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الدرس األول –القسم الثاني   

الدرس األول –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 
 املتن:

أنه قال: َسِمْعُت َرُسوَل  –ريض اهلل عنهام  -وعن ابن عمر : -رمحه اهلل  -قال 

َيُقوُل: )) إَِذا َرَأْيُتُموُه َفُصوُموا، َوإَِذا َرَأْيُتُموُه  -َصَّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلىَم  -اهللِ 

 متىفٌق عليه. َفَأْفطُِروا، َفإِْن ُغمى َعَلْيُكْم َفاْقِدُروا َلُه ((

ي: )) َفَأْكِمُلوا ارِ خَ بُ لْ َفاُقُدُروا َلُه َثََلثِِيَ ((، ولِ م: )) َفإِْن ُأْغِمَي َعَلْيُكم لِ ملْس وَ 

َة َثََلثَِِي ((.  اْلِعدى

 الرشح:

أي: رؤية اهلَلل، ال  )) ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه ((هذا حديث واضح، يف بداية الشهر 

تصوموا حتى تروا اهلَلل، وليس بَلزم يراه الناس كلهم، إذا رآه واحد من 
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ذلك عند القايض فإنه يلزم اجلميع الصوم عمَلا بالرؤية من املسلمِي وشهد ب

 .-كام يأيت  -أحد املسلمِي 

ُيصام، إذا مل ُيَر اهلَلل ليلة الثَلثِي من شعبان،  - فَل كَلم -فإذا ُرؤي اهلَلل 

ا، وال مانع من الرؤية؛  ليلة الثَلثِي من شعبان ما رؤي اهلَلل إن كان اجلو صحوا

ما فيه شك وال خَلف بِي العلامء أنه ال جيوز الصيام؛ ألنه مل ُيَر ولكن مل ُيَر، هذا 

اهلَلل وال مانع من رؤيته، أما إذا كان حاَل دونه غيم أو قرت فهذا حمل خَلف 

ا.  بِي العلامء، والصحيح أنه ال ُيصام أيضا

 يعني مل تروا اهلَلل؛ بسبب غيم أو قرت، أو ... . )) َفإِْن ُغمى َعَلْيُكْم ((:

ه الرواية الثانية: اقدروا له:  )) فاْقدُروا َله ((: إيش معنى اقدروا له؟ فَّسى

ا (( َة َشْعَباَن َثََلثِِيَ َيْوما ، يصبحوا مفطرين عَّل أنه من شعبان، )) َفَأْكِمُلوا ِعدى

ا؛ ألن الشهر قد يكون  )) َفاْقُدُروا َله ((هذا معنى  أي: أكملوا شعبان ثَلثِي يوما

ا، فإذا مل ُيَر يوم تسع وعرشين، ما ُرأي فنبني  تسع وعرشون وقد يكون ثَلثِي يوما



 
3 

عَّل األصل وهو اإلكامل، واحلمد هلل ديننا ما فيه تكلف، وال فيه مقاٍل لقائل أو 

 .-صَّل اهلل عليه وسلم  -اجتهادات، نحن نعمل بقول الرسول 

 املتن:

َة َشْعَباَن َثََلثِِيَ ((.-ريض اهلل عنه  -وله يف حديث أبو هريرة   : )) َفَأْكِمُلوا ِعدى

 الرشح:

أي  )) َفاْقُدُروا َله ((:، بعض العلامء يقول )) َفاْقُدُروا َله ((هذا يفَّس قوله: 

يعني: ضيقوا، ولكن  )) اْقُدُروا ((اجعلوا شعبان تسع وعرشين، ضيِّقوا، 

َة َشْعَباَن : -صَّل اهلل عليه وسلم  -التفسري جاء من الرسول  )) َفَأْكِمُلوا ِعدى

ا ((  ، إذا جاء النص فَل مقال ألحد.َثََلثِِيَ َيْوما
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  املتن:

 النىاُس  َتَراَءى أنه قال: )) -ريض اهلل عنهام  -وعن ابن عمر : -رمحه اهلل  -قال 

َلَل، ُت  اهْلِ  النىاَس  َوَأَمرَ  َفَصامَ  َرَأْيُتُه، َأّنِّ  - َوَسلىمَ  َعَلْيهِ  اهللىُ َصَّلى  - اهللىِ َرُسوَل  َفَأْخََبْ

 م.اكِ احلَ ان، وَ بى حِ  نُ ه: ابْ حَ حى َص اوود، وَ و دَ بُ أَ  اهُ وَ (( رَ بِِصَياِمِه 

  الرشح:

ُصوُموا )) قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم  -نعم هذا سبق لنا، أن الرسول 

ما  ،أن يرتاءوا اهلَلل، يرتاءون اهلَلل ، فهذا يستدعي من املسلمِيلُِرْؤَيتِِه ((

يقولون: نبغي نصَب ملا جيينا اخلَب!!، يرتاءون اهلَلل مساء تسع وعرشين، 

يرتاءون اهلَلل هذا ُسنىة، يطلبون رؤيته، فإذا رآه واحد كفى، مو الزم يرونه 

رأى  -ريض اهلل عنه  -سلمِي يكفي، هذا ابن عمر اجلميع، إذا رآه واحد من امل

صَّل اهلل  -اهلَلل، يرتاءون الناس اهلَلل ومل يروه، رآه ابن عمر، جاء إىل النبي 
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وأخَبه فعمل برؤيته، فدل عَّل أن الرؤية تثبت برؤية واحد من  -عليه وسلم 

 .-احلمدهلل  -املسلمِي 

 :فهذا فيه مسألتان

 .-حتريه  -ية تراءي اهلَلل ُسنِّ  املسألة األوىل: -

 أنه إذا رآه واحد وَقبِل القايض شهادته أنه يلزم الناس الصوم. واملسألة الثانية: -

 املتن:

َأنى َأْعَرابِيًّا َجاَء )) : -ريض اهلل عنهام  - وعن ابن عباس: -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

ََلَل، َفَقاَل:  -َصَّلى اهلُل َعَلْيِه َوَسلىَم  -إىَِل النىبِيِّ  َأَتْشَهُد َأْن الَ  "َفَقاَل: إِّنِّ َرَأْيُت اهْلِ

ا َرُسوُل اهللىِ؟  "َقاَل: َنَعْم، َقاَل:  ،"إَِلَه إاِلى اهللىُ؟  دا ْم، َقاَل: ، َقاَل: َنعَ "َأَتْشَهُد َأنى حُمَمى

ا (( رَ  " ْن يِف النىاِس َيا بََِلل َأْن َيُصوُموا َغدا ة، مَ يْ زَ ُخ  ه: ابنُ حَ حى ة، وَص مَس اه اخلَ وَ َفَأذِّ

 ه.الَ َس رْ ي إِ ائِ النَس  َح جى ان، ورَ ن حبى ابْ وَ 
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 الرشح:

واألعرايب هو الذي يسكن البادية،  )) َأنى َأْعَرابِيًّا ((:وهذا مثل حديث ابن عمر 

 األعرايب واحد، األعراب وهم البدو الذين يسكنون البادية.

أخَبه، ملىا  -صَّل اهلل عليه وسلم  -رأى اهلَلل هذا األعرايب، وجاء إىل الرسول 

َأَتْشَهُد  ": اَل قَ )) استفصل منه،  -صَّل اهلل عليه وسلم  -كان جمهول احلال؛ النبي 

ا َرُسوُل اهللىِ؟  "، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: "َأْن الَ إَِلَه إاِلى اهللىُ؟  دا ، َقاَل: "َأَتْشَهُد َأنى حُمَمى

بَلالا أن ينادي يف  -صَّل اهلل عليه وسلم  -، فثبت أنه مسلم، فأمر النبي (( َنَعمْ 

 الناس بالصيام.

حد، وأنه إذا كان جمهول احلال القايض هذا فيه دليل عَّل أهنا ُتقبل شهادة وا

يستفصل منه حتى يتثبت من حاله، وأنه إذا ثبت أنه ال َمْطَعن فيه فإنه يلزم 

املسلمِي الصوم، وأن القايض يعلن أو احلاكم يعلن، أن الناس ما يصومون إال 

صَّل  -بإعَلن، الفوىض ما جتوز، ما يصوم الناس إال بإعَلن من احلاكم، فالنبي 

وسائل  -احلمدهلل  -أمر بَلالا أن يؤذن يف الناس، واليوم  -عليه وسلم  اهلل



 
7 

 –اإلعَلم متوفرة، احلاكم يصدر البيان يف وسائل اإلعَلن ويصوم الناس 

 .-واحلمدهلل 

﴿ يف كل زمان ومكان،  -وهلل احلمد  -ين يَّس يا إخوان، يَّس اهلل هذا الدين الدِّ 

 .[ ٧٨] احلج:﴾ يِن ِمْن َحَرٍج َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ 

 


