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تقرب إىل اهللا تعاىل بصومه من ُوما ي:  أي"وسنة":أما القسم الثالث الذي ذكره من أقسام الصيام قال
 مطلق ومقيد، : قسمه يف اجلملة إىل قسمني، ما يتطوع به من الصياماالنوافل، فالسنة هنا املقصود 

ُد ما له وقت يَّ واملقي،املطلق هو ما ال وقت له  .ندب فيهٌ
ٍور وال قضاءذٍوهو كل صوم ليس مبن" : -رمحه اهللا-قوله أما املطلق   .، فخرج الواجب"ٍ

 .كره صومه ُ، مثال ما ي"ٍوقع يف زمان ال يكره صومه وال حيرمو" :-رمحه اهللا-قوله 
 َوا يومُّصُخَال ت«: صلى اهللا عليه وسلملقوله   فإنه مكروه"فاملكروه مثل إفراد اجلمعة" :-رمحه اهللا-قوله 
 .»ٍامَيِصِ بِعةُمُالج

ٍأن الصواب أنه غري حمفوظ وال ثابت إال ،ٍلورود ذلك يف حديث" والسبت" :-رمحه اهللا-قوله  كره ُ فال ي،ٍ
ًصوم السبت ال مفردا وال مضموما إىل غريه ً. 

ا الكفار،"والنريوز واملهرجان" :-رمحه اهللا-قوله   فيكون النهي هنا عن الصوم يف ،ٌ وهي أيام حيتفل 
َم فـْوَقِ بَهَّبَشَ تْنَم« ة؛هذين اليومني ألجل املشا  .»ْمُهْنـِ مَوُهٍ

 . ما حيرم صومه:أي "واحملرم" :-رمحه اهللا-قوله 
 ال خالف بني العلماء أن صيام يومي العيد ، وهذا باالتفاق،"مثل يومي العيدين": -هللارمحه ا-قوله 
ًمة إن كان قضاء أو فعالذأ به الَربَ وأنه ال ت،حِ وأنه صوم ال يص،مَّحمر  ومها يوم الفطر ويوم ، لواجبً

 .األضحى
لثالث عشر من شهر ذي ُوهي يوم احلادي عشر والثاين عشر وا "وأيام التشريق" :-رمحه اهللا-قوله 
ُ أكل وشُ أيامِشريقَّ التُامَّأي« : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛احلجة ِرب وذٍ  .»ٍكر هللاٍ

ص يف ِّ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يرخ؛ما جاء من حديث عبد اهللا بن عمر، وحديث عائشةِول
 .َيَْد إال ملن مل جيد اهلَنمُأيام التشريق أن يص

 . مطلق وتقدم بيانه: القسم األول، هذا هو القسم الثاين من أقسام الصيام"واملقيد" :-رمحه اهللا-قوله 
 ،ٌ وهو كل ما ورد فضل يف صيامه على وجه اخلصوص،"واملقيد يوم عرفة وعاشوراء": - اهللارمحه-قوله 

 فإن النيب صلى اهللا عليه ؛ كيوم عرفه؛ٌد، كل ما ورد يف صيامه فضل على وجه اخلصوصَّهذا ضابط املقي
  .»ُهَتي بعدَّه والَ التي قبلَنةَّ السَرِّ أن يكفِ على اهللاُبِسَتْحَأ«: قالفوسلم سئل عن يوم عرفة 

 التي َ السنةَرِّفَكُ يْ أنِ على اهللاُبِسَتْحَأ«: صلى اهللا عليه وسلم   قال"وعاشوراء" : -رمحه اهللا-قوله 
 .»ُقبله

 وهو حديث أيب قتادة يف صحيح اإلمام ،رود النص فيهما لو"يوم عرفة ويوم عاشوراء":ُفقوله رمحه اهللا
 .مسلم
مجاع على  وقد حكى اإل، هذه كلها مما ورد فيه الفضل،"واالثنني واخلميس" :-رمحه اهللا-قوله 

 .استحباب صيام هذين اليومني النووي وغريه من أهل العلم
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 كما يف حديث أيب أيوب ؛وهي األيام الست ،"وستة أيام بعد رمضان يف شوال": -رمحه اهللا-قوله 
َّتا من شوِ سُهَعَبـْتـَأ ثم َن صام رمضانَم«: عنهتعاىل رضي اهللا اري األنص  .»ِرْهَّ الدِيامِ كان كصٍالًّ
في حديث أيب ذر وحديث ف وهذا لفعله ولوصيته، أما وصيته ،"وثالث من كل شهر": -رمحه اهللا-قوله 

ا أقل ما ًأيب هريرة وحديث أيب الدرداء، وأما فعله فإنه كان صلى اهللا عليه وسلم يصوم من الشهر عدد
 . أنه كان يصوم ثالثة أيام من كل شهرهورد من صيام

 ِ اهللاِ شهرُمْوَ رمضان صَ بعدِ الصومُأفضل«:  لقوله صلى اهللا عليه وسلم؛"مَّواحملر" :-رمحه اهللا-قوله 
 .»ِمَّرَحُالم

 .ً؛ ألنه أكثر ما كان يصومه صلى اهللا عليه وسلم فعال"وشعبان" :-رمحه اهللا-قوله 
 . حيث كان يصوم شعبان أو أكثره؛ان فضيلته ثابتة بالفعلفاحملرم فضيلته ثابتة بالقول، وشعب

 


