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الدرس األول – ولالقسم األ   

الدرس األول –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه هلل رب العاملني احلمد

 أمجعني، أما بعد:

 املتن:

 كتاب الصيام.يف بلوغ املرام:  -رمحه اهلل تعاىل  -قال اإلمام ابن حجر 

 الرشح:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 

 أمجعني.
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الصيام يف اللغة: اإلمساك عن اليشء؛ اإلمساك عن امليش، اإلمساك عن الكالم، 

 صياًما يف اللغة.ى اإلمساك عن األكل والرشب ُيسم

أما يف الرشع: الصيام هو اإلمساك بنية، اإلمساك بدون نية ال يسمى صياًما 

ا. ى صياًما لغويًّ  رشعيًّا، إنام ُيسمَّ

اإلمساك عن الكالم أو  وامُلفطرات بنية، وليساإلمساك عن الطعام والرشاب 

فاملراد: اإلمساك عن الطعام والرشاب  ؛عن امليش أو ...، هذا لغة، أما يف الرشع

 وسائر املفطرات لكن بنيَّة.

ووقته: من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس، هذا وقت الصيام من طلوع 

 اليومي.هذا الصيام  الفجر الثاين إىل غروب الشمس،

 والصيام عىل قسمني: صيام فرض، وصيام تطوع.

صىل  –هو صوم شهر رمضان، ركن من أركان اإلسالم، كام قال  فصيام الفرض:

ُسوُل اهللِ، : -اهلل عليه وسلم  ًدا را أانَّ حُمامَّ ها إاِلَّ اهللُ وا دا أنإ الا إِلا ها ُم أانإ تاشإ الا سإ ِ )) اإلإ
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ِتا  ُتؤإ ، وا ةا الا ُتقِيما الصَّ يإِه وا تا إِلا تاطاعإ بايإتا إِِن اسإ ُجَّ الإ َتا ، وا انا ضا ما تاُصوما را ، وا اةا كَّ  الزَّ

بِياًل ((  .سا

، أحد أركان اإلسالم، فهذا هو موضع الكالم -صيام رمضان  -جعل الصيام 

اآلن، صيام شهر رمضان الذي هو الفرض، صيام التطوع كام يأت، وهو فرض 

يااُم عىل هذه األُمة، قال تعاىل:  يإُكُم الصِّ لا نُوا ُكتِبا عا ِذينا آما اا الَّ ا أاُّيه أي  :﴾﴿ يا

بإِلُكمإ ُفِرض،  ِذينا ِمن قا ىلا الَّ اما ُكتِبا عا يااُم كا يإُكُم الصِّ لا إىل  [، ١٨٣] البقرة:﴾ ﴿ ُكتِبا عا

نا  :-تعاىل  -قوله  يِّنااٍت مِّ با لنَّاِس وا آُن ُهًدى لِّ ُقرإ ِذي ُأنِزلا فِيِه الإ انا الَّ ضا ما ُر را هإ ﴿ شا

اِن  قا ُفرإ الإ ٰى وا ُدا ُه  ۚ  اْلإ ياُصمإ لإ را فا هإ ِهدا ِمنُكُم الشَّ ن شا  .[ ١٨٥] البقرة:﴾ فاما

را  هإ ِهدا ِمنُكُم الشَّ  يعني: حرض.: ﴾﴿ شا

ُه  ياُصمإ لإ   آخره فليصمه.كله من أوله إىل﴾: ﴿ فا
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 املتن:

 –أنه قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -عن أيب هريرة : -رمحه اهلل  -قال 

انا -صىل اهلل عليه وسلم  ُجٌل كا ِ إاِلَّ را
نيإ ما وإ الا يا ٍم وا وإ م ِيا وإ انا بِصا ضا ما ُموا را دَّ قا : )) الا تا

ُه (( ياُصمإ لإ ًما فا وإ  ه.يإ لا عا  ٌق فا تَّ مُ  ياُصوُم صا

 الرشح:

صىل اهلل عليه وسلم  –يبدأ من رؤية هالله، قال  -صيام شهر رمضان  -الصيام 

تِِه ((: - يا أافإطُِروا لُِرؤإ تِِه وا يا ، وال جيوز لإلنسان أن يصوم قبله يوم )) ُصوُموا لُِرؤإ

أو يومني يقول: احتياط، هذا ال جيوز، ال ُيصام رمضان حتى يثبت دخول 

هالله أو بإكامل شعبان ثالثني يوًما إال إنسان يصوم تطوع، الشهر؛ وذلك برؤية 

من عادته يصوم تطوع فيصوم حتى ولو قبل رمضان بيوم أو يومني، ما دام تطوع 

 وال حيسبه من رمضان فال بأس بذلك.
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 املتن:

اِِسٍ قال:  ِن يا ِر بإ امَّ نإ عا ما اا  -ريض اهلل عنه  -وعا ياوإ اما االإ نإ صا : )) ما الا كه أنه قا لَِّذي ُيشا

اِسِم  قا ا االإ َصا أابا دإ عا قا لَّما  -فِيِه فا سا يإِه وا لا ىلَّ اهللُ عا ِليًقا،  (( –صا عإ اِريه تا ُبخا ُه االإ را كا ذا

ُن ِحبَّانا  ابإ ، وا ةا ما يإ ُن ُخزا ُه: اِبإ حا حَّ صا ُة، وا سا امإ ُه ااْلإ لا صا وا  .وا

 الرشح:

ما االَِّذي الصحايب اجلليل، يقول:  -ريض اهلل عنه  -عامر بن ياِس ياوإ اما االإ نإ صا )) ما

كه فِيِه ((: صامه عىل أنه من رمضان، هو شك ما يدرى هل هو من رمضان  ُيشا

 أو ال.

اِسِم  قا ا االإ َصا أابا دإ عا قا لَّما  -)) فا سا يإِه وا لا ىلَّ اهللُ عا  -ولأبو القاسم كنية للرس: (( –صا

 .-صىل اهلل عليه وسلم 

، إذا مل ُيرا 1هذا فيه َتريم صوم يوم الشك؛ وهو يوم الثالثني من شهر شوال

اْلالل ُيكِمل الشهر ثالثني يوًما، فيكون هذا اليوم من شعبان، فال جيوز لإلنسان 

                                                                 
 شعبان 1
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تِِه ((يدخله يف رمضان، الرسول وضع لنا حد قال:  يا يعني:  )) ُصوُموا لُِرؤإ

تِِه (( ))اْلالل،  يا أافإطُِروا لُِرؤإ ثُبت عند احلاكم وا ، فال يصوم حتى ُيرى اْلالل، يا

 ياُصم، أما أنه يقول: أبا أحتاط وأبا، هذا ال جيوز.

 


