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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

الحمد هلل، والصـــاة والســـام على رسول اهلل، 
ــا بعد: أم

ــام  فهــذه فوائــد وخاصــات مجموعــة يف صي
ــأل  ــكام، نس ال: آداب وأح ــوَّ ــن ش ــّت م السِّ
اهلل أن ينفــع هبــا، وأن يجــزي خيــًرا كلَّ َمــن 

شــارَك وأعــاَن يف إعداِدهــا وَنْشــِرها.
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

ال شــهٌر مبــارك، وهــو شــهر طاعــة؛ فهــو  شــوَّ
ــت،  ، وفيــه صيــام السِّ بدايــة أشــهر الحــجِّ
ــهُر  ــو ش ــه، وه ــَمن فاَت ــكاف لِـ ــاء االعت وقض

ــال. ــاٍف بالح ــكاٍح وإعف ن

ال  ُيشــَرع للمســلم صيــاُم ِســتَِّة أيــام مــن شــوَّ
غيــُر  مســتحبٌَّة  ُســنٌَّة  فهــو  رمضــان؛  بعــد 

واجبــة، فضُلهــا عظيــٌم وأجُرهــا كبيــٌر.

ال بعــد رمضان؛  ــام مــن شــوَّ َمــن صــام ســتَّة أيَّ
ُكتـِـَب لــه أجــُر صيــام ســنة كاملــة؛ كمــا صــحَّ 
َصــاَم  »َمــْن   :H النبــيِّ  عــن  ذلــك 
اٍل؛ َكاَن  َرَمَضــاَن، ُثــمَّ َأْتَبَعــُه ِســتًّا مِــْن َشــوَّ

ْهــِر«))).  َكِصَيــاِم الدَّ

رواه مسلم )1164(.  )1(
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

ــَر ذلــك النبــيُّ H بقولــه:  وقــد فسَّ
»َمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن َفَشــْهٌر بَِعَشــَرِة َأْشــُهٍر، 
ــهَرين[،  ــِر ]بش ــَد اْلِفْط ــاٍم َبْع ــتَِّة َأيَّ ــاُم ِس َوِصَي

ــنَِة: )ک ک ک  َفَذلِــَك َتَمــاُم ِصَيــاِم السَّ
گ(«))).  گ  ک 

شــوال  مــن  ــتَّة  السِّ صيــام  قائــٌل:  قــال  إذا 
ُتضاَعــُف  كمــا  أمثالهــا  بعشــر  ُتضاَعــُف 
الحســناُت عموًمــا، فمــا ميــزة صيامهــا إذن؟ 

الحنابلــة  مِــن  الفقهــاُء  َح  والجــواب: صــرَّ
ال  ــام مــن شــوَّ ــتَّة أي ــأنَّ صــوَم ِس والشــافعيَّة ب

ــا. ــنٍة فرًض ــاَم س ــِدُل صي ــان، َيْع ــد رمض بع

رواه اإلمــام أحمــد )22412(، وابن ماجــه )1715(، وابن خزيمة   )1(
حه األلباني. )2115(، وصحَّ
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

ــص  ــض النَّق ــت: تعوي ــام السِّ ــد صي ــن فوائ م
الــذي حصــل يف صيــام الفريضــة يف رمضــان؛ 
ــِه  ــُب بِ ــا ُيَحاَس َل َم ــث: »إِنَّ َأوَّ ــا يف الحدي كم
ــإِْن  ــُه، َف ــِه َصَاُت ــْن َعَملِ ــِة مِ ــْوَم اْلِقَياَم ــُد َي اْلَعْب
َصُلَحــْت َفَقــْد َأْفَلــَح َوَأْنَجــَح، َوإِْن َفَســَدْت 
َفَقــْد َخــاَب َوَخِســَر، َفــإِْن اْنَتَقــَص مـِـْن َفِريَضتِِه 
ــْن  ــِدي مِ ــْل لَِعْب ــُروا َه : اْنُظ بُّ ــرَّ ــاَل ال ــْيٌء َق َش
ــَل بَِهــا َمــا اْنَتَقــَص مـِـَن اْلَفِريَضِة،  ٍع، َفُيَكمَّ َتَطــوُّ

ــِه َعَلــى َذلِــَك«))).  ــمَّ َيُكــوُن َســائُِر َعَملِ ُث

ــاِم  ــُة صي ــم كراه ــل الِعْل ــض أه ــن بع ــَل ع ُنِق
ـــَله بخشــيِة اعتقــاِد البعــض أنَّهــا  ، وعلَّ ــتِّ السِّ

مــن رمضــان.

حه األلباني. )1( رواه أبو داود )864(، والترمذي )413(، وصحَّ
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

ــاع،  ــقُّ باالتِّب ــى وأح ــة أول ــنَّة الصحيح والسُّ
ــا َمــن كان، وهــذه  وال ُتــرَُك لقــوِل أحــٍد كائنً
ــنَّة الصحيحــة، وَمــن  الِعَلــل »ال ُتقــاِوم السُّ

ــم«))).  ــم يعَل ــن ل ــة علــى َم ــَم ُحجَّ َعلِ

البــدء يف قضــاء الفريضــة أســرع يف بــراءة 
ــاٌم أفطَرهــا مــن  ــة: فَمــن كان عليــه أيَّ مَّ الذِّ
قضائهــا؛  إلــى  فْليبــاِدر  لُعــذر  رمضــان 
ــل  مــٌة علــى فِع ــه منهــا؛ فهــي مقدَّ تِ ــراًء لِذمَّ إب

العمــوم. حيــث  مــن  المســَتَحبُّ 

َمــن أراد الثــواب الوارد يف الحديث: فعليه أن 
يقضــَي مــا عليــه مــن رمضــان أوًل، ثــم ُيْتبِعــه 
 :H ال؛ فظاهــُر قولـِـه بِســتٍّ مــن شــوَّ

اللجنة الدائمة )390/10(.  )1(
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

ــه  اٍل«، يــدلُّ علــى أنَّ »ُثــمَّ َأْتَبَعــُه ِســتًّا مِــْن َشــوَّ
ال ُبــدَّ مــن إتمــام صيــام رمضــان أواًل، ثــم 
ــق  ــّت؛ »ألنَّــه ال يتحقَّ يكــون بعــده صيــام السِّ
ال إال  لــه اْتبــاُع صيــام رمضــان بِســتٍّ من شــوَّ

إذا كان قــد أكمــَل صياَمــه«))). 

ــتِّ  ــع السِّ ــان م ــاء رمض ــُع قض ــحُّ جم ل َيِص
ال بنيَّــة واحــدة، فَمــن أفطــَر رمضــاَن  مــن شــوَّ
لُعــذر فــا َيِصــحُّ أن يجمــَع بيــن صــوِم نافلــِة 
ــام التــي عليه مــن رمضان  ــتِّ وقضــاِء األيَّ السِّ

بنيَّــة واحــدة.

قــة يف  ــتِّ متتابعــة أو متفرِّ يجــوز صيــاُم السِّ
ــر لــه، وإن  ال، َحْســَب مــا يتيسَّ شــهر شــوَّ

فتاوى الجنة الدائمة )392/10(.  )1(
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

رهــا فــا بــأس، خصوًصــا لمــن ينــزُل بــه  أخَّ
ضيــوٌف أو يجتمــُع بأقاربــه يف العيــِد وبعــَده، 

ــع. ــك واس ــر يف ذل واألم

يجــوز الَجْمــُع يف النيَّــة بيــن صيــام األيــام 
صيــام  مــع  والخميــس،  والثنيــن  البيــض 
ال، وُيْرَجــى لــه حصــول  ــتِّ مــن شــوَّ السِّ

جميًعــا. األجَريــن 

 ،V ــاز ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخنا عب ــاُر ش ــذا اختي وه
ــُدق  ــه يص ــك؛ ألنَّ ــه ذل ــى ل ــال: »ُيرج ــد ق وق
ــه  ــُدق علي ــا يص ، كم ــتَّ ــاَم السِّ ــه ص ــه أنَّ علي

أنَّــه صــاَم البيــض، وفضــل اهلل واســع«.

ــه صــاَم  ــتَّ أنَّ »ويصــُدق علــى َمــن صــام السِّ
ــن عثيمــن[. ــاٍم مــن الشــهر« ]اب ثاثــة أيَّ

١٢



١٠

ال   فائدة يف صيام  شوَّ

يــوَم  ال  شــوَّ مــن  ــتِّ  السِّ صيــاُم  وافــَق  إذا 
ــْبت؛ فلــه صوُمــه؛ ألنَّــه لــم َيْصُمــه لكونــه  السَّ
ــه مــن  ــه ألجــل أنَّ ــه صاَم ــْبت؛ ولكنَّ ــوَم السَّ ي

. ــتِّ ــام السِّ األي

ــتوعَب  ــاَن، فاس ــاُء رمض ــه قض ــن كان علي َم
ال، كالمــرأة النَُّفســاء؛  القضــاُء جميــَع شــوَّ
ــدة،  ــتَّ يف ذي الَقْع ــام السِّ ــوُم األي ــا تص فإنَّه
ال؛ ألنَّ  ويكــون لهــا أجــُر َمــن صاَمهــا يف شــوَّ
ــيخنا  ــال ش ــا ق ــرورة، كم ــا للض ــا هن تأخيره
ابــُن عثيميــن V، وبــه أفتــى شــيُخه الشــيخ 

 .(((
V ــعدي ــن س اب

الفتاوى السعدية )ص230(، ومجموع فتاوى ابن عثيمين )19/20(.  )1(
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

ــا يف  ــم يُصْمه ــاء، فل ــاُم قض ــه أيَّ ــن كان علي َم
ــتِّ  ال بــا ُعــْذٍر، فــا ُيْشــَرع لــه صياُم السِّ شــوَّ
يف ذي الَقْعــدة، وال يحُصــل لــه هــذا األجــر؛ 

َت وقَتهــا بــا ُعــْذٍر. ألنَّهــا ُســنٌَّة فــوَّ

مــن العتقــادات غيــر الصحيحــة: اعتقــاُد 
ال  ــتَّ من شــوَّ بعــِض العــوام أنَّ َمــن صام السِّ
يف َســنَة؛ فــا ُبــدَّ أن يلتــِزَم صوَمهــا كلَّ ســنة!

َمــن شــاَء صاَمهــا وُأثيــَب  ُســنَّة،  بــل هــي 
ة أو  عليهــا، وال يجــب علــى َمــن صاَمهــا مــرَّ
أكثــر أن يســتمرَّ علــى صيامهــا، وال يأثــُم َمــن 

ــا. ــرَك صياَمه ت

١5
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

يعتقــد بعــُض النــاس أنَّ َمــن بــدأ يف صيــام 
ــتِّ فهــو ملــَزٌم بإكمالهــا حتــى تنتهــي،  السِّ

وال ُعــذَر لــه يف قطعهــا!
الحديــث:  ففــي  صحيــح؛  غيــُر  وهــذا 
َشــاَء  إِْن  َنْفِســِه،  َأمِيــُر  ُع  الُمَتَطــوِّ ائِــُم  »الصَّ

َأْفَطــَر«))).  َشــاَء  َوإِْن  َصــاَم، 
ــذر أو  ع بُع ــوُّ ــاَم التط ــَع صي ــم أن يقط فللصائ
بغيــر ُعــذر، وال يجــب عليــه قضــاؤه -علــى 
لــه األجــر  ، لكــن ال يحُصــل  الصحيــح- 

الــوارد يف الحديــث إال بإتمامهــا ِســتًّا.

مــن البـِـَدع التــي  ل أصــَل لهــا: احتفــاُل بعِض 
ال، بعــد إتمــاِم  النــاس باليــوم الثامــن شــوَّ

ــرار«! ــَد األب وَنه »عي ــمُّ ، وُيَس ــتِّ ــام السِّ صي
حه األلباني. )1( رواه اإلمام أحمد )26893(، والترمذي )732( ، وصحَّ
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ال   فائدة يف صيام  شوَّ

قــال شــيُخ اإلســاِم ابــُن تيميَّــة V: »وأمــا 
فليــس عيــًدا ال لألبــرار وال  اٍل  ثامــُن شــوَّ
ــًدا  ــَده ِعي ــار، وال يجــوز ألحــٍد أن يعَتِق للُفجَّ
وال ُيْحــِدَث فيــه شــيًئا مــن شــعائر األعيــاد«. 

ــة. ــارات العلميَّ االختي

ال،  مــن البَِدع: التشــاؤم من الزواج يف شــهر شــوَّ
وقــد كانــت العــرب تتشــاَءم بعقــد النِّــكاح فيــه، 
ويعتقــدون أنَّ المــرأة تمتنــُع مـِـن زوجها يف هذا 
ــت  ــل إذا لِقَح ــى الجم ــع ُأنث ــا تمتن ــهر، كم الش

وشــاَلت بَذَنبهــا، أي: َرَفَعْتــه!

ج  وتـــزوَّ تطيَُّرهـــم،   H النبـــيُّ  فأبطـــَل 
ال))).  ال، وبنى هبا يف شوَّ عائشـــَة J يف شـــوَّ
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خول يف  ج والتزويـــج والدُّ ُيْســـَتَحبُّ التـــزوُّ
ا  وردًّ  ،H بالنبـــيِّ  اقتـــداًء  ال؛  شـــوَّ
فيـــه،  بالـــزواج  الجاهليَّـــة  أهـــِل  لتشـــاؤم 
وخصوًصـــا إذا كان ذلك فاشـــًيا ومنتشـــًرا، 
وَكاَنْت أمُّ المؤمنيَن َعائَِشـــُة J َتْسَتِحبُّ 

اٍل))).  َأْن ُتْدِخـــَل نَِســـاَءَها فِي َشـــوَّ

مـــن الُخرافـــات: اعتقـــاُد بعض العـــوام أنَّ 
َج بيـــن العيَدين )عيـــد الِفْطر وعيد  َمـــن تزوَّ
الزوَجيـــن، أحـــُد  فســـيموت   األضحـــى( 

أو يتفارقان!

وهـــذه ُخرافـــة ال أصـــل لهـــا، ومـــن ادِّعاء 
علم الغيـــب الذي ال يعلمـــه إال اهلل، وَقْدٌح 
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وتــــطيٌُّر  والَقـــَدِر،  بالَقَضـــاِء  اإليمـــان   يف 
مـنهيٌّ عـنه.

يف  بعائشــة   H النبــيِّ  دخـــوِل  ويف 
الُخرافــة. لهــذه  وإبطــاٌل  ردٌّ  ال  شــوَّ

 نســـأل اهلل القبـــول، وأن ُيعيننَا علـى
ِذْكرِه وُشــــْكرِه وُحْســِن عبادتـه

والحمد هلل ربِّ العالمين


