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لثالدرس الثا – القسم األول  

الثثالدرس ال –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

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

 -أمجعني، أما بعد:

 املتن: 

 :-رمحه اهلل تعاىل  -قال ابن حجر

َ اهللهُ َعنُْه  -َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
َصىله اهللهُ  -َجاَء َرُجٌل إيىَل النهبييِّ ))  :أنه َقاَل  –َرِضي

َقاَل: َوَقْعُت  "َوَما َأْهَلَكَك؟  "، َفَقاَل: َهَلْكُت َيا َرُسوَل اهللهي، َقاَل: - َعَلْيهي َوَسلهمَ 

َفَهْل  "َقاَل: ََل، َقاَل:  "َهْل ََتيُد َما َتْعتيُق َرَقَبًة؟  "َعىَل اْمَرَأِتي ِفي َرَمَضاَن، َفَقاَل: 

؟  تِّنَي  ": ََل، َقاَل: ، َقاَل "َتْسَتطييُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيني ُمَتَتابيَعنْيي
ُم سي َفَهْل ََتيُد َما ُتْطعي
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ْسكيينًا؟  بيَعْرٍق فييهي  -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -، َقاَل: ََل، ُثمه َجَلَس، َفُأِتي النهبييُّ "مي

ََذا  "ََتٌْر َفَقاَل:  ْق ِبي نها؟ َفََم َبنْيَ ََلبَ "َتَصده َتْيَها َأْهُل َبْيٍت َأْحَوُج ، َفَقاَل: َأَعىَل َأْفَقَر مي

َك النهبييُّ  نها، َفَضحي  "َحتهى َبَدْت َأْنَياُبُه، ُثمه َقاَل:  -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيَلْيهي مي

ْمُه َأْهَلَك  ْبَعُة، َواللهْفُظ مليُْسليٍم. "اْذَهْب َفَأْطعي   ((، َرَواُه السه

 الرشح: 

 د.احلمد هلل ربي العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حمم حيمبسم اهلل الرمحن الر

 -يبطل صومه؛ ألن اهلل  ،للصائم ت الصيام: اجلَمع ِف هنار رمضانمن مبطال

د الليل للجَمع واألكل والرشبح - سبحانه وتعاىل َيامي  ﴿ ده له َلُكْم َلْيَلَة الصِّ ُأحي

َفُث إيىَلٰ نيَسائيُكْم  إىل آخر اآلية، إىل أن  ﴾ُهنه ليَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ليَباٌس ََلُنه  ۚ  الره

َن  ﴿ قال: َن اْْلَْيطي اأْلَْسَودي مي َ َلُكُم اْْلَْيُط اأْلَْبَيُض مي ُبوا َحتهٰى َيَتَبنيه َوُكُلوا َواْْشَ

َياَم إيىَل اللهْيلي  ۚ  اْلَفْجري  ُّوا الصِّ
فمجال األكل والرشب  [، ١٨٧:رة] البق ﴾ُثمه َأَتي
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، والصيام ما بني طلوع الفجر -واحلمد هلل  -واجلَمع ِف الليل، وهو وقٌت واسع 

 إىل غروب الشمس، يتجنب املفطرات ومنها اجلَمع.

وفيه حكمة؛  رمحة،وهذا فيه  -صىل اهلل عليه وسلم  -هذا رجٌل جاء إىل النبي 

صىل اهلل عليه وسلم  -رسول بيان للناس، هذه الوقائع ِف عهد الألجل الترشيع 

 فيها مصالح؛ ألجل أن ُيرشع عندها احلكم لألمة. -

، وشوف يعني األدب عند (( -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -)) َجاَء َرُجٌل إيىَل النهبييِّ 

؛ ألن املقصود الفائدة، ما هو )) َجاَء َرُجٌل ((الرواة، ما قالوا فالن وفالن، 

، (( -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -)) َجاَء َرُجٌل إيىَل النهبييِّ ة الشخص، املقصود معرف

 مع أن الرجل معروف، لكن مل يسموه من باب األدب.

َفَقاَل: َيا َرُسول اهللهي، َهَلْكُت  -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -)) َجاَء َرُجٌل إيىَل النهبييِّ 

شوف الرجل اعرتف عىل نفسه، وخاف من الذنب، خاف مما ، َوَأْهَلْكُت ((

حصل، وهذه صفة الصحابة عىل وجه اْلصوص، وصفة املؤمنني عىل وجه 

العموم؛ أنه إذا وقع ِف خمالفة خياف منها، وَل يقول هينة، هذه سهلة، وهذه مب 



 
4 

 يقول: َل هلكت هلكت،األمر سهل، ما يقول هكذا،  )...( إَل هذهيش، 

 يعني: أهلك زوجته.َيا َرُسول اهللهي، َهَلْكُت َوَأْهَلْكُت (( )) َقاَل: 

استفصل منه، هذا فيه أن العامل يستفصل من  -صىل اهلل عليه وسلم -النبي 

السائل؛ حتى يعرف احلُكم املناسب لسؤاله، واجلواب املناسب لسؤاله، قال: 

؛ َوَأَنا َصائيٌم (( -يعني باجلَمع  -َقاَل: َوَقْعُت َعىَل َأْهِلي  "َوَما َأْهَلَكَك؟  ")) 

م اجلَمع ِف هنار رمضان،  لكن غلبته الشهوة ورؤية املرأة؛ ألنه يعرف أن اهلل حره

هذا فيه مصلحة لألمة ألجل ِف ، و)) َوَقْعُت َعىَل َأْهِلي َوَأَنا َصائيٌم ((وقع عليها، 

وقال:  -م صىل اهلل عليه وسل -بيان احلكم الرشعي، ما غضب عليه الرسول 

حليم، -صىل اهلل عليه وسلم -وراك تفعل يا خبيث، يا مخام ، يا ...، َل، الرسول 

والرجل صادق، لو ما هو بصادق ما جاء يسأل وَل اعرتف أنه هلك وأهلك، 

 .-عليه الصالة والسالم -فالرسول ما عنهفه 

َهْل َتُصوُم َشْهَرْيني  ": َقاَل: ََل، َقاَل  "َهْل ََتيُد َما َتْعتيُق َرَقَبًة؟  "))  قال:

؟  َيام؟!، َقاَل: "ُمَتَتابيَعنْيي تِّنَي  "، َقاَل: َوَهْل َأْهَلَكنيي إيَله الصِّ
ُم سي َهْل ََتيُد َما ُتْطعي
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ْسكيينًا؟  ارة هي ، َقاَل: ََل (("مي ارة يعجز عنها، وهذه الكفه ، كل خصال الكفه

ارة الظِّهار؛  يُر َرَقَبٍة  ﴿كفه ْم ُثمه َيُعوُدوَن مليَا َقاُلوا َفَتْحري ْن نيَسائيهي ُروَن مي يَن ُيَظاهي ذي َواله

ا  ْن َقْبلي َأْن َيَتََمسه ليُكْم ُتوَعُظوَن بيهي  ۚ  مي َياُم  ۚ  َذٰ َواهللهُ بيََم َتْعَمُلوَن َخبيرٌي َفَمْن مَلْ ََييْد َفصي

ْن َقْبلي  ا َشْهَرْيني ُمَتَتابيَعنْيي مي ْسكيينًا  ۚ   َأْن َيَتََمسه تِّنَي مي
ْ َيْسَتطيْع َفإيْطَعاُم سي  ﴾َفَمْن مَل

ارة الوطء ِف رمضان، فالرجل [،  ٤-٣] املجادلة:  هذه كفارة الظِّهار، هي أيضًا كفه

ارة  -كل اْلصال الثالث اعتذر عن   عدم اَلستطاعة. -الكفه

ماذا يصدر ِف شأنه، أو ينزل ينتظر  -صىل اهلل عليه وسلم  -جلس عند الرسول 

ِف شأنه، جلس ينتظر، ما قام وراح، جلس ينتظر  –عز وجل  –وحي من اهلل 

 -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -)) ُأِتي النهبييُّ ماذا يكون، فبينَم هو كذلك جاء اهلل بالفرج، 

نبيل الذي تعرفون، بيَعْرٍق (( من أحد املسلمني،  (()) فييهي ََتٌْر ، والعرق: هو الزِّ

فه ِف حوائج  -صىل اهلل عليه وسلم  -جاءوا به إىل الرسول  من أجل أن يرصِّ

 املسلمني.



 
6 

ْق بيهي (( ستني املسكني، الرجل هاملرة طمع، يعني: عىل  )) َفَقاَل: ُخْذ َهَذا َتَصده

ورفقه به؛  -صىل اهلل عليه وسلم  -شاف حلم الرسول يوم باألول خايف،  هو

 ا رأى التمر.طمع مل

نها َيا َرُسوُل اهللي؟! (( )) َما َبنْيَ ، أتصدق ِبذا عىل أفقر منا؟! )) َقاَل: َأَعىَل َأْفَقَر مي

تني: الرشقية والغربية؛ ألن املدينة ، يعني املدينة ََلَبَتْيَها (( َلبتيها يعني احلره

تني من الرشق ومن الغرب،  نها (()) َما َبنْيَ ََلَبَتْيهَ حمفوفة بحره  .ا َأْهُل َبْيٍت َأْفَقَر مي

َك النهبييُّ  نَْد َذليَك َضحي هذا من حلمه ورفقه  (( -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -)) َوعي

ضحك حتى بدت أنيابه،  -صىل اهلل عليه وسلم-ضحك، ومن كَمل خلقه بأمته 

م، ما كان يقهقه ويفتح فمه مثل ما  م، كان ضحكه التبسُّ نفعل، ويستلقي عىل تبسه

م  م فقط، تبسه م سليَمن  -صىل اهلل عليه وسلم  -قفاه، َل، يتبسه عليه  -كَم تبسه

َا  ﴿: -السالم  ن َقْوَلي ًكا مِّ َم َضاحي َم  ،[ ١٩] النمل: ﴾َفَتَبسه َصىله اهللهُ َعَلْيهي  -)) َتَبسه

ُذُه )) ، بعض األحاديث: َحتهى َبَدْت َأْنَياُبُه (( -َوَسلهَم  وهي:  ((َحتهى َبَدْت َنَواجي
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أطراف األرضاس؛ تعجبًّا من حال هذا الرجل الذي جاء خائًفا، ثم ِف األخري 

 طمع.

َم   -عليه الصالة والسالم  - َحتهى َبَدْت َأْنَياُبهُ  -َصىله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -)) َتَبسه

ْمُه َأْهَلَك  "َفَقاَل:  ، جاء خائًفا ورجع رابًحا، هذا الفرج من اهلل (( "ُخْذُه َفَأْطعي

جله وعال  -نتيجة اْلوف من اهلل، جاء خائًفا من اهلل، واهلل  -سبحانه وتعاىل  -

ْمُه َأْهَلَك ((جربه،  –  .)) ُخْذُه َفَأْطعي

ْمُه َأْهَلَك ((اختلف العلَمء: هل معنى  ارة بدل املساكني، أو )) َأْطعي  أنه يكون كفه

ارة؟أنه تس  قط عنه الكفه

 عىل قولني:

ْمُه َأْهَلَك ((بعضهم يقول: إن  -  يعني: أنه من باب الكفارة. )) َأْطعي

صىل اهلل عليه  -وبعضهم يقول: َل، سقطت عنه الكفارة، ومنحه النبي  -

 هذا التمر حلاجته. -وسلم 
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فعىل كل حال الشاهد من احلديث: أن اجلَمع يبطل الصيام، هذا الشاهد من 

 احلديث، وأنه يوجب الكفارة؛ ألن املفّطرات عىل قسمني: 

منها ما ُيبطل الصيام وَل يوجب الكفارة، مثل ما سبق: من األكل،  -

والرشب، والقيء، اَلستقاءة، هذه مبطالت للصوم لكنها َل توجب كفارة، 

 القضاء فقط. وإنَم توجب

وهناك نوٌع ُيبطل الصوم ويوجب الكفارة وهو: اجلَمع؛ وإَل احلجامة، وإَل  -

اَلستقاء، األكل، الرشب، هذه ُتبطل الصوم لكن َل توجب كفارة، وإنَم 

 توجب القضاء، اجلَمع ُيبطل الصوم، ويوجب الكفارة، هذه مسألة.

رمضان مثل كفارة الظِّهار؛  املسألة الثانية: احلديث دليل عىل أن كفارة الوطء ِف

الذي ُيظاهر من زوجته ويقول َلا: أنتي عِله كظهر أمي، أو أنتي عِله حراٌم؛ عليه 

ارة و حتل له زوجته، هذا يمني وليس طالًقا، فهذه مسألة.  كفه

املسألة الثالثة: أن من عجز عن الكفارة تسقط عنه، وقيل تبقى ِف ذمته، قوَلن 

 ألهل العلم.

 


