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الدرس الثاني – الثثالقسم ال  

ثانيالدرس ال –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 املتن: 

  اَّللهُ َعَليِْه َوَسلهمَ َصّله  -اَّللهِ  َأنه َرُسوَل ))  :-اَّللهُ َعنُْهََم  َرِضَ  -َوَعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد اَّللهِ قال: 

َة ِِف َرَمَضاَن، َفَصاَم َحتهى َبَلَغ ُكَراعَ  اْلَفتِْح  َعامَ َخَرَج  - ُثمه   اْلَغِميِم، َفَصاَم النهاُس،إََِل َمكه

 َفَرَفَعُه، َحتهى َنَظَر النهاُس إَِليْهِ 
ٍ
َب، َفِقيَل َلُه َبْعَد َذلَِك: إِ َدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماء نه َبْعَض ، ُثمه ََشِ

 .(( " ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ  "َقاَل:  النهاِس َقْد َصاَم،

يَاُم، َوإِنهََم َينُْظُروَن فِيََم َفَعْلَت، َفَدَعا َفِقيَل َلُه: إِنه  )) َوِِف َلْفٍظ: النهاَس َقْد َشقه َعَليِْهُم الصِّ

َب  ، َفََشِ  َبْعَد اْلَعْْصِ
ٍ
 .َرَواُه ُمْسلِم   (( بَِقَدٍح ِمْن َماء

 الَشح:

خرج من خرج من املدينة عام الفتح،  -لم صّل اَّلل عليه وس -النبي  هذا احلديث فيه أنه 

املدينة ِف رمضان قاصًدا مكة للفتح، ِف رمضان ِف أثناء النهار، وهو صائم، الصحابة 
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ليُكمل يومه، وكان الوقت حاًرا، عّل صيامه  –صّل اَّلل عليه وسلم  -صيام، استمر 

صّل  -اس أن يستمروا صائمني وهم خرجوا مسافرين، فلَم بلغ النبي  ذلك عّل النه شقه ف

اس، ثم َشب ما أصاب النّاس أخذ قدًحا من املاء ورفعه حتى يراه النه  - اَّلل عليه وسلم

أول  َل ملن صاموْ الَ  اس، هذا فيه دليل عّل أنه وأفطر، فأفطر النه  –صّل اَّلل عليه وسلم  -

، وإن شقه ذلك عليه جاز له أن ُيفطر كَم يومالوَل أن يكمل ال هار ثم سافر ِف أثنائه،النه 

َل أن ُيكمل اليوم وأن يصوم، وْ الَ ف، وإن مل يشق عليه -صّل اَّلل عليه وسلم  -فعل النبي 

م رأوا النبي أن بعض النهاس مل يفطر مع أّنه  هبلغ ل عليه هذا احلديث، ولكن ملاه هذا ما يد

الذين  :يعني (( ُأوَلِئَك اْلُعَصاةُ  ))قال:  بعضهم ما أفطر، أفطر، -صّل اَّلل عليه وسلم  -

؛ لّن الواجب االقتداء -صّل اَّلل عليه وسلم  -مل ُيفطروا ُيعتربون عصاة للرسول 

، فهؤالء أخطأوا ِف مواصلة الصيام خمالفة مع -صّل اَّلل عليه وسلم  -بالرسول 

-عليه الصالة والسالم  -، فالوَل االقتداء بالرسول -صّل اَّلل عليه وسلم  -الرسول 

ة نه ، ال، العمل بالس  أو ...  أستطيع عمل هبا، وال خيالفها ويقول: أنافي ةنه ، من بلغته الس  

 .هذا هو الواجب
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 املتن: 

َيا َرُسوَل  ل: ))َأنهُه َقا -ِرَض اَّللهُ َعنُْه  -ِميِّ َوَعْن مَحَْزَة ْبِن َعْمٍرو اْلَْسلَ : -رمحه اَّلل  -قال 

يَاِم ِِف  ،اَّللهِ  ًة َعَّل الصِّ َفِر،َأِجُد ِِب ُقوه ؟ َفَقاَل َرُسوُل اَّللهِ  السه َصّله اَّللهُ َعَليِْه  -َفَهْل َعََله ُجنَاح 

، َوَمْن َأَحبه َأنْ  ": - َوَسلهمَ   َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح ِهَي ُرْخَصة  ِمَن اَّللهِ، َفَمْن َأَخَذ هِبَا َفَحَسن 

 .َرَواُه ُمْسلِم   (( " َعَلْيه

 لَشح:ا

اٍم ُأَخَر ﴾قال:  -عز وجل  –اَّلل  ة  ِمْن َأيه  ﴿ َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعَّل َسَفٍر َفِعده

ام التي أفطرها بعد رمضان، هذه رخصة من يفطر ويقيض عدد اليه  :يعني [. ١٨٤]  البقرة :

خصة هي ص هلم أن يفطروا، والر  لعباده أن يفطروا، رخصة، رخه  -عز وجل  -اَّلل 

ل عليهم أن يفطروا رِ الس   جيتمع سفر وصيام يشق هذا، فمن رمحة  هفًقا هبم؛ لنهولة، سهه

ل عليهم ورخه  خصة ص هلم ِف اإلفطار، لكن هل جيب عليه أن يفطر أخًذا بالر  اَّلل أن سهه

 أو ال جيب؟

؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن صام أخذ بالعزيمة،  ،اجلمهور من المة عّل أّنه خُيَّيه

لّن اَّلل حيب  أن تؤتى رخصه  ؛الفضل أن ُيفطر لكنه  ،خَّيه خصة، فيُ وإن أفطر أخذ بالر  
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ولكن ُيستحب له اإلفطار أخًذا  ،كَم يكره أن تؤتى معصيته، فال جيب عليه اإلفطار

خصة، هذا ما عليه مجهور العلَمء خالًفا للظاهرية، الظاهرية يقولون:  ما يصح ال، بالر 

 يرد عّل الظاهرية، ،مسلم احلديث ِف صحيحهذا  ل  حَيُ جيب عليه اإلفطار، وهذا  ،الصيام

 - اَّللِ  نَ مِ  ة  َص ْخ رُ  وَ هُ )) عن اإلفطار ِف السفر فقال:  -صّل اَّلل عليه وسلم  -أّنه ُسئل 

، فاإلنسان شاء أخذ بالعزيمة وواصل الصيام ، من شاء أخذ هبا، ومن(( - له َج وَ  زه عَ 

 .خمَّيه ِف هذا

 املتن: 

 .(( نه مَحَْزَة ْبَن َعْمٍرو َسَأَل أ (( َوَأْصُلُه ِِف املُْتهَفِق ِ ِمْن َحِديِث َعائَِشةَ قال: 

 الَشح: 

احلديث أصله ِف املتفق عليه، لفظه ِف صحيح مسلم، احلديث صحيح عّل كل  ،نعم

ه أفضل من الصيام للمسافر أخًذا هو يدل عّل أنه اإلفطار ال جيب، ولكنه وحال، 

 خصة.بالر  
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 املتن:

َص لِلشه  )) :أنه َقال -  اَّللهُ َعنُْهََم َرِضَ  -َوَعِن اْبِن َعبهاٍس  قال:  اْلَكبَِِّي َأْن ُيْفطَِر،يِْخ ُرخِّ

َحاهُ  (( ينًا، َواَل َقَضاَء َعَليْهَوُيْطِعَم َعْن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسكِ  اَرُقْطنِي  َواحْلَاكُِم، َوَصحه  .َرَواُه الده

اَّللهُ َعَليِْه َصّله  -َجاَء َرُجل  إََِل النهبِيِّ ))  :أنه َقاَل  –َرِضَ اَّللهُ َعنُْه  -َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  قال:

 .(( َيا َرُسوَل اَّللهِ  َفَقاَل: َهَلْكُت  -َوَسلهَم 

 الَشح:

﴿ ُثمه لَِتُكوُنوا  ،ماهلرِ  ،الكبَّي :ص للشيخ، الشيخ املراد بهَّلل رخه ا احلديث الذي سمعنا أنه 

ال، الشيخ شيخ العلم،  - اسما يعرفه النه  -شيخ املراد بالهو ما  [،٦٧] غافر: ُشيُوًخا ﴾

ال وا يستطيع الصيام ال حارًضا م ؛يعني كبَّي السن، كبَّي السن ضعيفهنا شيخ العمر، 

نظًرا حلالته وحالة الشيخوخة، هذا إذا أتى عليه  ؛مستقباًل، ما يستطيع أداًء وال قضاءً 

ِذيَن ُيطِيُقوَنُه  ،فطر، وُيطعم عن كل يوم مسكينًا فديةرمضان فإنه يُ  فِْدَية  َطَعاُم ﴿ َوَعَّل اله

مقدار عن كل يوم إطعام مسكني،  ،﴾َمساكنِي َطَعاُم  ﴿ أو قراءة ،[ ١٨٤:] التوبة ِمْسكنٍِي ﴾

ه لنه ؛ أداًء وال قضاءً  ال نصف عن كل يوم، وليس عليه صيامونصف الصاع يعني كيلو 

ما  ال يستطيع، هذا للشيخ الكبَّي، ومثله املريض املزمن، إنسان فيه مرض مزمن دائم
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هذا مثل الشيخ الكبَّي ُيطعم عن كل يوم مسكينًا ، وال يستطيع الصيام شفاءالرجى له يُ 

ِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَية  َطَعاُم ِمْسكنٍِي ﴾  ،ه ال يستطيعهلنه  ؛وال قضاء عليه  ] التوبة :﴿ َوَعَّل اله

 .نزلت ِف الشيخ الكبَّي واملريض املزمن ،[ ١٨٤

 املتن:

 .(( هِ يْ لَ عَ  اءَ َض  قَ اَل )) وَ 

 الَشح: 

 ما يستطيع القضاء.

 


