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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  حديث شريف 

روى اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل عن أيب سعيد اخلدري 
  :يقول مسعت رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال

  من صام يوًما يف سبيل اهللا باعد«
  »اهللا وجهه عن النار سبعني خريفًا
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  مقدمة 

ودعانا ، آنوعلمنا احلكمة والقر، احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم
وأشكره على منه ، مباركًا للعبادات ومنها الصيام أمحده محداً

  . وإحسانه
وأشهد أن حممًدا ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  . عبده ورسوله 
 ُيْصِلْح * َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسِديًدا

كُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز لَكُْم أَْعَمالَ
  ]. ٧١ – ٧٠: األحزاب[ فَْوًزا َعِظيًما
  :وبعد

الصوم من العبادات اخلفية اليت ال مثيل هلا كما يف احلديث 
وترويضها على ، وهو يعمل على إعداد النفوس. »فإنه ال مثيل له«

  . تقوى اهللا
فتنة الرجل يف «: هو كفارة للخطيئات قال رسول اهللا و

أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصالة 
رواه البخاري  »والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  . ومسلم عن حذيفة رضي اهللا عنه
فهذا الكتاب أعددته رغبة يف نشر اخلري وتعاوًنا مع املسلمني 

تقوى وبياًنا جململ صيام أيام النفل مع العمل على على الرب وال
املنهل املشروب يف صيام : (الطرح املختصر لتوصيل الفائدة ومسيته
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وأن ، واهللا تعاىل أسأله أن جيعله خالًصا لوجهه، )النفل املشروع
  . ينفع به

  . وآخر دعوانا أن احلمد له رب العاملني، واهللا املوفق
  

  املؤلف 
  الدريويش  عيسى بن إبراهيم

  ٦٢٢٢٧٣٠/٠٤: هاتف
  ٠٥٥٣٨٩٢٢٤: جوال

  ٢٥١ ب . ص
  حمافظة دومة اجلندل
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  فضائل الصوم عامة 

روى اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل عن أيب هريرة رضي اهللا 
خللوف فم الصائم ، والذي نفسي بيده«: قال رسول اهللا: عنه قال

ا ترك إمن: يقول اهللا عز وجل. أطيب عند اهللا من ريح املسك
  . »فالصيام يل وأنا أجزي به، شهواته وطعامه وشرابه من أجلي

البخاري ومسلم رمحهما اهللا عن سهل بن : وروى الشيخان
يقال له ، إن يف اجلنة بابا«: قال سعد رضي اهللا عنه أن النيب 

يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد ، الريان
فيدخلون فإذا دخلوا ، قومونأين الصائمون؟ في: يقال. غريهم

  . »أغلق فلم يدخل منه أحد
وروى اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل عن أيب سعيد اخلدري 

من صام يوًما يف «: يقول مسعت رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال
  . »سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا

بن عامر رضي  وروى اإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل عن عقبة
من صام يوًما يف سبيل اهللا عز «: قال رسول اهللا : اهللا عنه قال

  . »وجل باعد اهللا منه جهنم مسرية مائة عام
  ما جاء يف صيام نفل احملرم 

روى أبو داود والترمذي وأمحد والبيهقي عن أيب هريرة رضي 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر «: قال رسول اهللا : اهللا عنه قال
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  . »وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل،  احملرماهللا
روى أبو داود والترمذي وأمحد والبيهقي عن أيب هريرة رضي 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر «: قال رسول اهللا : اهللا عنه قال
  . »وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل، اهللا احملرم

يرة رضي اهللا عنه وروى اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل عن أيب هر
شهر «: سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال أن رسول اهللا 

  . »اهللا احملرم
: وروى ابن أيب شيبة عن النعمان بن سعد رضي اهللا عنه قال

أخربين بشهر أصومه بعد ، يا أمري املؤمنني: أتى عليا رجل فقال
 لقد سألتين عن شيء ما مسعت أحدا يسأل عنه بعد: فقال. رمضان

إن كنت صائًما شهًرا «: فقال رجل مسعته يسأل عنه رسول اهللا 
، وفيه يوم تاب فيه قوم، فصم احملرم؛ فإنه شهر اهللا، بعد رمضان

  . »ويتاب فيه على آخرين
جاء رجل إىل النيب : وله أيًضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال، يا رسول اهللا: فقال :
  . »هر اهللا الذي يدعونه احملرمش«

  ما جاء يف صيام يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من حمرم يسن صومه عند مجاهري 
وذكر ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا تعاىل يف ، العلماء سلفًا وخلفًا

قال اإلمام القرطيب رمحه اهللا : قال) إحتاف أهل اإلسالم(كتابه 
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وهو يف األصل . من عاشر للمبالغة والعظمعاشوراء معدول : تعاىل
صفة لليلة العاشر؛ ألنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم للعقد 

  . واليوم يضاف إليها
إال أهنم ملا ، فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، فإن قيل يوم عاشوراء

، فاستغنوا عن املوصوف، عدلوا به عن الصيغة غلبت عليه االمسية
  . فيوم عاشوراء العاشر، هذاوحذفوا الليلة وعلى 

روى البخاري ومالك وأبو داود والترمذي رمحهم اهللا تعاىل 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف : قالت عائشة رضي اهللا عنها

فلما قدم املدينة ، يصومه يف اجلاهلية وكان رسول اهللا ، اجلاهلية
، من شاء صامه«: فلما فرض رمضان قال، وأمر بصيامه، صامه
  . »شاء تركه ومن

ولعل قريًشا استندوا يف صومه : وقال القرطيب رمحه اهللا تعاىل
ويؤيده أهنم كانوا ، إىل شرع من مضى كإبراهيم عليه السالم

  . يعظمون ذلك اليوم بكسوة الكعبة
، وكذلك اليهود والنصارى يف ذلك الزمن يعظمون هذا اليوم

ا اهللا عن ابن ويصومونه ملا رواه اإلمام مسلم وأبو داود رمحهم
، يوم عاشوراء ملا صام رسول اهللا : عباس رضي اهللا عنهما قال

. إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يا رسول اهللا: وأمر بصيامه قالوا
فلم  »إذا كان العام املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع«: فقال

  . يأت العام املقبل حىت تويف رسول اهللا 
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  : يومفضيلة صيام هذا ال
روى اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل عن أيب قتادة رضي اهللا عنه 

صوم يوم عرفة يكفر سنتني ماضية «: قال رسول اهللا : قال
  . »ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية

وروى األئمة البخاري ومسلم والبيهقي وأمحد رمحهم اهللا عن 
يتحرى صيام  يب ما رأيت الن: ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

وهذا الشهر يعين ، يوم فضله على غريه إال هذا اليوم، يوم عاشوراء
  . شهر رمضان

  : مراتب صيام يوم عاشوراء
  : ذكر العلماء أن صيام عاشوراء له ثالث مراتب

  . صوم التاسع والعاشر: األوىل
  . صوم العاشر: الثانية
  . صوم التاسع والعاشر واحلادي عشر: الثالثة
صح صيام العاشر وحده أو صيام التاسع والعاشر؛ ألن واأل

وذلك ، صيام العاشر هو األصل والتاسع والعاشر ملخالفة اليهود
  . »لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع«: لقول النيب 

هذا دليل استحباب الشافعي : قال البيهقي رمحه اهللا تعاىل
  . وغريه كأمحد وإسحاق صوم التاسع أيًضا

مع بني التاسع والعاشر ما أشار إليه خرب مسلم وحكمة اجل
وقيل حكمة ذلك ، املذكور من خمالفة اليهود يف إفراد العاشر
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وأرى صيام عاشوراء حىت لو وافق ، االحتياط لتحصيل عاشوراء
  . وما كان له سبب فعل يف وقت هنيه، مجعة؛ ألن عاشوراء سبب

  ما جاء يف صيام يوم عرفة

تاسع من شهر ذي احلجة شرع صيامه يوم عرفة هو اليوم ال
ملا رواه اجلماعة رمحهم اهللا تعاىل عن أيب ، وصيامه سنة، لغري احلاج

صوم يوم عرفة «: قال رسول اهللا : قتادة رضي اهللا عنه قال
وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ، يكفر سنتني ماضية ومستقبلة

  . »ماضية
عبد اهللا ابن  ويف لفظ رواه الترمذي كما يف حتفة األحوذي عن

صيام «: قال معبد الزماين عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن النيب 
يوم عرفة إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت بعده والسنة 

  . »اليت قبله
وقد استحب ، حديث أيب قتادة حديث حسن: قال أبو عيسي

  .أهل العلم صيام يوم عرفة إال بعرفة
ن سهل بن سعد رضي اهللا عنه وروى أبو يعلي رمحه اهللا ع

من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتني «: قال رسول اهللا : قال
  . »متتابعتني

  . رجاله رجال الصحيح: قال املنذري رمحه اهللا تعاىل
وروى الطرباين رمحه اهللا تعاىل بإسناد حسن عن أيب سعيد 

من صام يوم «: قال رسول اهللا : اخلدري رضي اهللا عنه قال
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وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له ، غفر له سنة أمامهعرفة 
  .»سنة

  : خالف العلماء يف صوم يوم عرفة ملن كان حاًجا
ذكر اإلمام احلافظ رمحه اهللا تعاىل خالف العلماء يف ذلك؛ 

، وال أبو بكر ،فقال ابن عمر رضي اهللا عنه مل يصومه رسول اهللا 
يقصد وهم يف عرفات أي . وأنا ال أصومه، وال عثمان، وال عمر
  . حجاًجا

وكان ابن ، وكان مالك والثوري رمحهما اهللا خيتاران الفطر
  . الزبري وعائشة رضي اهللا عنها يصومان يوم عرفة بعرفة

إذا مل يضعف عن ، ال بأس به: وقال قتادة رمحه اهللا تعاىل
  . الدعاء

يستحب صوم يوم عرفة لغري : قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل
  .فأحب إىل أن يفطر لتقويته على الدعاء، أما احلاج، احلاج

إن قدر على أن : وذكر عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل أنه قال
  . فذلك يوم حيتاج فيه إىل القوة، وإن أفطر، يصوم صام يعىن احلاج

واألكثر من العلماء على أن احلاج بعرفة يترك صوم عرفة؛ 
اج إىل أن ينشط احلاج ليتفرغ للذكر والدعاء؛ وألن ذلك حيت

  . ومن مث هذه هي السنة، بعرفة
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  ما جاء يف صيام الستة من شوال

روى اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه عن أيب أيوب 
، من صام رمضان«: قال األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

  . »مث أتبعه سًتا من شوال كان كصيام الدهر
وإن ، واحلديث صحيح حيتج به: ىلقال ابن حجر رمحه اهللا تعا

  . قال ابن عيينة وغريه إنه موقوف على أن صوم ستة من شوال سنة
قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف شرح مسلم كما ذكره 

واألفضل أن تصام الست : (الشوكاين يف نيل األوطار قال أصحابنا
شهر إىل فإن فرقها أو أخرها عن أوائل ال، متوالية عقب يوم الفطر

  ). آخره حصلت فضيلة املتابعة؛ ألنه يصدر أنه أتبعه سًتا من شوال
إمنا كان ذلك كصيام الدهر؛ ألن : قال العلماء رمحهم اهللا تعاىل

  . احلسنة بعشر أمثاهلا؛ فرمضان بعشر أشهر والستة بشهرين
  : آراء العلماء يف صيام الست من شوال

واستدلوا ، صيامهااستحب اإلمام أمحد والشافعي وداود  - ١
  . باحلديث آنف الذكر

كره اإلمام مالك وأبو حنيفة صيامها، قال الشوكاين رمحه  - ٢
هو : واستدال على ذلك بأنه رمبا ظن وجوهبا، وقال: (اهللا تعاىل

وذكر أن اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل استدل بأنه ما رأى ، باطل
  ). أحًدا من أهل العلم صامها
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ال خيفى أن الناس إذا تركوا : (ه اهللا تعاىلقال الشوكاين رمح
  ). العمل بسنة مل يكن تركهم دليل ترد به السنة

  ما جاء يف صيام داود عليه السالم

وهذا الصيام ، ويفطر يوًما، داود عليه السالم كان يصوم يوًما
سنة ملا رواه اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل عن عبد اهللا بن عمر رضي 

، إن أحب الصيام إىل اهللا تعاىل صيام داود«ًعا اهللا عنهما مرفو
وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم 

  . »وكان يصوم يوًما ويفطر يوًما، ثلثه وينام سدسه
ولك أجر ، صم يوًما«: قال له ويف رواية له أن رسول اهللا 

، صم ثالث أيام«: أنا أطيق أفضل من ذلك قال: قال »ما بقي
صم «: قال. إين أطيق أكثر من ذلك: قال »ولك أجر ما بقي

، أفضل الصيام عند اهللا صوم داود عليه السالم؛ كان يصوم يوًما
  . »ويفطر يوًما

، صم يوًما«: ويف رواية ملسلم وأيب داود رمحهما اهللا تعاىل قال
 »وهو صيام داود عليه السالم، وهو أعدل الصيام، وأفطر يوًما

ال أفضل « :يق أفضل من ذلك؟ فقال رسول اهللا إين أط: قلت
  . »من ذلك

أحب الصيام ، صم«: ويف رواية لإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل
  . »إىل اهللا عز وجل صوم داود؛ كان يصوم يوًما يفطر يوًما

أما من حيصل له بسببه ضعف أو ، وهذا الصيام ملن يقدر عليه
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   .فال يسن له، تركه لعمل واجب أو حنوه
ال ينبغي لإلنسان أن يوطن على نفسه : وهلذا يقول العلماء

  . عمالً إال إن علم أنه يطيقه عند كربه
  ما جاء يف صيام االثنني واخلميس 

صوم االثنني واخلميس حكمه سنة ملا رواه الترمذي رمحه اهللا 
يتحرى صوم  كان النيب «: تعاىل عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  . »االثنني واخلميس
: قال ويف رواية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

فأحب أن يعرض عملي ، تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس«
  . »وأنا صائم

وأميل إىل جواز صوم االثنني دون اخلميس ملن رغب صوم 
االثنني دون اخلميس ملا رواه اإلمام مسلم عن أيب قتادة رضي اهللا 

ذاك يوم ولدت فيه ويوم «: يوم االثنني قالعنه ملا سئل عن صوم 
  . »بعثت أو أنزل علي فيه

فهذه األحاديث تدل على استحباب صوم يوم االثنني 
أو صوم يوم االثنني وحده؛ ألهنما يومان تعرض فيهما ، واخلميس
  . األعمال

 »تعرض األعمال«: قوله: قال اإلمام املباركفوري يف التحفة
طلب : أي »عرض عملي وأنا صائمفأحب أن ي«على اهللا : أي

يرفع عمل « وهذا ال ينايف قوله : وقيل. الزيادة رفعة الدرجة
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للفرق بني  ؛»وعمل النهار قبل عمل الليل، الليل قبل عمل النهار
وتعرض يف هذين ، الرفع والعرض؛ ألن األعمال جتمع يف األسبوع

تعرض أعمال الناس يف كل مجعة «ويف حديث مسلم ، اليومني
فيغفر لكل مؤمن إال عبًدا بينه ، مرتني يوم االثنني ويوم اخلميس

  . »انظروا هذين حىت يصطلحا: فيقال، وبني أخيه شحناء
. وال ينايف هذا رفعها يف شعبان: قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل

وأحب أن يرفع عملي وأنا ، إنه شهر ترفع فيه األعمال«: فقال
  . ؛ جلواز رفع أعمال األسبوع مفصلة وأعمال العام جمملة»ئمصا

: ويقول، وتبكي إليه، وكان إبراهيم النخعي يبكي إىل امرأته
يبكي آخر : وكان الضحاك. اليوم تعرض أعمالنا على اهللا عز وجل

  . ال أدري ما رفع من عملي: ويقول، النهار
ب عن أبيه وروى ابن أيب شيبة يف املصنف عن العالء بن املسي

  . كان يصوم االثنني واخلميس أن رسول اهللا 
كان أبو هريرة : وله كذلك عن أيب عقبة رضي اهللا عنه قال

  . رضي اهللا عنه يصوم االثنني واخلميس
حدثنا الثقفي عن برد بن مكحول أنه كان يصوم االثنني : وقال
  . وكان عمر بن عبد العزيز يصوم يوم االثنني واخلميس. واخلميس
حدثنا أبو أسامة بن سعيد عن قتادة عن خالس أن علًيا : وقال

  . كان يصوم االثنني واخلميس
تتبعت كتب أهل العلم يف البحث عمن صام االثنني : قلت
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فوجدت خلقًا كثًريا من الصحابة والتابعني وغريهم ، واخلميس
وهلذا يرغب املسلم ملثل هذا ، كانوا يصومون االثنني واخلميس

  .عمال تعرض يف مثل هذين اليومنيخاصة أن األ
  ما جاء يف صيام البيض

هي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من : األيام البيض
وصيامها سنة ملا رواه اإلمام النسائي رمحه اهللا تعاىل . كل شهر عريب

صيام «: قال عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب 
وأيام البيض هي ثالث ، دهرثالثة أيام من كل شهر صيام ال
  . »عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة

 ويف لفظ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه جاء أعرايب إىل النيب 
فلم  فأمسك رسول اهللا ، فوضعها بني يديه، بأرنب قد شواها

فقال له رسول اهللا ، وأمسك األعرايب، وأمر القوم أن يأكلوا، يأكل
 :»قال. إين صائم ثالث أيام الشهر: قال »ما مينعك أن تأكل؟ :
  . »فصم الغر، إن كنت صائًما«

: وروى الترمذي رمحه اهللا تعاىل عن موسى بن طلحة قال
، يا أبا ذر«: قال رسول اهللا : مسعت أبا ذر رضي اهللا عنه يقول

إذا صمت من الشهر فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس 
  . »عشرة

ه اهللا تعاىل عن أيب ذر وجاء يف فضلها ما رواه الترمذي رمح
من صام من كل شهر «: قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال

فذلك صيام الدهر فأنزل اهللا تبارك وتعاىل تصديق ، ثالثة أيام
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اليوم بعشر  َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَهاذلك يف كتابه 
  . »أيام

ديث حسن، قال احلافظ هذا ح: قال أبو عيسى رمحه اهللا تعاىل
  . الذي يظهر أن املراد هبا البيض: رمحه اهللا تعاىل

  مواقف من صيام السلف
وملا كان الصوم كفارة للخطيئات ورفعة يف الدرجات علت 

، فصابروا صيام النفل قربة هللا، مهم السلف الصاحل لنوال الدرجات
أعظم  وتسابقوا يف الطاعات وغاية مناهم مراقبة رب الربيات لنوال

فكانوا يصومون صيام النفل طلًبا ملا عند اهللا عز وجل ، الدرجات
  . من املثوبات

  . ولنرى كيف كان السلف حيرصون على صيام النفل
  : فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

ذكر ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه صفة الصفوة أن عمر 
  . دهوكان يسر، رضي اهللا عنه كان يكثر من الصوم

سرد الصوم ال يستلزم : قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل
  . بل املراد أنه كثري الصوم، صوم الدهر

  : وهذا عثمان رضي اهللا عنه
كان عثمان رضي : قال عنه أبو نعيم رمحه اهللا تعاىل يف احللية

  . ومن الليل السجود والقيام، اهللا عنه حظه من النهار اجلود والصيام
  . وهو صائم، ًضا أن عثمان قتلوروى أي
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  : وهذا عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه
فروى البخاري رمحه اهللا تعاىل عن عبد اهللا ، كان يكثر الصوم

فكان يتعاهد كنته ، أنكحين أيب امرأة ذات حسب: بن عمرو قال
نعم الرجل من رجل مل : فيسأهلا عن بعلها فتقول، )أي زوج الولد(

، فلما طال ذلك عليه، ومل يفتش لنا كنفًا منذ أتيناه، فراًشايطأ لنا 
 »كيف تصوم؟«: فقال، فلقيته بعد »ألقين به«: فقال ذكر للنيب 

: قال. كل ليلة: قلت »وكيف ختتم؟«: قال. أصوم كل يوم: قلت
أطيق : قلت. »واقرأ القرآن يف كل شهر، صم يف كل شهر ثالثة«

يعىن يف ( »أيام يف اجلمعةصم ثالثة «: قال. أكثر من ذلك
 »وصم يوًما، أفطر يومني«: قال. أطيق أكثر: قلت: قال) األسبوع

صم أفضل الصوم صوم «: قال. أطيق أكثر من ذلك: قلت: قال
يعين ( »واقرأ كل سبع ليال مرة، داود؛ صيام يوم وإفطار يوم

  ). اختم يف كل سبع
  : وهذا صوم أيب طلحة األنصاري رضي اهللا عنه

وقد ، أنه كان يكثر من صيام النفل بعد رسول اهللا روى 
؛ ألنه يف حياة فسر البعض كثرة صيامه بعد وفاة رسول اهللا 

 فلما قبض رسول اهللا ، انشغل بالغزو يف سبيل اهللا رسول اهللا 
  . اجتهد بصيام النفل

: فروى الطرباين رمحه اهللا تعاىل عن أنس رضي اهللا عنه قال
، من أجل الغزو صوم على عهد رسول اهللا كان أبو طلحة ال ي

  . مل أراه يفطر إال يوم أضحى أو يوم فطر فلما قبض النيب 
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إن أبا طلحة عاش : (قال أبو زرعة الدمشقي رمحه اهللا تعاىل
  ). أربعني سنة يسرد الصوم بعد رسول اهللا 

  . أنه كثري الصوم: أي، ومعىن يسرد الصوم
  : اهللا عنهصوم عبد اهللا بن الزبري رضي 

روى أبو نعيم يف احللية أن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها 
وكان يسمى محامة ، صوام النهار، كان عبد اهللا قوام الليل: قالت

  . املسجد
  : صوم عبد اهللا بن ثوب رضي اهللا عنه

بني أيدينا أيام هلا : كان يكثر من صوم النفل حىت أنه قال
  . نعمل

  : يد رمحه اهللا تعاىلوهذا صوم األسود بن يز
قال عنه الشعيب رمحه . ويصفر، كان يصوم حىت خيضر جسده

وإذا سأله أحد عن ). كان األسود صواًما قواًما حجاًجا: (اهللا تعاىل
  . إن األمر جد، إن األمر جد: كثرة صيامه قال

األسود صاحب عبادة فصام يوًما : وقال عنه عبد اهللا بن بسر
فضرب على ، فأتاه علقمة، د تربد وجههوق، فكان الناس باهلجري

عالم تعذب ، أال تتق اهللا يا أبا عمرو يف هذا اجلسد: فخذه فقال
اجلد اجلد، وهذا داللة على ، يا أبا شبل: هذا اجلسد؟ فقال األسود

  . كثرة سرده للصيام رمحه اهللا تعاىل
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  : صوم اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل
جعل أيب يواصل الصوم يفطر يف اهللا تعاىل : قال صاحل بن أمحد

  . كل ثالث
  صوم نساء السلف الصاحل رضي اهللا عنهن

  : هذه أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها 
قالوا عنها الصديقة الصوامة، روى الذهيب رمحه اهللا تعاىل يف 
سري أعالم النبالء عن عبد الرمحن بن القاسم أن عائشة رضي اهللا 

  . عنها كانت تصوم الدهر
  .عىن تصوم الدهر أي تسرد هنا أي أهنا كثرية الصياموم
إن عائشة : وأخرج ابن سعد عن القاسم رمحهما اهللا قال 

  . رضي اهللا عنها تسرد الصوم
وله كذلك عن عروة بن الزبري رضي اهللا عنه أن عائشة رضي 

  . اهللا عنها كانت تسرد الصوم
 عنه وروى أبو نعيم يف احللية عن عروة بن الزبري رضي اهللا

بعث معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه مرة إىل عائشة رضي : قال
فقالت ، فقسمتها مل تترك منها شيئًا، اهللا عنها مبائة ألف درهم

لو : فهال ابتعت لنا منها بدرهم حلًما؟ قالت، أنت صائمة: بريرة
  . ذكرتين لفعلت
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  : صوم أم املؤمنني حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها
روى اإلمام احلاكم رمحه ). نها العابدة الصوامة القوامةقالوا ع(

اهللا تعاىل يف املستدرك بإسناد حسن عن أنس وقيس بن زيد رضي 
فدخل عليها خاالها ، طلق حفصة بنت عمر اهللا عنهما أن النيب 

ما ، واهللا: فبكت وقالت، قدامة بن مظعون وعثمان بن مظعون
فقال يل جربيل «: قال فتجلببت وجاء النيب ، طلقين عن شبع
وإهنا زوجك يف ، راجع حفصة؛ فإهنا صوامة قوامة: عليه السالم

  . »اجلنة
  : صوم موالة معاوية

بل إهنا صامت ، قيل إهنا تصوم أيام النفل كلها. امسها رحلة
  . حىت اسودت

ذكر ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف كتاب صفوة الصفوة عن 
ما بالشام وال بالعراق أفضل : (قال سعيد بن عبد العزيز رمحه اهللا

، فكلموها يف الرفق بنفسها، ودخل عليها نفر من القراء، من رحلة
فمن فاته اليوم شيء ، فإمنا هي أيام مبادرة، ما يل وللرفق هبا: فقالت

  ). مل يدركه غًدا
وألصومن ، ألصلني ما أقلتين جوارحي، واهللا يا أخوتاه: فقالت
  . ما محلت املاء عيناي وألبكني، له أيام حيايت

  : صوم حفصة بنت سريين رمحها اهللا
: روى عبد الكرمي بن معاوية رمحه اهللا تعاىل كما يف السري قال
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ذكر يل أن حفصة بنت سريين أهنا كانت تقرأ نصف القرآن يف كل 
  . وأيام التشريق، وتفطر العيدين، وكانت تصوم الدهر، ليلة

  : صوم نفيسة بنت احلسن رمحها اهللا
  . كانت عابدة زاهدة كثرية اخلري: روى ابن كثري رمحه اهللا تعاىل قال

. ترفقي بنفسك: فقيل هلا، إهنا كانت تكثر من الصيام: وقيل
. وأمامي عقبة ال يقطعها إال الفائزون، كيف أرفق بنفسي: قالت
  . وهي صائمة، إهنا توفيت: وقيل

  هل ترغب االختيار: جدول

  فماذا منه ختتار؟ ، رأمام عينيك شعار األبرا
فأعن ، هل تقوم به كله أم بعضه أم أقله؟ وكل ذلك خري

  .نفسك
ولو ، وأوصيك هبا، وأكرم هبا من صلة، فما أمجلها من عبادة
  . ليوم واحد يف األسبوع

  اختيارك  نوع الصيام  الرقم 
    صيام نفل احملرم  ١
    صيام يوم عاشوراء  ٢
    الست من شوال  ٣
    صيام يوم عرفة  ٤
صيام داود صوم يوم   ٥

  وإفطار يوم
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   صيام االثنني واخلميس  ٦
    صيام االثنني  ٧
    صيام أيام البيض   ٨
   صيام يوم يف سبيل اهللا   ٩

  ؟ ..فما هو اختيارك
إىل هنا يقف القلم مذكًرا باملنهل املشروب يف صيام النفل 

  . املشروع
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  اخلامتة

  : أخيت املسلمة.. أخي املسلم 
بني أيديكم هذا املؤلف راجًيا من اهللا تعاىل القبول لقد وضعت 

وأشوق نفوسكم ، وأرغب قلوبكم، وبه رغبت نفسي، يل ولكم
وأكرم بذلك من ، إىل نفل الصيام ملا فيه من عظيم األجر واالمتنان

من صام يوًما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه «منة جاء يف احلديث 
صحيح رواه  »واألرضكما بني السماء ، وبني النار خندقًا

  . الترمذي عن أيب أمامة
ويكفيك تشريفًا أن اهللا ومالئكته يصلون عليك ألنك تصوم 
روى اإلمام ابن حبان رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه عن ابن عمر 

إن اهللا ومالئكته «: قال رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال
  . »يصلون على املتسحرين

تعاىل عن حذيفة رضي اهللا عنه  وروى اإلمام البزار رمحه اهللا
  . »من ختم له بصيام يوم دخل اجلنة«: قال رسول اهللا : قال

  . فاجتهد أخي املسلم إىل سبيل اجلنات وكفارة اخلطيئات
كُلُوا َواْشَرُبوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ : قال اهللا تعاىل

  ]. ٢٤: احلاقة[ الَْخاِلَيِة
نزلت يف الصائمني، وقال : جماهد رمحه اهللا تعاىل قال اإلمام

  . هي أيام الصوم إذ تركوا فيها األكل والشرب: غريه
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