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كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور

صيام التطوع
٤

المحتويـــات
تعريف صيام التطوع

أيام ُيَسن صيامها

ستة أيام من شوال. ١

 تسعة من ذي الحجة. ٢

صيام عاشوراء. ٣

اAيام البيض. ٤

َيْوَما ا$ثنين والخميس. ٥

صيام يوم ويوم. ٦

صيام شهر المحرم. ٧

صيام شهر شعبان. ٨

ما يحرم صومه وما يكره

تعريف صيام التطوع

وصيـام التطـوع فيه فضل عظيـم وأجر كبـري، ففي احلديث 
لِ  مَ لُّ عَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ القديس عَ
الَ  . قَ فٍ عْ ةِ ضِ ئَ امِ بْعِ َا إِىلَ سَ ثَاهلِ ُ أَمْ رشْ ـنَةُ عَ َسَ ، احلْ فُ اعَ مَ يُضَ ابْنِ آدَ

» (متفق عليه). ي بِهِ زِ أَنَا أَجْ هُ يل، وَ إِنَّ اهللا : إِالَّ الصيام، فَ

 كل صيام ليس بواجب يقوم به ا$نسان 
تقربا إلى اW تعالى.

أيام ُيَسّن صيامها
ستة أيام من شهر شوال. ١

امَ  ـنْ صَ لقول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ـنْ  مِ ـتا  ـهُ سِ بَعَ أَتْ ثُـمَّ   ، ـانَ ضَ مَ رَ
« ـرِ هْ الدَّ يَـامِ  صِ كَ انَ  كَ ال،  ـوَّ شَ

 (رواه مسـلم) . سواء صامها متتالية 
أم متفرقة.

تسعة أيام من أول ذي الحجة. ٢
بُّ إِىلَ  ا أَحَ حُ فِيهَ الـِ لُ الصَّ مَ عَ ام الْ نْ أَيَّ ـا مِ لقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
الَ  ولَ اهللاِ، وَ سُ ا رَ وا: يَ الُ - قَ ِ رشْ عَ امَ الْ نِي أَيَّ عْ - يَ امِ هِ األَيَّ ذِ نْ هَ اهللاِ مِ
لٌ  جُ ـبِيلِ اهللاِ، إِالَّ رَ ادُ يفِ سَ هَ الَ اجلِْ :«وَ الَ ـبِيلِ اهللاِ؟ قَ ـادُ يفِ سَ هَ اجلِْ
»(رواه البخاري)،  ءٍ ْ يشَ لِكَ بـِ ـنْ ذَ عْ مِ جِ رْ لَمْ يَ ، فَ هِ الـِ مَ ـهِ وَ سِ جَ بِنَفْ ـرَ خَ
ويسـن االجتهـاد فيهـا بالعبـادة، من الذكـر والتهليـل وقراءة 

وصيامهـا  والصدقـة،  القـرآن 
مـا عدا يـوم العيـد، وآكد هذه 
األيـام يـوم عرفـة لغـري احلاج 
-وهـو اليـوم التاسـع من ذي 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  ـول  لقَ احلجـة-؛ 
ىلَ  ـبُ عَ تَسِ ةَ أَحْ فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ «صِ
 ، بْلَهُ ـنَةَ التـي قَ ـرَ السَّ فِّ كَ اهللاِ أَنْ يُ

» (رواه مسلم). هُ دَ عْ نَةَ التي بَ السَّ وَ
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١٧٥ فقه العبادات المصور

صيام التطوع

عاشوراء: 
هو اليوم العاشر من شهر اW المحرم.

صيام عاشوراء. ٣

ىلَ اهللاِ أَنْ  ـبُ عَ تَسِ اءَ أَحْ ـورَ اشُ مِ عَ وْ يَامُ يَ صِ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
»(رواه مسلم). هُ بْلَ نَةَ التي قَ رَ السَّ فِّ كَ يُ

مَ  دِ وسـبب صيامه ما ثبت عن عبد اهللا بن عباس  قال: «قَ
ا  : مَ الَ قَ ، فَ اءَ ـورَ اشُ مَ عَ وْ ومُ يَ ودَ تَصُ يَهُ أَ الْ ينَةَ فَـرَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص املَْدِ النَّبـِ
ائِيلَ  َ نِي إِرسْ ـى اهللا بَ مٌ نَجَّ وْ ا يَ ذَ ، هَ حٌ الـِ مٌ صَ وْ ا يَ ذَ ـوا: هَ الُ ا؟ قَ ـذَ هَ
 ، مْ نْكُ ـى مِ وسَ قُّ بِمُ أَنَا أَحَ : فَ ـالَ ـى، قَ وسَ هُ مُ امَ ، فَصَ مْ هِ وِّ دُ ـنْ عَ مِ
» (رواه البخاري)، ويستحب كذلك صيام اليوم  هِ يَامِ رَ بِصِ أَمَ هُ وَ امَ فَصَ
التاسـع؛ ملا ورد يف رواية مسـلم قال ملسو هيلع هللا ىلص: «لئـن بقيت إىل قابل 

ألصومن التاسع»(رواه مسلم).

اAيام الِبْيض من كل شهر. ٤

عَ النَّبِيِّ  انَ مَ هُ كَ نَّ : أَ نْ أَبِيـهِ الِ عَ ِنْهَ بْد املَْلِكِ بْنِ املْ ملـا ثبت عن عَ
يَ  : «هِ ولُ قُ يَ ، وَ يَامِ البِيضِ مْ بِصِ هُ رُ أْمُ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ : كَ ـالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ

»(رواه ابن حبان). رِ هْ يَامُ الدَّ صِ
صيام يومي ا$ثنين والخميس . ٥

من كل أسبوع
ضُ  رَ : «تُعْ الَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ ـنْ أَيبِ هُ ملـا روي عَ
أَنَا  ضَ عميل وَ ـرَ عْ بُّ أَنْ يُ أُحِ ؛ فَ يسِ َمِ اخلْ ِ وَ نيْ نـَ ثْ مَ اإلِ وْ لُ يَ ـامَ األَعْ

»(رواه الرتمذي). ائِمٌ صَ

األيام البيض:
هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس 
عشر من كل شهر عربي، وسميت البيض؛ 

Aن لياليها بيضاء من إضاءة القمر.
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كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور ١٧٦

صيام يوم ويوم. ٦
أفضل صيام التطوع صيام داود -عليه السـالم- كان يصوم 
ـولُ  سُ الَ رَ : قَ الَ رو  قَ مْ بْدِ اهللاِ بْنِ عَ نْ عَ ا؛ فعَ ـا ويفطر يومً يومً
انَ يَصـوم  كَ ، وَ دَ اوُ يَـامُ دَ يَـامِ إِىلَ اهللاِ صِ ـبَّ الصِّ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ أَحَ

ا»(رواه النسائي). مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا، وَ مً وْ يَ
صيام شهر المحرم. ٧

يَامِ  لُ الصِّ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَفْضَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ فعَ
» (رواه مسلم). مُ رَّ رُ اهللاِ املُْحَ هْ انَ شَ ضَ مَ دَ رَ عْ بَ

صيام شهر شعبان. ٨
كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يصـوم يف شـعبان مـا ال يصـوم يف غريه، عن 
ا  رً ـهْ كَ تَصوم شَ ْ أَرَ ـولَ اهللاِ، ملَ سُ ا رَ : «يَ لْتُ : قُ الَ دٍ قَ يْ ة بْنُ زَ ـامَ أُسَ
لُ النَّاسُ  فُ غْ رٌ يَ هْ لِكَ شَ : ذَ الَ . قَ بَانَ عْ نْ شَ ا تَصوم مِ ورِ مَ ـهُ نَ الشُّ مِ
بِّ  لُ إىلَ رَ امَ عُ فِيهِ األَعْ فَ رْ رٌ تُ ـهْ وَ شَ هُ ، وَ انَ ضَ مَ رَ ب وَ جَ َ رَ هُ بَنيْ نـْ عَ

»(رواه النسائي) . ائِمٌ أَنَا صَ يلِ وَ مَ عَ عَ فَ رْ بُّ أَنْ يُ ، فَأحِ املَِنيَ عَ الْ
بَانُ  ـعْ فَ شَ ا انْتَصَ أمـا النهي الـوارد يف حديث النبـي ملسو هيلع هللا ىلص «إِذَ
»(رواه ابـن خزيمة)، فمحمـول إما عىل  ـانَ ضَ مَ تَّى رَ ـوا حَ ومُ فَـالَ تَصُ
اختصـاص النصف األخـري بالصيـام، أو عدم وصل شـعبان 
برمضـان، فأمـا مـن صـام يف أولـه ومل خيـص آخـره ومل يصله 

برمضان، فال حرج يف صيامه.
ما يحرم صومه وما يكره

أوّلًا: ما يحرم صومه
ـولَ . ١ سُ ةَ : «أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ حيـرم صوم يومي العيدين؛ عَ

مِ  ـوْ يَ ـى، وَ حَ مِ األَضْ ـوْ : يَ ِ ـنيْ مَ وْ يَـامِ يَ ـنْ صِ ى عَ ـَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هنَ
»(رواه مسلم). رِ طْ فِ الْ

حيـرم صيـام أيـام الترشيـق، وهي ثالثـة أيام بعد يـوم عيد . ٢
لٍ  ـامُ أَكْ يـقِ أَيَّ ِ ـامُ التَّرشْ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «أَيَّ سُ ـالَ رَ األضحـى؛ قَ
»(رواه مسـلم)، ولكـن جيـوز صيامهـا للحـاج إذا كان  بٍ ْ رشُ وَ
َّۡم َيِۡد  ا أو قارنًا ومل جيد اهلدي؛ لقوله تعاىل: ( َفَمن ل متمتعً

ّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ ) [البقرة:١٩٦]. يَّاٖا ِف ٱۡلَ
َ
فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

حيـرم صيـام يـوم الشـك، وهـو يـوم الثالثني من شـعبان . ٣
إِذا كانـت ليلتـه ليلة غيـم أو غبار حيـول دون رؤية اهلالل؛ 
ـمِ  اسِ قَ ا الْ ىصَ أَبَ دْ عَ قَ ـكِّ فَ مَ الشَّ وْ امَ يَ نْ صَ لقول عامر : «مَ

ملسو هيلع هللا ىلص»(رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح). 
ثانًيا: ما يكره صومه

يكـره إِفراد شـهر رجب بالصوم؛ ألنه من شـعائر اجلاهلية . ١
تعظيم شهر رجب، ويف صيامه إِحياء لشعارهم.

نْ أَبِى . ٢ يكـره إِفراد يـوم اجلمعة بالصوم للنهي عن ذلـك، عَ
مَ  وْ مْ يَ كُ دُ مْ أَحَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَصُ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ ـرَ يْ رَ هُ
»(رواه مسـلم). إِال إِن  هُ دَ عْ ومَ بَ هُ أَوْ يَصُ بْلَ ومَ قَ ـةِ إِالَّ أَنْ يَصُ عَ ُمُ اجلْ

كان يوافق عادة له يف صيامه فال يكره.
يكـره الوصال، وهو أن يصل صيام يوم باليوم الذي بعده، . ٣

بْدِ اهللا  نْ عَ وال يفطـر بينهام؛ ألن النبي هنى عن الوصـال، عَ
نِ  ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ َى رَ : هنَ الَ ـرَ –ريض اهللا عنهـام- قَ مَ بْـنِ عُ
، إِينِّ  مْ ثْلَكُ ـتُ مِ : «إِينِّ لَسْ الَ . قَ لُ اصِ وا: إِنَّكَ تُوَ الُ . قَ الِ صَ وِ الْ

ى»(متفق عليه). قَ أُسْ مُ وَ أُطْعَ
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١٧٧فقه العبادات المصور

الصيام في نظر الطب
أن الصيـام يفيـد يف عـالج األمـراض اجللديـة، والسـبب يف ذلك أنه يقلل نسـبة 
املـاء يف الدم فتقل نسـبته بالتـايل يف اجللد، مما يعمل عىل زيـادة مناعة اجللد ومقاومة 

امليكروبات واألمراض املعدية اجلرثومية.

توجيهات
ا مل خيصصه صىل اهللا عليه وسلم . ١ عىل املسلم أن يتقيَّد يف عبادته برشع اهللا، فال يصوم ما هنى الرشع عن صيامه أو حيدث صيامً

وَ  هُ نْهُ فَ يْسَ مِ ا لَ ا مَ ذَ نَا هَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ بصيام: كتخصيص يوم السابع والعرشين من رجب، أو نصف شعبان، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
» (رواه مسلم). دٌّ رَ

عىل املسلم اجتناب تعظيم شعائر الكفار، فال خيص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام أو غري ذلك.. ٢

صيام التطوع
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