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الرابعالدرس  – الثالثالقسم   

الرابعالدرس  –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 املتن: 

َ اَّللهُ َتَعاىل َعنُْه -َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
َم  -َعني النهبييِّ  -َرِضي َقاَل:  -َصَّله اَّللهُ َعَلْيهي َوَسله

وا َيْوَم اْْلُُمَعةي بيصي  )) ، َوََل ََتُصُّ َياِلي ْن َبْْيي الله َياٍم مي وا َلْيَلَة اْْلُُمَعةي بيقي ْن ََل ََتُصُّ َياٍم مي

، َبْْيي اْْلَيه  م   (( إَله َأْن َيُكوَن ِفي َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ امي
 .َرَواُه ُمْسلي

 الرشح:

ه و يوم اْلمعة، َل ُيفرده :وهذا أيًضا نوع  من اْليام املنهي عن صيامها، وهو خيصُّ

بصوم، هذا حرام، وبعض العلامء يقول: مكروه، وأما من مل ُيفرد اْلمعة كأن 

ْلنه صامها تبًعا لغريها، إنام  ؛أثناء صيامه، فال بأست اْلمعة ِف يصوم ومره 

املنهي عنه إفراد يوم اْلمعة، وكذلك ليلة اْلمعة َل َُتص بقيام دون سائر 
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فإنه يقوم ليلة اْلمعة تبًعا، أما  - عادته يقوم من الليل - اللياِل، فمن كان يقوم

 .ما جيوز ،ةأنه ينام كل اللياِل وإذا جاءت ليلة اْلمعة يقوم، هذا بدع

 املتن:

َ اَّللهُ َعنُْه  -َوَعنُْه أيًضا 
: -  اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهمَ َصَّله  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرِضي

((  ، ُمتهَفق  ((  َيْوًما َبْعَدهُ  َأوْ َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَله  َله إي ََل َيُصوَمنه َأَحُدُكْم َيْوَم اْْلُُمَعةي

 .َعَلْيهي 

 الرشح:

د لتخصيص يوم اْلمعة بالصيام؛ ْلنه  يوم  -واَّلل أعلم  –وهذا أيًضا هني مؤكِّ

ر،  عيد، يوم اْلمعة يوم عيد، عيد اْلسبوع، وأيًضا هو سيذهب إىل الصالة ُمبكِّ

من أجل ذكر اَّلل، والذهاب إىل  ؛ِف هذا اليوم...  ويكون عَّل نشاط وعَّل

ت اْلمعة ِف  ،حضور اْلمعةواْلمعة،  التبكري إليها، اَلستعداد هلا، لكن من َمره

 .أثناء صيامه فإنه يصومها تبًعا، َل بأس
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 املتن:

َ اَّللهُ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعنْه أيًضا 
َقاَل:  -َصَّله اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َأنه َرُسوَل اَّللهي  :-َرِضي

 .َرَواُه اْْلَْمَسُة، َواْسَتنَْكَرُه َأْْحَدُ  (( َتُصوُمواإيَذا اْنَتَصَف َشْعَباُن َفاَل  ))

 الرشح:

نن، مخسة نرواه اْلمسة الذي واملسند  ،أصحاب السنن اْلربع :هم أصحاب السُّ

لإلمام أْحد، اإلمام أْحد رواه لكن استنكره، استنكر سند هذا احلديث، 

بعد  :عنها، وهيواحلديث يدل عَّل نوٍع آخر من أنواع صيام التطوع املنهي 

إذا كان يرغب فعَّل مقربة من رمضان،  -واَّلل أعلم  -انتصاف شعبان؛ ْلنه 

وإذا صام غالب الشهر ولو دخل ام من شعبان يصوم من أول الشهر، الصي

فطر إىل أن يأيت النصف من شعبان ثم يبدأ منتصف شعبان تبع فال بأس، أما أنه يُ 

واستمر بعد النصف كان يصوم من أول الشهر  هذا منهي عنه، لكن لو ؛يصوم

 .هذا تبع ؛بأس َل
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 املتن:

 بينْتي ُبْسٍ 
ي
ء امه َ اَّللهُ َعنَْها  - َوَعني الصه

 َصَّله اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َأنه َرُسوَل اَّللهي : -َرِضي

ْبتي إيَله  ))َقاَل:  - َض َعَلْيُكْم، َفإيْن مَلْ جَييْد َأَحُدُكْم إيَله ََل َتُصوُموا َيْوَم السه فيياَم اْفُُتي

نٍَب َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمُضْغَها َاَء عي ُه  ،َرَواُه اْْلَْمَسةُ  (( حلي ، إيَله َأنه َجاُلُه ثيَقات  َوري

ب    .َوَقاَل َأُبو َداُوَد: ُهَو َمنُْسوخ  ، َوَقْد َأْنَكَرُه َماليك  ، ُمْضَطري

 لرشح:ا

مل يثبت ِف النهي عن صوم يوم السبت حديث، مل يثبت هذا، فال مانع من 

َتصيص يوم السبت بصيام؛ ْلنه مل يثبت احلديث ِف هذا، احلديث مضطرب ِف 

سنده، واحلديث استنكره اإلمام مالك أيضًا، احلديث معلول علٍل كثرية، وبناء 

دام مل  امفدله الدليل عَّل املنع،  عَّل هذا فال مانع منه؛ ْلن اْلصل الصيام إَل إذا

 .ذا هو القول الصحيحيثبت الدليل فال مانع من صيام يوم السبت، ه
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 املتن:

َ اَّللهُ َتَعاىل َعنَْها  -َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة 
َصَّله اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه َرُسوَل اَّللهي ))  :-َرِضي

، َوَكاَن َيُقوُل:  - ْبتي َوَيْوُم اْْلََحدي امي َيْوُم السه َن اْْلَيه
اَُم َيْوَما  "َكاَن َأْكَثَر َما َيُصوُم مي إيهنه

يُد َأْن ُأَخاليَفُهمْ  كيَْي، َوَأَنا ُأري يٍد ليْلُمرْشي َحُه اْبُن ((  " عي ، َوَصحه يُّ
َأْخَرَجُه النهَسائي

 .ُخَزْيَمَة، َوَهَذا َلْفُظهُ 

 الرشح:

وهذا أيًضا من اْليام التي يستحب صيامها بناًء عَّل هذا احلديث، يوم السبت 

ويوم اْلحد؛ ْلن يوم السبت عيد اليهود، ويوم اْلحد عيد النصارى، وهم 

يأكلون ويرشبون، فصيام املسلم فيه خمالفة هلم، ويفطرون ِف هذين اليومْي، 

والنصارى، ولكن احلديث مل يثبت  صيام املسلم ِف هذين اليومْي خمالفة لليهود

 .أيًضا
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 املتن:

َ اَّللهُ َتَعاىَل َعنُْه  -َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
 -َصَّله اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه النهبييه  )) :-َرِضي

يَرَواُه  (( هَنَى َعْن َصْومي َيْومي َعَرَفَة بيَعَرَفةَ  ذي مي ْ َحُه اْبُن  ،اْْلَْمَسُة َغرْيَ الُتِّ َوَصحه

 ُّ
 .ُخَزْيَمَة َواحْلَاكيُم، َواْسَتنَْكَرُه اْلُعَقْيلي

 الرشح:

هذا الذي سبق أن يوم عرفة ُيستحب صيامه لغري احلاج، أما احلاج فُيكره له 

 ،اوقف ِف عرفة مفطرً  -صَّل اَّلل عليه وسلم  -صيام يوم عرفة؛ ْلن النبي 

، وأما غري ما ِف هذا اليواحلاج مفطرً فيستحب أن يكون وأعلن ذلك للناس، 

ْلنه يكفر السنة املاضية  ؛احلاج من سائر املسلمْي يستحب هلم صيام هذا اليوم

 .- كام سبق -
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 املتن:

َ اَّللهُ َعنُْهاَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمر 
َصَّله اَّللهُ َعَلْيهي  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرِضي

 .ُمتهَفق  َعَلْيهي  (( ََل َصاَم َمْن َصاَم اْْلََبدَ )) : -َم َوَسله 

 الرشح:

فيه  -صَّل اَّلل عليه وسلم  –هذا دعاء من الرسول  :(( ََل َصاَم َمْن َصاَم اْْلََبدَ )) 

من الصوم  هذا وَل ُيفطر أبًدا طول السنة هذا منهي عنه، ،النهي عن رسد الصيام

صَّل اَّلل عليه  –املنهي عنه، َلبد يفطر ِف أيام السنة، يصوم ويفطر كام كان النبي 

 .يصوم ويفطر، وَل يسد الصوم، وَل يفطر أبًدا كل السنة -وسلم

 .يكفي هذا

 


