،شيئً  أيكل ومل شواؿ أايـ من يـو

 الليل؟ من النية تبييت

 يـو كل صـو نوى إذا إال يتحقق أف شنكن ال شواؿ من أايـ الستة صياـ بقولو : فأجاب
 أايـ ستة صاـ أنو عليو يصدؽ ال فإنو ، الفجر طلوع بعد إال ينوي مل فإف الفجر، طلوع قبل
 الظهر فأذّ  ودلا ، الصـو ينوي مل الستة من األوؿ اليـو يف مثال ذلذا وأضرب ، شواؿ من

  ؟ عليو يبقى فكمل ، أكم مث ، الست من يـو أنو على الصـو نوى
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 صاـ أو أايـ ستة صاـ إنو  :نقوؿ ىل الرجل فهذا ، باقيةال اخلمسة صاـ مث ، أايـ مخسة -

 ونصف؟ أايـ مخسة

؛ (  شواؿ من استً  ) أتبعو:  يقوؿ-والسالـ الصالة عليو- والرسوؿ ، ونصف أايـ مخسة -
 ال أنو إال ، اليـو ذلك صياـ أجر لو كتبيُ  ولكنو ، اونصفً  أايـ مخسة إال يصم مل وىذا

 من عليو وتثاب ، يصح الظهر صالة عند نويتو الذي الصـو : فنقوؿ ، الستة من زنسب
 .كاملة اأايمً  تكوف أف بد ال الستة ألف ؛ الستة من لك زنسب ال ولكنو ، النية بدء

 ( 51) الفريضة أداء قبل النافلة يقبل ال - وجل عز - هللا إف

 ؟ شواؿ من الست من أايـ مخسة أو ثالثة صاـ من يؤجر ىل 

 الصالة عليو- النيب رتّبو الذي األجر زنصل ال ولكنو ؛ أجر لو نعم"  :عثيمُت ابن قاؿ -
 (52)( ".  الدىر صاـ فكأدنا شواؿ من سّتاً  أتبعو مث رمضاف صاـ من) :قولو  يف- والسالـ

 ىل يشرع قضاء الست من شواؿ دلن تركها بعذر؟-
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ألهنا سنة فات زللها سواء تركت ؛ ال يشرع قضاؤىا بعد انسالخ شواؿ  " : قاؿ ابن ابز -
  (53)"لعذر أو لغَت عذر.

 : األلباين اإلماـ سئل

السائل : أيهما األفضل يف تطبيق السنة يف صياـ األايـ الستة متتابعة أـ متفّرقة خالؿ شهر 
 شواؿ ؟

 متتابعة .

 .؟السائل : يف األصل يعٍت 

 لكن عليو أف رنتنب صياـ يـو اجلمعة والسبت .؛ أي نعم 

 ؟السائل : يعٍت يسبقو بيـو يعٍت ... .
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 عليو أف رنتنب صياـ يـو اجلمعة والسبت .

 السائل : أعرؼ إالّ أف يسبق يـو قبلو أو بعده ؟

شو يلي بده يسبقو اي شيخ ، أان عم أقوؿ لك عليو أف ال يصـو اجلمعة والّسبت 
 شو بّده يسبق ؟

 السائل : ىذا يف صياـ ادلتتابعة بتقصد ؟

 وإال أنت عن شو عم ربكي ؟، نعم 

 نفسهم .

 وأان نفسهم ، أنت نفسهم وأان نفسهم .

 ؟ يعٍت يف احلالة ىذه نتجتنبهم يعٍت

 ، وإال إيو ؟نعم 

 كوهنم مربوطات مع بعض ، فهنا نعرؼ أنو رنوز .

 معرفتك ىذه بّدىا شطب كبَت وبّدىا تصفية ... .



 

 

 

 كذلك صياـ ثالث أاّيـ يف الشهر ؟

 كذلك كل األاّيـ يلي أييت فيها مجعة ، وسبت ذبنب .

 ابلنسبة لصياـ ثالث أايـ يف الشهر ، يكونوا متفّرقات أو متتابعات أفضل ؟

 اي أخي هللا يهديك اآلف أعطيتك اجلواب 

 فاىم بس أان غَت األاّيـ الستة ىذه .

 أعطيتك اجلواب على األاّيـ الثالثة ، ثالثة وسط الشهر ، رنتنب اجلمعة والسبت .

 أـ متفرقة أفضل ؟، بس أان اّلذي قصدتو إنو يصـو الثالث أايـ رلتمعة 

 ديك .أّي ىؤالء هللا يه

 . صياـ الثالث أايـ يف الشهر ادلعروفة

يصـو الثالث أايـ البيض ، ىؤالء ما  اي حبييب ىؤالء ثالث أايـ ، إذا كاف بده
 بتفرقوا إال إذا جاء مجعة وسبت

 فاىم .  هأيو 



 

 

 

 

كل شهر وبدوف ما يقصد أايـ البيض ، فحينئذ يقاؿ  ا إذا جاء ثالث أايـ منأمّ 
لكن إذا ؛  (54)﴾َوَسارُِعوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم ﴿يعٍت  ؛فيها مثل ما قلنا عن السّتة من شواؿ 

مجعة أو سبت فال يصاماف بدوف ما يقصد أايـ البيض ، فحينئذ يقاؿ فيها مثل ما قلنا عن 
لكن إذا جاء مجعة أو سبت فال ؛  ﴾ُكْم َوَسارُِعوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّ ﴿يعٍت  ؛ السّتة تبع شواؿ

 يصاماف .

 قياس على ذلك أظن صياـ كفارة اليمُت شنكن ؟

) ال تصوموا يـو السبت إال فيما  : ألف احلديث يقوؿ ؛ما فيو قياس ىنا  ، ال
 وىذه الكّفارة فرض .افًتض عليكم ( 

 (55) ه أيو 

 ؟ الليل من النية تْبِيت الست صياـ يف البد ىل
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 ( 13-) الفهرسة رقم 325الشريط -سلسلة اذلدى والنور( ادلصدر :   55



 

 

 

 
 : رمحو هللا تعاىل  عثيمُت ابن قاؿ -

 ".اليـو كماؿ لو زنصل حىت؛  الفجر قبل من الصـو ينوي أف البد شواؿ من الست صياـ"
(56) 

 ؟ شواؿ من الست بصـو القضاء صـو وصل حكم -

 (57)" .ذلك يف حرج ال أنو الصواب " ز:اب ابن قاؿ -

 ؟ ة يف صياـ الست من شواؿىل ال بد من الني

 : رمحو هللا تعاىل قاؿ ابن عثيمُت -

                                                           
  -رمحو هللا–( ابن عثيمُت 184/19ادلصدر: رلموع الفتاوى ) ( 56

  -رمحو هللا–( البن ابز 396/15): رلموع الفتاوى  ادلصدر (  57



 

 

 

 
شواؿ التابعة لرمضاف لو مل ينِو اإلنساف إال يف أثناء النهار مل يكتب لو صـو األايـ الست من 

لظهر مث أتى بعد ذلك بصياـ مخسة أايـ فإذا قدر أنو يف أوؿ يـو نوى من ا ؛ صياـ يـو كامل
نية ألنو صاـ مخسة أايـ ونصف إذ أف األجر ال يكتب إال من ال؛ فإنو مل يدرؾ صياـ ستة أايـ 

إدنا األعماؿ ابلنيات وإدنا لكل امرئ ما  ) : - صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم -لقوؿ النيب 
.؛ وأوؿ النهار مل ينِو أف يصومو ، (  نوى  (58) فال زنصل لو كماؿ اليـو

 ؟ حلكمة من صياـ الست من شواؿ ما

 :رمحو هللا تعاىل  قاؿ ابن عثيمُت

فإف صياـ ستة أايـ من شواؿ دبنزلة الراتبة للصالة اليت تكوف بعدىا ؛ لُتكمَّل هبا الفرائض 
 (59) ليكمل هبا ما حصل من نقص يف الفريضة.

ألف  ؛  لقد مرضت يف منتصف شهر رمضاف فذىبت إىل الطبيب وأمرين ابإلفطار : امرأة تقوؿ
 لذلك أفطرت يومُت بعد أف ربسنت حاليت الصحية وأسبمت صياـ ؛ حاليت تستوجب اإلفطار 
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ولكنٍت مل أصمهما ؛ ين اليومُت وقررت صيامهما فيما بعد ذأي مل أفطر سوى ى ؛ شهر رمضاف

وبعد ذلك أريد صـو يـو عرفة  ، بل إنٍت صمت ستة أايـ من شواؿ، بعد شهر رمضاف مباشرة 
، وبعد كل ىذا أصـو اليومُت الذين مل أصمهما يف رمضاف  ، - ملسو هيلع هللا ىلص -صـو يـو ىجرة الرسوؿ 

 فإذا مل يكن جائز فما ىو العمل الواجب علي؟؟ ، فهل ىذا جائز 

فصيامو ابتداع ال ؛ ع ليس لو أصل يف الشر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ننبو أّف صـو يـو ىجرة الرسوؿ  ؛ أوال
؛ وال عن أحد من الصحابة ، أنو كاف يصـو ذلك اليـو  - ملسو هيلع هللا ىلص -ألنو مل يرد عن النيب ؛ رنوز 

ويـو عرفة فهذا ال يكوف إال بعد أداء  ، كسّت من شواؿ؛  أما صياـ أايـ التطوع ، فهو بدعة 
مث بعد ، فالواجب أف تبدئي بقضاء ما عليك من رمضاف ، ضاف القضاء الذي عليك من رم

 (60)ذلك تصومُت شلا ثبت صيامو تطوًعا ما شئِت. 

 : –حفظو اللو تعالى  –وزان الفوزان قال فضيلة الشيخ صالح بن ف

من شوال كان كمن صام سًتا ) من صام رمضان و أتبعو :  - صلى اللو عليو وسلم -قال 
لمن صام شهر ،  -ال ستة أيام من شو -فهذا فيو فضل صيام الست من شوال  ؛الدىر ( 
 صيام رمضان وصيام الست من شوال .؛  يجمع بين الفضيلتين، رمضان
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ن الحسنة وذلك أل؛  –المراد بالدىر ىنا السنة ،  يعني الَسَنة –ويكون كمن صام الدىر 

المجموع  ؛ والست من شوال عن شهرين،  فشهر رمضان عن عشرة أشهر،  بعشر أمثالها
فمن صام رمضان وأتبعها ستا من شوال حصل لو أجر من ،  وىي السنة؛  اثنا عشر شهرا

  - سبحانو وتعالى -وىذا فضل من اللو ؛ صام السنة كلها 

  ؛ فلعلو رنوز أف(  من شوالسًتا  ):  - صلى اللو عليو وسلم -ودل إذ قال 

وأنو يجوز أن يصومها في أول الشهر أو في وسط ،  يصومها متتابعة أو متفرقة في الشهر
 .(  من شوالسًتا  ): الشهر أو في آخر الشهر لقولو 

 ؛ شرع لو صيام الست من شوالفإنو ال ُي؛  كما ويدل الحديث على أن من لم يصم رمضان
األعذار فالذي أفطر شهر رمضان بعذر من ،  من شوال ألنو قال من صام رمضان وأتبعو ستا

وكذلك لو أفطر أياما من رمضان ،  بل يبادر بصوم رمضان،  ال يصوم ستة أيام من شوال
ثم ، بعذر شرعي فإنو ال يصوم الست من شوال حتى يقضي األيام التي عليو من رمضان 

) :   - و عليو وسلمصلى الل -لقولو ، يصوم الست من شوال إذا كان من الشهر باقية 
أن يصوم   فقرن صيام الست من شوال أن يصوم شهر رمضان قبل؛  من شوال (فأتبعو سًتا 

 ؛ فإنو يبدأ بالفرض ؛ فإن كان عليو قضاء صيام رمضان كلو أو بعضو،  شهر رمضان قبل
 ألن الفرض أولى من النافلة .

يستحب صوم الست من  قالوا بمقتضاه،  وصيام الست من شوال عليو جماىير أىل العلم
" : يقول ،  فإنو ال يرى صوم الست من شوال -رحمو اللو  -إال اإلمام مالك ،  شوال

 يريد سد الذريعة ألن ال يظن الناس أن ىذه الست  ؛ " خشية أن يظن الناس أنو من رمضان



 

 

 

 
 -والدليل سنة وقول الرسول ،  دم على الرأيولكن على كل حال الدليل مق ؛ من رمضان

رحمو  –وىذا ال ُيوافق عليو اإلمام مالك  ؛ مقدم على قول كل أحد -صلى اللو عليو وسلم 
 نعم .،  بأنو لم يبلغو ىذا الحديث –رحمو اللو  –واعتذر عنو اإلمام ابن عبد البر ،  –اللو 

(61) 

- ، شخص مل يتناوؿ شيئا من ادلفطرات حىت الظهر فيما يتعلق يف صياـ الست من شواؿ
 ؟! ، فهل ىذا يعترب جائزاً ويعترب صومو صحيحا اي شيخ ومل ينو الصياـ إال بعد الظهر -مثالً 

  ؟  ماذا قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 (  من صاـ رمضاف مث أتبعو ستا من شواؿ)  

 ؟  وماذا قاؿ -

، طبق اآلف ىذين احلديثُت على رجل نوى الصياـ عند الظهر (  إدنا األعماؿ ابلنيات حسنا) 
 ؟  كم يوماً ، ونوى أف يكوف ىذا أوؿ يـو من الست يصـو بعده   وىو مل يفعل مفطرا من قبل
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 مخسة أايـ. 

 ؟  كم صاـ يف احلقيقة بناًء على احلديثُت

 .  مخسة أايـ ونصف يـو

 ىل يصدؽ عليو أنو صاـ ستة أايـ من شواؿ؟ 

 ال. 

يؤجر عليو  مطلقا نفالىذا اليـو الذي نوى صيامو يكوف ا إذً انتهى اجلواب. 
 (62) ، ويصـو بعده ستة أايـ. اإلنساف إف شاء من حُت نوى

 

 

 

 

                                                           
 [149ادلصدر: سلسلة لقاءات الباب ادلفتوح < لقاء الباب ادلفتوح ](   62

 



 

 

 

 

 

 بياف فضل صياـ الست من شواؿ وؿ: الباب األ-*

 بياف وقت صياـ الست من شواؿ وجواز صيامها متفرقة.الباب الثاين: -*

حكم تقدمي صياـ الست من شواؿ على صـو قضاء رمضاف باب الثالث: ال-*
 والكفارة.

 حكم صياـ الست من شواؿ الباب الرابع: -*

 القضاء والنفل حكم اجلمع بُت نية صياـ الست من شواؿ وصـوالباب اخلامس: -*

 أحكاـ متفرقة يف صـو الست من شواؿ الباب السادس: -*

 

 

                                  

 

 


