
1 
 

 
الم على نبيّْنا ػتمد, وعلى آلو  الة والسَّ اضتمد هلل ربّْ العاظتٌن, والصَّ

 وأصحابو أرتعٌن.
ا بَ ْعُد:  أمَّ

  قال رزتو اهلل:
 (باب صوم التطوع)

وم ينقسم إىل أربعة أقسام:   واظتراد بو: صوُم النَّافلِة, وأحكام الصَّ
ارات,  :قسمٌ  واجٌب صومو: كصوم شهر رمضان, وقضاء رمضان, والكفَّ

  والنُّذور.
 بإذن اهلل.وىو صوم يوم العيدين, والتَّشريق كما سيأيت  : حيرم صومووقسمٌ 
 كصوم يوم عرفة للحاج.   : ُيكره صومووقسمٌ 

ُف رزتو اهلل ىذا الرابع: ما يسنُّ فيو التَّطوع, وىو الذي عقد اظتصنّْ  والقسم
 الباب من أجلو.

يها, أي: ذُْكُر األيام اليت ُيستحبُّ أْن يتطوع ف ((باب صوم التطوع))وقولو: 
ذُْكُر األيام اظتنهي عن صيامها, مث ختمو بليلة  وذََكَر يف ىذا الباب أيضاً:

 القدر. 
يعين: أكثر أيام  -منها ما ىو ِطوال العام  ُيستحب صيامهاواأليام اليت 

نة  هر, -السَّ نة, ومنها: ما ىو ثالثة أيام يف الشَّ , ومنها: ما ىو يوٌم يف السَّ
نة وسيأيت  نة, ومنها ما ىو تسعة أياٍم يف السَّ بإذن ومنها: ما ىو ستة أيام يف السَّ

  تفصيل ذلك.اهلل 
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أنَّو مل يَ ْقِصر علينا الثَّواب يف األمور اظتفروضة, رزتة اهلل عز وجل بنا  وِمنْ 
ا شرع أموراً نافلة ظتْن أحب أْن يتطوع زيادًة على ذلك, وأحبُّ  األعمال إىل  وإَّنَّ

ِإنَّ اللََّو ))اهلل عز وجل ىي أداء الفرائض كما قال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
َوَما تَ َقرََّب ِإَِلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ  ,ُتُو بِاضتَْْربِ فَ َقْد آَذن ْ  اً َمْن َعاَدى ِل َولِيّ  :قَالَ 

تَ َرْضُت َعَلْيوِ  ي العبد فرائضو,  سبحانو وتعاىلفاهلل , ((ِإَِلَّ ؽتَّا اف ْ حيب أْن يؤدّْ
  فريضة أعظُم ِمْن ثواب النَّافلة.وثواب ال

نافلة الفجر اليت مها ركعتان قبل صالة  : ركعتا الفجر أعظم ثوابًا منفمثالً 
ُسنَّة الفجر النَّافلة وإْن كان كال  أنَّ فريضة الفجر أعظم ثوابًا من الفجر, أي:

  النَّافلة. إىل اهلل عز وجل ِمنْ  العبادتٌن ركعتان؛ ألنَّ الفرض أحبُّ 
وكذا لو أنَّ رجاًل أخرج زكاة مالو مئة لاير, وتصدق آخر بنافلة مئة لاير 

ى مب ئة لاير أفضُل وأحبُّ عند اهلل من النَّافلة, وكذلك صيام يوم من الذي زكَّ
 صيام يوٍم يف غًنه.  شهر رمضان أفضُل عند اهلل من

لذا: جيب على اظتسلم أْن يؤدي ما افرتضو اهلل عز وجل عليو يف رتيع 
 حيب ذلك, فإذا زاد العبد عنسبحانو وتعاىل العبادات كما أمر؛ ألنَّ اهلل 

  .الفرائض ىذا ِمْن أسباب ػتبة اهلل للعبد
وَمْن يفعل النَّوافل حيب اهلل َمْن فعل ىذه النَّافلة,  ,يعين: الفرائض اهلل حيبها

َوَما يَ زَاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإَِلَّ )): اهلل عز وجل يف اضتديث القدسيلذلك قال 
َواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَّوُ  َوَبَصَرُه الَِّذي يُ ْبِصُر  ,فَِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت شَتَْعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبوِ  ,بِالن َّ

َولَِئِن  ,َوِإْن َسأََليِن أَلُْعِطيَ نَّوُ  ,َورِْجَلُو الَّيِت دَيِْشي َِّٔا ,َوَيَدُه الَّيِت يَ ْبِطُش َِّٔا ,ِبوِ 
 النَّوافل.  من كلُّ ذلك بسبب إكثاره  ((اْستَ َعاَذِن أَلُِعيَذنَّوُ 
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يام, وثوابو كما سبق يف أول الكتاب أنَّ  وِمَن األعمال احملبَّبة إىل اهلل: الصّْ
ا كما قال اهلل عز وجل يف اضتديث  العمل فيو غًن مقتصٍر على اظتضاعفة, وإَّنَّ

َئة مِ  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف اضتََْسَنُة َعْشُر أَْمثَاعِتَا ِإىَل َسْبع))القدسي: 
ْومَ ِضْعٍف, قَاَل اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ: ِإّلَّ  يعين: ّل َيدخل  ((فَِإنَُّو ِل َوأَنَا َأْجزِي ِبوِ  ؛ الصَّ

ا يُعطي اهلل عز وجل عل يف اظتضاعفة   يو يف الثَّواب العطاء اصتزيل.وإَّنَّ
ائِِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَِّو ِمْن رِيِح ا))وأيضاً:  , وأيضاً: ((ْلِمْسكِ طَتُُلوُف َفِم الصَّ

خرٌة لو عند اهلل عز وجل يوم  طر, وفرحٌة ُمدَّ ائم فرحٌة يف الدنيا عند الفّْ جيد الصَّ
 .-أي: صيام النَّافلة  - القيامة, وبإذن اهلل حاطّّ للسيئات

ائم كما قال النَّيبُّ صلى  -أي: يف يوم الصوم  -وفيو  دعوٌة مستجابٌة للصَّ
اِئِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوًة َما تُ َردُّ ِإنَّ ))اهلل عليو وسلم:  فدعوتو ِمْن حٌن  ((لِلصَّ

مس فدعوتو  اإلمساك, من  مستجابٌة.بإذن اهلل طلوع الفجر إىل مغيب الشَّ
ل مِ العبادات, َمْن أر  من وعتذا: نوَّع اهلل عز وجل ل لو أْن يتنفَّ ْن اد أْن يتنفَّ

يام َمْن أراد أْن يزيد لو أْن يزيد,  غًن الفرائض؛ ألنَّ اهلل حيب الصَّلوات, والصّْ
 سبحانو وتعاىلوكذلك الزكاة شرع اهلل عز وجل الصَّدقة, وكذلك اضتج َشرََع 

  ظتا يُوافق طَبائع البَّشر. النَّوافل وىكذا كلُّ ذلك؛ تنويعاً 
وم نقول لو: ُصْم, وبعض النَّاس حيب طلب العلم  فبعض النَّاس حيب الصَّ

وم عْن طلب العلم, نقول: األفضل يف حقك طلب العلم,  ويقول: يضعفين الصَّ
صلوات النَّوافل يف اللَّيل ويف النَّهار  نَّاس يقول: أنا أحبُّ اإلكثار منوبعض ال

وم  صلوات النَّوافل وىكذا.  يتعبين, نقول: أكثر من لكن الصَّ
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وم كما قال جيرب ما نقص ِمَن ))ابن عباٍس رضي اهلل عنهما:  وأيضًا الصَّ
 ,فإذا نَ َقَص شيٌء ِمْن الصَّلوات مثاًل النَّوافل جترب ذلك النَّقص ((الفرائض

يام.   وكذلك الصّْ
ة ػتمد صلى اهلل عليو وىذا ي دلك على فضل اهلل عز وجل الواسع على أمَّ

زود لآلخرة, فلو وسلم, فأعطاىم نوافل يعين: قد يكون الشخص يريد أْن يت
قيل لو: ليس لك سوى رمضان, ىذا فيو َمْنٌع عن التَّزود لكن ّل؛ فُِتَح لو 

 وال العام كما سيأيت. التَّطوع طِ 
يام يف عدد األيام ىو أفضل الصيامقال: ) ( يعين: أفضُل صفٍة يف الصّْ

 ( قال النَّيبُّ صلى اهللكان يصوم يوما ويفطر يوما صيام داود عليه السالم)
َياِم ِإىَل اللَِّو ِصَياُم َداُودَ ))عليو وسلم:    رواه مسلم. ((ِإنَّ َأَحبَّ الصّْ

, أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلكَ  اللَِّو! ِإِنّْ  يَا َنيبَّ ))وقال عبداهلل بن عمرو بن العاص: 
, قَاَل: اً َوصتََِسِدَك َعَلْيَك َحقّ  ,اً َولَِزْورَِك َعَلْيَك َحقّ  ,اً لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقّ  فَِإنَّ قَاَل: 

َوَما  !اللَّوِ  قَاَل: قُ ْلُت: يَا َنيبَّ , فَِإنَُّو َكاَن أَْعَبَد النَّاسِ  ؛اللَّوِ  َفُصْم َصْوَم َداُوَد َنيبّْ 
يام  ((اً َويُ ْفِطُر يَ ْومَكاَن َيُصوُم يَ ْوًما قَاَل:   َصْوُم َداُوَد؟ يعين: أفضُل عدد أيام الصّْ

 ام ىو صياُم يوٍم وفطُر يوٍم. يف الع
ا صيام رتيع الدىر فقال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم:  َّل َصاَم َمْن َصاَم ))أمَّ

 يعين: ّل ُيكتُب لو صيام ثواب َمْن صام رتيع الدىر.  ((اأْلََبدَ 
فَِإنَُّو َكاَن أَْعَبَد  ؛اللَّوِ  َفُصْم َصْوَم َداُوَد َنيبّْ ))وقول النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم: 

الم كانوا غايًة يف التَّعبد, وىذا ىو  ((النَّاسِ  ىذا يدل على أنَّ األنبياء عليهم السَّ
ب منو فالرُّسل عليهم األصل أنَّ اظتسلم ُيكثر ِمْن التَّعبد هلل عز وجل؛ ليتقرَّ 

  اهلل كثًناً عن دعوهتم ألقوامهم. السالم يف القرآن ذكر
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 َّ ىن نن من زن ُّٱوذكر أيضًا عباداهتم فمثاًل ِمْن عباداهتم: 

الم َقطََّع أقدام خيلو  [ٖٖص: ] ا ُشِغَل عن صالة العصر داود عليو السَّ فلمَّ
الة؛ ألنَّو صاحب تعبد.إلشغاعت   ا عن الصَّ

ٱوكذا أخرب اهلل عز وجل عن نبينا ػتمٍد صلى اهلل عليو وسلم يف أمره لو: 

يعين: يف بعض اللَّياِل  [ٖ – ٕاظتزمل: ] َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يلُّٱ
اتية اليت يطول فيها اللَّيل يتهجد النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم قرابة ست  الشَّ

 ينقص على ذلك.  اً ساعات, وأحياناً يزيد على ذلك, وأحياناً يسًن 
 ر األواخر ىو زمن هتجد النَّيبّْ ولو نظرت إىل قيام هتجد النَّاس يف العش

صلى اهلل عليو وسلم يف ِطوال أيام العام؛ فدلَّ على أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو 
وسلم ذا عبادٍة كثًنٍة حَّت ِمْن طُوِل القيام وىو يصلي كان الدم خيرج ِمْن قدميو  

 ((اهُ مَ دَ قَ  طَّرَ فَ  تَ ت َ َّتَّ حَ  لِ اللَّيْ  نْ وُم مِ قُ ي َ  انَ كَ ))كما قالت عائشة رضي اهلل عنها: 
مِلَ َتْصَنُع َىَذا يَا ))تتشقق وخيرج منها الدم, وزوجتو تشفق عليو وتقول لو: يعين: 

رَ  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخَّ أََفاَل َأُكوَن  :قَالَ  ؟َرُسوَل اللَِّو َوَقْد َغَفَر اللَُّو َلَك َما تَ َقدَّ
ا ظنُّك بالعبادة ا ((َشُكوراً  َعْبداً  ليت يعملها يعين: انظر ىذه العبادة شكر, فمَّ

 قرب إىل اهلل عز وجل؟! فهي أكثُر.للتَّ 
وكذلك كنَّا النساء يف عهد النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم ُيكثرنَّ ِمْن التَّعبد, يف 

َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َخرََج ِمْن ِعْنِدَىا ُبْكَرًة ِحٌَن ))حديث جويرية: 
ْبَح َوِىيَ  َأْن  مُثَّ َرَجَع بَ ْعدَ , - أي: تذكر اهلل باضتصى - يف َمْسِجِدَىا َصلَّى الصُّ

  .َأْضَحى َوِىَي َجاِلَسةٌ 
َها؟ قَاَلْت: نَ َعْم. قَاَل النَّيبُّ َصلَّى  ُتِك َعَلي ْ فَ َقاَل: َما زِْلِت َعَلى اضْتَاِل الَّيِت فَاَرق ْ
اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َلَقْد قُ ْلُت بَ ْعَدِك أَْرَبَع َكِلَماٍت َثاَلَث َمرَّاٍت َلْو ُوزَِنْت مبَا قُ ْلِت 
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: سُ  ُهنَّ ْبَحاَن اللَِّو َوِِبَْمِدِه, َعَدَد َخْلِقِو, َوِرَضا نَ ْفِسِو, َوزِنََة َعْرِشِو, ُمْنُذ اْليَ ْوِم َلَوَزنَ ت ْ
يعين: يف الرُّسل ويف  -فدلَّ على أنَّ التَّعبد ىو األصل فيهم  ((َوِمَداَد َكِلَماتِوِ 

 . -الصاضتٌن ويف طلبة العلم أيضاً 
عوة  اس يُكثر منب التَّعبد, بعض النَّ نغفل جان فيجب علينا رتيعًا أّلَّ  الدَّ

لكن جتده يف نفسو ضعيفًا يف عبادتو يف قيام اللَّيل  ,إىل اهلل عز وجل واظتواعظ
شيء منو قلياًل, وكذلك يف ذكره هلل  اً, وتالوة القرآن ّل يقرأ إّلَّ يسًن  م إّلَّ ّل يقو 

ما  عز وجل مطلقًا ِمْن التَّسبيح والتَّحميد جتد ذكره هلل فيو قلياًل, وىذا خالف
 جح  مج حج مث ُّٱجاءت بو الرُّسل كما قال سبحانو: 

 .[٣ٖاألحزاب: ] َّ خس حس جس مخ جخ مح
ود عليو السالم, ُف رزتو اهلل صيام داذكره اظتصنّْ  فمن عبادات الرُّسل ما

دس يعين:  وأيضًا قيامو كان يقوم نصف اللَّيل, ويقوم ثُلث اللَّيل, مثَّ ينام السُّ
ثُلث اللَّيل يقومو, فلو كان ِمْن طلوع الشمس إىل غرؤّا اثنيت عشر ساعًة معىن 
ذلك: أنَّو يصلي هلل أربع ساعات عليو السالم, فهم ذو تعبٍد كثًٍن عليهم 

  .[٠ٓاألنعام: ] َّ مفحق خف جفحف مغ جغ مع ُّٱٱل: السالم واهلل يقو 
, وِمْن سبحانو وتعاىلفعلينا أْن نغتنم ساعات اضتياة باإلكثار ِمْن ذكر اهلل 

يا  م ل َمْن مل يضعفو عن طلب العلم.قيام اللَّيل, وكذلك ِمْن الصّْ
 ((أفضل الصيام صيام داود عليو السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما))قال: 

وىذا يدل على ػتبة الرُّسل بعِضهم لبعض, وػتمٌد صلى اهلل عليو وسلم يذكر 
أيضًا ذلك يف بإذن اهلل َسَنَن َمْن كان قبلو ِمَن الرُّسل يف الصيام, وسيأيت 

ا  عاشوراء, فالنَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم مل يقل لو: صم يومًا وأفطر يوماً, وإَّنَّ
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َياِم ِإىَل اللَِّو ِصَياُم ))الرُّسل وقال: َأَشاَر إىل عبادة إخوانو ِمَن  ِإنَّ َأَحبَّ الصّْ
 .((َداُودَ 

( وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهلل الذي يدعونه المحرمقال: )
ا ذكر صيام العام, وقلنا العام: تغليبًا يعين: صيام نصف العام, َشرََع بعد  ل مَّ

  ك يف ذكر شهر ُيْكثَ ُر ِمْن صومو.ذل
يام  شهر رمضان جيب على اصتميع أْن يصوَمو فرضاً, ويف النَّوافل أفضل الصّْ
هر ىو شهر اهلل احملرم؛ كما قال النَّيبُّ  هر يف غالبو يعين: يصوم غالب الشَّ للشَّ

َياِم بَ ْعَد َرَمَضاَن َشْهُر ))صلى اهلل عليو وسلم يف حديث أيب ىريرة:  أَْفَضُل الصّْ
يعين: باعتبار أكثر أيام شهر ماذا يصوم رجب, أو شعبان, أو  ((اللَِّو اْلُمَحرَّمُ 

  أفضُل شيٍء صيام شهر اهلل احملرم.شوال؟ 
لكن احملرم أفضُل  -وشهٌر كان النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم ُيكثُر ِمْن صومو 

كان النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم ))ىو شهر شعبان كما يف حديث عائشة:  -
مة استعدادًا لشهر رمضان فيكثر ِمْن  ((يام شعبانُيْكِثُر ِمْن ص ألنَّو كاظتقدّْ

النَّيبُّ  صومو؛ لتتهيأ النَّفس لصيام كامل الشهر, أمَّا األفضل فهو ػترم ويكثر
 صيامو. صلى اهلل عليو وسلم من صوم شعبان من

وم فيها قال : مث اآلن بدأ يذكر األيام اظتتوالية األكثر عددًا اليت ُيسنُّ الصَّ
 (من عشر ذي الحجةوما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهلل )

ىي تسع ذي اضتجة؛ ألنَّ صوم يوم العيد وىو  وإّلَّ  وىذا ِمْن باب التَّغليب
العاشر ّل جيوز صومو باتّْفاق العلماء كما يف حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو 

 اظتتفق عليو. 
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م يف عشر ذي اضتجة, وأفضُل لياِل العاوأفضُل أيام العام النَّهار ىي أيام 
نة ىو يوم العيد كما  اللَّيل ىي العشر األواخر من رمضان, وأفضُل يوم يف السَّ

إنَّ أَْعَظَم ْاأليَّاِم ِعْنَد اهلل تبارك وتعاىل يَ ْوُم ))قال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
نة ليلة القد((النَّْحرِ   مت زت ُّٱٱ: ر كما قال سبحانو, وأفضُل ليلة مبفردىا يف السَّ
ىو يوم اصتمعة وىو عيد  وأفضُل يوم يف اّلسبوع, [ٖالقدر: ]  َّ زث رث يت ىت نت

ِفيِو ُخِلَق آَدُم, َوِفيِو أُْدِخَل اصْتَنََّة, ))اظتسلمٌن, قال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
َها   .((َوِفيِو ُأْخرَِج ِمن ْ

بعض أىل العلم  العام, وذىبي اضتجة ىي أفضُل أيام فأيام عشر ذ
ا العشر ِمْن ذي اضتجة, [ٕالفجر: ]  َّٱمي خي حي ُّٱٱبقولو:  وقال شيخ  أَّنَّ

أفضُل أيام الدىر عشر ذي اضتجة, وأفضُل اللَّياِل العشر ))اإلسالم رزتو اهلل: 
 .((األواخر ِمْن رمضان رتعاً بٌن النُّصوص

اإلكثار من العمل فيها, وذكر لى اهلل عليو وسلم على ولذلك حثَّ النَّيبُّ ص
إذا  اهلل يف غًن العشر ذي اضتجة إّلَّ اصتهاد يف سبيل  بأنَّ العمل فيها أفضُل من

 فسو فذلك آّاىد يف غًن العشر من ذي اضتجة أفضُل منخرج رجٌل مبالو ون
  جة.الذي يقرأ القرآن يف عشر أيام ذي اضت

وم يف أي: أنَّ طلب العلم مثاًل, أو ا اصتهاد  أيام ذي اضتجة أفضُل منلصَّ
إذا كان رجٌل خرج بنفسو ومالو فذلك  اهلل يف غًن أيام ذي اضتجة إّلَّ  يف سبيل

َما ِمْن أَيَّاٍم اْلَعَمُل ))قد فاقو يف الفضل؛ كما قال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
اِلُح ِفيِهنَّ َأَحبُّ ِإىَل اللَِّو ِمْن َىِذِه ْاأليَّاِم ا يعين: عشر ذي اضتجة  ((ْلَعْشرِ الصَّ

 اصتَِْهاُد يف َسِبيِل اللَِّو؟! فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو! َوَّل ))
 َرُجٌل َخرََج بِنَ ْفِسِو َوَمالِِو فَ َلْم يَ ْرِجْع ِمْن  اصتَِْهاُد يف َسِبيِل اللَِّو, ِإّلَّ َّل عليو وسلم: وَ 
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مذي, ويف لفظ البخاري:  ((َشْيءٍ َذِلَك بِ  َرُجٌل َخرََج خُيَاِطُر بِنَ ْفِسِو  ِإّلَّ ))رواه الرتّْ
 .((َوَمالِِو فَ َلْم يَ ْرِجْع ِبَشْيءٍ 

وم  ومل يثبت عن النَّيبّْ صلى , ل ىو فاضلٌ بفعشُر ذي اضتجة ُيسنُّ فيها الصَّ
ا ذكراهلل عليو وسلم يف ح بأنَّ األيام العشر فيها  ديٍث صحيح أنَّو صامها وإَّنَّ

إذا تعارض القول والفعل: يُقدم القول على ))فاضلٌة, والقاعدة األصولية: 
ا اليوم العاشر م, ((الفعل   نها وىو يوم العيد فال جيوز صومو.وأمَّ

مة أليام عظيمة, فإذا صام ذتانية أيام  ا مقدّْ وكانت ىذه األيام فاضلة؛ ألَّنَّ
َما ِمْن يَ ْوٍم ))مث حجَّ اظتسلم قال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح مسلم: 

يف  يعين: أكثر يوم ((ِمْن النَّاِر ِمْن يَ ْوِم َعَرَفةَ  اً ْن يُ ْعِتَق اللَُّو ِفيِو َعْبدَأْكثَ َر ِمْن أَ 
النَّار للنَّاس ىو يف يوم عرفة, فهذه أيام توطئة عتذا  العام َيكتب اهلل النَّجاة من

 اليوم الفاضل. 
مث يأيت أفضُل أيام العام وىو يوم النَّحر جيتمع فيو: النَّحر, والرَّمي, واضتلق 

عي, وّل توجد   يف ىذه العبادات يف يوٍم واحٍد إّلَّ أو التَّقصًن, والطَّواف, والسَّ
ا للقضاء عتا يوم النحر, وما بعده من لكن األصل ىو يوم  ,أيام التَّشريق كأَّنَّ

أَْفَضُل األيَّاِم ِعْنَد الَلِو يَ ْوُم ))النحر, لذلك قال النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
 يعين: اليوم الثاِن ِمْن يوم النَّحر.  ((النَّْحِر, مُثَّ يَ ْوُم الَقرّْ 

ا  ل اليت شرعها اهلل عز وجل منوافوإذا تأملت النَّ  هور جتد إمَّ األيام أو الشُّ
قبلها مناسبًة دينيًة, أو بعدىا مناسبًة دينيًة, فهنا توطئة ظتناسبة دينية يوم عرفة 
والعيد وأيام التَّشريق, وكما سيأيت أيام ستٍّ مْن شوال قبلها مناسبة دينية 

اء مناسبة دينية شهر ػترم رمضان, وصيام يوم عرفة يأيت مناسبة دينية عاشور 
 شهٌر فاضٌل أتى بعده مناسبة عظيمة وىي اضتج. 
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وما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهلل من عشر ذي ))قال: لذلك 
رعية:  ((اضتجة اهلل عز وجل بو فهو حُيبُّو, مث تتفاوت  كلُّ أمٍر أََمرَ   ))والقاعدة الشَّ

يعين: أيام العشر ذي اضتجة, وكلُّ  ((ىذه احملبة فتزيد احملبة فيو مثل ىذه األيام
  ضًة أم نافلًة فاهلل عز وجل حيبو.شيٍء أمر اهلل عز وجل بو سواء كان فري

لذا: يستشعر اظتسلم مثاًل وىو يصلي أو يطوف أو يستغفر أنَّ اهلل حيب 
يو وىو َفرٌِح ُمستبشٌر سبحانو وتعاىلالفعل  ذلك , وإذا كان حيبو فاظتسلم يؤدّْ

أَذَّن يذىب وىو  ,يعين: مثاًل يطوف وىو فرحان ّٔذه العبادة؛ ألنَّ اهلل حيبها
أي:   َّ  ين ىن نن من زن ُّٱٱفرحان ألنَّ اهلل أمره ّٔا, لذلك يف قولو سبحانو: 

وإنَّك لعلى خلٍق عظيٍم حٌن أداء العبادة قبلها ويف اثنائها تذىب وتصلي قيام 
التَّعب وؿتو ذلك,  ِضْيٌق يف أدائها, أو تتضجر من اللَّيل وأنت َفرٌِح ليس ىناك

 نن من زن ُّٱوىذا ىو غاية اطتلق كما قال شيخ اإلسالم رزتو اهلل أنَّ قولو: 

وأيضًا يف تعاملو مع اطتلق, يعين: ليس يعين: يف امتثال أوامره,  َّ  ين ىن
 مقصوراً وإنَّك لعلى خلٍق عظيٍم يف التَّعامل مع اطتلق. 

مثاُل ذلك: لو عندك ابٌن تقول: أعطين ماًء يتأفَّف ويُعطيك ىذا ما أدَّاىا 
ػتباً ألمرك, ولو قلت لو: أعطين ماًء يَ ْفرح أنَّك أمرتو ويقول لك: شكراً؛ ألنَّك 

 ألمر. أمرتين ّٔذا ا
ْيكَ ))لذلك تلبية اضتاج:  ْيَك اللَُّهمَّ لَب َّ يعين: يا ربّْ أنا أُليبّْ نداءك باضتج  ((لَب َّ

ل واّلستسالم هلل  وأنا أنتظر أمرًا آخر تأمرِن بو حَّت أنفذه وىذا غاية الذُّ
ي اإلسالم استسالمًا هلل يعين: ذّلِّ سبحانو وتعاىل , ؤّذا جاء الدين ومنو ُس مّْ

 سبحانو وتعاىل.لو 
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ي العبُد عبداً؛ ألنَّو  ل واطتضوع لو, وُس مّْ وىذ اظتقصود ِمْن العبادة وىو الذُّ
ا زَاَد العبد تذلاًل هلل ارتفع عند اهلل  , لذلك قال سبحانو وتعاىلمتذلٌّْل هلل, وكلمَّ

عادة يف كمال العبودية هلل ))شيخ اإلسالم رزتو اهلل:  سبحانو وتعاىل وكمال السَّ
ا أكثر العبد ِمْن التَّعبد زادت سعادتوفكل  . ((مَّ

ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر  قال: )
ا ذكر تسعة أيام, ذكركله األيام اليت أقل وىي أيضًا بعد مناسبٍة دينيٍة  ( ل مَّ

وم العيد؛ ألنَّ يوم وىي شهر رمضان, وىي صيام ستة أياٍم ِمْن شوال أي: بعد ي
باإلرتاع ّل جيوز صومو؛ ألنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم قال:  كما سبق  العيد

ْىرِ )) ويف لفظ:  ((َمْن َصاَم َرَمَضاَن مُثَّ أَتْ بَ َعُو ِستِّا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ
  .فاليوم بعشرة أيام ((اضتََْسَنُة َعْشُر أَْمثَاعِتَا))

شوال عْن  أشهر, وستة أيام منيكون عن عشرة  وعندنا شهر رمضان
نة, لذلك قال النَّيبُّ  ستٌن يوماً, أي: عْن شهرين فيكون بذلك اكتمل صيام السَّ

مُثَّ ))شهر رمضان عن عشرة أشهر  ((َمْن َصاَم َرَمَضانَ ))صلى اهلل عليو وسلم: 
ْىرِ ))يعين: شهرين  ((أَتْ بَ َعُو ِستِّا ِمْن َشوَّالٍ   . ((َكاَن َكِصَياِم الدَّ

وّل ُيشرتط يف ىذه األيام التَّتابع فلو صام يوماً وترك يوماً لو ذلك ولو صام 
األيام مل يصمها ودخل  ولو بَِقَي عليو من صيام شوال شيئاً منيومٌن لو ذلك, 

عليو شهر ذي القعدة ّل يصوم فيو؛ ألنَّ وقت النَّافلة قد انتهى ألنَّ النَّيبَّ صلى 
ده بش   هر شوال.اهلل عليو وسلم حدَّ

وَمْن أفطر يف شهر رمضان كاماًل وقضاه يف شوال ّل يصوم ستًا ِمْن شوال 
 يف ذي القعدة انتهى زمن النَّافلة الذي فيو, واهلل عز وجل يُثيبو على نيتو. 
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( ىذا اليوم أيضًا يوم مناسبة, وىذه وصيام يوم عاشوراء كفارة سنةقال: )
 ((يَ ْوٌم ؾَتَّى اللَُّو ِفيِو ُموَسى)) عليو وسلم بقولو: اظتناسبة أخرب عنها النَّيبُّ صلى اهلل

فؤلنَّو  فيو فرعون وؾتَّى اهلل فيو موسى؛ أي: ِمْن الغرق, فيوٌم أغرق اهلل عز وجل
ة يف اليوم ستس مرات  تنا, ولو َفْضٌل متكرٌر على ىذه األمَّ نيبّّ وقريٌب ِمْن أمَّ

  ؾتَّى ذلك النَّيبُّ العظيُم ِمْن عدوه. موسى عليو السالم, فنصومو فرحاً بأنَّ اهلل
ة: أنَّو راجع نبينا صلى اهلل عليو وسلم وأمره أْن يُراجع  وفضلو على ىذه األمَّ

الة ِمْن ستسٌن إىل ستس صلوات   ف عنو الصَّ الة, فخفَّ ف عنو الصَّ ربو أْن خُيفّْ
ا راجع نبينا ػتمدًا صلى ا الم ل مَّ هلل عليو كلُّ ذلك بسبب موسى عليو السَّ

 ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّٱوسلم, واهلل عز وجل يقول: 

فأيُّ نيبٍّ يفرح ؿتن نفرح معو, ونفرح  َّ ىي  ني مي زي ري
ا ؾتَّى اهلل موسى وأغرق عدوه؛ ألنَّ اهلل  اضتٌن  سبحانو وتعاىلل مَّ َوَعَد باؾتا الصَّ

 وإىالك الكافرين.
أيضًا مع اليهود, وكانت فيصام ذلك اليوم وقد كان يف اصتاىلية يصومونو 

ثر, فإذا  قريش تبحث عن ديٍن تتَّبعو كانت ملة إبراىيم يف مكة مث بدأت تندَّ
ل  فَ َعَل أىل الكتاب شيئًا بدأ قريش يُتابعونو, لذلك يف صحيح البخاري: أوَّ
مبعث النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم كان يفرح إذا نَ َزَل عليو شيٌء يُوافق أىل 

قولوا: أتيت بشيٍء مل تأت ّٔا األديان قبلك, مثل: كان يَفرق الكتاب؛ لئال ي
اه القبلة مث ُحوّْلت ظتا أُِمَر بالتَّوجو إىل بيت اظتقدس َفرَِح  وىم ّل يفرقون, ويف اجتّْ

 مث ُحوّْلت بعد أْن تقوى الدين َفرَِح وىكذا.
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فكانت قريش تصوم ىذا اليوم, ويف أول اإلسالم قبل فرض شهر رمضان  
وم عاشوراء فرضاً صيامهم عليهم, مث ُنِسَخ ِمْن الفرض وُجِعَل ُسنًَّة كما كان ص

 قال ذلك شيخ اإلسالم رزتو اهلل وابن القيم وغًنمها.
َأْحَتِسُب َعَلى ))وىذا اليوم َمْن صامو أخرب النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم قال: 

َلوُ  َنَة الَّيِت قَ ب ْ َر السَّ ى يوماً موسوياً يعين: نسبًة إىل موسى عليو  ((اللَِّو َأْن ُيَكفّْ وُيسمَّ
الم,  َلوُ ))السَّ َنَة الَّيِت قَ ب ْ َر السَّ ر سيئات عام كامٍل ماٍض واظتراد  ((ُيَكفّْ يعين: يكفَّ

نوب اهلل يقول عنها:   ىك مك ُّٱبذلك: صغار السيئات؛ ألنَّ كبائر الذُّ
 َّ  ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

رات عديدة مثل: ىذا فالكبًنُة  [ٖٔ]النساء:  ا الصَّغائر فلها مكفّْ تُغفر بالتَّوبة, وأمَّ
اليوم, ومثل: الوضوء, ومثل: العمرة إىل العمرة, واصتمعة إىل اصتمعة, ورمضان 

 إىل رمضان وىكذا.
( واظتراد بصيام عرفة أي: لغًن اضتاج؛ وصيام يوم عرفة كفارة سنتينقال: )

نَّة لو أْن يُفطر, كما يف صحيح البخاري عن ميمونة رضي اهلل  ألنَّ اضتاج السُّ
وا يف ِصَياِم النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعلَ  َأنَّ ))عنها قالت:  , ْيِو َوَسلََّم يَ ْوَم َعَرَفةَ النَّاَس َشكُّ

اَلبٍ  نَّة  ((َفَأْرَسَلْت إِلَْيِو ِِبِ رع يف القرآن أو السُّ يعين: حليب, وكلُّ لفٍظ يف الشَّ
 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱٱلنب اظتراد بو اضتليب قال سبحانو: 

, َفَشِرَب ِمْنُو َوالنَّاُس َوُىَو َواِقٌف يف اْلَمْوِقفِ ))اظتراد اضتليب,  [66]األنعام: 
 أي: أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم يوم عرفة كان مفطراً. ((يَ ْنظُُرونَ 

وُيكره للحاج أْن يصوم ذلك اليوم؛ ألنَّو ُيضعفو عن العبادة وأيضًا ألنَّو 
لَِتْأُخُذوا َعينّْ ))خالف ىدي النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم وىو القائل: 

  رواه مسلم. ((َمَناِسَكُكمْ 
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ا غًن اضتاج فإنَّو ُيسنُّ لو صيام ذلك اليوم وأخرب النَّيبُّ صلى اهلل عليو  أمَّ
َنَة الَّيِت بَ ْعَدهُ ))وسلم قال:  َلُو َوالسَّ َنَة الَّيِت قَ ب ْ َر السَّ  ((َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّو َأْن ُيَكفّْ

ر سنتٌن.  يعين: ُيكفّْ
 سبحانو وتعاىل على عبادهوتأمَّل يف مثل ىذه الفضائل العظيمة َكَرَم اهلل 

ر سنة موسى  ديًا يعين: األول ُيكفّْ ى يوم ػتمَّ ر سنتٌن, وىذا ُيسمَّ يوٌم واحٌد ُيكفّْ
ر سنتٌن,  الم, وىنا النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم أََمَر بصيام عرفة لُيكفّْ عليو السَّ

ة موسى. الم َأْكَمُل ِمْن أمَّ ة ػتمد عليو السَّ  وأمَّ
ة موسى علي ة ػتمد صلى اهلل وأمَّ الم يف العدد ِمْن األمم تأيت بعد أمَّ و السَّ

ِإْذ رُِفَع ِل َسَواٌد َعِظيٌم, َفظَنَ ْنُت أَن َُّهْم أُمَّيِت, َفِقيَل ِل: ))عليو وسلم؛ ضتديث: 
الُم َوقَ ْوُموُ  ة ػتمد صلى اهلل ((َىَذا ُموَسى َعَلْيِو السَّ  عليو فارتباٌط قويّّ بٌن أمَّ

الم. وسلم وموسى   عليو السَّ
ا رفع اهلل عز وجل نبينا ػتمد صلى اهلل عليو ))لذلك يف حديث اإلسراء:  ل مَّ

فضَّلتو ))على ربو وقال:  -أي: موسى  -وسلم بعد أْن مرَّ مبوسى َرَفَع صوتو 
الم يرى أنَّو خًن الرُّسل مل يُفضَّل عليو أحٌد. ((عليَّ   ألنَّ موسى عليو السَّ

كثًناً, وأحبَّو اهلل عز وجل ُحبًَّا كثًنًا كما قال سبحانو:   وأؤذّْي موسى شيئاً 
 -يعين: لو مكانة كبًنة؛ فقد أؤذي فيو  [6٠]األحزاب:  َّ مي زي ري ٰى ُّٱ

قٌن كانت لفرعون وكانت كثًناً؛ ألنَّ دعوتو كانت لفري  -أي: يف اهلل عز وجل 
  لقوم موسى.

لذلك جتد يف القرآن أحيانًا قصة موسى مع قومو, وأحيانًا موسى مع 
الم يف القرآن؛ ))فرعون قال ابن كثًن رزتو اهلل:  وسبب إكثار موسى عليو السَّ

وأكثر الرُّسل ذُِكروا يف  ((ألنَّو أعظُم داعيٍة يف زمنو قابل أعظم طاغيًة يف زمنو
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الم, وم ا بيننا وبينو سوى عيسى عليو القرآن يف قصصهم ىو موسى عليو السَّ
الم, وكثًنًا ما ي ر منالسَّ عمل اليهود يف األمور اليت  ذكر القرآن التَّوراة وحُيذّْ

ار قريش ّٔم فكان وا يبحثون عنَّا خالفوا فيها اهلل عز وجل؛ لقرّٔم منَّا, ولتأثر كفَّ
 يف أيّْ أَْمٍر.

يوم  نذلك اليوم الفاضل الذي ىو أفضل مفلذلك ُيستحب صيام 
 ,على كرمو العظيم سبحانو وتعاىلعاشوراء وىو صيام يوم عرفة, واضتمد هلل 

 حص مسُّٱالذي ّل خَيطر يف بالك يف قولو سبحانو: بإذن اهلل وسيأتيك الكرم 
 يي ىي ني مي زي ُّٱٱ, ويف قولو: [١ٔالزخرف: ]  َّ حضخض جض مص خص
كثًناً, ىذا ىو الكرم العظيم خُيفي عنك شيئًا  [ ١ٔالسجدة: ]  َّ مئ خئ حئ جئ

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱ وعتذا: أخذ بعض أىل العلم ىذه اآلية:
 للنَّفس.مشروعية اظتفاجئة باألمور احملبوبة   َّمئ

فاضتجاج  :لكم ( مثل ما سبقوال يستحب لمن بعرفة أن يصومه)
 األفضل عتم الفطر كما فَ َعَل النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم. 

ُف رزتو اهلل بأيام ( مراد اظتصنّْ أيام البيضويستحب صيام قال رزتو اهلل: )
البيض اليت ُيستحب أْن تصام ىي: الثَّالث عشر والرابع عشر واطتامس عشر 
ِمْن كل شهر؛ ضتديث أيب ذرٍّ رضي اهلل عنو النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم قال لو: 

 ((ةَ رَ شَ عَ  سَ ستَْ وَ  ةَ رَ شَ عَ  عَ بَ رْ أَ وَ  ةَ رَ شَ عَ  ثَ اَل ثَ  :مْ صُ فَ  رِ هْ الشَّ  نَ ئًا مِ يْ شَ  تَ مْ ا صُ ذَ إِ ))
ختصيٌص الثالث عشر والرابع عشر  واه أزتد, ولكنَّ اضتديث ضعيف يفر 

 واطتامس عشر. 
لكن ثبت أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليو وسلم حثَّ على صيام ثالثة أياٍم ِمْن كلّْ 

فِمْن قولو: أنَّ النَّيبَّ  و وثَ َبَت ِمْن فعلو,شهر ِمْن غًن حتديٍد, ثَ َبَت ِمْن قولو يف حثّْ 
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ُصْم ))صلى اهلل عليو وسلم كما يف الصحيح قال لعبداهلل بن عمرو بن العاص: 
ْهِر َثاَلثََة أَيَّامٍ  كلُّ يوم عْن عشرة أيام, يعين:   ((فَِإنَّ اضتََْسَنَة ِبَعْشِر أَْمثَاعِتَا ؛ِمَن الشَّ

َوَذِلَك ِمْثُل ))هر شهر , ويف كلّْ شهر تصم ش-يعين: شهرًا  -ثالثٌن يومًا 
ْىرِ    يف الَفْضِل. ((ِصَياِم الدَّ

َأَكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ))ويف الصحيح حديث عائشة ُسئلت: 
ِمْن َأيّْ أَيَّاِم ا: , فَ ُقْلُت عتََ َعمْ ن َ ُكلّْ َشْهٍر َثاَلثََة أَيَّاٍم؟ قَاَلْت: َوَسلََّم َيُصوُم ِمْن  

ْهرِ  ْهِر َيُصومُ  قَاَلْت:؟ َكاَن َيُصومُ   الشَّ يعين: ِمْن  ((ملَْ َيُكْن يُ َباِل ِمْن َأيّْ أَيَّاِم الشَّ
  غًن حتديد.

َأْوَصاِن َخِليِلي ))ويف البخاري ومسلم حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال: 
, َشْهٍر, َوَصالِة الضَُّحى ثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلّْ : َصْوِم َثالّل أََدُعُهنَّ َحَّتَّ أَُموتَ  بَِثاَلثٍ 

صلى  ألنَّ أبا ىريرة رضي اهلل عنو كان نومو ثقياًل, فأوصاه النَّيبُّ  ((َونَ ْوٍم َعَلى ِوْترٍ 
 اهلل عليو وسلم بأْن يوتر قبل أْن ينام.

كلّْ شهٍر, وىذا أرفق باظتسلم سواء   ْن غًن حتديد يصوم ثالثة أيام منفمِ 
هر هر, أو آخر الشَّ  , أو يف وسطو, لكن لو أنَّ الشخص يريد أْن يصومأول الشَّ

ضل فيها وارٌد, نقول: لو ذلك لو أراد  ىذه الثالثة األيام من غًن اعتقاد أنَّ الفَّ
هر ثالثة عشر وأربعة عشر وستسة عشر, نقول: ُصْم لكن  اختيار نصف الشَّ

  حتديدىا َفْضٌل.ليس يف
( صيام يوم اّلثنٌن واطتميس, أوّلً: صيام يوم واالثنين والخميسقال: )

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُسِئَل ))اّلثنٌن اضتديث يف صحيح مسلم: 
يعين: يوم اّلثنٌن فيو النَّيبُّ  ((َوِفيِو أُْنزَِل َعَليَّ  ,َعْن َصْوِم اِّلثْ نَ ٌْنِ فَ َقاَل: ِفيِو ُوِلْدتُ 

عليو وسلم, وُوِلد يف ربيع األول لكن باتّْفاق العلماء رتيعًا ّل يُعرُف صلى اهلل 
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مَّت ُوِلَد ىل يف الثَّاِن عشر, أو يف التَّاسع ِمْن ربيع األول, أو يف العاشر, أو يف 
د فهم ؼتتلفون فيو, وغتمعون على  حدَّ غًنه؟ ّل يعلمون باتّْفاق ما ىو اليوم ال مُّ

 ربيع األول. ليوم الثَّاِن عشر منتَّحديد يف اأنَّو ليس بال
صلى اهلل عليو وسلم مات يف ربيع األول عليو  أنَّ النَّيبَّ وباّلتّْفاق أيضًا 

الم, فمن أراد أْن حيتفل بيوم وّلدتو نقول:  الة والسَّ شهر وفاتو, فكأنَّك ىو الصَّ
دتو وّل حتتفل بأنَّو مات, لذلك مل حيتفل النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم بيوم وّل

 صحابتو رضي اهلل عنهم.
تعظيم اهلل عز وجل لنا فيو أنَّ القرآن أُْنزَِل فيو, وُوِلَد النَّيبُّ  فيوم اّلثنٌن من

صلى اهلل عليو وسلم فيو الذي أنار قلوبنا وقلوب النَّاس, فمن ُشْكِر اهلل على 
 ذلك يصام يوم اّلثنٌن.

نن: ويوم اطتميس النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم قا ل يف اظتسند ويف السُّ
 ((َفُأِحبُّ َأْن يُ ْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصاِئمٌ  ؛تُ ْعَرُض اأْلَْعَماُل يَ ْوَم اِّلثْ نَ ٌْنِ َواطْتَِميسِ ))

ثنٌن اّلفهذا ؽتَّا ُيسنُّ صومو يف اّلسبوع  ,يعين: يف اطتميس أيضاً مع يوم اّلثنٌن
 ميس. اطتو 

وم ىو المتطوع والصائم: )رزتو اهلل فُ قال اظتصنّْ  ( يعين: َمْن َشرََع يف الصَّ
وإن ( وّل شيء عليو, )إن شاء صام( يعين: ىو َحَسب إرادتو )أمير نفسه)

  .( وّل شيء عليو؛ ألنَّو نافلةٌ شاء أفطر
ليل على ذلك كما يف صحيح البخاري:  قَاَلْت: َجاَءنَا  َعاِئَشةَ  َعنْ ))والدَّ

َقاَل: ف َ  ,دَُكْم ِمْن طََعاٍم؟ قُ ْلُت: ّلَىْل ِعنْ : فَ َقالَ  اً للَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ْومالنَّيبُّ َصلَّى ا
  .ِإًذا َأُصوُم اْليَ ْومَ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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آَخَر فَ َقاَل: َىْل ِعْندَُكْم ِمْن طََعاٍم؟ قُ ْلُت َلُو: َقْد أُْىِدَي ِإَِلَّ  اً مُثَّ َدَخَل يَ ْوم
من واألقط  ((َحْيسٌ  فَ َقاَل: ِإًذا أُْفِطُر, َوَقْد ُكْنُت فَ َرْضُت ))اضتيس: دتٌر مع السَّ

ْومَ    أول النَّهار مث أكل على اضتيس. يعين: كان صائماً  ((الصَّ
يف الوضوء مث توقَّف  لو شرعيكملو مثل:  أّلَّ  لو وىكذا كلُّ تطوع للمسلم

خصًا أراد أْن يتصدق نافلًة مث ّل يريد أْن يتوضأ لو ذلك, ومثل أيضاً: لو أنَّ ش
ارة عدل لكن األفضل العزم على  ,عن ذلك لو ذلك ّل يأمث وليس يف ذلك كفَّ

 ِفْعِل الطَّاعات. 
يف يوم اّلثنٌن مث إىل الظهر ( يعين: لو صام شخٌص وال قضاء عليهقال: )

 أفطر ليس عليو شيٌء. 
ائم يف الفرض سواء  ((والصائم اظتتطوع أمًن نفسو))وقولو رزتو اهلل:  أنَّ الصَّ

ارات, أو ال نُّذور حيرم عليو يف رمضان أو يف غًن رمضان ِمْن: القضاء, أو الكفَّ
ة شديدة وؿتو ذلك :لعذٍر مثل أْن يُفطر إّلَّ  فر وؿتو  أو عذر ,مشقَّ شرعي كالسَّ

 ذلك.
إال الحج ( مثل: الوضوء, والصَّدقة وىكذا, )وكذلك سائر التطوعقال: )

( يعين: صوم النَّافلة هما وقضاء ما أفسد منهمافإنه يجب إتمام   ؛والعمرة
ا اضتج والعمرة فإْن كان نافلًة ّل جيوز لو أْن يقطع اضتج  للمسلم أْن يقطعو, أمَّ

عت يعين: إْن شر  [٠6ٔ]البقرة:  َّختمت حت جت هب ُّٱنو: والعمرة؛ لقولو سبحا
فيها فأدتَّها وّل جيوز أْن يقطعها, ولو قطعها جيب عليو أْن يقضي يف العام 

إذا أنت  [٠6ٔ]البقرة:  َّمح جح مج حج مث هت ُّٱالقادم قال سبحانو: 
 مريٌض تذبح شاًة وتتحلَّل, ويلزمك أْن تقضي اضتج أو العمرة يف العام القادم.
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ديدة يف  واضتكمة يف ذلك: ألنَّ اضتج والعمرة الغالب على النَّاس الكلفة الشَّ
اظتال, فلو أُِذَن عتم بقطع اضتج أو العمرة إذا وصلوا إىل مكة سوف يتكلَّفون 
بنفقات أخرى يف العام القادم أو بعده, فإذا قيل لو: جيب أْن تُتمَّ اضتج أو 

 يتساىل وإّلَّ  , اضتج أو العمرةالعمرة حَّت ولو أنت مرىق انتظر قلياًل مث أتَّ 
النَّاس يف أداء اضتج والعمرة؛ ألنَّ فيها مشقة بدنية شديدة, فلو قيل عتم: لكم 

 ها.لك ألفسدوا كثًناً منها ومل يتمُّ أْن تُفسدوا ذ
ُف رزتو اهلل اليت منهيّّ عنها مثل: يومي مل يذكرىا اظتصنّْ  وىناك أيامٌ 

َل اهلِل صلى اهلل عليو وْ سُ نَّ رَ أَ )), ففي حديث أيب سعيد يف البخاري: ينالعيد
وحترمي صومهما  ((ْحرِ َويَ ْوِم النَّ  ,ْطرِ يَ ْوَمٌْن: يَ ْوم اْلفّْ  امِ يَ نَ َهى َعْن صِ  وسلم

  باّلتّْفاق.
وم صوم أيام التَّشريق, واظتراد بأيام التَّشريق:  :وما يُنهى عنو أيضًا ِمْن الصَّ

ضتادي عشر, والثَّاِن عشر, والثَّالث عشر ِمْن ذي اضتجة, يعين: ثاِن اليوم ا
العيد وثالث العيد ورابع العيد ّل جيوز صومهم؛ ضتديث عائشة وابن عمر يف 

صْ  ملَْ ))البخاري قاّل:  يِق رِ الّتشْ  امِ  أَيَّ يف  -أي: النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم  - يُ َرخَّ
ِد اعْتَْديَ  ِلَمْن َأْن ُيَصْمَن إّلَّ  ه سبحانو يف  والذي مل جيد ىديًا ما ذكر  ((ملَْ جيَِ

 مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّٱ :كتابو

 مل يستطع أْن يصوم ثالثة أيام اليت يف اضتج للهدي يعين: من َّ حيخي جي  ٰه
ص لو حَّت  لو أْن يصومها يف اليوم اضتادي عشر والثَّاِن عشر والثَّالث عشر ُرخّْ

 يعود إىل أىلو وقد صام ىذه األيام الثالثة.
وم فيو أيضاً: صوم يوم اصتمعة؛ ألنَّ يوم عيد, وكان النَّيبُّ  وؽتَّا ينهى عن الصَّ

وم فيو   عليو وسلم نَ َهى عْن النَّيبُّ صلى اهلل))صلى اهلل عليو وسلم ينهى عن الصَّ
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ا يوم السبت فالرَّاجح فيو: أنَّو جيوز صومو؛ ألنَّ النَّيبَّ  ((ِصياِم يَ ْوِم اصُتْمَعةِ  وأمَّ
 ((نصومو ؼتالفًة ألىل الكتاب لو))صلى اهلل عليو وسلم كان يصومو ويقول: 

ا حديث النهي عن  م عندىم يوم عيد وؿتن نصومو يوم عبادة عندنا, أمَّ ألَّنَّ
ا أنَّو منسوخ, أو شاذٌ ))ام يوم السبت فقال شيخ اإلسالم رزتو اهلل: صي  ((إمَّ

ويوم اصتمعة إذا َوافق صومو صوم رجٍل يصوم دائمًا فوافق صومو يوم اصتمعة ّل 
و مثاًل يوم عرفة جيوز صومو يُنهى عن ذلك, وكذلك لو َوقَ َعت مناسبة في

  وحده.
ل يوم  ا إذا أراد شخٌص أْن يتنفَّ اصتمعة خبصوصو النَّيبُّ صلى اهلل عليو وأمَّ

َلُو أَْو بَ ْعَدهُ ّلَّ َيُصوَمنَّ َأَحدُُكْم يَ ْوَم اصُتُمَعِة, إِ َّل ))وسلم قال:  ويف  (( يَ ْومًا قَ ب ْ
مثل: لو أنَّ شخصاً  ((إّلَّ َأْن َيُكوَن َصْومًا َيُصْوَمُو َأَحدَُكمْ ))اضتديث اآلخر: 

الفطر يوم اطتميس فلو أْن يصوم يوم اصتمعة, يوم يصوم يومًا ويفطر يومًا فوافق 
  م عاشوراء لو وافق اصتمعة ّل بأس.يو  ,عرفة كذلك ّل بأس

نَّة أنَّو يصوم قبل يوم عاشوراء يومًا ؼتالفًة ألىل الكتاب كما قال النَّيبُّ  والسُّ
 لَِئْن بَِقيُت ِإىَل ))صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح مسلم ِمْن حديث ابن عباس: 

 ؼتالفًة لليهود يف ذلك. ((قَاِبٍل أَلَُصوَمنَّ التَّاِسعَ 
ائمٌن القانتٌن العابدين  نسأل اهلل عز وجل أْن جيعلنا وإياكم ِمْن الصَّ

ادقٌن مع اهلل  ويرزقنا وإياكم جنَّات ومع خلقو,  سبحانو وتعاىلاظتخلصٌن الصَّ
 النَّعيم.

 


