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 املقدمة
له  الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وال عدوان اال على الظالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى ا

د  ان من ارفع مقامات االنسان هو مقام العبودية هلل خالقه ،وكي يتحقق هذا المقام من قبل العب.وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين 
تعين ومن جد السير يوشك ان وجب عليه ان يمتثل لما امر هللا به ويظهر هذا في السير على مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نس

ومن مقامات العبودية التي افترضها هللا على عبده مقام الصوم وهذا مقام عظيم الشأن فال يعبد احد بمثله الن مقام ال يساور العبد يصل .
،وبعد كل  1ه الرياء والشرك فأعماله باطنة غير ظاهرة على جوارحه ، لذا قال تعالى في الحديث القدسي )) والصوم لي وانا اجزي به (( في

  مقام مفروض على العبد هناك مقام التطوع منه تجاه ربه ففي الصوم باب التطوع كبير منه المسنون والمستحب ، )) والزال العبد يتقرب الي 
وألهمية الصوم ولعلو مرتبة الصائم فان هللا افرد للصائمين باب للجنة ال يدخله اال الصائمون وسماه الريان ، والريان  .2فل حتى احبه (( بالنوا

من الري الذي يجده الصائم حين فطره بعد عطشه وجفاف كبده حسبة لربه .ولما تقدم رأيت من االهمية الكتابة في موضوع الصوم وخاصة  
 ه الن باب الفرض منه معلوم بالضرورة للعبد، واستحبابا لنفسي ولغيري للوقف على هذا المنزل والمسل العظيم فالسائرون عليه قلة  التطوع من

وقد آليت تقسيم ورقات بحثي الى ثالث مباحث األول في ثالثة مطالب االول في تعرف الصوم لغة واصطالحا والثاني االلفاظ ذات الصلة  
لتكليفي للصوم والمبحث الثاني في ثالث مطالب االول في افراد يوم واحد في الصوم والثاني في صوم يوم واحد تعلق في يوم والثالث الحكم ا

غيره والمبحث الثالث في مطلبين األول في صوم يومان واكثر تعلقا والثاني في صوم شهر كامل . وقد سبقت البحث بمقدمة هذه التي بين 
ئج ، واخرا الحمد هلل في اوله ومنتهاه ، وما كان من صواب فمن هللا وما كان من خطا وسهو فمن نفسي والشيطان  يديك وختمته بأهم النتا

 واستغفر هللا العظيم . 

 املبحث األول
 املطلب األول تعرف الصيام لغة واطالحا وااللفاظ ذات الصلة

  _ تعرف الصوم لغة واصطالحا:أوال
الصوم لغة :مطلُق اإلمساك، أي التوقُّف عن كل فعل أو قول، فالصائم إنما سم ِّي كذلك إلمساكه عن شهوَتي البطن والفرج، والمسافر إذا   

يًّا{ . ]َمرَيم:  الْ توقَّف عن سيره ُسم ِّي صائمًا، والصامت عن الكالم صائم، ومنه قوله تعالى: }إِّن ِّي َنَذْرُت لِّلرَّْحَمانِّ َصْوًما َفَلْن ُأَكل ِّمَ  [  26َيْوَم إِّْنسِّ
صوُم  وكذا الَفَرس إذا أمسَكْت عن الَعَلف فهي صائم، وإذا قامت في موقفها، فهي في َمصامها، وصوم الماء ركوُده، وصوم الريح توقُُّفها، و 

 .  3الشمس استواؤها في َكبِّد السماء ُقبيل الزوال، عند انتصاف النهار 
لعبارات الفقهاء في تعريف الصوم، يجدها جميًعا مفيدة لمعنى واحد، حتى إن لفظها يكاد يكون متطابًقا،  الصوم اصطالحا :  المتتبع 

ر على وجه مخصوص    .4الصوم جنة أن الصيام هو: اإلمساك عن المفط ِّ
 :5ثانيا_ االلفاظ ذات الصلة 

اإلمساك: وهو حبس الشيء واالعتصام به، وأخذه وقبضه، واإلمساك عن الكالم هو: السكوت، واإلمساك: البخل. وقوله تعالى: }   -1
 فأمسكوهن في البيوت{ أمر بحبسهن وهو بذلك أعم من الصوم. 

 الكف: الكف عن الشيء لغة: تركه، وإذا ذكر المتعلق من الطعام والشراب كان مساويا للصوم. -2
 الصمت: الصمت وكذا السكوت لغة: اإلمساك عن النطق وهما أخص من الصوم لغة، ال شرعا، ألن بينهما وبينه تباينا.  - 3

 المطلب الثاني الحكم التكليفي للصوم
اجمع الفقهاء على وجوب صوم رمضان على المكلف المطيق له ، وليس هذا مجال بحثا وانما مجاله هو صوم التطوع وللفقهاء تقسيمات 

 فقد قسمه الحنفية  إلى مسنون، ومندوب، ونفل :   -1لهذا الصوم حسب وصفه التكليفي 
هر، وصوم يوم االثنين والخميس، وصوم ست من شوال، وكل صوم  فالمسنون: عاشوراء مع تاسوعاء. والمندوب: صوم ثالثة أيام من كل ش

 . 6ثبت طلبه والوعد عليه؛ كصوم داود عليه الصالة والسالم، ونحوه، والنفل: ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته 
 وقسم المالكية صوم التطوع إلى ثالثة أقسام: سنة، ومستحب، ونافلة : -2
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ب: صيام األشهر الحرم، وشعبان، والعشر األول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال،  فالسنة: صيام يوم عاشوراء. والمستح
 . 7وثالثة أيام من كل شهر، ويوم االثنين والخميس ، والنافلة: كل صوم لغير وقت وال سبب، في غير األيام التي يجب صومها أو يمنع 

 .8نون بمرتبة واحدة  وعند الشافعية والحنابلة: صوم التطوع والصوم المس-3
فالصوم يختلف وصفه عند الحنفية والمالكية بحب وصفهم للحكم التكليف للكل صوم من صيام التطوع اما عند الشافعية والحنابلة فكل  

 الصوم بمرتبة واحدة ، والراجح ما ذهب اليه الحنفية والمالكية ويبقى الترجيح فيما وصوفوه بحسب ثبوت الحكم لكل صوم . 
 الثاني املبحث

 املطلب األول االفراد يف صوم يوم واحد
 المسالة األولى صوم يوم السبت :

 اختلف الفقهاء في جواز افراد يوم السبت بالصوم الى رأيين  
  (9)الى عدم كراهة افراد يوم السبت بالصوم .وهو قول اإلمام مالك، واختاره ابن تيمية، وابن القيم الراي األول :   

قال: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم   أنهم ضعفوا حديث عبد هللا بن بسر عن أخته أن النبي وحجتهم: 
قدموا عليه األحاديث الصحاح التي تحث على صيام يوم عرفة، وست من شوال، وعاشوراء، ، و 10إال لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه(

 .(11)وصيام ثالثة أيام البيض، وصيام يوم وفطر يوم، فال بد أن يوافق أحد هذه األيام يوم سبت
من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، وهو أحد اآلراء عند   12يكره إفراد يوم السبت بالصوم وهو مذهب جمهور الفقهاء الرأي الثاني:

 المالكية.
 وحجتهم:

قال: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إال لحاء عنبة أو   عن أخته أن النبي  عن عبد هللا بن بسر  .1
 ، وقد علمنا أن أصحاب الرأي األول قد ردوه.13عود شجرة فليمضغه( 

، أو ألن يوم السبت لما كان فضيال جدا على سائر األيام وهو يوم عيد هذه 14وألن إفراد يوم السبت فيه تشبه باليهود، ألنهم يعظمونه .2
صومه، فيحصل منه التشبه أو محذور إلحاق العوام إياه   كان الداعي إلى صومه قويا، فنهى عنه كي ال يتتابع الناس في -أي اليهود–الملة 

 .(15)بالواجبات إذا أديم وتتابع الناس في صومه فيلحقون بالشرع ما ليس منه
أقول ال يكره إفراد يوم السبت بالصوم إن وافق في صيامه سببا، كيوم عرفة أو كان يصوم يوما ويفطر يوما أو وافق   وجمعا بين الرأيين: 

ره إفراده بالصوم تطوعا من غير سبب، وحديث عبد هللا بن بسر والذي هو سبب الخالف بين العلماء فقد صححه الحاكم في  ، ويك16نذرا
، وقال النووي: صححه األئمة، إال أن النسائي في روايات معنى هذا الحديث قال: إنها 17مستدركه وقال: على شرط البخاري ولم يخرجه

اإلمام مالك: إنه كذب، وقد أجاب صاحب تحفة األحوذي على كالم اإلمام مالك قال: فلم يتبين لي وجه كذبه،  أحاديث مضطربة، وقال فيه 
 .18وهللا أعلم 

 المسالة الثانية افراد صوم يوم الجمعة : 
، 22، والزيدية 21والظاهرية ، 20، والحنابلة 19الرأي االول: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إال أن يصله بيوم قبله أو يوم بعده ، وهو الشافعية 

 .23وهو قول إبراهيم النخعي، والشعبي وابن سيرين وغيرهم، قال اإلمام ابن حزم: وذكره إبراهيم عمن لقيه وإنما لقي أصحاب ابن مسعود
 وحجتهم: 

 .24)ال يصم أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده( قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  .1
دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ فقالت: ال، فقال:   وعن جويرية بنت الحارث رضي هللا عنها: )أن النبي  .2

 .25تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: ال، قال: فأفطري(
فقال: هلموا إلى   في يوم جمعة في سبعة من األزد أنا ثامنهم وهو يتغدى : )دخلت على رسول هللا  وعن جنادة األزدي قال  .3

رج وجلس الغداء فقلنا: يا رسول هللا إنا صيام، فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: ال، قال: أفتصومون غدا؟ قلنا: ال، قال: فأفطروا، فأكلنا معه، فلما خ
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الحديث كداللة ، وداللة هذا 26على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه ال يصوم يوم الجمعة( 
 الحديث الذي قبله. 

 .27عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم أنهى رسول هللا  وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا  .4
 .29، والمالكية 28الرأي الثاني: ال يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم وهو مذهب الحنفية

 وحجتهم: 
لمسلمين وقد انتفت هذه العلة بوفاته عن صوم يوم الجمعة منفردا خوفه من أن يفرض على ا أن نهيه  .1

30. 
 31يصوم ثالثة أيام من غرة كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة قال: كان رسول هللا  عن ابن مسعود  .2

للمسلمين، ولذلك نهى الشارع عن صيامه،  32أنه ال يحرم صوم يوم الجمعة منفردا، وإنما يكره ألنه يوم عيد أسبوعي الراجح من الرأيين : 
 .33يقول )إن يوم الجمعة عيدكم فال تصوموه، إال أن تصوموا قبله أو بعده( قال: سمعت رسول هللا  فعن أبي هريرة

من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس وال يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع  :وقال علي 
فإن وافق صيام الجمعة يوم عرفة أو من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما  .34هللا يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين

عن صيام الجمعة لكي ال تخص عن سائر األيام  ونهيه  .35يصوم أول يوم من الشهر فال يكره له ذلك فيوافق صومه يوم الجمعة أو أن 
قال: )وال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام، إال  أن النبي  بعبادة، فعن أبي هريرة 

 ، وهذا الحديث هو المخرج من الخالف في إفراد صوم الجمعة، وهللا أعلم. 36أن يكون في صوم يصومه أحدكم(
 المسالة الثالثة :  صوم يوم عرفة

ان صوم هذا اليوم مستحب لغير  41، والزيدية 40، والحنابلة 39، والشافعية38، والمالكية 37اء من الحنفيةفي هذه المسائلة اتفق جمهور الفقه
 .42وقال عطاء: من أفطر ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم الحاج وال يستحب صيام يوم عرفة للحاج، بل يسن له الفطر، 

تعالى عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:} صيام يوم عرفة، أحتسب على هللا أن يكفر ودليل استحباب صومه :عن أبي قتادة رضي هللا 
عنأم الفضل بنت الحارث رضي هللا عنهما أنها أرسلت عرفة للحاج : ودليل عدم استحباب صوم يوم 43السنة التي قبله، والسنة التي بعده {

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما: أنه حج مع النبي صلى   .44بعيره بعرفة، فشرب  إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقف على 
وألنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: ألنهم .45هللا عليه وسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم 

 .46أضياف هللا وزواره 
 المسالة الرابعة صوم عاشوراء : 

،الى استحباب صيام اليوم التاسع  52،والزيدية  51،والظاهرية 50،والحنابلة  49،والشافعية  48،والمالكية  47فقهاء من الحنفيةذهب جمهور ال
 والعاشر من شهر محرم .وحجتهم :

 .53قول النبي صلى هللا عليه وسلم في صوم عاشوراء:} أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله   -1
عن معاوية رضي هللا عنه قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: }هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب هللا عليكم صيامه، وأنا صائم،  -2

في هذه المسالة وهو افراد يوم العاشر من محرم ) عاشوراء ( بالصوم دون ان يصم   وخالف الفقهاء.54فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر{ 
 يوما قبله او بعده بين الكراهة وعدمها  :

 الى كراه افراد يوم العاشر بالصوم . 55ذهب الحنفية    الراي األول : 
 .56وحجتهم :قوله عليه الصالة والسالم } لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع {  

 .58وما يفهم من مذهب المالكية  57ال يكره إفراد عاشوراء بالصوم، وهو قول الحنابلة  الثاني : الراي
 كان يفرد اليوم العاشر بالصوم  وحجتهم : انه صلى هللا عليه وسلم

 .59استحباب صوم يوم قبله او بعده وهو قول الشافعية  الراي الثالث :
 : 60وفي استحباب صوم يوم قبله أمور

 مخالفة اليهود النهم كانوا يعظمون العاشر من محرم .  -1
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 الحتياط في صوم يوم عن الغلط في رؤية الهالل .  -2
 المطلب الثاني صيام يوم وتعلقه بيوم اخر 

الى استحباب صوم  64والحنابلة  63و والشافعية 62والمالكية  61ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية المسالة االولى صوم االثنين والخميس.
  وحجتهم : ين والخميس من كل أسبوع .االثن

أسامة بن زيد رضي هللا تعالى عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصوم يوم االثنين والخميس. فسئل عن ذلك؟ فقال: إن   روى  -1
 .65أعمال العباد تعرض يوم االثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم  

 . 66ثنين فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل علي أبي قتادة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن صوم اال -2
الى استحباب صوم يوم  70والحنابلة  69و والشافعية  68والمالكية 67ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  المسالة الثانية صوم يوم وافطار يوم .

 وحجتهم : وافطار يوم : 
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، أخبره: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: }أحب الصالة إلى هللا صالة داود   -1

 . 71عليه السالم، وأحب الصيام إلى هللا صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما، ويفطر يوما{ 
)وشرطه أن ال يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق هللا تعالى وحقوق عباده الالزمة، وإال  قال البهوتي : 
 .72فتركه أفضل (  

 املبحث الثالث
 املطلب األول صيام  يومني واكثر تعلقا

 المسالة االولى صوم ثالث ايام من كل شهر : 
على استحباب صيام ثالثة ايام من كل شهر   78, والزيدية 77,والظاهرية76, والحنابلة 75,والشافعية 74,والمالكية73اتفق جميع الفقهاء من الحنفية 

 وحجتهم :من كل شهر قمري .وتسمى هذه االيام بالبيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
ذا صمت من الشهر ثالثة أيام، فصم ثالث عشرة، وأربع عن أبي ذر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال له: } يا أبا ذر، إ

 .79عشرة، وخمس عشرة { 
 المسالة الثانية صوم ست من شوال :

 اختلف الفقهاء في حكم صيام الست من شوال الى رأيين : 
 .  83،والزيدية82، والحنابلة81، والشافعية  80قالوا يسن صوم الست من شوال بعد رمضان وهو مذهب الحنفية الراي األول :

 وحجتهم :
ْن َشوَّاٍل َكاَن  عن َأبِّى َأيُّوَب اأَلْنَصارِّي ِّ رضي هللا عنه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّّ صلى هللا عليه وسلم َقاَل:  } َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ  -1 تًّا مِّ َأْتَبَعُه سِّ

  } ْهرِّ َيامِّ الدَّ  .84َكصِّ
ليه وسلم قال: } من صام رمضان وستًا من شوال فقد صام  عن ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أن رسول هللا صلى هللا ع -2

 .86، وفي رواية أخرى بلفظ: »من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة {  85السنة { 
ير مقدا به، وعلى ان ال تكون الست  ، وقد وجهوا قولهم بالكراهة ان كان الذي يصومها غ87كراهة صومها وهو مذهب المالكية الراي الثاني :

ثم اعقبوا توجيههم هذا بـقولهم :  متتابعة ، وعلى ان ال يعتقد صائمها ان الثواب ال يكون ال باتصالها ، وخوفا من ذي جعل اعتقاد وجوبها .
ان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام  والكراهة مقيدة بهذه األمور فإن انتفى قيد منها فال كراهة وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب من صام رمض

 .88الدهر الحسنة بعشرة أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة 
 المسالة الثالثة صيام ثمانية أيام من ذي الحجة :

، على استحباب صيام هذا األيام أي األيام  93، والظاهرية  92، والحنابلة 91، والشافعية  90، والمالكية 89اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية
 الثمانية من اول يوم من شهر ذي الحجة الى اليوم التاسع منه وهو يوم عرفة . 

 المطلب الثاني صيام شهر كامل
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يستحب صيام شهر محرم وهو الشهر األول من األشهر الهجرية وهو مذهب جمهور الفقهاء من  المسالة االولى صوم شهر محرم :
 .وحجتهم : 97، والحنابلة  96، والشافعية  95، والمالكية 94يةالحنف

َيامِّ،  َي هللُا َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم:} َأْفَضُل الص ِّ اَلةِّ،  َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة َرضِّ ُم، َوَأْفَضُل الصَّ َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر هللاِّ اْلُمَحرَّ
{  َبْعَد الْ   .98َفرِّيَضةِّ، َصاَلُة اللَّْيلِّ

 اختلف الفقهاء في مشروعية صوم شهر رجب الى رأيين : المسالة الثانية صوم شهر رجب : 
 وحجتهم :  . 100والمالكية 99الراي األول : كراهة صوم شهر رجب وهو مذهب الحنابلة 

بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل  عن خرشة-1
 .101الجاهلية  

 . 102عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه كره أن يصام رجب كله  -2
 .103لم يصح في صيامه حديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم والعن صحابته رضي هللا عنهم  

 وحجتهم : . 105، والزيدية  104الراي الثاني :  استحباب صيام شهر رجب وهو مذهب والشافعية 
 .106قوله عليه الصالة والسالم : } وافضل الصوم بعد رمضان شهر هللا المحرم { 

 ووجه الداللة ان رجب من األشهر الحرم فيستحب صيامه كصيام شهر محرم .
عد استحباب افراد رجب بالصوم لنهي الصحابة عن ذلك فلم يصح عن النبي صلى هللا عليه  والراجح ما ذهب اليه أصحاب القول األول ب

 وسلم في صومه شيء . 
 المسالة الثالثة صوم شهر شعبان :

، متفقون على فضل صيام شهر  112، والزيدية 111، والظاهرية 110، والحنابلة 109، والشافعية 108، والمالكية107وجمهور الفقهاء من الحنفية
 في تقديم األشهر الحرم.   شعبان إال أنهم قدموا األشهر الحرم في فضل الصوم على شعبان لألحاديث الواردة عنه 

 والذي استدلوا به في فضل األشهر الحرم على شهر شعبان في الصوم:  
 .113 المحرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل( )أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا  قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  .1

 أما األحاديث الواردة في فضل شعبان: 
وفي لفظ )ما كان يصوم في شهر ما كان يصومه  .114يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله(  قالت: )لم يكن  عن عائشة  .2

 . 115في شعبان، كان يصومه إال قليال بل كان يصومه كله( 
 .116لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إال شعبان يصل به رمضان(  وعن أم سلمة رضي هللا عنها )أن النبي  .3
لم ارك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه   المتقدم قال: قلت يا رسول هللا  حديث أسامة بن زيد  .4

 .117الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم(
هر لسفر أو غيره، فتجتمع فيقضيها في شعبان، ويؤيد هذا ما  كان يشتغل عن صيام الثالثة أيام من كل ش أنه   الحكمة من صوم شعبان: 

يصوم ثالثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجتمع  أخرجه الطبراني في األوسط عن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كان رسول هللا 
ان يصوم شعبان لتعظيم رمضان، ويؤيده ك وقيل إنه  ، ولكن في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف.118عليه صوم السنة فيصوم شعبان(

، وإسناده  119أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان( قال: )سئل رسول هللا  ما أخرجه الترمذي عن أنس 
ئي  لشعبان غفلة الناس عنه، لما أخرجه النسا واألولى من ذلك أن الحكمة من صومه  ضعيف ألن فيه صدقة بن موسى وليس بالقوي.
لم ارك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟   قال: قلت يا رسول هللا  وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة 

 .120قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم(
 اهم نتائج البحث

 الصوم هو اإلمساك عن المفطر على وجه مخصوص .  ❖
 صيام رمضان واجب عل المكلف المطيق . ❖
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 ومن الصوم ما هو مستحب ومسنون كصيام االثنين والخميس ويوم عرفة وعاشوراء .  ❖
 ال يكره صوم يوم السبت ان وافق صيامه سببا كان يكون يوم عرفة او ان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صومه .  ❖
 صوم يوم الجمعة وانا يكره ألنه عيد اسبوعي للمسلمين . ال يحرم ❖
 يستحب صوم يوم عرفة .  ❖
 يستحب صوم يوم التاسع والعاشر من شهر محرم .  ❖
 يستحب صوم االثنين والخميس من كل أسبوع .  ❖
 يستحب صوم يوم وافطار يوم .  ❖
 يستحب صيام األيام البيض من كل شهر وهي األيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري . ❖
 يستحب صيام األيام الثمانية األولى من شهر ذي الحجة .  ❖
 يستحب صيام شهر محرم وهو الشهر األول من السنة القمرية .  ❖
 .  كراهة صوم شهر رجب وهو الشهر السابع من األظهر القمرية ❖
 يستحب صيام شهر شعبان وهو الشهر الثامن من السنة القمرية . ❖
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