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الرابعالدرس  – القسم األول  

الرابعالدرس  –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 .بسم اهلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 املتن:

َباُب : - ونفعنا اهلل بعلومه وعلومكم يف الدارين، اهلل تعاىلرمحه  -قال املصنف 

ِع َوَما ُُنَِي َعْن ِصياِمهِ   .ِصياِم التََّطوُّ

 الرشح: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .الواجب، الصيام املستحب صيام التطوع: يعني الصيام غري

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

وال يقترص  رمضان؛ ألن من صام رمضان فهو بحاجة أيًضا إىل صيام التطوع،
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ل وزيادة واجب وركن، وصيام التطوع ُمكم  العىل صيام رمضان، صيام رمضان 

للمسلم أن حيرص عىل صيام األيام التي ورد يف فضل صيامها  ينبغي، فخري

ثنني واخلميس من صيام يوم اال ل،ست من شوا صيام: مثلة، أحاديث صحيح

صيام يوم عاشوراء، ويوٍم قبله ويوٍم ، صيام ثالثة أيام من كل شهر ع،كل أسبو

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

يصوم ، وإذا كان عنده رغبة يف صيام التطوع فإنه ... صيامها، فينبغي للمسلم أن

، روال يصوم الدهر كله وال ُيفط ،-م عليه السال -كصيام داود ًما ا ويفطر يويومً 

ال يصوم ف ،(( رَ هْ الدَّ  امَ َص  نْ مَ  امَ  َص )) اَل  عنه، ة كلها ما يفطر هذا منهي  نَ يعني السَّ 

هذا حرام، لكن إذا كان والبد يصوم يوم ويفطر يوم،  ،نة وال يفطر فيهاكل السَّ 

فطر، فطر، يصوم حتى ُيقال ال يُ يصوم ويُ  -صىل اهلل عليه وسلم  -وكان النبي 

عليه  -وُيكثر من اإلفطار  ،ُيكثر من الصيام :ثم ُيفطر حتى ُيقال ال يصوم، يعني

عىل  ارد   (( رُ طِ ُأفْ وَ  مُ وُص  أَ ّن  )) إِ : -صىل اهلل عليه وسلم -قال ، -الصالة والسالم
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 ومُ ُص ا أَ نَ )) أَ : -صىل اهلل عليه وسلم  -قال ، رأنا أصوم وال أفط :من قال

 .(( رُ طِ ُأفْ وَ 

 املتن:

َأنَّ : )) -َرِِضَ اهللَُّ َتَعاىَل َعنُْه  -َعْن َأِِب َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِري  : -رمحه اهلل تعاىل -قال 

ُر  "فَقاَل: ، ُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفةَ  - اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ  -َرُسوَل اهللَِّ  ُيَكف 

نََة امْلَاِضَيَة َواْلَباِقَيَة  نََة  "فَقاَل:  ،، َوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم َعاُشوَراءَ "السَّ ُر السَّ ُيَكف 

، فقَ َوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم اال، "امْلَاِضَيَة  َذلَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعْثُت  "اَل: ْثننَْيِ

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ ((  " فِيه، ْو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ 

 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:

ُيستحب صياُمه، وهو  ة،وهو اليوم التاسع من ذي احلج ((: َعَرَفةَ  َيْومِ  )) َصْومِ 

ر السَّ  ر السيئات لَ نة املستقبَ نة املاضية والسَّ ُيكف  ة، هذا فضٌل عظيم، بمعنى أنه يكف 

ر الصغائر من  ،تكفري للصغائر ؛الصغائر ر إال بالتوبة، ُيكف  أما الكبائر فال ُتكفَّ

صىل اهلل  -الرسول ف ُيفطر، ستحب أنالذنوب، وهذا لغري احلاج، أما احلاج فيُ 

ب عىل راحلته والناس ينظرون يوم عرفة وهو حاج، َشِ يف أفطر  -عليه وسلم 

 احلاج فيستحب طر، ليتقوى عىل الوقوف وعىل الدعاء، أما غريُيظهر الفِ ل ؛إليه

 .له صيام يوم عرفة

 املتن:

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

 

 



 
5 

 الرشح:

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

شكًرا هلل  -عليه السالم  -موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وصامه موسى 

، وبقي -عليه السالم  -، وصامه بنو إرسائيل اقتداًء بموسى -عز وجل  -

ولكن نظًرا ه، وأمر بصيام -صىل اهلل عليه وسلم  -صيامه حتى صامه رسول اهلل 

وا ومُ )) ُص قال:  ؛كون اليهود يصومون هذا اليوم ونحن مأمورون بمخالفتهمل

ر سيئات  فة لليهود، وهوخمالَ  ؛(( هُ دَ عْ ًما بَ وْ يَ  وْ )) أَ ، ويف رواية: (( هُ لَ بْ ًما قَ وْ يَ  يكف 

ان صومه م، كعظيم لصوم هذا اليو وهذا فضٌل  ،نة املاضية سيئات الصغائرالسَّ 

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

 املتن:

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

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

وبعثة الرسول، حدث فيه ، -صىل اهلل عليه وسلم  -والدة الرسول  ؛عظيمة

حينام  ؛، وبعثة الرسول-صىل  اهلل عليه وسلم  –شيئان عظيامن: والدة الرسول 

 ،فهام نعمتان عظيمتان حدثتا يف هذا اليوم ،ثننياهلل الوحي عليه يف يوم اال أبد

نة يف يوم املولد ، - عز وجل -ُيصام شكًرا هلل فكر، والن عم ُتقابل بالشُّ  هذا هو السُّ

ا ، -كام يقولون  -  -هذا ما فعله الرسول  ،حتفال بيوم املولدا ؛ث بدعةأن حُيدَ أمَّ

ثنني، هذا ، الذي يريد أن يقتدي بالرسول يصوم يوم اال- صىل اهلل عليه وسلم

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

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

 .-م صىل اهلل عليه وسل -الرسول 
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 بِْدَعةٍ  )) ُكلُّ ، -صىل اهلل عليه وسلم  - وثانًيا: هذا بدعة، ما فعله الرسول

 .َضاَلَلٌة ((

 املتن:

 .(( )) َو ُأْنِزَل َعََلَّ فِيهِ 

 الرشح:

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

 .ثننييف يوم اال -

 املتن:

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

َم  ْهرِ  ((َقاَل:  -َعَلْيِه َوَسلَّ اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه ِست ا ِمْن َشوَّ

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ))
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 الرشح:

 هذا نوٌع ثالث من أنواع صوم التطوع:

 .: صوم عرفةواًل أ

 ء.انًيا: صوم عاشوراث

 .ثننيثالًثا: صوم يوم اال

 ل.صيام سٍت من شوا ،ابًعا: هذا النوع الرابعر

الٍ  ِمنْ  ِست ا َوَأْتَبَعهُ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  )): -صىل اهلل عليه وسلم  –قال  اَم  َشوَّ  َفَكَأنَّ

ْهر (( َصامَ  رمضان؛ ألن من ففيه استحباب صيام ست من شوال بعد ، الدَّ

 ؛ملاذا؟ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا صامها فهو يف األجر مثل من صام الدهر،

ثنا ارمضان عن عرشة أشهر، وستة أيام من شوال عن شهرين، كم املجموع؟ 

عرش شهر، هذه أيام السنة، فله أجر من صام السنة؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا، 

شوال، وهذا مذهب اجلمهور، وأما من شهر ففيه استحباب صيام ستة أيام من 
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مل يبلغه احلديث، ُينسب هذا إىل اإلمام  ؛أنكر صيام ستة من شوال وقال أُنا بدعة

 .ألنه مل يبلغه احلديث؛ - رمحه اهلل -مالك 

 


