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فوائد
 يف صيام
ال 6 شوَّ





بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصـــاة والســـام عىل 

رسول اهلل.

فهــذه فوائد وخاصــات جمموعة يف 

ال: آداب وأحكام،  ّت من شوَّ صيام السِّ

أسأل اهلل أن ينفع هبا.

حممد �صالح املنجد
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ال شــهٌر مبارك، وهو شهر  شــوَّ  .1
، وفيه صيام  طاعة؛ فهو بداية أشهر احلجِّ
فاَته،  لِـــَمن  االعتكاف  وقضاء  ت،  السِّ

وهو شهُر نكاٍح وإعفاٍف باحلال.
ُيرَشع للمسلم صياُم ِستَِّة أيام من   .2
ال بعد رمضان؛ فهو ُســنٌَّة مستحبٌَّة  شــوَّ
غرُي واجبة، فضُلها عظيٌم وأجُرها كبرٌي.

ال بعد  ام من شوَّ َمن صام ســتَّة أيَّ  .3
له أجُر صيام سنة كاملة؛  ُكتَِب  رمضان؛ 
كام صحَّ ذلك عــن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َصاَم 
َكاَن  اٍل؛  َشوَّ ِمْن  ِســتًّا  َأْتَبَعُه  ُثمَّ  َرَمَضاَن، 
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ْهِر«. رواه مسلم )1164(. َكِصَياِم الدَّ
َ ذلــك النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقوله:  وقد فسَّ  .4
ِة َأْشُهٍر،  »َمْن َصاَم َرَمَضاَن َفَشــْهٌر بَِعَشَ
اٍم َبْعَد اْلِفْطِر ]بشهَرين[،  َوِصَياُم ِســتَِّة َأيَّ

نَِة: )ک ک ک  َفَذلَِك َتَاُم ِصَياِم السَّ
ک گ گ(.  رواه اإلمــام أمحد )22412(، وابن 

حه األلباين. ماجه )1715(، وابن خزيمة )2115(، وصحَّ

ــتَّة من  إذا قــال قائٌل: صيام السِّ  .5
شوال ُتضاَعُف بعش أمثاهلا كام ُتضاَعُف 
احلسناُت عموًما، فام ميزة صيامها إذن؟ 
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َح الفقهاُء ِمــن احلنابلة  واجلــواب: رصَّ
ال  والشافعيَّة بأنَّ صوَم ِســتَّة أيام من شوَّ

بعد رمضان، َيْعِدُل صياَم سنٍة فرًضا.
تعويض  ــت:  السِّ فوائد صيام  من   .6
النَّقص الذي حصل يف صيام الفريضة يف 
َل َما ُيَاَسُب  رمضان؛ كام يف احلديث: »إِنَّ َأوَّ
بِِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصَاُتُه، َفإِْن 
َصُلَحْت َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح، َوإِْن َفَســَدْت 
، َفإِْن اْنَتَقَص ِمْن َفِريَضتِِه  َفَقْد َخاَب َوَخِسَ
ِمْن  لَِعْبِدي  َهــْل  اْنُظُروا   : بُّ الرَّ َقاَل  ٌء  َشْ
َل هِبَا َما اْنَتَقَص ِمَن اْلَفِريَضِة،  ٍع، َفُيَكمَّ َتَطوُّ
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ُثمَّ َيُكوُن َساِئُر َعَمِلِه َعىَل َذلَِك«. رواه أبو داود )864(، 
حه األلباين. والرتمذي )413(، وصحَّ

ُنِقَل عن بعض أهل الِعْلم كراهُة صياِم   .7
ا من  ، وعلَّـَله بخشيِة اعتقاِد البعض أنَّ تِّ السِّ

رمضان.
نَّة الصحيحة أوىل وأحقُّ باالتِّباع، وال  والسُّ
ُترَتُك لقوِل أحــٍد كائنًا َمن كان، وهذه الِعَلل 
ة  ــنَّة الصحيحة، وَمن َعِلَم ُحجَّ »ال ُتقاِوم السُّ

عىل َمن مل يعَلم«. اللجنة الدائمة )390/10(.
البدء يف قضاء الفريضة أرسع يف براءة   .8
اٌم أفطَرها من رمضان  ة: فَمن كان عليه أيَّ مَّ الذِّ
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تِه منها؛  لُعذر فْليباِدر إىل قضائهــا؛ إبراًء لِذمَّ
مــٌة عىل فِعل املســَتَحبُّ من حيث  فهي مقدَّ

العموم.
َمن أراد الثــواب الوارد يف احلديث:   .9
فعليــه أن يقيَض ما عليه مــن رمضان أواًل، 
ال؛ فظاهُر قولِه ملسو هيلع هللا ىلص  ُيْتبِعه بِستٍّ من شــوَّ ثم 
اٍل«، يدلُّ عىل أنَّه ال ُبدَّ  »ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ
من إتــام صيام رمضان أواًل، ثم يكون بعده 
ق له اْتباُع صيام  ــّت؛ »ألنَّه ال يتحقَّ صيام السِّ
ال إال إذا كان قد أكمَل  رمضان بِستٍّ من شوَّ

صياَمه«. فتاوى اجلنة الدائمة )392/10(.
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تِّ  ال َيِصحُّ مجُع قضاء رمضان مع السِّ  .10
ال بنيَّة واحدة، فَمــن أفطَر رمضاَن  من شــوَّ
لُعــذر فا َيِصــحُّ أن جيمَع بني صــوِم نافلِة 
ام التي عليه من رمضان  ــتِّ وقضاِء األيَّ السِّ

بنيَّة واحدة.
قة يف  تِّ متتابعة أو متفرِّ جيوز صياُم السِّ  .11
رها  ال، َحْسَب ما يتيسَّ له، وإن أخَّ شهر شوَّ
فا بأس، خصوًصا ملــن ينزُل به ضيوٌف أو 
جيتمُع بأقاربه يف العيِد وبعَده، واألمر يف ذلك 

واسع.
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جيوز اجلَْمُع يف النيَّــة بني صيام األيام   .12
تِّ  السِّ صيام  مع  واخلميس،  واالثنني  البيض 
ال، وُيْرَجى له حصول األجَرين مجيًعا. من شوَّ

وهذا اختياُر شيخنا عبد العزيز بن باز  
، وقد قال: »ُيرجى له ذلك؛ ألنَّه يصُدق عليه 
، كام يصُدق عليــه أنَّه صاَم  ــتَّ أنَّه صاَم السِّ

البيض، وفضل اهلل واسع«.
تَّ أنَّه صاَم ثاثة  »ويصُدق عىل َمن صام السِّ

اٍم من الشهر« ]ابن عثيمني[. أيَّ
ال يوَم  ــتِّ من شوَّ إذا وافَق صياُم السِّ  .13
ْبت؛ فله صوُمه؛ ألنَّه مل َيْصُمه لكونه يوَم  السَّ
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ْبت؛ ولكنَّه صاَمه ألجل أنَّه من األيام  السَّ
. تِّ السِّ

رمضاَن،  قضــاُء  عليه  كان  َمــن   .14
ال، كاملرأة  فاســتوعَب القضاُء مجيَع شوَّ
تَّ يف ذي  ا تصوُم األيام السِّ النَُّفساء؛ فإنَّ
الَقْعــدة، ويكون هلا أجــُر َمن صاَمها يف 
ال؛ ألنَّ تأخريها هنا للرضورة، كام  شــوَّ
، وبه أفتى  قال شــيخنا ابُن عثيمني
. الفتاوى  شــيُخه الشيخ ابن ســعدي 

السعدية )ص230(، وجمموع فتاوى ابن عثيمني )19/20(.
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اُم قضــاء، فلم  أيَّ َمن كان عليــه   .15
ع له  ال با ُعْذٍر، فا ُيْشَ يُصْمها يف شــوَّ
ــتِّ يف ذي الَقْعدة، وال يُصل  صياُم السِّ
َت وقَتها با  ا ُســنٌَّة فوَّ له هذا األجر؛ ألنَّ

ُعْذٍر.
من االعتقــادات غري الصحيحة:   .16
ــتَّ  اعتقاُد بعِض العوام أنَّ َمن صام السِّ
ال يف َسنَة؛ فا ُبدَّ أن يلتِزَم صوَمها  من شوَّ

كلَّ سنة!
بل هي ُســنَّة، َمن شــاَء صاَمها وُأثيَب 
ة أو  عليها، وال جيب عــىل َمن صاَمها مرَّ
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أكثر أن يستمرَّ عىل صيامها، وال يأثُم َمن 
ترَك صياَمها.

يعتقــد بعُض النــاس أنَّ َمن بدأ   .17
ــتِّ فهو ملَزٌم بإكامهلا حتى  يف صيام السِّ

تنتهي، وال ُعذَر له يف قطعها!
وهــذا غرُي صحيــح؛ ففــي احلديث: 
َشــاَء  إِْن  َنْفِســِه،  َأِمرُي  ُع  امُلَتَطوِّ اِئُم  »الصَّ

َصاَم، َوإِْن َشاَء َأْفَطَر«. 
حه األلباين. رواه اإلمام أمحد )26893(، والرتمذي )732( ، وصحَّ

ع بُعذر  فللصائم أن يقطــَع صياَم التطوُّ
أو بغري ُعذر، وال جيــب عليه قضاؤه - 
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عىل الصحيح - ، لكن ال يُصل له األجر 
الوارد يف احلديث إال بإتامها ِستًّا.

مــن البِــَدع التي  ال أصــَل هلا:   .18
ال،  احتفاُل بعِض الناس باليوم الثامن شوَّ
وَنه »عيَد  ، وُيَسمُّ ــتِّ بعد إتاِم صيام السِّ

األبرار«!
: »وأما  قال شيُخ اإلساِم ابُن تيميَّة 
اٍل فليس عيًدا ال لألبرار وال  ثامُن شــوَّ
ار، وال جيوز ألحٍد أن يعَتِقَده ِعيًدا  للُفجَّ
ُيِْدَث فيه شيًئا من شعائر األعياد«.  وال 

العلميَّة. االختيارات 
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من البَِدع: التشاؤم من الزواج يف   .19
ال، وقد كانت العرب تتشاَءم  شهر شــوَّ
ـكاح فيه، ويعتقــدون أنَّ املرأة  بعقد النِـّ
تتنُع ِمن زوجها يف هذا الشهر، كام تتنع 
ُأنثى اجلمل إذا لِقَحت وشــاَلت بَذَنبها، 

أي: َرَفَعْته!
ج  هــم، وتزوَّ َ فأبطــَل النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص تطريُّ
ال. رواه  ال، وبنى هبا يف شوَّ عائشَة يف شــوَّ

مسلم )1423(.

والتزويــج  ج  التــزوُّ ُيْســَتَحبُّ   .20
ال؛ اقتداًء بالنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  خول يف شــوَّ والدُّ
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فيه،  بالزواج  اجلاهليَّة  أهِل  لتشاؤم  ا  وردًّ
وخصوًصا إذا كان ذلك فاشًيا ومنتًشا، 
وَكاَنْت أمُّ املؤمننَي َعاِئَشُة  َتْسَتِحبُّ 
اٍل. رواه مسلم )1423(. َأْن ُتْدِخَل نَِساَءَها يِف َشوَّ
مــن اخلُرافــات: اعتقــاُد بعض   .21
َج بــني العيَدين )عيد  العوام أنَّ َمن تزوَّ
الِفْطر وعيد األضحى( فســيموت أحُد 

الزوَجني، أو يتفارقان!
عاء علم  وهذه ُخرافة ال أصل هلا، ومن ادِّ
الغيب الــذي ال يعلمه إال اهلل، وَقْدٌح يف 
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ٌ مـنهيٌّ  اإليامن بالَقَضاِء والَقَدِر، وتـــطريُّ
عـنه.

ال  ويف دخـوِل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة يف شوَّ
ردٌّ وإبطاٌل هلذه اخلُرافة.
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نسأل اهلل القبول، وأن ُيعيننَا عىل ِذْكِره 
وُشْكِره وُحْسِن عبادته

واحلمد هلل ربِّ العاملني


