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الرابع  العالمة الفوزان                                                                  الدرس   -شرح باب الصيام من كتاب بلوغ المرام     

 من شرح باب الصيام من كتاب بلوغ المرام 
  

 صالح بن فوزان الفوزان للعالمة الشيخ/
 -حفظه هللا  –

 .-وفقه هللا  –الفوزان  بن فوزان صالح املسجلة في موقع الشيخ الدروس ضمن
 [ صوتية الدرسلتحميل  هنا اضغط] 

 الرابعالدرس 
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 .، والصالة والسالم عىل رسول اهللبسم اهلل

 املتن:

ِع : - يف الدارينونفعنا اهلل بعلومه وعلومكم  ،رمحه اهلل تعاىل -املصنف قال  َباُب ِصياِم التََّطوُّ

 .َوَما ُُنَِي َعْن ِصياِمهِ 

 الرشح: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .الواجب، الصيام املستحب : يعني الصيام غريصيام التطوع

ومناسبة ذكر هذا الباب بعد صيام رمضان؛ ألن  ،تقدم بعض الكالم أمس عن هذا املوضوع

وال يقترص عىل صيام رمضان، صيام  من صام رمضان فهو بحاجة أيًضا إىل صيام التطوع،

للمسلم أن حيرص عىل  ينبغي، فل وزيادة خريواجب وركن، وصيام التطوع ُمكم  الرمضان 

صيام  ل،صيام ست من شوا: مثلة، صيام األيام التي ورد يف فضل صيامها أحاديث صحيح

صيام يوم عاشوراء، ويوٍم ،  صيام ثالثة أيام من كل شهر  ع،ثنني واخلميس من كل أسبويوم اال

صيام يوم عرفة، صيام شهر اهلل املحرم، فهذه ورد فيها أحاديث حتثُّ عىل ، قبله ويوٍم بعده

ويفطر  اإنه يصوم يومً ، وإذا كان عنده رغبة يف صيام التطوع ف... صيامها، فينبغي للمسلم أن 

ة كلها ما يفطر نَ، يعني السَّ روال يصوم الدهر كله وال ُيفط  ،-م  عليه السال  -يام داود  كصًما  يو

هذا حرام،   ،نة وال يفطر فيهاال يصوم كل السَّ ف  ،((  رَ هْ الدَّ   امَ َص   نْ مَ   امَ  َص )) اَل   ،عنه  هذا منهي  
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فطر، يصوم ويُ   -صىل اهلل عليه وسلم    -وكان النبي  لكن إذا كان والبد يصوم يوم ويفطر يوم،  

وُيكثر من   ،ُيكثر من الصيام :فطر، ثم ُيفطر حتى ُيقال ال يصوم، يعنييصوم حتى ُيقال ال يُ 

 ا رد   (( رُ طِ ُأفْ وَ  ومُ ُص  أَ ّن  )) إِ : -صىل اهلل عليه وسلم -قال ، -عليه الصالة والسالم -اإلفطار 

 .(( رُ طِ ُأفْ وَ  ومُ ُص أَ ا نَ )) أَ : -صىل اهلل عليه وسلم  -قال ، رأنا أصوم وال أفط :عىل من قال

 املتن:

 -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ )) : - َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنْهُ  -َعْن َأِِب َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِري  : -رمحه اهلل تعاىل -قال 

نََة املَْاِضَيَة َوالْ   "فَقاَل:  ،  ُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفةَ   -  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُر السَّ ، َوُسِئَل "َباِقَيَة  ُيَكف 

نََة املَْاِضَيَة يُ  "َقاَل: ف ،َعْن َصْوِم َيْوِم َعاُشوَراءَ  ُر السَّ ، فَوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم اال، "َكف  َقاَل: ْثننَْيِ

 .َرَواُه ُمْسلِمٌ   (( " ْو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ فِيِه، َوُبِعْثُت فِيه،  َذلَك َيْوٌم ُولِْدُت  "

 الرشح:

 . من أول احلديث فقرة فقرة

 ملتن:ا

 . ، ... ((َيْوِم َعَرَفةَ  ُسِئَل َعْن َصْومِ  - َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ )) 
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 الرشح:

ر السَّ  ،ةوهو اليوم التاسع من ذي احلج ((: َعَرَفةَ  َيْومِ  )) َصْومِ  نة ُيستحب صياُمه، وهو ُيكف 

ر السيئات الصغائرلَ نة املستقبَ املاضية والسَّ  تكفري  ؛ة، هذا فضٌل عظيم، بمعنى أنه يكف 

ر الصغائر من الذنوب، وهذا لغري احلاج، أما ،للصغائر ر إال بالتوبة، ُيكف   أما الكبائر فال ُتكفَّ

يوم عرفة وهو حاج، يف أفطر  -صىل اهلل عليه وسلم  -الرسول ف ،ُيفطر ستحب أن احلاج فيُ 

طر، ليتقوى عىل الوقوف وعىل الدعاء، أما ُيظهر الفِ ل ؛ب عىل راحلته والناس ينظرون إليهَشِ 

 .غري احلاج فيستحب له صيام يوم عرفة

 املتن:

 .... (( ،َعاُشوَراءَ  َعْن َصوِم َيْوِم  َوُسِئَل )) 

 الرشح:

يوم العاش من شهر حمرم، ذلك اليوم الذي نرص اهلل فيه موسى وقومه   ((: َيْوِم َعاُشوَراءَ  ))

، وصامه بنو -عز وجل  -شكًرا هلل  -عليه السالم  -وأهلك فرعون وقومه، وصامه موسى 

صىل اهلل عليه   -صامه رسول اهلل  ، وبقي صيامه حتى  -عليه السالم    -إرسائيل اقتداًء بموسى  

كون اليهود يصومون هذا اليوم ونحن مأمورون لولكن نظًرا ، هوأمر بصيام -وسلم 

 فة لليهود، وهوخمالَ   ؛((  هُ دَ عْ ًما بَ وْ يَ   وْ )) أَ ، ويف رواية:  ((  هُ لَ بْ ًما قَ وْ وا يَ ومُ )) ُص قال:    ؛بمخالفتهم
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ر سيئ ان صومه ك ،مهذا اليوعظيم لصوم  وهذا فضٌل  ،الصغائرنة املاضية سيئات ات السَّ يكف 

ن  تواجًبا يف أول اإلسالم، ثم ملا ُفرض صيام رمضان ُنسخ الوجوب وبقي  ة.يَ السُّ

 املتن:

 .... (( ،ْثننَْيِ االَوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم   ))

 الرشح:

 ؛عظيمةناسبة امل، (( َوُبِعْثُت فِيهِ  ،َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيهِ  "َقاَل:  ))ثنني من كل أسبوع، اليوم ا

وبعثة الرسول، حدث فيه شيئان عظيامن: والدة ، -صىل اهلل عليه وسلم  -ة الرسول والد

 ،ثننياهلل الوحي عليه يف يوم اال أبدحينام  ؛، وبعثة الرسول-صىل  اهلل عليه وسلم  –الرسول 

 عز وجل  -ُيصام شكًرا هلل  فكر،  والن عم ُتقابل بالشُّ   ،فهام نعمتان عظيمتان حدثتا يف هذا اليوم

نة يف يوم املولد ، - هذا  ،حتفال بيوم املولدا ؛ث بدعةدَ أن حُي ا مَّ أ، -كام يقولون  -هذا هو السُّ

ثنني، يد أن يقتدي بالرسول يصوم يوم اال، الذي ير- صىل اهلل عليه وسلم -ما فعله الرسول 

 ؛هذا خمالفة للرسول و ... صيام، أما حيط أعياد وأطعمةالهذا الذي فعله الرسول 

صىل   -هلدي الرسول خمالفة هذا  ؛أكل وشب  وحمط   ،عيد نت حمط  أأوالً: الرسول صايم و

 .-م عليه وسلاهلل 

 . َضاَلَلٌة (( بِْدَعةٍ  )) ُكلُّ ، -اهلل عليه وسلم  صىل - وثانًيا: هذا بدعة، ما فعله الرسول
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 املتن:

 . (( )) َو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ 

 الرشح:

يف يوم  -عليه الصالة والسالم  -بدأ الوحي عليه وهو يف غار حراء  :(( )) َو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ 

 .ثننياال

 املتن:

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  :-َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعْن َأِِب َأيُّوَب اأْلَْنَصاِري  

ْهرِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ  ((َقاَل:  اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ  .َرَواُه ُمْسلِمٌ  )) َأْتَبَعُه ِست ا ِمْن َشوَّ

 الرشح:

 هذا نوٌع ثالث من أنواع صوم التطوع:

 .: صوم عرفةواًل أ

 ء.انًيا: صوم عاشوراث

 .ثننيصوم يوم االثالًثا: 

 ل.صيام سٍت من شوا ،ابًعا: هذا النوع الرابعر
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الٍ  ِمنْ  ِست ا َأْتَبَعهُ وَ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  )): - صىل اهلل عليه وسلم –قال  اَم  َشوَّ ْهر  َصامَ  َفَكَأنَّ الدَّ

ففيه استحباب صيام ست من شوال بعد رمضان؛ ألن من صامها فهو يف األجر مثل من ، ((

رمضان عن عرشة أشهر، وستة أيام من شوال  ؛ملاذا؟ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا صام الدهر،

ثنا عرش شهر، هذه أيام السنة، فله أجر من صام السنة؛ ألن احلسنة اكم املجموع؟    عن شهرين،

شوال، وهذا مذهب اجلمهور، وأما من شهر بعرش أمثاهلا، ففيه استحباب صيام ستة أيام من 

 -مل يبلغه احلديث، ُينسب هذا إىل اإلمام مالك  ؛أنكر صيام ستة من شوال وقال أُنا بدعة

 .ديثألنه مل يبلغه احل؛ - رمحه اهلل

 املتن:

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ   - َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِري  : -رمحه اهلل تعاىل  –قال 

َم  - اهللَُّ بَِذلَِك اْلَيْوِم َعْن : )) َما ِمْن َعْبٍد َيُصوُم َيْوًما يِف َسبِيِل اهللَِّ إاِلَّ َباَعَد -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْفُظ ملُِْسلِمٍ  (( َوْجِهِه النَّاَر َسْبِعنَي َخِريًفا  .ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ

 ح:الرش

يباعد اهلل بينه وبني ف  أنه جيمع بني الصيام واجلهاد،  ،صيام املجاهد يف سبيل اهلله فضل  هذا فيو

 .النار سبعني خريًفا، هذا فيه فضٌل عظيم
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 املتن: 

 -َكاَن َرُسوُل اهللَِّ  َقاَلْت: )) -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىل َعنَْها  -َوَعْن َعاِئَشَة : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل اَل ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتَّى َنُقوَل اَل َيُصوُم، َوَما َرَأْيُت  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر َقطُّ إاِلَّ َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه يِف َشْهٍر  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل اهللَِّ 

ْفُظ ملُِْسلِمٍ  (( َأْكَثَر ِمنُْه ِصَياًما يِف َشْعَبانَ   .ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ

 الرشح:

 . ةرنعم، فقرة فق

 املتن:

َيُصوُم    -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َكاَن َرُسوُل اهللَِّ    َقاَلْت: ))  -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىل َعنَْها    -َوَعْن َعاِئَشَة  

 .((، ... ُيْفطِرُ   َحتَّى َنُقوَل اَل 

 الرشح:

ن مِ  يعني ُيكثر من الصيام، كان ُيكثر من الصيام حتى يظن من َرآه أنه سيداوم عىل الصيام

 .يصوم كثرة ما

 املتن:

 ، ... ((.َوُيْفطُِر َحتَّى َنُقوَل اَل َيُصومُ )) 
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 الرشح:

ُيكثر ،  نعم، جيمع بني الصيام واإلفطار، فيفطر بقدر ما يصوم، وهذا اعتدال، هذا هو االعتدال

يصوم هذا خالف السنة، وأما أنه يفطر وال  ف  من الصيام ويكثر من اإلفطار، أما أنه يصوم فقط

 .نة أن يصوم ويفطر، والسُّ انة أيًض لتطوع ُنائي هذا خالف السُّ يرتك صوم ا ،صوم التطوع

 املتن:

 .ْهٍر َقطُّ إاِلَّ َرَمَضاَن ((اْسَتْكَمَل ِصَياَم َش  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -)) َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهللَِّ  

 الرشح:

يصوم من شعبان وُيكثر،  ف  إال رمضان،لكن ال يصوم شهًرا كاماًل  ،كثر من الصياميُ نعم، 

 .لئال يتشبه برمضان  ؛يصوم من حمرم وُيكثر، لكنه ال يستكمله

 املتن:

 .)) َوَما َرَأْيُتُه يِف َشْهٍر َأْكَثَر ِمنُْه ِصَياًما يِف َشْعَباَن ((

 الرشح:

 .لئال يتشبه برمضان ؛ وال يستكمله ، كان يصوم أكثر شعبان يصوم أكثر شعبان  أن يعني 
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 املتن:

َصىلَّ  -َأَمَرَنا َرُسوُل اهللَِّ  َقاَل: )) -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىل َعنُْه  -َوَعْن َأِِب َذر  : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

امٍ َأْن َنُصوَم مِ  -َوَسلََّم اهللَُّ َعَلْيِه  ْهِر َثاَلَثَة َأيَّ  ((: ... َن الشَّ

 الرشح:

إما من أوله، وإما  :وهو صيام ثالثة أيام من كل شهر ؛وهذا نوع آخر من أنواع صيام التطوع

؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا، وكل يوم -  وذلك كام سبق  -من وسطه، وإما من آخره، ثالثة أيام  

كأنام صام الشهر فشهر  الثالثة أيام من  إذا صام  ف،  ثالثني يوم  ، ثالثة بعرشة كم؟عن عرشة أيام

 .كله يف الفضل واألجر، ففيه استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر

 املتن:

ةَ  َة َوََخَْس َعرْشَ َة، َوَأْرَبَع َعرْشَ  . (( )) َثاَلَث َعرْشَ

 الرشح:

يستحب أن جيعل هذه الثالثة يف وسط الشهر، ُيستحب هذا، أن جيعلها أيام البيض: ثالث 

آخره أو   من ، هذا أفضل، فإن صامها من أول الشهر أوةوَخس عرش، ة، وأربع عرشةعرش

 .من وسطه فال بأس، لكن األفضل أن يتوسط الشهر
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يت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر؛ ألن القمر يطلع أول الليل وال يغيب إال آخر الليل  ُسم 

 .ويوم َخسة عرش ،ويوم أربعة عرش ،يوم ثالثة عرش يف

 املتن:

ِمذِ  ْ ، َوالرت  َحُه اْبُن ِحبَّانَ َرَواُه النََّساِئيُّ ، َوَصحَّ  .يُّ

َصىلَّ اهللَُّ  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  :-َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىل َعنُْه  -َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

ْفُظ ُمتََّفٌق َعَليْ   ((  َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلَّ بِإِْذنِهِ   َأةٍ رَ مْ اَل حَيِلُّ اِل   َقاَل: ))  -َعَلْيِه َوَسلََّم   ِه، َواللَّ

 .لِْلُبَخاِري  

 .َغرْيَ َرَمَضاَن (( َوَزاَد َأُبو َداُوَد: ))

 الرشح:

تطوع الا ال تصوم صوم إُنف  ،ذلك حق االستمتاع هبامن  و  ،املرأة ألُنا هلا زوج وله حق عليها

نه من نفسها، فال تصوم   بإذنه؛ ألُنا اذا صامت منعت نفسها منه، وهذا حق  إال  عليها أن متك 

مسافًرا أو غائًبا فال بأس أن تصوم؛ ألن املانع غري   زوجها  ، أما إذا كان اإال بإذنه إذا كان شاهدً 

 .فتصوم ،موجود

وم الواجب ال تطيع لصا، يف اإلفطار فال طاعة للزوج -كام يف آخر الرواية  -وأما رمضان 

 ط.إنام هذا يف صوم النافلة فقزوجها فيه؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، 
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 املتن:

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  )) :- َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنْهُ  -َوَعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِري  

: َيْوِم اْلِفْطرِ َُنَى َعْن   .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  (( َوَيْوِم النَّْحرِ  ،ِصَياِم َيْوَمنْيِ

 الرشح:

ر األيام املستحب صيامها، ذكر األيام املنهي عن صيامها: يوم كَ األيام املنهي عن صيامها، ملا ذَ 

األضحى؛ ألُنا ال يصوم يوم الفطر، وال يصوم يوم ف، صيامها حرام ،ويوم األضحى ،الفطر

، وذكٍر هلل، فال يصوم يوم العيدين، حراٌم عليه - عز وجل -وضيافة هلل  ،أيام أكل وشب 

بعض اجلهال واملتشددين يقول: الناس ما هم عىل صواب يف ن أل ؛ذلك، وُيفطر مع الناس

عىل الصواب، هو بداية الشهر، أو ما هم عىل صواب يف ُناية الشهر، فيصوم هو، يرى أنه 

ويصوم مع املسلمني،  ،شذوذ، وال جيوز هذا، ُيفطر مع املسلمني، ذه خمالفة للمسلمنيوه

ونَ  َيْومَ  َوَأْضَحاُكمْ  ُتْفطُِرونَ  َيْومَ  َوفِْطُرُكمْ  َتُصوُمونَ  َيْومَ  َصْوُمُكمْ  ))واحلمد هلل،   .(( ُتَضحُّ

 املتن:

 : » -  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  -َتَعاىَل َعنُْه َرِِضَ اهللَُّ  - َوَعْن ُنَبْيَشَة اهْلَُذِل  

ٍب  اُم َأْكٍل َوُشْ يِق َأيَّ اُم التَّرْشِ  .َرَواُه ُمْسلِمٌ  « -َعزَّ َوَجلَّ  -َوِذْكٍر هللَِِّ  َأيَّ
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 الرشح:

احلادي عرش،  :أيام الترشيق، وهي :كذلك هذا نوٌع آخر من األيام املنهي عن صيامها وهي

ٍب َوِذْكٍر هللَِّ))والثاّن عرش، والثالث عرش من ذي احلجة، هذه أياُم الترشيق،   اُم َأْكٍل َوُشْ ، ((َأيَّ

للحاج إذا مل جيد هدي التَّمتُّع فإنه يصوم ثالثة أياٍم يف  ؛فال جيوز صيامها إال يف مسألة واحدة

ه، فمن مل جيد اهلدي وهو متمت ع أو قاِرن فإنه يصوم أيام الترشيق احلج وسبعة إذا رجع إىل أهل

 الثالثة ليدرك أيام احلج، وأما غري ذلك فال جيوز له أن يصوم أيام الترشيق.

يت أيام الترشيق؛ قيل قون فيها حلوم اهلدي  :ُسم  قون فيها اللحوم، من عادهتم ُيرش  ألُنم ُيرش 

يت أيام الترشيقأُنم جُيف   :واألضاحي، بمعنى  .أيام ِمنى :وهي ،فوها يف الشمس، فُسم 

 املتن:

يِق َأْن ُيَصْمَن إاِلَّ  ))َقااَل:  -َعنُْهْم َرِِضَ اهللَُّ  -اْبِن ُعَمَر َوَعْن َعاِئَشَة وَ  اِم التَّرْشِ ْص يِف َأيَّ مَلْ ُيَرخَّ

 .اْلُبَخاِريُّ َرَواُه  (( ملَِْن مَلْ جَيِِد اهْلَْدَي 

 الرشح:

صيامها إال يف مسألة واحدة: القاِرن واملتمت ع إذا مل جيد أيام الترشيق حيُرم  ،هذا الذي ذكرنا

اٍم يِف احْلَج  ﴾  :  -جلَّ وعال    –اهلدي، قال اهلل   وأيام احلج ما زالت   [،  ١٩٦] البقرة:﴿ َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ

 .، والسبعة بعد االنتهاء من احلجالثالثةباقية، فيصوم هذه 
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 املتن:

َم  -َعِن النَّبِي   -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىل َعنُْه -َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  وا  ))َقاَل:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ اَل ََتُصُّ

وا َيْوَم اجْلُُمَعِة بِِص  َياِل، َواَل ََتُصُّ إالَّ َأْن َيُكوَن يِف اِم،  َياٍم ِمْن َبنْيِ اأْلَيَّ َلْيَلَة اجْلُُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبنْيِ اللَّ

 .َرَواُه ُمْسلِمٌ  ((  َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 

 الرشح:

ه بصوم، هذا و  يوم اجلمعة، ال ُيفرده  :وهذا أيًضا نوٌع من األيام املنهي عن صيامها، وهو خيصُّ

اجلمعة يف أثناء ت  حرام، وبعض العلامء يقول: مكروه، وأما من مل ُيفرد اجلمعة كأن يصوم ومرَّ 

ألنه صامها تبًعا لغريها، إنام املنهي عنه إفراد يوم اجلمعة، وكذلك ليلة  ؛صيامه، فال بأس

فإنه يقوم  - عادته يقوم من الليل - اجلمعة ال َُتص بقيام دون سائر الليال، فمن كان يقوم

 .ما جيوز ،م، هذا بدعةليلة اجلمعة تبًعا، أما أنه ينام كل الليال وإذا جاءت ليلة اجلمعة يقو

 املتن:

اَل َيُصوَمنَّ   )): -  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  -َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه  -َوَعنُْه أيًضا 

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ ((  َيْوًما َبْعَدهُ  َأوْ َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَله  الَّ إِ َأَحُدُكْم َيْوَم اجْلُُمَعِة، 

 الرشح:

د لتخصيص يوم اجلمعة بالصيام؛ ألنه  يوم عيد، يوم  -واهلل أعلم  –وهذا أيًضا ُني مؤك 

ر، ويكون عىل نشاط وعىل  اجلمعة يوم عيد، عيد األسبوع، وأيًضا هو سيذهب إىل الصالة ُمبك 
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التبكري إليها،  ،حضور اجلمعةومن أجل ذكر اهلل، والذهاب إىل اجلمعة،  ؛يف هذا اليوم... 

ت اجلمعة يف أثناء صيامه فإنه يصومها تبًعا، ال   .بأساالستعداد هلا، لكن من َمرَّ

 املتن:

إَِذا اْنَتَصَف   ))َقاَل:    -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ    :-َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنُْه    -َوَعنْه أيًضا  

 .َرَواُه اخْلَْمَسُة، َواْسَتنَْكَرُه َأمْحَدُ  (( َشْعَباُن َفاَل َتُصوُموا

 الرشح:

نن، َخسة  نرواه اخلمسة الذي واملسند لإلمام أمحد،   ،أصحاب السنن األربع  :هم أصحاب السُّ

اإلمام أمحد رواه لكن استنكره، استنكر سند هذا احلديث، واحلديث يدل عىل نوٍع آخر من 

عىل مقربة  -واهلل أعلم  -بعد انتصاف شعبان؛ ألنه  :أنواع صيام التطوع املنهي عنها، وهي

وإذا صام غالب الشهر ام من شعبان يصوم من أول الشهر،  إذا كان يرغب الصيفمن رمضان،  

فطر إىل أن يأيت النصف من شعبان ثم يبدأ  ولو دخل منتصف شعبان تبع فال بأس، أما أنه يُ 

هذا  ؛بأس واستمر بعد النصف الهر كان يصوم من أول الش هذا منهي عنه، لكن لو ؛يصوم

 .تبع
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 املتن:

 بِنِْت ُبْسٍ 
ِ
ء امَّ اَل   ))َقاَل:  - َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ : -َرِِضَ اهللَُّ َعنَْها  - َوَعِن الصَّ

َض َعَلْيُكْم،  ْبِت إِالَّ فِياَم اْفرُتِ ْد َأَحُدُكْم إاِلَّ حِلَاَء ِعنٍَب َأْو ُعوَد َشَجَرٍة  َتُصوُموا َيْوَم السَّ
َفإِْن مَلْ جَيِ

ُه ُمْضَطِرٌب  ،َرَواُه اخْلَْمَسةُ  (( َفْلَيْمُضْغَها َوَقاَل َأُبو ، َوَقْد َأْنَكَرُه َمالٌِك ، َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت، إاِلَّ َأنَّ

 .َداُوَد: ُهَو َمنُْسوٌخ 

 الرشح:

مل يثبت يف النهي عن صوم يوم السبت حديث، مل يثبت هذا، فال مانع من َتصيص يوم السبت 

بصيام؛ ألنه مل يثبت احلديث يف هذا، احلديث مضطرب يف سنده، واحلديث استنكره اإلمام 

مالك أيضًا، احلديث معلول علٍل كثرية، وبناء عىل هذا فال مانع منه؛ ألن األصل الصيام إال 

ذا هو القول دام مل يثبت الدليل فال مانع من صيام يوم السبت، ه امفالدليل عىل املنع، إذا دلَّ 

 .الصحيح

 املتن:

َكاَن َأْكَثَر  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ))  :-َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىل َعنَْها  -َوَعْن ُأم  َسَلَمَة 

ْبِت َوَيْوُم اأْلََحِد، َوَكاَن َيُقوُل:  اِم َيْوُم السَّ كنَِي، َوَأَنا  "َما َيُصوُم ِمَن اأْلَيَّ اَُم َيْوَما ِعيٍد لِْلُمرْشِ إُِنَّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة، َوَهَذا َلْفُظهُ ((  " ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُهمْ  ، َوَصحَّ  .َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ
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 الرشح:

وهذا أيًضا من األيام التي يستحب صيامها بناًء عىل هذا احلديث، يوم السبت ويوم األحد؛ 

ألن يوم السبت عيد اليهود، ويوم األحد عيد النصارى، وهم يفطرون يف هذين اليومني، 

لليهود يأكلون ويرشبون، فصيام املسلم فيه خمالفة هلم، صيام املسلم يف هذين اليومني خمالفة  و

 .والنصارى، ولكن احلديث مل يثبت أيًضا

 املتن:

َُنَى َعْن َصْوِم  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ النَّبِيَّ  )) :-َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

ِمِذياخْلَْمَسُة َغرْيَ َرَواُه  (( َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ  ْ َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة َواحْلَاكُِم، َواْسَتنَْكَرُه  ،الرت  َوَصحَّ

 .اْلُعَقْيَِلُّ 

 الرشح:

هذا الذي سبق أن يوم عرفة ُيستحب صيامه لغري احلاج، أما احلاج فُيكره له صيام يوم عرفة؛  

فيستحب أن وأعلن ذلك للناس،  ،اوقف يف عرفة مفطرً  -صىل اهلل عليه وسلم  -ألن النبي 

، وأما غري احلاج من سائر املسلمني يستحب هلم صيام هذا ما يف هذا اليويكون احلاج مفطرً 

 .- كام سبق -ألنه يكفر السنة املاضية  ؛اليوم
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 املتن:

))  : -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  -َرِِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم  - َوَعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمر 

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  (( اَل َصاَم َمْن َصاَم اأْلََبدَ 

 الرشح:

فيه النهي عن  -صىل اهلل عليه وسلم  –هذا دعاء من الرسول  :(( اَل َصاَم َمْن َصاَم اأْلََبدَ )) 

من الصوم املنهي عنه، البد يفطر  هذا وال ُيفطر أبًدا طول السنة هذا منهي عنه، ،رسد الصيام

يصوم ويفطر، وال يسد   -صىل اهلل عليه وسلم –يف أيام السنة، يصوم ويفطر كام كان النبي 

 .الصوم، وال يفطر أبًدا كل السنة

 .يكفي هذا
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