
 

 

 
 

كلمات في أنواع صيام النوافل 
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  بسم اهللا الرحمـٰن الرحيم

 ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،احلمد هللا رب العاملني

  :بعدأما 

كفَّر فيها األعمال وتُــــ ،ضاعف فيها األعمال الصاحلاتتُ  ،فإن من رمحة اهللا بعباده أن هيأ هلم مواسم اخلريات

  .اتاجلن املؤمن يفدرجات فيها  عوترف ،السيئات

إىل  الفجر الذي هو حبس النفس عن األكل والشرب واجلماع من طلوع ،ومن هذه األعمال الصاحلة الصيام

  .غروب الشمس

  1الحكمة من مشروعية الصوم

 تعاىل له فاهللا ،واحلكيم مشتق من اُحلْكم ومن اِحلْكمة ،)احلكيم(اهللا تعاىل احلسىن من أمساء أن اعلم رمحك اهللا 

 ،نعلمهاوقد ال  ،قد نعلمهاوهذه اِحلكم  ،وأحكامه سبحانه يف غاية احلكمة والكمال واإلتقان ،احلكم وحده

  .وخيفى علينا الكثري منها ،وقد نعلم بعضها

 ِتبَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُ ﴿سبحانه وتعاىل  احلكمة من مشروعية الصيام يف قولهلعباده اهللا تعاىل  بنيقد و 

  . ﴾َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَعَلْيُكْم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم 

أن جيعل العبد بينه والتقوى هي  ،حتقيق التقوىهي الصيام من مشروعية الكربى تبني من اآلية أن احلكمة ف

  . نهوترك ما �ى ع ،فعل ما أمر اهللا بهب ، وذلكاهللا وقايةعذاب وبني 

  . حتقيق التقوىفالصيام من أعظم األسباب اليت تعني العبد على 

  :فمنها ،من مشروعية الصيامأخرى ِحكما وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا 

وهذه ِمْن  ،فالصيام ُهَو َكفُّ النـَّْفِس َعْن اَألْكِل َوالشُّْرِب َواجلَِْماعِ  ،َأنَّ الصَّْوَم َوِسيَلٌة إَىل ُشْكِر النـِّْعم .2

َها  ،ِم َوأَْعالَهاــــَــــ َجلِّ النِّعأَ  فَِإَذا  ،النـَِّعُم َجمُْهولَةٌ ألن  ،َقْدَرَهااإلنسان يـَُعرُِّف  خالل فرتة الصومَواالْمِتَناُع َعنـْ

  .شكر اهللا عليهاَعَلى الصوم عنها فـََيْحِمُلُه َذِلَك  ،ف قدُرهاوُعرِ  فُِقَدْت ُعرَِفتْ 

الصيام سبب لكسر للنفس ألن  ،حرماتالـُمــ ِمنعله ما حرَّم اهللا فِ ٌة إَىل ترك َوِسيلَ  ومن ِحكم الصوم أنه -2

الشبع والرِّي ومباشرة النساء فإ�ا مداومة ، أما ، فعندئذ ختضع للحق وتلني للخلقَشرِهها وأَشرِهاواحلد من 

  .حتمل على األَشر والبطر

                                                           
وكذلك من  ،http://islamqa.info/ar/26862:   »سؤال وجواب ،اإلسالم«باختصار وتصرف من موقع منقول هذا الفصل  1

  .، وزدت عليها ما يسر اهللا زيادتهحل بن عثيمني رمحه اهللا، للشيخ حممد بن صا»جمالس شهر رمضان«ا�لس التاسع من 
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َوِإَذا  ،َألنَّ النـَّْفَس إَذا َشِبَعْت َمتَنَّْت الشََّهَواتِ  ،ْهَوةِ التغلب على الشَّ عني النفس على يُ  ومن ِحكم الصوم أنه -3

 اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءة َمنْ  ،يَا َمْعَشَر الشََّبابِ : صلى اهللا عليه وسلم َولَِذا قَاَل النَِّيبُّ  ،َجاَعْت اْمتَـنَـَعْت َعمَّا تـَْهَوى

  1.ءفَِإنَُّه َلُه ِوَجا ،َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْومِ  ،َوَأْحَصُن لِْلَفرْجِ  ،رِ فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبصَ  ،فـَْلَيتَـَزوَّجْ 

  .ومعىن ِوجاء أي قاطع للشهوة ،النكاح والتزوجوالباءة أي 

َق َأملََ اجلُْوِع ِيف بـَْعِض فَِإنَّ الصَّائَِم إَذا َذا ،ُموِجٌب لِلرَّْمحَِة َواْلَعْطِف َعَلى اْلَمَساِكنيِ  ومن ِحكم الصوم أنه -4

 ،�مَوالرَّْمحَُة  مفـَُتَسارُِع إلَْيِه الرِّقَُّة َعَلْيهِ  ،وهم الفقراء واملساكني ،اَألْوقَاتِ  غالبذََكَر َمْن َهَذا َحالُُه ِيف ت ؛اَألْوقَاتِ 

  .التعاطف يف ا�تمع وزرع ،الصوم سبباً للعطف على املساكني فيصري ،موالصدقة عليه ،مبِاِإلْحَساِن إلَْيهِ 

 ،فتقل منه املعاصي ،فتضعف وسوسته لإلنسان ،له اوإضعاف ،لِلشَّْيطَانِ  اقـَْهر ومن ِحكم الصوم أن فيه  -5

فبالصيام ، 2النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلككما  ،وذلك ألن الشَّْيطَان َجيْرَِي ِمْن اْبِن آَدَم َجمَْرى الدَّمِ 

  .املعاصيوترك  ،فتنبعث القلوب إىل فعل اخلريات ،ويقل نفوذه ،فعُ تضيق جماري الشيطان فيض

 ،ما �وى نفسه مع قدرته عليهالصائم فيرتك  ،على مراقبة اهللا تعاىل النفسدرب يُ  ومن ِحكم الصوم أنه -6

  .لعلمه باطالع اهللا عليه

  . تعاىلفيما عند اهللا اوترغيب ،يف الدنيا وشهوا�ا اتزهيدومن ِحكم الصوم أن فيه  -7

وذلك ألن الصائم يف الغالب تكثر  ،لمؤمن على اإلكثار من الطاعاتل اتعويدومن ِحكم الصوم أن فيه  -8

  .فيعتاد ذلك ،الصالةو  مثل ذكر اهللا وقراءة القرآن ،تهاطاع

دة ومن ِحَكِم الصوم ما يرتتب عليه من الفوائد الصحية اليت حتصل بتقليل الطعام وإراحة ِجهاز اهلضم مل -9

  .معينة

  . نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا لتحقيقها ويعيننا على حسن عبادته ،احلكم من مشروعية الصيام أهمفهذه 

  ثواب الصيام

 وسلم  عليه صلى اهللامسعت رسول اهللا : أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قالعن ف ،الصيام أجره عظيم

 : يقول

  3.ن النار سبعني خريفاباعد اهللا وجهه عمن صام يوماً يف سبيل اهللا 

  .املراد سبعني سنةفيكون  ،السنةكناية عن واخلريف  

  .دخول النارِمن  األمنُ تلك املباعدة وُمقتضى 

                                                           
 .عن ابن مسعود رضي اهللا عنه) 5065(رواه البخاري  1
 .عن صفية رضي اهللا عنها) 2175(ومسلم ) 2039(رواه البخاري  2
 ).1153(ومسلم ) 2840(رواه البخاري  3
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  ُمــرين بأمر ينفعين اهللا به: فقال وسلم عليه صلى اهللاوسأل أبو أمامة الباهلي رضي اهللا عنه رسول اهللا.  

  1.ثل لهفإنه ال مِ  بالصيامعليك : فقال

  رضي اهللا عنه فعن سهل بن سعد  ،الصوم أن اهللا أعد ألهل الصيام بابا يف اجلنة ال يدخل منه سواهم فضائلومن

ال  ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،الريان :إن يف اجلنة بابا يقال له :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق :قال

ــغلِ أُ  والفإذا دخ ،يدخل منه أحد غريهم ال ،فيقومون؟ أين الصائمون: يقال ،يدخل معهم أحد غريهم ق فلم يدخل ـ

  2.منه أحد

  مسعت رسول : قالرضي اهللا عنه فعن عثمان بن أيب العاص  ،من النار) أي وقاية(ُجــــنَّـــة  هأنالصوم  فضائلومن

 3.كُجنة أحدكم من القتال  ،الصيام ُجنة من النار: قولي اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ،اخلطايا يُـــــَكــــفِّرأنه صوم ال فضائلومن :

  4.والنهيوالصدقة واألمر  والصيامفتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تكفرها الصالة 

 ،يام حبقوقهم وتأديبهم وتعليمهميف القأي ما حيصل من اإلمث بسبب التفريط ) فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره(ومعىن 

  .ه عبادة الصوم فيغفر اهللا له تقصريهرُ ـــــفِّ ـــــكَ ــــــفإنه تُ 

  .أي األمر باملعروف والنهي عن املنكر) األمر والنهي(ومعىن 

  فصل

و الركن وه ،رمضانوهو صيام شهر  ،واجب الفرضفصيام  ،مستحبفرض وصيام صيام  ،والصيام نوعان

صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قالف ،ان اإلسالمالرابع من أرك

 ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،إال اهللا وأن حممًدا عبده ورسوله إلـٰهشهادة أن ال  ،ُبين اإلسالم على خـمس: قولي

  5.وصوم رمضان ،وحج البيت

: فاألول ،أنواع مثانيةوهو  ،األخرى غري أيام شهر رمضان رالشهو وهو صيام أيام من  ،الصوم املستحبأما و 

أفضل الصيام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال فعن ،»احملرم«صيام شهر اهللا 

  6.وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ،بعد شهر رمضان شهر اهللا احملرم

                                                           
َعَلْيَك بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َال : قَالَ . بعمل يدخلين اجلنةُمْرِين : قـُْلتُ : أمحد ولفظ ،واللفظ للنسائي ،)5/249(أمحد و  ،)2840(النسائي رواه  1

  . عليك بالصيام: مث أتيته الثانية فقال يل. َلهُ ِعدل 

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: »املسند«وقال حمققو  ،صححه األلباين رمحه اهللاواحلديث 
  .لفظ للبخاريوال ،)1152(ومسلم  ،)1896(رواه البخاري  2
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: »املسند«وقال حمققو  ،)4/22(رواه اإلمام أمحد  3
  )144(، ومسلم )525( اريرواه البخ 4
 .له واللفظ ،)16(ومسلم ) 8(رواه البخاري  5
 ). 1163(رواه مسلم  6
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  : والدليل عليه حديث عائشة رضي اهللا عنها ،وافل صيام شهر شعبانمن صيام الن الثانيوالنوع 

  1.وما رأيته أكثر صياما منه يف شعبان ،صلى اهللا عليه وسلم استكمل صيام شهر إال رمضانوما رأيت النيب 

من الشهور ما  من شهرمل أرك تصوم : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالسأل أسامة بن زيد رضي اهللا عنه و 

  ؟من شعبان تصوم

فَُأِحبُّ  ،َوُهَو َشْهٌر تـُْرَفُع ِفيِه اْألَْعَماُل ِإَىل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  ،َذِلَك َشْهٌر يـَْغُفُل النَّاُس َعْنُه بـَْنيَ َرَجٍب َوَرَمَضانَ : فقال 

  2.َأْن يـُْرَفَع َعَمِلي َوأَنَا َصائِم

حبسب ما  -حمرم وشعبان  –الشهرين هـٰذين م أيام االستكثار من صياغري أنه ينبغي التنبه إىل أن األفضل هو 

فهذا قليلة كله إال أيام   هأو صام ،ثلثيه فهذا حسن ربع الشهر أو نصفه أوفمن صام  ،واملسلمةيتيسر للمسلم 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمنا أن  -سواء حمرم أو شعبان  –الشهر كله  يستكمل صيامولكن ال  ،أفضل

  . م شهر كامال إال شهر رمضانال نستكمل صيا

من املعلوم أن العمل الصاحل مستحب فإنه  ،ذي احلجةشهر األوائل من صيام التسع هو والنوع الثالث 

والدليل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حيث أمته  ،ذي احلجةشهر استحبابا شديدا يف العشر األول من 

  .ا العمل يف أيام أفضل منها يف هذهم: على العمل الصاحل يف العشر من ذي احلجة

  وال اجلهاد؟: فقال الصحابة رضي اهللا عنهم

  3.إال رجل خرج ُخياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ،وال اجلهاد: قال

إظهاراً  ،يف املساجد واملنازل والطرقات بذلك واجلهر ،د والتهليل والتسبيحالتكبري والتحمي يف هذه األيام نُّ سَ فيُ 

 :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ،عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماف ،وإعالناً بتعظيم اهللا تعاىل ،للعبادة

فأكثروا فيهن من التهليل  ،العمل فيهن من هذه األيام العشرمن ما من أيام أعظم عند اهللا وال أحب إليه 

  4.والتكبري والتحميد

  .وهللا احلمد ،اهللا أكرب ،واهللا أكرب ،إال اهللاإلـٰه ال  ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب: هيوصفة التكبري 

  .وهناك صفات أخرى

                                                           
 ). 1165(مسلم و  ،)1969(البخاري رواه  1
  .»املسند«وحسنه حمققو  ،)5/201(رواه أمحد  2
  ).969(البخاري رواه  3
  . حديث صحيح: »املسند«وقال حمققو ) 2/75(محد أأخرجه  4
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وشرب  أل�ا أيام أكل ،1وأيام العيد ال جيوز صيامها ،إال يوم العاشر ألنه عيد ،كما ُيشرع يف هذه األيام الصيام

فعن هنيدة بن  ،ةذي احلجمن شهر تسع األيام ال عليه وسلم يصوم وقد كان النيب صلى اهللا ،وذِكر هللا تعاىل

وسلم يصوم صلى اهللا عليه  رسول اهللاكان : ج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالتخالد عن امرأته عن بعض أزوا 

  2.ميسنيـأول اثنني من الشهر وخ: ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر ا منتسع

لقول النيب صلى اهللا  ،استحبابا شديدامستحبٌّ  - 3وهو يوم عرفة –صوم اليوم التاسع من شهر ذي احلجة و 

  .4)أحتسب على اهللا أن يُــَكــفِّر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده صيام يوم عرفة: (عليه وسلم

غري الصوم من يشرع ويف يوم العيد  ،كما تقدمأما اليوم العاشر من ذي احلجة فال جيوز صومه ألنه يوم عيد  

  .وهذا من أجل األعمال يوم العيد ،األضحية تقربا هللا سبحانه وتعاىل ذبحاألعمال الصاحلة كالتكبري و 

كان : والدليل على هذا حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت ،اإلثنني واخلميسيومي صيام : والنوع الرابع

  5.يتحرى صوم اإلثنني واخلميس صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

البيض ألنه ومسيت ب ،لث عشر والرابع عشر واخلامس عشروهي الثا ،األيام البيضصيام  الخامسوالنوع 

قال رسول اهللا : والدليل على أفضلية الصوم فيها حديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال ،يشتد فيها بياض القمر

  6.إذا ُصمت من الشهر ثالثة أيام فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة ،يا أبا ذر: صلى اهللا عليه وسلم

  6.عشرة

ثالث : يأمرنا أن نصوم البيض صلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا : ملحان رضي اهللا عنه قالوعن قتادة بن 

  7.ُهــنَّ كهيئة الدهر: وقال. عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة

ثالثة أيام كان  هذه الفمن صام  ،ألن احلسنة بعشرة أمثاهلا ،أي من حافظ عليها كان كمن صام سنته كلها

 ،كل الشهور كان كمن صام عمره كله  يف هاافظ على صيامــــــمن حو  ،ي الشهر كامالأ ،كمن صام ثالثني يوما

  .فجعل الثواب الكثري على العمل القليل ،وهذا من فضل اهللا على هذه األمة أن جعل احلسنة بعشرة أمثاهلا

                                                           
عبيد موىل أبن أزهر أنه شهد العيد يوم األضحى مع عمر بن اخلطاب رضي عن أيب ) 5571(األثر الذي رواه البخاري ويدل لذلك  1

ـٰذين هاكم عن صيام هـــــــإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ن ،سيا أيها النا: فصلى قبل اخلطبة مث خطب الناس فقال ،اهللا عنه

   .تأكلون  نسككم وأما االخر فيومٌ  ،أما أحدمها فيوم فطركم من صيامكم ،العيدين 

 .أضاحيهمنُـُسـِكـهم أي يعين عيد األضحى الذي يأكل فيه الناس من 
  .وصححه األلباين ،واللفظ له ،)2417( والنسائي ،)2437(رواه أبو داود  2
  .ُسـمِّـي بذلك ألن احلجاج يقفون فيه يف منطقة عرفة يدعون اهللا إىل غروب الشمس 3
  .سيأيت خترجيه إن شاء اهللا 4
  .وصححه األلباين رمحه اهللا) 745(الرتمذي رواه  5
  .حسن صحيح: وقال األلباين رمحه اهللا ،)761(الرتمذي رواه  6
  .األلباين رمحه اهللا وصححه ،)2449(أبو داود رواه  7
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هذه األفضلية  والدليل على ،من أوسط الشهر أو أوله أو آخره ،صيام ثالثة أيام من كل شهر السادسوالنوع 

فإن ثالثة أيام من الشهر  وصم: عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهمال صلى اهللا عليه وسلم قول النيب 

  1.الدهر مثل صياموذلك  ،احلسنة بعشر أمثاهلا

بصيام : بثالث لن أَدَعُهن ما عشتصلى اهللا عليه وسلم أوصاين حبييب : رضي اهللا عنه قالوعن أيب الدرداء 

 2.بأن ال أنام حىت أُوتِرو  ،وصالة الضحى ،ثالثة أيام من كل شهر

فعن أيب أيوب  ،صيام ست أيام من شهر شوالمن األيام الفاضلة اليت يستحب الصيام فيها  والنوع السابع

ان مث أتبعه ستا من شوال كان  من صام رمض: األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  3.كصيام الدهر

 ،يوم عاشوراءما سنتكلم عنه يف هذا املقال وهو من األيام الفاضلة اليت يستحب الصيام فيها  والنوع الثامن

فإنه  ،لطيفة مناسبةهذا اليوم له  وتعظيم ،من السنة اهلجرية بالتقومي اإلسالميوهو اليوم العاشر من شهر حمرم 

صام موسى عليه السالم يوَم العاشر من  ؛وأغرق فرعونَ عليه الصالة والسالم من الغرق موسى نبيه هللا ملا أجنى ا

 –صامه أهل الكتاب أيضا مث  ،فرعوَن وقومه وإغراق ،من الغرق حمرم شكرًا هللا على نعمته عليه بإجنائه وقومه

فكانت  ،من أهل الكتاببدون األصنام وليسوا ـــالذين كانوا يعاجلاهلية عرب تلقته مث  ،-وهم اليهود والنصارى 

 ؛املدينَة مهاجراً صلى اهللا عليه وسلم قدم الرسول مث ملا  ،قبل اإلسالم ومه يف جاهليتهاــــــتصيف مكة قريٌش قبيلة 

  ؟ هذا اليوم الذي تصومونهما : سأهلمف ا يوم عاشوراءِصيامً اليهود  وجد

  .هفنحن نصوم ،فصامه موسى شكراً  ،قومهق فرعوَن و وغرَّ  ،قومهموسى و أجنى اهللا فيه  ،عظيميوٌم هذا : قالواف

رسول اهللا صلى اهللا عليه فصامه  ،)نحن أحق وأوىل مبوسى منكمف: (صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللاقال هلم ف

  4.وأمر بصيامهوسلم 

  5.موشارا�َ  ُحِليَّهمنساءهم فيه ويُلِبسون  ،بل كانت اليهود تتخذ ذلك اليوم عيدا

  .الشارات هي اللباس احلسن اجلميلو 

كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية، : ورضي اهللا عنها ،قالت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلمو 

فلما فُِرض شهر  ،هاجر إىل املدينة صامه وأمر بصيامهفلما  ،وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه

  6.شاء تركه من شاء صامه ومن: رمضان قال

                                                           
 ).1159(ومسلم  ،)1976( البخاريرواه  1
 ).1159(ومسلم  ،)1976( البخاريرواه  2
 ). 722(رواه مسلم  3
  .واللفظ ملسلم ،)1130(ومسلم ) 2004(رواه البخاري  4
  ).2005(رواه البخاري  ،ويف الباب عن أيب موسى رضي اهللا عنه ،)1131(رواه مسلم  5
  .)1126(مسلم و ) 1892(البخاري رواه  ،ويف الباب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ،)1125(مسلم و ) 2002( البخاريرواه  6
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 .أي يُعظمو�ا بوضع الستور عليها من القماش وحنوه 1.كان يوما تُــسرت فيه الكعبة: وقالت

  2.3مه اليهود والنصارىعظِّ إن يوم عاشوراء كانت تُ : بل قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

  فصل

فله عاشوراء يوم أن يصوم ن من شاء مسلمني أـالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال رمضان أخرب اهللا صيام َفرضملا و 

فمن صامه   ،مستحبصوم بل هو  ،مبعىن أن صيامه ليس فرضا كصيام رمضان ،ومن شاء مل يصم ،أن يصومه

  .كان له األجر الوفري بإذن اهللا

  فصل

  ما هي فضيلة صيام يوم عاشوراء وما هو ثوابه؟: قد يتساءل املسلم فيقول

النيب صلى فقد سأل رجل  ،السنة املاضيةيف  صغائر ا ارتكبه اإلنسان من ذنوبٍ مر فِّ ــكَ ـــصيامه يُ فاجلواب أن 

  كيف تصوم؟: اهللا عليه وسلم

  4.فهذا صيام الدهر كله ،ورمضان إىل رمضان ،ثالث من كل شهر: فقال

  .أحتسب على اهللا أن يُــَكــفِّر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده ،صيام يوم عرفة

  5.السنة اليت قبلهيُــَكــفِّر أحتسب على اهللا أن ء وصيام يوم عاشورا

وهذا من فضل اهللا املاضية فإن اهللا ُيَكفُِّرها بصيام هذا اليوم، بها اإلنسان يف السنة اليت ارتكالصغار اخلطايا ف

التوبة الصادقة، ، وأما اخلطايا الكبائر فإن اهللا ُيَكفُِّرها بعلينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفري ذنوب سنة كاملة

  .واهللا ذو الفضل العظيم

كما   ،شديد احلرص على صيامهصلى اهللا عليه وسلم  وملا كان صيام يوم عاشوراء �ذه املثابة فقد كان النيب 

على اهللا َله ــفضَّ صيام يوم يتحرَّى  النيب صلى اهللا عليه وسلمما رأيت : عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال

  1.شهر رمضان ،وهذا الشهر ،يوم عاشوراء ،اليوم غريه إال هذا

                                                           
  ).  1592(رواه البخاري  1
  : 62آية  ،تفسري سورة البقرةقال ابن كثري رمحه اهللا يف  2

من أنصاري إىل اهللا قال : (عليه السالمكما قال عيسى   ،أنصار أيضا: وقد يقال هلم  ،لتناصرهم فيما بينهم) أي نصارى(مسوا بذلك 

   .انتهى كالمه .إ�م إمنا ُســـمُّوا بذلك من أجل أ�م نزلوا أرضا يقال هلا ناصرة: وقيل  ،)احلواريون حنن أنصار اهللا

 .الناصرة بفلسطنيبلدة يعين : قلت
  ).1134(رواه مسلم  3
ثالثة أيام ، فيكون صوم ثواب من صام كل السنة، ألن اهللا يضاعف احلسنات، أي إن ثوابه ك)فهذا صيام الدهر كله: (قوله يف احلديث 4

  .من كل شهر تعادل صوم الشهر كله، و�ذا يكون من فعل ذلك كمن صام العام كله
   . عن أيب قتادة رضي اهللا عنه) 1162(رواه مسلم  5
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  :رمحه اهللابن رجب قال فـي الـسـفــر خشية فواته،  يصومون عاشوراء حىتالصاحل لسلف اطائفة من قد كان و 

بيعي، والـزهـري، إسحاق السَّ  وبن عباس، وأبوكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء يف السفر، منهم ا

  .3"عاشوراء يفوتإن عدة من أيام أخر، و رمضان له إن : "2قالو 

   .صام عاشوراء يف السفرونص أمحد على أنه يُ 

 4.انتهى كالم ابن رجب رمحه اهللا

  فصل

ع ــــــيِّ ـــــبَ رُّ ــــفعن ال ،طاعة اهللاتعويدًا هلم على يف يوم عاشوراء كان الصحابة رضي اهللا عنهم يصّومون صبيا�م وقد  

إىل قرى  - أي يف الصبح –أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم غداة عاشوراء  :قالترضي اهللا عنها ذ وَّ ـــــعَ ـــــبنت مُ 

  .)ومن أصبح صائماً فليصم ،من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه: (األنصار

ناه فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطي ،5هنم صبياننا وجنعل هلم اللعبة من العِ صوِّ ـــــونُ  فكنا نصومه بعدُ : قالت

  6.ذاك حىت يكون عند اإلفطار

  .أي إذا بكى الطفل أثناء اليوم يريد الطعام أعطيناه ما يلهيه من اللُّــعب حىت يأيت وقت اإلفطار

  فصل

إىل  بقيتلئن (: النيب صلى اهللا عليه وسلمودليل ذلك قول  ،ومن ُسنن صيام يوم عاشوراء صوم يوم التاسع معه

النيب لكن و  ،التاسع مع العاشر نَّ ت ألصومَ مقبل ومل أمُ ـلئن بقيت إىل العام ال يعين ،7)قابل ألصومنَّ التاسع

  .يدرك عاشوراء من السنة املقبلةصلى اهللا عليه وسلم تويف قبل أن 

يصومون اليهود  كان  فقد  ،يف صيامهمباليهود املسلمون مع العاشر أال يتشبه وعلة تشريع صيام يوم التاسع 

مع العاشر فأرشد إىل صيام اليوم التاسع  ،يب صلى اهللا عليه وسلم التشبه �م يف عبادا�مالن هَ رِ كَ فَ  ،العاشر

أن يتميز أتباعها يف عبادا�م عن غريهم من أصحاب  ،الشريعة اإلسالمية خصائصوهذا من  ،لتنتفي املشا�ة

  .وال يتشبهوا �م األخرىامللل 

  

                                                                                                                                                                      
 ).1132(ومسلم ) 2006(رواه البخاري  1
 .أي الزهري 2
 .، ط دار الكتب العلمية)3/367( »اإلميان شعب«البيهقي يف ه أخرج 3
  .دمشق –دار ابن كثري : الناشر ،5ياسني حممد السواس، ط : حتقيق ،110ص ، »فيما ملواسم العام من الوظائف لطائف املعارف« 4
 . العهن هو القطن 5
 . عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما) 1136(ومسلم ) 1960(رواه البخاري  6
 . عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما) 1134(مسلم رواه  7
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  فصل

  مها صيام نفل؟هل هناك أيام منهيٌّ عن صيا: فإن سأل سائل

وأيام  ،ويوم عيد األضحى ،يوم عيد الفطروهي  ،هناك أيام ينهى عن صيامها صيام نفل ،نعم: فاجلواب

بن اخلطاب رضي اهللا شهدت العيد مع عمر : عن عبيد موىل بن أزهر قالف ،تشريق وهي األيام الثالثة بعدهال

واليوم  ،طركم من صيامكميوم فِ  ،م عن صيامهمايومان �ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلذان ٰـ ه: نه فقالع

  1.اآلخر تأكلون فيه من نسككم

وهي ما يذحبه املسلم يف يوم العيد من األضاحي من الغنم أو البقر أو اإلبل  ،ومعىن ُنِسِكُكم أي ذبيحتكم

  .تقربا هللا سبحانه وتعاىل

وأما إذا صام معه يوما قبله أو  ،كان مفردا  والنوع األخري من األيام اليت ينهى عن صيامها هو يوم اجلمعة إذا

ال : قال صلى اهللا عليه وسلموالدليل على ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب  ،يوما بعده فال بأس

  2.يصومنَّ أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو بعده

*********************  

 ،أوله وآخره ،هرَّ ــعالنيته وسِ  ،هلَّ ــــوجُ  هُ ــــقَّ دِ  ،اغفر لنا ذنبنا كلهو  ،يئاتنااللهم تب علينا واعف عنا وجتاوز عن خط

  . ما علمنا منه وما مل نعلم

على كل إنك  ،كعبادتوحسن  كوشكر  ككر على ذِ  أِعــنَّاو  ،كيُرضيالعمل مبا  وارزقنا ،المسبل السَّ اللهم اهدنا 

  .موعلى آله وصحبه وسلِّ  ،بينا حممدوصلى اهللا على ن ،وباإلجابة جدير ،شيء قدير

  .واحلمد هللا رب العاملني

 10املوافق  ،من اهلجرة النبوية املباركة 1435ماجد بن سليمان الرسي يف السادس من شهر حمرم لعام  ،كتبه

  ميالدي 2013من شهر نوفمرب لعام 

العشرين من املوافق  ،هجري 1439عام مجادى األوىل من من شهر  الثالثإعادة النظر فيه يف مث يسر اهللا 

  ميالدي 2018عام شهر يناير من 

                                                           
 .)1137(ومسلم ) 1990(رواه البخاري  1
 .)1144(ومسلم ) 1985(رواه البخاري  2
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	والنوع السابع من الأيام الفاضلة التي يستحب الصيام فيها صيام ست أيام من شهر شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.  
	والنوع الثامن من الأيام الفاضلة التي يستحب الصيام فيها ما سنتكلم عنه في هذا المقال وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم من السنة الهجرية بالتقويم الإسلامي، وتعظيم هذا اليوم له مناسبة لطيفة، فإنه لما أنجى الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من الغرق وأغرق فرعونَ؛ صام موسى عليه السلام يومَ العاشر من محرم شكراً لله على نعمته عليه بإنجائه وقومه من الغرق، وإغراق فرعونَ وقومه، ثم صامه أهل الكتاب أيضا – وهم اليهود والنصارى -، ثم تلقته عرب الجاهلية الذين كانوا يعـــبدون الأصنام وليسوا من أهل الكتاب، فكانت قبيلة قريشٌ في مكة تصــــــومه في جاهليتها قبل الإسلام، ثم لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينةَ مهاجراً؛ وجد اليهود صِيامًا يوم عاشوراء فسألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟  
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