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الرابعالدرس  –القسم الثاني   

الرابعالدرس  –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 املتن: 

يِّ : -رمحه اهلل تعاىل  –قال  يٍد اْْلُْدري َ اهللهُ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعْن َأِبي َسعي
َقاَل:  -َرِضي

َم  -َقاَل َرُسوُل اهللهي  ْن َعْبٍد َيُصوُم َيْوًما ِفي َسبييلي اهللهي -َصَّله اهللهُ َعَلْيهي َوَسله : )) َما مي

يًفا نَي َخري هي النهاَر َسْبعي ، َواللهْفُظ ُمتهَفٌق عَ  (( إيَّله َباَعَد اهللهُ بيَذليَك اْلَيْومي َعْن َوْجهي َلْيهي

 .مليُْسليمٍ 

 ح:الرش

يباعد ف أنه جيمع بني الصيام واجلهاد، ،صيام املجاهد ِف سبيل اهلله فضل هذا فيو

 .اهلل بينه وبني النار سبعني خريًفا، هذا فيه فضٌل عظيم
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 املتن: 

َ اهللهُ َتَعاىل َعنَْها  -َوَعْن َعائيَشَة : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 
َكاَن  َقاَلْت: )) -َرِضي

ُر َحتهى  -َصَّله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اهللهي 
َيُصوُم َحتهى َنُقوَل ََّل ُيْفطيُر، َوُيْفطي

َياَم  -َصَّله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َنُقوَل ََّل َيُصوُم، َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهللهي  اْسَتْكَمَل صي

َياًما ِفي َشْعَبانَ َشْهٍر َقطُّ إيَّله  نُْه صي ،  ((  َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه ِفي َشْهٍر َأْكَثَر مي ُمتهَفٌق َعَلْيهي

ْفُظ مليُْسليمٍ   .َوالله

 الرشح:

 ة.نعم، فقرة فقر

 املتن:

َ اهللهُ َتَعاىل َعنَْها  -َوَعْن َعائيَشَة 
اهللهُ َعَلْيهي َصَّله  -َكاَن َرُسوُل اهللهي  َقاَلْت: )) -َرِضي

 .((، ... ُيْفطيرُ   َيُصوُم َحتهى َنُقوَل ََّل  -َوَسلهَم 
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 الرشح:

يعني ُيكثر من الصيام، كان ُيكثر من الصيام حتى يظن من َرآه أنه سيداوم عَّل 

 .يصوم ن كثرة ماالصيام مي 

 املتن:

ُر َحتهى َنُقوَل ََّل َيُصومُ )) 
 ، ... ((.َوُيْفطي

 الرشح:

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

هذا خالف ف ُيكثر من الصيام ويكثر من اإلفطار، أما أنه يصوم فقط، اَّلعتدال

يرتك صوم التطوع هنائي هذا  ،السنة، وأما أنه يفطر وَّل يصوم صوم التطوع

 .نة أن يصوم ويفطر، والسُّ انة أيًض خالف السُّ 

 املتن:

َياَم َشْهٍر َقطُّ إيَّله  -َصَّله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهللهي ))  اْسَتْكَمَل صي

 .َرَمَضاَن ((
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 الرشح:

يصوم من شعبان ف  إَّل رمضان،لكن َّل يصوم شهًرا كاماًل  ،كثر من الصياميُ نعم، 

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

 املتن:

َياًما ِفي َشْعَباَن (( نُْه صي  .)) َوَما َرَأْيُتُه ِفي َشْهٍر َأْكَثَر مي

 الرشح:

لئال يتشبه ؛ وَّل يستكمله ، كان يصوم أكثر شعبانيصوم أكثر شعبان أنيعني 

 .برمضان

 املتن:

َ اهللهُ  -َوَعْن َأِبي َذرٍّ : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 
َأَمَرَنا َرُسوُل  َقاَل: )) -َتَعاىل َعنُْه َرِضي

امٍ  -َصَّله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اهللهي  ْهري َثاَلَثَة َأيه َن الشه
 ((: ... َأْن َنُصوَم مي
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 الرشح:

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

؛ ألن - وذلك كام سبق -من أوله، وإما من وسطه، وإما من آخره، ثالثة أيام 

إذا ف، احلسنة بعرش أمثاهلا، وكل يوم عن عرشة أيام، ثالثة بعرشة كم؟ ثالثني يوم

كأنام صام الشهر كله ِف الفضل واألجر، ففيه فشهر الثالثة أيام من صام 

 .استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر

 املتن:

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

 الرشح:

يستحب أن جيعل هذه الثالثة ِف وسط الشهر، ُيستحب هذا، أن جيعلها أيام 

، هذا أفضل، فإن صامها من ة، وَخس عرشة، وأربع عرشةالبيض: ثالث عرش

 .آخره أو من وسطه فال بأس، لكن األفضل أن يتوسط الشهر من أول الشهر أو
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يت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر؛ ألن القمر يطلع أول الليل وَّل يغيب  ُسمِّ

 .ويوم َخسة عرش ،ويوم أربعة عرش ،يوم ثالثة عرش ِف إَّل آخر الليل

 املتن:

َحُه  ، َوَصحه يُّ
ذي مي ْ ، َوالرتِّ يُّ

بهانَ َرَواُه النهَسائي
 .اْبُن حي

َ اهللهُ َتَعاىل َعنُْه  -َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 
َأنه َرُسوَل اهللهي  :-َرِضي

ٌد إيَّله  َأةٍ رَ مْ ََّل ََييلُّ َّلي  َقاَل: )) -َصَّله اهللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاهي

يِّ  (( بيإيْذنيهي  ْفُظ ليْلُبَخاري ، َوالله  .ُمتهَفٌق َعَلْيهي

 .َغْْيَ َرَمَضاَن (( َوَزاَد َأُبو َداُوَد: ))

 الرشح:

ا َّل تصوم إهنف ،ذلك حق اَّلستمتاع هبامن و ،املرأة ألهنا هلا زوج وله حق عليها

عليها أن  تطوع إَّل بإذنه؛ ألهنا اذا صامت منعت نفسها منه، وهذا حق  الصوم 

نه من نفسها، فال تصوم إَّل بإذنه إذا كان شاهدً  مسافًرا  زوجها ، أما إذا كانامتكِّ

 .فتصوم ،أو غائًبا فال بأس أن تصوم؛ ألن املانع غْي موجود
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لصوم افال طاعة للزوج ِف اإلفطار،  -كام ِف آخر الرواية  -وأما رمضان 

ق ِف معصية اْلالق، إنام هذا ِف الواجب َّل تطيع زوجها فيه؛ ألنه َّل طاعة ملخلو

 ط.صوم النافلة فق

 املتن:

يِّ  يٍد اْْلُْدري َ اهللهُ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعْن َأِبي َسعي
َصَّله اهللهُ  -َأنه َرُسوَل اهللهي ))  :-َرِضي

ْطري  -َعَلْيهي َوَسلهَم  : َيْومي اْلفي َيامي َيْوَمنْيي  .ُمتهَفٌق َعَلْيهي ((  َوَيْومي النهْحري  ،هَنَى َعْن صي

 الرشح:

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

ال يصوم يوم الفطر، وَّل ف، صيامها حرام ،ويوم األضحى ،صيامها: يوم الفطر

، وذكٍر - عز وجل -وضيافة هلل  ،يصوم يوم األضحى؛ ألهنا أيام أكل ورشب

بعض ألن  ؛يصوم يوم العيدين، حراٌم عليه ذلك، وُيفطر مع الناسهلل، فال 

اجلهال واملتشددين يقول: الناس ما هم عَّل صواب ِف بداية الشهر، أو ما هم 

عَّل صواب ِف هناية الشهر، فيصوم هو، يرى أنه هو عَّل الصواب، وهذه خمالفة 
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املسلمني،  ويصوم مع ،شذوذ، وَّل جيوز هذا، ُيفطر مع املسلمني، للمسلمني

 َيْومَ  َوَأْضَحاُكمْ  ُتْفطيُرونَ  َيْومَ  َوفيْطُرُكمْ  َتُصوُمونَ  َيْومَ  َصْوُمُكمْ  ))واحلمد هلل، 

وَن   .((ُتَضحُّ

 املتن:

 ِّ َ اهللهُ َتَعاىَل َعنُْه  - َوَعْن ُنَبْيَشَة اهْلَُذلي
َصَّله اهللهُ َعَلْيهي  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهي  -َرِضي

ٍب  »: - َوَسلهم اُم َأْكٍل َورُشْ يقي َأيه اُم التهرْشي  .َرَواُه ُمْسليمٌ  « -َعزه َوَجله  -َوذيْكٍر هلليهي  َأيه

 الرشح:

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

 ))احلادي عرش، والثاين عرش، والثالث عرش من ذي احلجة، هذه أياُم الترشيق، 

ٍب َوذيْكٍر هلليه (( اُم َأْكٍل َورُشْ للحاج إذا  ؛، فال جيوز صيامها إَّل ِف مسألة واحدةَأيه

مل جيد هدي التهمتُّع فإنه يصوم ثالثة أياٍم ِف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله، فمن 

ن فإنه يصوم أيام الترشيق الثالثة ليدرك أيام  مل جيد اهلدي وهو متمتِّع أو قاري

 احلج، وأما غْي ذلك فال جيوز له أن يصوم أيام الترشيق.
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يت أيام الترشيق؛ قيل قون فيها  :ُسمِّ قون فيها اللحوم، من عادهتم ُيرشِّ ألهنم ُيرشِّ

فوها ِف الشمس، فُسمِّ  :حلوم اهلدي واألضاحي، بمعنى يت أيام أهنم جُيفِّ

نى :وهي ،الترشيق  .أيام مي

 املتن:

َ اهللهُ َعنُْهْم  -َوَعْن َعائيَشَة َواْبني ُعَمَر 
يقي )) َقاََّل:  -َرِضي امي التهرْشي ْص ِفي َأيه مَلْ ُيَرخه

يُّ ((  َأْن ُيَصْمَن إيَّله مليَْن مَلْ جَييدي اهْلَْدَي   .َرَواُه اْلُبَخاري

 الرشح:

ن واملتمتِّع  ،هذا الذي ذكرنا أيام الترشيق َيُرم صيامها إَّل ِف مسألة واحدة: القاري

 احْلَجِّ ﴾ : -جله وعال  –إذا مل جيد اهلدي، قال اهلل 
اٍم ِفي  َأيه

َياُم َثاَلَثةي ] ﴿ َفصي

وأيام احلج ما زالت باقية، فيصوم هذه الثالثة، والسبعة بعد اَّلنتهاء  [، ١٩٦البقرة:

 .من احلج

 


