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 صيام التطوع  -13

 :أنواع الصيام 

 الصيام نوعان:

 وهو ثالثة أنواع هي: الصيام الواجب: -1

 صيام رمضان.. وصيام الكفارات.. وصيام النذر.

 وهو كل صيام مشروع ليس بواجب، وهو نوعان: صيام التطوع: -2

 تطوع مطلق كصيام يوم وإفطار يوم. -1

 ونحوهما.وتطوع مقيد كصيام يوم عرفة وعاشوراء  -2

 وصيام التطوع بعضه آكد من بعض.

 :حكمة مشروعية صيام التطوع 

صوم التطوع فيه ثواب عظيم، وزيادة في األجر، وجبر لما يحصل في 

 الصيام الواجب من نقص أو خلل.

وثمرة الصيام حصول التقوى، وفي صيام التطوع حفظ جوارح المسلم 

 بما يحب.من اآلثام على مدار العام، والتقرب إلى هللا 

إِنَّ هللاَ قال: َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

ً فَقَْد آذَنْ ِلـي  وَ  ِلـيَعادَى  َب إِ البِ  تُـهُ ا َعْبِدي بَِشْيٍء أَحبَّ  لَـيَّ َحْرِب، َوَما تَقَرَّ

ُب إِ ، َوَما يََزالَـْيـهِ ْضُت عَ تَـرَ ا افْ ِمـمَّ  لَـيَّ إِ  ىبِالنََّوافِِل حَ  لَـيَّ ُل َعْبِدي يَتَقَرَّ  تَـّ

هُ أُحِ  ، بِـهِ ، َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِـهِ : ُكْنُت َسْمعَهُ الَِّذي يَْسَمُع تُـهُ ، فَإِذَا أْحبَبْ بَـّ

هُ ْعِطيَ ألُ  نِـيا، َوإِْن َسألَ بِـهَ ِشي يَـمْ  تِـيالَّ  لَـهُ ا، َوِرجْ بِـهَ يَْبِطُش  تِـيَويَدَهُ الَّ  ، نَـّ
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هُ ألُِعيذَ  نِـيَولَئِِن اْستَعَاذَ  دُِّدي َعْن تَـرَ  لُـهُ دَّْدُت َعْن َشْيٍء أنَا فَاعِ تَـرَ ، َوَما نَـّ

 .(1)أخرجه البخاري .«تَـهُ َمْوَت وأنَا أْكَرهُ َمَساءَ الُمْؤِمِن، يَْكَرهُ النَْفِس 

  في صيام التطوع: ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي 

َكاِمالً قَطُّ  اً َشْهرملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ا قال: َما َصاَم النَّ ْنـُهـمِضَي هللاُ عَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَ  -1

ىَرَمَضاَن، َويَُصوُم حَ  ْيـرَ غَ  ىال يُْفِطُر، َويُْفِطُر حَ  ٬قَائُِل: ال َوااليَقُوَل  تَـّ  تَـّ

 .(2)متفق عليه  ال يَُصوُم. ٬قَائُِل: ال َوااليَقُوَل 

ىيُْفِطُر ِمَن الشَّْهِر حَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل الَ قَا َعنهُ  َرضَي هللاُ  أنٍَس  َوَعنْ  -2  تَـّ

ى، َويَُصوُم حَ ْنـهُ نَُظنَّ أْن ال يَُصوَم مِ  ً َشْيئ ْنـهُ نَُظنَّ أْن ال يُْفِطَر مِ  تَـّ ، َوَكاَن ا

يْ اهُ ِمَن التَـرَ ال تََشاُء  ً ِل ُمصَ لَـّ ـيا ً ، َوال نَائِمتَـهُ إِال َرأيْ  ل ِ أخرجه   .تَـهُ إِال َرأيْ  ا

 .(3)البخاري

3-  ََ أْكثََر  اً يَُصوُم َشْهرملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ يَُكِن النَّ  لَـمْ الْت: قَ  َعْنـَها َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ  َوَعْن

هُ ِمْن َشْعبَاَن، فَإِ  هُ َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن كُ  نَـّ عََمِل الُخذُوا ِمَن »، َوَكاَن يَقُوُل: لَـّ

ىلُّ حَ مَ يَـَما تُِطيقُوَن، فَإِنَّ هللاَ ال  ِ النَّ  لَـىَوأَحبُّ الصَّالةِ إِ «. لُّواتَـمَ  تَـّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ىَوإِْن قَلَّْت، َوَكاَن إِذَا صَ  لَـْيـهِ َما دُوِوَم عَ   .(4)متفق عليه ا.لَـْيـهَ َصالةً دَاَوَم عَ  لَـّ

 :أنواع صيام التطوع 

 صوم التطوع المشروع أربعة أنواع:

 فطر يوم.ما يتكرر بتكرر األيام كصوم يوم و -1

                                                 

 (.6502برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.1157ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1971أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1972برقم )أخرجه البخاري  (3)

 (.782ومسلم برقم ) (,1970اري برقم )أخرجه البخ ،متفق عليه( 4)
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 .بيع، وهو صوم يوم اإلثنينما يتكرر بتكرر األسا -2

 ما يتكرر بتكرر الشهور، وهو صيام ثالثة  أيام من كل شهر. -3

 ما يتكرر بتكرر السنين، وهو ما يلي: -4

صيام يوم عرفة.. والعاشر من محرم.. وست من شوال.. وتسع ذي 

 شعبان.الحجة.. وصوم أكثر شهر هللا المحرم.. وصوم أكثر 

 :أقسام صيام التطوع 

 ينقسم صيام التطوع إلى ثمانية أقسام:

صوم يوم وإفطار يوم: وهو  أفضل صيام التطوع، وهو صوم داود األول: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

إِنَّ أَحبَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قال َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن َعْمرو ٬َعْن َعْبِدا

يَاِم إِ   لَـْيـهِ َصالةُ دَاُودَ )عَ  ٬ا لَـىبَّ الصَّالةِ إِ ِصيَاُم دَاُودَ، َوأحَ  ٬ا لَـىالص ِ

يْ السَّالم(. َكاَن يَنَاُم نِْصَف ال ِل، َويَقُوُم ثُلُثَهُ، َويَنَاُم ُسدَُسهُ، َوَكاَن يَُصوُم لَـّ

ً يَْوم ً َويُْفِطُر يَْوم ا  .(1)متفق عليه «.ا

ه صيام شهر هللا المحرم: وهو أفضل الصيام بعد رمضان، وآكد الثاني:

العاشر ثم التاسع، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويسن أن 

 يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود.

يَاِم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ُسوُل ارَ  الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1 أْفَضُل الص ِ

ُم، َوأْفَضُل الصَّالةِ  ٬َشْهُر ا بَْعدَ َرَمَضانَ  َصالةُ  الفَِريَضةِ بَْعدَ  الُمـَحرَّ

                                                 

 .واللفظ له(, 1159(, ومسلم برقم )1131أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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يْ ال  .(1)سلممأخرجه   «.لِ لَـّ

َمِدينَةَ، فََرأى الملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : قَِدَم النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ عَ وَ  -2

، ِلـحٌ قالوا: َهذَا يَْوٌم َصا«. َما َهذَا»ودَ تَُصوُم يَْوَم َعاُشوَراَء، فَقال: اليَـهُ 

ى هللاُ بَ َهذَا يَْوٌم نَ  فَأنَا »، فََصاَمهُ ُموَسى. قال: ِهـمْ إِْسَرائِيَل ِمْن َعدُو ِ  نِـيجَّ

 .(2)متفق عليه فََصاَمهُ َوأَمَر بِِصيَاِمِه.«. أَحقُّ بُِموَسى ِمْنُكمْ 

يَْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: ِحيَن َصاَم َرُسوُل الَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما قَاَعبَّاٍس  َوَعِن ابنِ  -3

هُ ! إِ ٬َمَر بِِصيَاِمِه، قَالُوا: يَا َرُسوَل اَعاُشوَراَء َوأ ُمهُ  نَـّ ودُ اليَـهُ يَْوٌم تُعَظ ِ

ُمْقبُِل إِْن َشاَء هللاُ ُصْمنَا العَاُم الفَإِذَا َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َوالنََّصاَرى، فَقَاَل َرُسوُل ا

ىُمْقبُِل حَ العَاُم اليَأِْت  لَـمْ قال: فَ «. يَْوَم التَّاِسعَ ال   ملسو هيلع هللا ىلص. ٬َرُسوُل ا ف ِـيَ تُوُ  تَـّ

 .(3)سلممأخرجه 

صيام ست من شوال: واألفضل أن تكون متتابعة بعد العيد، ويجوز  الثالث:

 تفريقها.

 ِ َمْن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي أيُّوَب األْنَصاِري 

اٍل، َكاَن َكِص   .(4)سلممأخرجه  «.يَاِم الدَّْهرِ َصاَم َرَمَضاَن، ثُمَّ أتْبَعَهُ ِست اً ِمْن َشوَّ

 صيام ثالثة أيام من كل شهر: وهي كصيام الدهر. الرابع:

ويسن أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس 

 عشر من كل شهر، أو يصوم أيام اإلثنين، أو يصوم ما شاء من الشهر.

                                                 

 .(1163برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1130ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2004أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1134برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1164برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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بِثاَلٍَث، الَ أَدَُعُهنَّ  ِلـيِلـيخَ  نِـيقَاَل: أَْوَصاةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  -1

ىحَ   لَـىأَُموَت: َصْوِم ثاَلَثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر، َوَصالَةِ الضَُّحى، َونَْوٍم عَ  تَـّ

 .(1)متفق عليه .تْـرٍ وِ 

ذر ٍ إِذا ُصْمَت يَا أَبَا »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬: قَاَل َرُسوُل الَ قا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ذر ٍ  يأَب َوَعنْ  -2

  .«َس َعْشَرةَ َخـمْ ِمَن الشَّْهِر ثالَثةَ أَيَّاٍم فَُصْم ثالَث َعْشَرةَ َوأَْربََع َعْشَرةَ وَ 

 .(2)أخرجه الترمذي

ُ أ َوَعنْ  -3 هَ ُمعَاذَة ِ ا َسألَْت َعائَِشةَ َزْوَج النَّ نَـّ يَُصوُم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَكاَن َرُسوُل املسو هيلع هللا ىلص:  بِـي 

ِ أيَّاِم الشَّْهِر َكاَن لَـهَ يَّاٍم؟ قَالَْت: نَعَْم، فَقُْلُت ِمْن ُكل ِ َشْهٍر ثاَلثَةَ أ ا: ِمْن أي 

ِ أيَّاِم الشَّْهِر يَُصوُم. ِلـييَُكْن يُبَا لَـمْ يَُصوُم؟ قَالَْت:   .(3)سلممأخرجه   ِمْن أي 

 صيام يوم اإلثنين من كل أسبوع. الخامس:

ِ عَ  َعْن َصْوِم  ُسئِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـهُ َرِضَي هللاُ  ْن أبِـي قَتَادَةَ األْنَصاِري 

 .(4)أخرجه مسلم  «.لَـيَّ ِه أُْنِزَل عَ فِـيِه ُوِلْدُت وَ فِـي»ِن؟ فَقَاَل: نَـيْ ثْ اإل

صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، وأفضلها التاسع، وهو  السادس:

يوم عرفة، ويسن صيامه لغير حاج، وصيام يوم عرفة يكفر السنة 

ية والباقية، ويستحب للمسافر صوم يوم عرفة وعاشوراء؛ ألنه الماض

 يفوت وقتهما.

ِ عَ  -1 َعْن  ُسئِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْن أبِـي قَتَادَةَ األْنَصاِري 

َرب اً،  ٬، فَقَاَل ُعَمُر: َرِضينَا بِاملسو هيلع هللا ىلص ٬: فَغَِضَب َرُسوُل االَ َصْوِمِه؟ قَ 

                                                 

 (.721ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1178أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.761برقم )الترمذي أخرجه  صحيح/( 2)

 (.1160برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1162برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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ً َوبِاإلْسالِم ِدين عَةً. قال: فَُسئَِل َعْن ِصيَاِم بَـيْ عَتِنَا بَـيْ ٍد َرُسوال، َوبِ ُمـَحـمَّ ، َوبِ ا

قال: فَُسئَِل «(. ال َصاَم َوال أْفَطَر )أْو َما َصاَم َوَما أْفَطرَ »الدَّْهِر؟ فَقَاَل: 

َل َعْن قال: َوُسئِ «. َوَمْن يُِطيُق ذَِلَك؟»َعْن َصْوِم يَْوَمْيِن َوإِْفَطاِر يَْوٍم؟ قال: 

انَا ِلذَِلكَ لَـيْ »َصْوِم يَْوٍم َوإِْفَطاِر يَْوَمْيِن؟ قال:  قال: َوُسئَِل «. َت أنَّ هللاَ قَوَّ

«. السَّالم لَـْيـهِ ذَاَك َصْوُم أِخي دَاُودَعَ »َعْن َصْوِم يَْوٍم َوإِْفَطاِر يَْوٍم؟ قال: 

ِه، َويَْوٌم فِـييَْوٌم ُوِلْدُت  ذَاكَ »ِن، قال: نَـيْ ثْ قال: َوُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم اإل

َصْوُم ثاَلثٍَة ِمْن ُكل ِ َشْهٍر، »قال: فَقَاَل «. هِ فِـي لَـيَّ بُِعثُْت أْو أُْنِزَل عَ 

قال: َوُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم «. َرَمَضاَن، َصْوُم الدَّْهرِ  لَـىَوَرَمَضاَن إِ 

قال: َوُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم «. بَاقِيَةَ الوَ  َماِضيَةَ اليَُكف ُِر السَّنَةَ »َعَرفَةَ؟ فَقَاَل: 

 .(1)سلممأخرجه  «.َماِضيَةَ اليَُكف ُِر السَّنَةَ »َعاُشوَراَء؟ فَقَاَل: 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2 هُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   فِـيعََمُل الَما »قَاَل:  نَـّ

ِجَهادُ، إاِلَّ الَوالَ »ِجَهادُ؟ قَاَل: القَالُوا: َوالَ «. َهِذهِ  فِـيا ْنـهَ مِ  أَيَّاٍم أَْفَضلَ 

 .(2)أخرجه البخاري «.ِجْع بَِشْيءٍ يَـرْ  لَـمْ ، فَ ِلـهِ اِطُر بِنَْفِسِه َوَمايُـخَ َرُجٌل َخَرَج 

 الصيام في سبيل هللا لمن يطيقه بال ضرر وال تفويت مصلحة.السابع: 

ِ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أ َمْن »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ َرضَي هللاُ َعنهُ قال: َسِمْعُت النَّ  ُخْدِري 

ً فِـي َسبِـيِل اَصاَم يَْوم ً بَعَّدَ هللاُ َوْجَههُ َعِن النَّاِر َسْبِعيَن َخِريف ٬ا متفق  «.ا

 .(3)عليه

 صيام أكثر شعبان: ويسن أن ال يخلي شهراً من صيام. الثامن:

ىيَُصوُم حَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬لْت: َكاَن َرُسوُل اَعْن َعائَِشةَ رضَي هللاُ َعنَها قا نَقُوَل ال  تَـّ

                                                 

 (.1162برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.969برقم )أخرجه البخاري ( 2)
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ىيُْفِطُر، َويُْفِطُر حَ  اْستَْكَمَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَقُوَل ال يَُصوُم، فََما َرأْيُت َرُسوَل ا تَـّ

ً أْكثََر ِصيَام تُـهُ ِصيَاَم َشْهٍر إِال َرَمَضاَن، َوَما َرأيْ  متفق  َشْعبَاَن. فِـي ْنـهُ مِ  ا

 .(1)عليه

التي يسن صومها، ويسن للمسلم المحافظة عليها زيادة في  هذه أهم األيام

 األجر، وسداً لنقص الصوم الواجب.

 :أفضل صيام التطوع 

أقُوُل:  ن ِـيأملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: أْخبَِر َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْمرو بن ٬اَعْبدَعْن  -1

هَ ألُصوَمنَّ ال ٬َوا يْ اَر، َوألقُوَمنَّ النَـّ بأبي  تُـهُ : قَْد قُلْ لَـهُ . فَقُْلُت َل َما ِعْشتُ لَـّ

ي، قال:  فَإِنََّك ال تَْستَِطيُع ذَِلَك، فَُصْم َوأْفِطْر، َوقُْم َونَْم، َوُصْم »أْنَت َوأم ِ

ا، َوذَِلَك ِمثُْل ِصيَاِم ِلـهَ َحَسنَةَ بِعَْشِر أْمثَاالِمَن الشَّْهِر ثاَلثَةَ أيَّاٍم، فَإِنَّ 

ً فَُصْم يَْوم»أُِطيُق أْفَضَل ِمْن ذَِلَك، قال:  ـين ِ قُْلُت: إِ «. الدَّْهرِ  َوأْفِطْر  ا

ً فَُصْم يَْوم»أُِطيُق أْفَضَل ِمْن ذَِلَك، قال:  ن ِـيقُْلُت: إِ «. يَْوَمْينِ  ً َوأْفِطْر يَْوم ا ، ا

يَامِ  لَـْيـهِ فَذَِلَك ِصيَاُم دَاُودَ عَ  يُق أُطِ  ن ِـيفَقُْلُت: إِ «. السَّالم، َوُهَو أْفَضُل الص ِ

 .(2)متفق عليه «.ال أْفَضَل ِمْن ذَِلكَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ أْفَضَل ِمْن ذَِلَك، فَقال النَّ 

َرُسوُل  ِلـي : قَالَ الَ قَ  َعْنـُهـما عَاِص َرِضَي هللاُ الو ْبِن ْبن َعْمر ٬َعْبداَوَعْن  -2

هَ أْخبَْر أنََّك تَُصوُم ال لَـمْ ، أ٬يَا َعْبدَاملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا  لَـىفَقُْلُت: بَ «. لَ ـيْ لَّ اَر َوتَقُوُم النَـّ

َك لَـيْ َسِدَك عَ ِلـجَ فاَل تَْفعَْل، ُصْم َوأْفِطْر، َوقُْم َونَْم، فَإِنَّ »، قال: ٬يَا َرُسوَل ا

َك لَـيْ َك َحق اً، َوإِنَّ ِلَزْوِرَك عَ لَـيْ َك َحق اً، َوإِنَّ ِلَزْوِجَك عَ لَـيْ َحق اً، َوإِنَّ ِلعَْينَِك عَ 

بَِك أْن تَُصوَم ُكلَّ َشْهٍر ثاَلثَةَ أيَّاٍم، فَإِنَّ لََك بُِكل ِ َحَسنٍَة َعْشَر َحق اً، َوإِنَّ بَِحسْ 
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 .(1)متفق عليه  «.ل ِـهِ ا، فَإِنَّ ذَِلَك ِصيَاُم الدَّْهِر كُ ِلـهَ أْمثَا

أَحبُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِلـي الَ قَاَل: قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبن َعْمرو ٬َعْبدا َوعنْ  -3

يَاِم إِ  ً ِصيَاُم دَاُودَ: َكاَن يَُصوُم يَْوم ٬ا لَـىالص ِ ً َويُْفِطُر يَْوم ا َوأَحبُّ الصَّالِة  ا

يْ َصالةُ دَاُودَ: َكاَن يَنَاُم نِْصَف ال ٬ا لَـىإِ  متفق  .«ِل َويَقُوُم ثُلُثَهُ، َويَنَاُم ُسدَُسهُ لَـّ

 .(2)عليه

 :الذين ال يجوز لهم صوم التطوع إال بإذن 

 يسن صوم التطوع للرجال والنساء على حد سواء.

 والذين ال يجوز لهم صوم التطوع إال بإذن هم:

ً إال  ً إال بإذن زوجها.. واألََمة ال تصوم تطوعا الزوجة ال تصوم تطوعا

بإذن سيدها.. والعبد ال يصوم تطوعاً إال بإذن سيده.. واألجير ال يصوم 

 لصوم يضر بعمله.تطوعاً إال بإذن من استأجره إن كان ا

 أما صوم رمضان، وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فيصام بال إذن أحد.

ِ َعِن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  َمْرأةُ الال تَُصوُم »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(3)متفق عليه .«نِـهِ إِال بِإِذْ  ِهـدٌ ا َشالُـهَ َوبَعْ 

 :ما يفعله الصائم إذا دعي لطعام 

ِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1  لَـىإِذَا دُِعَي أَحدُُكْم إِ : »الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِـي 

 .(4) سلممأخرجه   «.َصائِمٌ  ن ِـيقُْل: إِ ْلـيَ َطعَاٍم َوُهَو َصائٌِم فَ 

                                                 

 (.1159ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1975أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ٍر تَـمْ بِ  تْـهُ ، فَأتَ لَـْيـمٍ أم ِ سُ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : دََخَل النَّ قَالَ  َعْن أنٍَس َرضَي هللاُ َعنهُ وَ  -2

 ن ِـيِوَعائِِه، فَإِ  فِـيَرُكْم تَـمْ ِسقَائِِه، وَ  فِـيأِعيدُوا َسْمنَُكْم »َوَسْمٍن، قال: 

 .(1)متفق عليه «.َصائِمٌ 

 :حكم قطع صوم التطوع 

الواجب نية الصيام المفروض قبل الفجر؛ ألن النية ركن في كل عبادة  -1

 من أولها.

من النهار إن لم يكن قد أتى بمفطر بعد الفجر وقبل  يصح صوم النفل بنية -2

النية، ويثاب على الصوم من وقت النية؛ ألن ما قبله ال نية فيه، فال يقع 

 عبادة.

يسن للصائم تطوعاً إكمال صومه، وال ينبغي قطعه بال عذر؛ لما فيه من  -3

 تفويت األجر، وال يجب قضاؤه.

حة في إمضاء صومه أو فطره، فإن ينبغي للصائم تطوعاً مراعاة المصل -4

حقق فطره مصلحة له أو لغيره كإدخال السرور على قلب من دعاه إلى 

وليمة نهاراً، أوحصل له عذر، فهذا يسن له الفطر، وإن لم تكن مصلحة 

 فاألولى كسب األجر بالصوم. 

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ـيلِ  الَ قَالَْت: قَ َرِضَي هللاُ َعْنـها  الُمْؤِمنِـينَ َعْن َعائَِشةَ أُم ِ 

! َما ٬قَالَْت فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ا«. يَا َعائَِشةُ! َهْل ِعْندَُكْم َشْيٌء؟»ذَاَت يَْوٍم: 

ُ ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: فََخَرَج َرُسوُل ا«. َصائِمٌ  ن ِـيفَإِ »ِعْندَنَا َشْيٌء، قال:  يَْت ْهـدِ ، فَأ

قُْلُت: يَا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َرَجَع َرُسوُل الَـمَّ يَّةٌ )أْو َجاَءنَا َزْوٌر( قَالَْت: فَ َهـدِ لَنَا 

ً يَّةٌ )أْو َجاَءنَا َزْوٌر( َوقَْد َخبَأُْت لََك َشْيئَهـدِ يَْت لَنَا ْهـدِ ! أُ ٬ا «. َما ُهوَ »، قال: ا
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 .(1)سلممأخرجه  .فَأَكلَ  بِـهِ فَِجئُْت «. هِ تِـيَها»قُْلُت: َحْيٌس، قال: 

 :حكم صيام يوم السبت واألحد 

وم السبت واألحد؛ ألنهما عيدان للمشركين، وبصيامهما يستحب صيام ي

تحصل المخالفة لهم، ويكره إفراد السبت أو األحد بالصيام؛ ألن فيه 

تعظيم عيد الكفار، ويجوز صوم الجمعة أو السبت أو األحد إذا قرنه 

 بغيره.

 :ما يكره صومه من األيام والشهور 

ان يوافق عادة له في صيامه فال يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إال إذا ك -1

 يكره؛ ألن يوم الجمعة يوم عيد فال يصام مفرداً.

ال يَُصوَمنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

ً عَِة إِال يَْومالُجـمُ أَحدُُكْم يَْوَم   .(2)متفق عليه  «.أْو بَْعدَهُ  لَـهُ قَبْ  ا

ا لَـْيـهَ دََخَل عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـَها َحاِرِث َرِضَي هللاُ اليَةَ بِْنِت ْيـرِ َعْن ُجوَ وَ  -2

قالْت: ال، قال: «. ؟أُصْمِت أْمِس : »عَِة، َوِهَي َصائَِمةٌ، فَقالَ الُجـمُ يَْوَم 

أخرجه  «.فَأْفِطِري»قالْت: ال، قال: «. ؟اً يِديَن أْن تَُصوِمي َغدتُـرِ »

 .(3)اريالبخ

يكره إفراد رجب بالصوم؛ ألن أهل الجاهلية يعظمونه، وفي صومه  -2

 إحياء لذلك.

 :األيام المنهي عن صيامها 

                                                 

 (.1154برقم )ه مسلم أخرج( 1)

 (.1144ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1985أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1986برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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 صوم يوم عيد الفطر واألضحى. -1

ِ َسِعيٍد  بِـيَعْن أ -1 َعْن ِصيَاِم  نَـَهىملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخْدِري 

 .(1)متفق عليه َويَْوِم النَّْحِر. ِفْطرِ اليَْوَمْيِن: يَْوِم 

ىَخطَّاِب، فََجاَء فَصَ الِعيدَ َمَع ُعَمَر ْبِن الُت ِهـدْ شَ  :ٍد قالَ بَـيْ عُ  بِـيَعْن أوَ  -2 ، لَـّ

، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ ثُمَّ اْنَصَرَف فََخَطَب النَّاَس، فَقَاَل: إِنَّ َهذَْيِن يَْوَماِن، 

ِه ِمْن فِـيُكْم ِمْن ِصيَاِمُكْم، َواآلَخُر يَْوٌم تَأُْكلُوَن ا: يَْوُم فِْطرِ ِهـمَ َعْن ِصيَامِ 

 .(2)متفق عليه نُُسِكُكْم.

صيام أيام التشريق إال لحاج لم يجد الهدي، وهي األيام الثالثة التي تلي  -2

 العيد.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 .[196]البقرة:(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ِ َشةَ بَـيْ َعْن نُ وَ  -2 أيَّاُم التَّْشِريِق ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُهذَِلـي 

 .(3)أخرجه مسلم  «.أيَّاُم أْكٍل َوُشْربٍ 

 صوم يوم الجمعة منفرداً: -3

أما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو وافق صياماً 

 حرج في إفراده بالصيام؛ ألنه لم يتعمده بعينه. معتاداً له، فال

ال »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قالَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

ً عَِة إِال يَْومالُجـمُ يَُصوَمنَّ أَحدُُكْم يَْوَم   .(4)متفق عليه «.أْو بَْعدَهُ  لَـهُ قَبْ  ا

                                                 

 .واللفظ له(, 827(, ومسلم برقم )1991أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .اللفظ لهو(, 1137ومسلم برقم ) (,1990أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1141برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1144ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1985أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 وم رمضان.صوم يوم الشك على نية االحتياط لص -4

ويوم الشك هو يوم الثالثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهالل غيم أو 

 قتر.

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1 ال يَتَقَدََّمنَّ أَحدُُكْم »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َصْوَمهُ،  َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أْو يَْوَمْيِن، إِال أْن يَُكوَن َرُجٌل َكاَن يَُصومُ 

 .(1)متفق عليه  «.يَْومَ الُصْم ذَِلَك ْلـيَ فَ 

ار َوَعنْ  -2 فَقَدْ الَِّذي يَُشُك فِـيِه الن اُس َمْن َصاَم اليَْوَم : قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعمَّ

 .(2) أخرجه أبو داود والترمذي  .ملسو هيلع هللا ىلصَعَصى أَبَا القَاِسِم 

 لحرج.صيام الدهر: لما فيه من المشقة والضعف وا -5

ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ ا قَ ْنـُهـمعَاِص َرِضَي هللاُ عَ الْبَن َعْمِرو ْبِن  ٬اَعْبدَعْن 

يْ إِنََّك لَتَُصوُم الدَّْهَر َوتَقُوُم ال» ِإنََّك إِذَا فَعَْلَت ذَِلَك »فَقُْلُت: نَعَْم، قال: «. لَ لَـّ

، ال َصاَم َمْن َصاَم الدَّْهَر، َصْوُم النَّْفسُ  لَـهُ ْت ِفـهَ عَْيُن، َونَ ال لَـهُ ْت َجـمَ هَ 

أُطيُق أْكثََر ِمْن ذَِلَك، قال:  ن ِـيقُْلُت: فَإِ «. ل ِـهِ ثاَلثَِة أيَّاٍم َصْوُم الدَّْهِر كُ 

ً السَّالم، َكاَن يَُصوُم يَْوم لَـْيـهِ فَُصْم َصْوَم دَاُودَ عَ » ً َويُْفِطُر يَْوم ا ، َوال يَِفرُّ ا

 .(3)يهمتفق عل «.إِذَا القَى

ً فلها أن تصوم بال  -6 ً بغير إذن زوجها، فإن كان غائبا صوم المرأة تطوعا

 إذنه.

َمْرأةُ الال تَُصِم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل:  ُهَرْيـَرةَ  يأبَعْن 

، َوَما نِـهِ إِال بِإِذْ  ِهـدٌ َوُهَو َشا تِـهِ بَـيْ  فِـي، َوال تَأْذَْن نِـهِ إِال بِإِذْ  ِهـدٌ ا َشالُـهَ َوبَعْ 

                                                 

 (.1082ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1914أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.686برقم )والترمذي (, 2334برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 .واللفظ له(, 1159مسلم برقم )و(, 1979أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه «.لَـهُ أْمِرِه فَإِنَّ نِْصَف أْجِرِه  ْيـرِ ِمْن غَ  بِـهِ أْنفَقَْت ِمْن َكسْ 

 :فضل صيام الواجب والمسنون 

قال هللاُ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َسِمْعُت َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُهَرْيـَرةَ  يأبَعْن  -1

: ُكلُّ عَ  يَاَم، ُهَو  لَـهُ َمِل اْبِن آدََم َعزَّ َوَجلَّ ، بِـهِ َوأنَا أْجِزي  ِلـيإِال الص ِ

ائِِم أْطيَُب عِ لَـخُ ِدِه! بِـيَ ٍد َحـمَّ ـفََوالَِّذي نَْفُس مُ  ِمْن ِريحِ  ٬ْندَ اْلفَةُ فَِم الصَّ

 .(2)متفق عليه «.ِمْسكِ ال

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  َعْن َسْهٍل َرضَي هللاُ وَ  -2 ً َجنَِّة بَابال فِـيإِنَّ » :الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   لَـهُ يُقال  ا

يَّاُن، يَْدُخُل مِ  ائُِموَن يَْوَم  ْنـهُ الرَّ ، ُهـمْ ْيـرُ أَحدٌ غَ  ْنـهُ ِقيَاَمِة، ال يَْدُخُل مِ الالصَّ

ائُِموَن،  ، فَإِذَا دََخلُوا ُهـمْ ْيـرُ أَحدٌ غَ  ْنـهُ قُوُموَن ال يَْدُخُل مِ فَـيَ يُقال أْيَن الصَّ

 .(3)متفق عليه «.أَحدٌ  ْنـهُ يَْدُخْل مِ  لَـمْ أُْغِلَق، فَ 

يَا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬لَنَا َرُسوُل ا الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل:  بِن َمسعُودٍ  ٬اَعْبدِ َوَعْن  -3

ْج، فَإِ ْلـيَ بَاَءةَ فَ الَمْعَشَر الشَّبَاِب! َمِن اْستََطاَع ِمْنُكُم  هُ تََزوَّ أَغضُّ ِلْلبََصِر،  نَـّ

ْوِم، فَإِ  لَـْيـهِ يَْستَِطْع فَعَ  لَـمْ جِ، َوَمْن َوأْحَصُن ِلْلفَرْ  هُ بِالصَّ متفق   «.ِوَجاءٌ  لَـهُ  نَـّ

 .(4)عليه
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