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د الرتتيب ليصبح  ييياموإن ،ملألوفه وعادته ن الصائم مل يبقى  عبدا  أوفإن الصائم يف رمضان يدع شهوته، 

.لوفأوخيرج من مجيع امل تحكم يف حالهيوليصبح هو الذي  ،هو املسيطر  

نسان بل اإل"سه هم اليادات القبيحة والسيئة وكل أدرى بنفوالذيت تأرسخوننا املدخنني خاصة أفياليت 

حة.درى بنفسه بأن يتخلص من هذه اليادات القبيأوكل  "لقى مياذيرهأعىل نفسه بصرية ولو   

أن ال يبقي ذلك يف يام وه يف سائر األن يبقي جنس الصيام متلبس بأعىل  نسان كثريا  وهلذا الرشع حث اإل

صيام  وجاء احلث من الرشع عىلمن شوال بيد رمضان،  اع عىل صيام ستحلث من الرشرمضان  فجاء ا

 ثالث أيام من كل شهر. 

ن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: أثبت عند أمحد يف املسند  وقد  

. "من صام شهر الصرب وثالث أيام من كل شهر فإهننَّ يذهبنَّ َوَحَر الصدر"  

. فسمى النبي صىل اهلل عليه وسلم رمضان شهر الصرب   

أي صيام رمضان.  "شهر الصرب"قال   

ن كثريا  من ألوجدتم  "الةستيينوا بالصرب والصوا"ولو أنكم نظرتم يف املطوالت يف تفسري قول اهلل تياىل: 

لصوم والصالة. اواستيينوا ب: قالوا  "واستيينوا بالصرب"السلف قالوا يف تفسري قول اهلل تياىل:   

ن يتيلم اإلنسان الصرب. أوبال شك أن من أعظم دروس الصيام   

 فالنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

. "صيام شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر يذهبنَّ َوَحَر الصدر"  
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 يذهبنَّ احلقد والَوَحر الذي يكون يف الصدر عىل الناس. 

دون يف والذين جي ،ألولئك املخربني الذين ينتقمون من الناسإن هذا عالج نبوي عظيم ال سيام واهلل 

ولد عنه تالذي ي فيها تكفريال أقول فيها حتقري، بل للناس بنظرات  صدورهم سخائم وشتائم وينظرون

وموا ثالثة حوجهم هلذا الدواء النبوي أن يصمنه، هؤالء ما أ ميات تشكوي أصبحت املجتتالتفجري، وال

اد حقاأل من لصدر وعدم اجتامع ما يف القلبفوا عام هم يفيلون، فذهاب وحر اأيام من كل شهر ليك

ى قلبه وأن ال يبق ،ن ييالج قلبهوأ ،أن يطهر اإلنسان نفسه، الواجبات والضغائن عىل الناس هذا من 

فهذا عالج نبوي.  ،حقاد والضغائن عىل الناسلأل ا  جممي  

ك الطيام وكذل ،باحةتناول الشهوة املميلها لو، الراحة الدعة و الرشع جرب ضيف هذه النفس وميلها إىل 

ه صىل اهلل كام ثبت يف صحيح مسلم من قول، من شوال كأنام صام الدهر ابأن جيل صيام ست ،والرشاب

 عليه وسلم: 

(.6611مسلم )رواه . "ام الدهريكص ن ثم أتبيه ستا  من شوال كانمن صام رمضا "  

واحلسنة بيرش  ،يوم (61)ثالثني يوم من رمضان وست أيام من شوال املجموع الف ، احلسنة بيرش أمثاهلا

ا منه ذا كرر اليبد أن يصوم شهر رمضان وبقي يف كل عام يصوم ست من شوال وتكرر هذأمثاهلا، فإ

 واحلسنة بيرش أمثاهلا فإنام جزاءه عند ربه جل يف عاله كأنام صام الدهر كله.

(. 6611مسلم )رواه  . "من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "حديث   

ل مسائل عديدة.حديث حيتاج إىل بسط ويشم  

:أهم مسائل هذا احلديث   
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. "من صام رمضان"  

إن اهلل عزَّ وجّل ف ،كالصغار ،تفيد املكلفني وغري املكلفني من الصائمني ،لذكور اإلناثلتفيد اليموم من 

يضيع شيئا .ال   

هل يكتب له األجر؟ ، القادر عىل الصيام، لو صام غري املكلف -  

.يكتب له األجر يا  قط  

 فهذا األمر ليس خاص باملكلفني.

قبل البلوغ بقليل أراد أن يصوم ست من شوال والداه يمنياه؟  -فتى يافع–لو شاب  -  

 ال. 

ي فوق رأسها يف أمام النب ،صىل اهلل عليه وسلمرفيت امرأة كام يف صحيح البخاري ولد رضيع إىل النبي 

 موسم احلج وقالت: يا رسول اهلل أهلذا حج؟ 

 فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

 نيم ولك أجٌر. 

.هذا خطأجره ال تقل ولك أ  

. "ولك أجرٌ " :النبي صىل اهلل عليه وسلم قال  

وليس ولك أجره. ، هو له أجر وأنِت لك أجر   
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يد الكرب. ل اهلل أن يرتبى أوالدنا عىل الصالة والصيام واحلج من الصغر، وأن يثبتوا عىل ذلك بأاس  

 يبلغوملا  وهو صغري والصالة غري واجبة عليه يصيل ا الفضالء يف املساجدنالحظنا بيض أوالد أخوا

جتب الصالة عليه يرتك الصالة ووالده ال يتياهده. و وييرف الشهوة  

ة القادمة تدريب كل املرحل ،فيثبت عىل الصالة -سن البلوغ-حتى يصل السن احلرجة تدرب ولدك  تأن

ىل يثبت.حتى إذا وصل إىل هذه احلالة بإذن اهلل تيا  

 ولذا الوالد جيب أن يرعى أوالده. 

 سؤال ملاذا حينئذ يأيتو ،للصالة يف املسجد لكان عددنا الضيفمن الذكور لو أنننا أحرضنا أوالدنا واهلل 

 الناس يف رمضان يأتون للمساجد واملساجد متتلئ وبيد رمضان ال متتلئ؟ 

؟عبجيلوا األصل الطيام والصالة ت ،َتَبيا  للشهوة، جيلوا الصالة َتَبيا  للطيامميقول الناس   

، ومل نجيل لكلذ إذا نحن يف رمضان نصحى لألكل والرشب ونصيل تبيا  واهلل إهنا مصيبة من املصائب 

 الصالة هي األصل.

نت عاق املسجد أ د ومل تأمرهم بالصالة يفإذا مل حترض أوالدك للمسج، وأنت ن نرب أبنائنا فالواجب علينا أ

 أوالده أن وال تستغرب من أن ييقك أوالدك، أكرب عقوق للوالد يف ،وانتظر ملا تكرب أن َيِيقوك ،ألوالدك

نتبه إىل وأن ال ي، وأن ال حيرس صالهتم ،ن ال حيرس دينهم أ ،صالةم بالأن ال يأمره، ال حيجبهم عن النار 

 من كثري ،وال يستغرب، الوالد الذي ال يفيل ذلك هو عاقأوقات الصلوات، وهل أدوها أم مل ُيأدوها، ف

فكيف  ،أنت الياق قبل أن يكون هو الياق ،اآلباء يقول ولدي عقني؛ أنت عققت ولدك قبل أن ييققك
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ب جيني عنبا ، والذي يغرس الين يغرس شوكا  جيني عنبا ؛ الذي يغرس شوك بنبغي ان جيني شوكا  بالذي 

من الغرائب.  و ن تغرس شوكا  ثم تريد أن جتني عنبا  فهذا من اليجائبأما أ  

(.6611مسلم )رواه . "من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "فالشاهد حديث   

كر واألنثى.وتفيد الذ ،د املكلف وغري املكلفوتفي، م من تفيد اليمو  

. "صام رمضانمن "  

 هل املراد من صام رمضان املقدار الذي أوجبه الرشع عليه أم املراد من صام رمضان تاما  كامال ؟ 

ومها؛ ألن حتى أهنا لو صامت لرد ص، يذر باليذر الرشعي وتفطر يف وقت حيضها وجوبا  ييني املرأة تُ 

احليض والنفساء من موانع الصوم.علامئنا رمحهم اهلل يقولون:   

ك مانع قائم هنا تلبست بطاعة وهنالن صامت فصومها مردود غري مقبول ألفاملرأة وهي حائض أو نفساء إ

الصالة،  ، لو إنسان صىل وعليه نجاسة ، فالنجاسة متنعكوجود نجاسة يف حقها من قبول هذه الطاعة، 

صاحبها متى  والفرق بني احلائض والنفساء والنجاسة؛ أن النجاسة يف الصالة بإرادة ،زالتهافالبد من إ

حواء.  أما احليض والنفاس فليس بإرادة صاحبتها فهذا أمر كتبه اهلل تياىل عىل بنات ،شاء زاهلا  

:هذا يستفاد منه أحكام كثرية من أمهها  نات حواءكتب اهلل احليض عىل ب   

ألن اجلنيات ليست من بنات حواء.، أن اجلنيات ال حيضن  -  

ا خرافة حتمل اإلنسية من اجلني هذ، أن ومن امهها تركيب املخلوق من الذكر واألنثى من اجلن واإلنس  -

ني هذا خرافة ن ي واإلنسية حتمل من اجلما أنزل اهلل هبا من سلطان ليس من املمكن أن حتمل اجلنية من اإل
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 صىل اهلل عليه كلمة بنات حواء تقصدها رسول اهلل "كتب اهلل احليض عىل بنات حواء "ملا قال رسول اهلل: 

 وسلم.

. "من صام رمضان"الشاهد   

. أسبوع فطرتمضان عليها عادة شهرية أاملرأة خرجت من صيام ر  

شملها بوع يأسهذه املرأة التي أفطرت  "من صام رمضان"فلو قلنا ملا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

 احلديث؟! 

  .شملها احلديثيقطيا  

؟  "من صام رمضان"شملها يلكن هل   

ه؟ أي االيام التي أوجبها اهلل علي "من صام رمضان"هل مراد النبي صىل اهلل عليه وسلم من قوله   

من صام  "له شمهذا يو إنسان مرض يف رمضان أربية أيام أو يف سفره أفطر أربية أيام فهل فر أإنسان مسا

؟  " رمضان  

املرض أو السفر  نه عىل إثر رمضان اقترص عىل صيام ست من شوال ومل يقيض ما فاته بسبببمينى لو أ

يه ولوازمه؟رمضان وتواب أم أن املراد من صام رمضان أي، ثفهل يشمله احلدي  

ل هبذا ومن اليلامء من قال هبذا.فمن اليلامء من قا  

 وهذا يفيدنا يف ميرفة جواب سؤال آخر وهو: 

 هل جيوز صيام الست من شوال يف حق من وجب عليه القضاء؟ 
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 وهل من صام ومل يقيض دخل حتت احلديث؟ 

ينبغي ان يبدأ اإلنسان بالقضاء. اليلامء: قوال  واحدا  عند  

ييني املسافر  ،فالواجب أن يبدأ بالقضاء ثم بيد الفراغ من القضاء يكون صيام شوالمن كان عليه قضاء 

م ست من واملريض عليه أربية أيام قبل أن يبدأ بصيام ست من شوال، يصوم أربية أيام بيدها يصو

 شوال، املرأة التي عليه أسبوع تصوم األسبوع ثم تصوم ست من شوال.

ا ولدتك هوليل ،ها أن تذكر أمك بالصيام الذي عليها وال سيام وهي شابةمن كانت له أم حيَّة فمن باب بر

 يف رمضان وهي نفساء ملا أفطرت قضت أم مل تقيض؟

 هذا صوم يبقى يف ذمتها. 

. "ليهمن مات وعليه صيام فليصم عنه و"ويف صحيح مسلم يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:   

. أو أن توكل أخوانك أو أخواتك أن تصوم عنها، ييني تطلب منها أن توكلك بأن تصوم عنها  

ألوامر  إلمتثالبسبب عدم او ،بسبب الغفلةو ، من األمهات لألسف ما كانت تقيض؛ بسبب اجلهلريكث

 اهلل، فمن باب الرب هبا أن تذكرها.

م ال؟ لديت عند ما كنت تفطري كنت تقيض أقل هلا: يا وا  

والصورة  ،كنا نقيض لألسفغالب أجوبة النساء ما ، ستجد اجلواب الغالب عىل النساء ما كنا نقيض 

ة ذات علم ذات ديانة وذات التزام. أمرتتجدد لألسف وهذا فائدة أن تتزوج ا  
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ا أقسم بريب أن امرأة سوداء شوهاء ال يوجد عليها مسحة مجال بدين وخلق أفضل من نساء الدني

داء شوهاء ة سوالييون الزرقاء والبرشة البيضاء، امرأجلميالت وذات القد وذات النيومة والشقراوات وا

ناهتن أحكام اهلل باللوايت ييلمن  ،أفضل من نساء األرض من اجلميالت، اللوايت يمتثلَن أوامر اهلل تياىل

. تك تفطر وال تقيضإنام هو حصائد أعاملنا، ابن الذي جيري واهلل الذي ال إله إال هو جلَّ يف عاله،   

إىل متى نبقى نضيع هذه الواجبات؟ّ!   

 ملاذا ال نقوم عىل أوامر اهلل جلَّ يف عاله؟! 

كون بيت ال م ال تيلم أحكام احليض والبنت أيضا  ال تيلم، عندما يلكن األ ،تذكر البنات األصل أن األم

. كاد يذكررفوها عرفوها بيشء ال يذا عإو ناس يييشون لدنيا ال يييشون لآلخرة،، أييلم أحكام احليض   

حليض الزوج ال ييلم أحكام احليض واألم ال تيلم أحكام احليض وبيدها البنات ال ييلمون أحكام املا 

وم القيامة يف وبنات البنات ال ييلمون أحكام احليض وكله يف صفيحتك كل هذه الذرية والساللة إىل ي

. الورعني وشيخ املتقني، وال أحد مثلك، وأنت يا مسكني تظن نفسك إمام صحيفتك  

ه. وأصل اخلل عن الناس يف مثل هذا أنه قدم الشهوة ، وقدم اجلامل عىل اخللق والدين عند اختيار  

إحدامها يرضب  قيل له هذا رجل صالح عنده ابنتانفمحد بن حنبل ملا أراد أن يتزوج جاء له ببنتني اإلمام أ

سوداء الشوهاء. لكنها سوداء شوهاء فاختار ال ،رضب هبا املثل يف اليبادةاألخرى ي، وهبا املثل يف اجلامل 

نها.جل ديتار سوداء شوهاء عىل اجلميلة من أإمام أهل السنة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تياىل اخ  

(.6611مسلم )رواه . "من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "  



10 
 

ست  بيد أن يقيض يصوم ست من شوال، فالذي صام يصوم القضاء أيضا ،وب من اليبد أن املطل

رمضان  باقي عليه منهذا  "من صام رمضان"وعرشين يوم أو أربع وعرشين يوم ال ينضوي حتت قوله 

وبيد قضائها حينئذ يصوم ست من شوال.  ،فينبغي أن يقضيها  

(.6611مسلم )رواه . "من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "  

 متى يبدأ صيام شوال؟ 

: هذا حيتاج أن نسأل سؤال أوضح  

 عيد الفطر الذي يكون يف أول شوال كم يوم؟ 

 يوم واحد.

هذا يؤكد أن التيب  ،ما فيه تكبري بيد الصالة نتهى الييد،لفطر هو اجتامع املسلمني يف الصالة وابل عيد ا

أخوانه  الشخص يذهب عىل كلأن وتيبه املسلمون يف األعياد وحرص الييد يف صلة الرحم، يالذي 

ل بالتكبري تفرح باألك ،أقول لك ليس هذا هو الييد، الييد هو تفرح بطاعة اهلل ،أنا ال أقول حراموأخواته، 

نتهى الييد. نفرح باجتامع املسلمني عىل إمام وأ  

د اهلل عنها النكبات آلن يف البالد التي أبيمع بيضها البيض وما زالت ل ل تييشالناس  قديام  كانت القبائ

هذا التيب  ،يييةعنا غري طباسببه أن أوضيف الييد اليشائر بقيت جمتمية يف أماكن، هذا الذي نصنيه اآلن 

ما  قديام  د، أيام الييأربع ، ويميض ثالث وهذا التشتت، أحدنا عنده أخت يف إربد وآخر أخت يف اليقبة 

د خالل نتهى الييانتهى األمر اوكل الناس يف املجلس وجتلس يف جملس قومك ، قديام كان هذا األمر 

.حلظات  سالم يف   
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ون بيد احلج وعيد األضحى يك ،عيد الفطر يكون بيد رمضانلذا الييد يف حقيقة أمره الفرح بطاعة اهلل؛ 

سالم يوم اإلعيدنا أهل "كام ثبت يف مسند أمحد  احلاج يكون يف عرفة، احلاج عيده يبدأ من عرفة وعيد

ع هو جتيل اهلل عىل احلاج يبدأ عيده يف اليوم التاسع ليس يف  اليارش، التاس، "فة ويوم النحر ويوم القرالير

فرة فيكون الييد.احلجيج فتقع املغ  

خر رفة أروم من صيام عيوم عرفة، املحولذا الراجح عند علامئنا رمحهم اهلل أنه حيرم عىل احلاج أن يصوم 

محد أيد ويف مسند ام إىل اهلل يوم اليأحب األيع له الفضيلة يكون اليوم اليارش، فالرشع عيده يوما  حتى تق

. "احب األيام إىل اهلل يوم النحر"  

            ليه وسلم: قول النبي صىل اهلل عاهلل جلَّ يف عاله يغفر ليبيده، ألن  عياد أحب األيام إىل اهلل؛ ألناأل

. "للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم لقائه بربه "  

؟ "فرحة عند فطره"ما مينى   

ولكن كل والطيام ن يفرح اإلنسان بيوم الييد ليس باألإنام املراد بالفطر أ ،لفطر كل يوميوم الييد؛ ليس ا

األجر بيد فراغه من الصيام. من املراد عند فطره ملا ينال   

اإلنسان إذا إذا تيب ييطى األجر فيفرح . ف  

قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: ف  

ر فيه يف أول يوم املراد بفطره اليوم الذي يفط " للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه بربه "

.من أيام رمضان  

.ومنهم من قال آخر يوم من رمضان  
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ال يرى فيه هالل شو تفطر يف اليوم املتمم للثالثني أو اليوم الذيه يف اإلمتام ييني عندما حومن قال يوم فر

وجبت عيلَّ وأنا امتثلت. يف التاسع واليرشين فتفرح ، يارب أنت أ  

 الييد يكون فقط يف اليوم األول.

 لذا قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

(. 6611مسلم )رواه . "من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "  

  ؟تبدأمتى ست من شوال 

 من ثاين يوم من شوال.

.بيض الناس يضيف هذا احلديث  

 ملاذا؟

لل نحوي وملا كان هناك خ ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم ال يلحن، ن هذا احلديث فيه خلل نحوي أل قال:

صىل اهلل عليه وسلم ال يلحن فهذا احلديث ليس بصحيح. يف احلديث والنبي  

ل األجتامعي. وهذه موجة بني احلني واحلني خترج بني الناس، واآلن موجودة بني بيض جمموعات التواص  

أين اخللل؟! قالوا:   

، دود مؤنثا  إذا كان اليدد مذكرا  يكون املي ،نيث من ثالث لتسيةاليدد وامليدود يف التذكري والتأ قالوا:

.تكون اليالقة عكسيةوإذا كان امليدود مذكرا  يكون اليدد مؤنثا ،   

النهار؟ الذي يصام الليل أم وست   
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يصام اليوم ييني. ، يصامالذي النهار   

. "لدهرمن صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام ا "والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول:   

(.6611مسلم )رواه   

 صحيح مسلم احلديث يف ول يفوالنبي يق ،ليس مذكروواليوم مذكر فيكون احلديث من صام ستة  مؤنث 

صحيح. وهذا احلديث ليس  ،ا  وليس ستة  ، قالوا النبي ال يلحنمن صام ست"  

، و هذه خرافة.هذا كذب  

. "أيام ست"ما قال ،  "ا  من صام ست"نبي قال: ال  

.تأنيثه امليدود الذي هو اليوم حمذوف واليرب يف النحو جمميون أن امليدود إذا حذف جيوز تذكري اليدد و  

ذوف مليدود حمومل يذكر كلمة أيام ييني ا "من صام ستا  من شوال"ي صىل اهلل عليه وسلم: ييني قول النب

.نيث أم فيه التال يلز ،وملا يكون امليدود حمذوفا  جيوز يف اليدد التذكري والتأنيث  

شيرية  وهناك شواهدتهم وهذا أصٌل أصيل وركٌن وركني، فاخللل النحوي يف عقوهلم وجيري عىل ألسن

 عربية جاهلية كثرية يف أن امليدود إن حذف فإنه جيوز تذكري اليدد وجيوز تأنيثه.

(.6611مسلم )رواه  . " من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "  

ل يلزم يف صيام الست التتابع؟ ه  

.ال يلزم التتابع  

. " من شوال ا  ست "النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:   
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وال وأجر فيأخذ أجر ش ،ن يصوم من شوال اإلثنني واخلميس بنية أن يؤجر أجرا  آخرلو إنسان تقصد أ

 اإلثنني واخلميس، فهل هذا مرشوع أم ممنوع؟ 

.ليس بممنوع مرشوع  

النوافل ال حرج  النيات يف واسية يف الرشيية واألعامل القلبية أوسع من األعامل البدنية، واجتامعالنوايا 

 فيها.

لية فصىل هذه كحال من دخل املسجد فلم جيد وقتا  لصالة سنة الوضوء، وحتية املسجد، وسنة الظهر القب

. بنوايا جمتمية فال حرج يف ذلكالصلوات الثالث بركيتني  

  .تياىل فال حرج فيها إن شاء اهللواحدة عها إذا احتدت مرتبتها وكانت يف درجة النوايا اجتام

  ، ال يلزم فيها التوايل.ةاءهذه الست جمزج لو أن اإلنسان صام من شوال لذا ال حر

(.6611مسلم )رواه . "من صام رمضان ثم أتبيه ستا  من شوال كان كصيام الدهر "ديث احل  

الصيام بالتتابع صام ست من شوال.ومل يوقع هذا  ق يفرفالذي صام ست من شوال ومل  

 ما األحسن ؟ 

 األحسن ليموم قول اهلل تياىل سابقوا وبادروا 

فال حرج يف ذلك . قتن لو أنك فراألحسن أن تبدأ وأن توايل ولك  

  .  "ام الدهر يصكان ك "
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هلل ورمحته عىل وهذا من فضل ا ،امللكف الحثني فهذا جرب الكرس دائام  يف صبيض األشهر تكون دون الثال

.عباده املؤمنني   

. "ام الدهر يصكان ك "  

.أن اهلل تياىل عنده سبحانه احلسنة بيرشة أمثاهلا ويضاعف اهلل ملن يشاء   

.وكان ابن مسيود يقول: )ويٌل للذي غلبت آحاده عرشاته(   

.واحلسنة بيرش أمثاهلاالسيئة بمثلها   

. أمثالالقيامة وتكون السيئات راجحة عىل احلسنات، مع أن احلسنات عرشختيل إنسان يأيت يوم   

د احلسنة فابن مسيود أخذ من هذا فكان يقول ريض اهلل تياىل عنه: )ويٌل ملن غلبت آحاده عرشاته( واح 

.سيئات يغلبن احلسنات ويٌل هلذا تكتب له بيرشة والسيئة تكتب سيئة ومع هذا فال  

." ن احلسناِت يذهبن السيئاتإ "واهلل تياىل يقول:   

.يذهبن السيئات  ن احلسناتأل يف اليبد إذا أكثر من احلسنات األص  

دها عن رجل خال بامرأة وضيف الضيف البرشي الذي ال خيلوا منه أي إنسان فراولوكانت هذه القصة 

ىل اهلل عليه وسلم: هل ص نفسها ونال منها دون اجلامع، فجاء للنبي صىل اهلل عليه وسلم تائبا ، فأخربه النبي

. "إن احلسنات يذهبن السيئات"نزل اهلل تياىل: أت وصليت اليرص مينا؟ قال: نيم، فتوضأ  

ئات. عمل احلسنات والثبات عليها وتواليها فإهننَّ من بركة هذه احلسنات يذهبَن السي توايلف  
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ب فإنه أسأل اهلل ان يبارك لنا يف حسناتنا وأن يدخرها عنده سبحانه وأن حيفظها من الرياء ومن الُيج

الح بيده. سبحانه غفوٌر شكور، وأسأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يرزقنا اليمل الص  

*************************************************** 

ن أ ضة احلائضِ صيام للمسافِر أو للفريمن ذكرتم أن قضاء رمضان من فاته السؤال: شيخنا اهلل حيفظكم 

ظكم لو كان صيام يشمله حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم، لكن اهلل حيفرمضان  متاميكون مبارشة بيد 

ت من شوال قت هل تقدم السوأرادت املرأة مثال  أن تقيض أوال  فإذا ضاق الو ،القضاء أكثر من الثالثني

وال تتم ما فاهتا من رمضان؟ثم بيد ش  

ثر من ثالثني إال إذا قلنا الصيام أك ،أما ان يكون الصيام أكثر من الثالثني قضاء  فهذا مستحيلاجلواب: 

.أكثر من ثالثني  فهذا ممكنيكون املجموع فصيام زائد الست   

؟ثالثني يومالست من شوال وعليها ة نفساء ثالثني يوم فكيف تصوم أممكن أن تكون امر  

فيها خالف أوال . لة أاملس   

جب عىل القضاء وافهل فطر بيذر أو الرجل إن أعىل أصل وهو حكم القضاء؛ املرأة ثانيا : املسألة قائمة 

 الفور أم أنه واجب عىل الرتاخي؟ 

مدوا عىل ما والقائلون بأنه واجب عىل الفور اعت ،لقضاءفمن قال واجب عىل الفور قال جيب أن نبدأ با

مرة ه صلة باملجرد األمر الذي ليس لر من السيد إىل اليبد األمر دسمى باألصل، األصل يف االمر إن صي

للغة ويف من السيد إىل اليبد فهل هذا األمر عىل الفور يف ا درصلة بوقت األمر املجرد إن ص وليس له

الرتاخي؟ الرشع أم أنه عىل   
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  يمتثل؟فاليبد أتاه بيد أربع ساعات بامء امتثل االمر أم مل ،ييني لو أن سيدا  قال ليبده: اسقني ماء  

مل يمتثل.    

ر. األصل يف األمر املجرِد الذي مل يربط بمرة ومل يربط بوقت األصل يف األمر أنه عىل الفو  

الوقتني  فمن أداها يف هذين ،هلا أول وجيل هلا آخرعىل الفور بأوقاهتا فجيل  " أقيموا الصالة "اهلل قال 

ي ليس له مرة لكن األمر املطلق الذ ،وغلب عىل ظنه أنه يستطيع أدائها بني هذين الوقتني فقد أدى األمر 

.ومل يربط بوقت كالقضاء األصل فيه أنه عىل الفور وليس عىل الرتاخي   

اتنا أمهات مهأيف الصحيح  عن نفسها وعن سائر  تكيف نفهم هذا وعائشة ريض اهلل عنها تقول كام ثب

 . " ان يف شيبانكنا نقيض ما فتنا من رمض "املؤمنني عن سائر أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم، تقول: 

.شيبان قبل رمضان القادم   

. "عليه وسلم  كنا نقيض ما فاتنا من رمضان يف شيبان ننشغل بأمر رسول اهلل صىل اهلل"نقول قالت:   

 ملاذا عللت ذلك؟ 

 ملاذا قالت ننشغل بأمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ 

:هذا يفيدنا أمر مهم  

لتي جيوز األشياء ا ،أن تأخري القضاء عذره واسٌع وهو أوسع من األسباب التي جتيز للمكلف أن يفطر

أما تأخري القضاء األمر واسع. ، ن يفطر هبا ميروفة مرض، سفر،...إلخ أللمكلف   

؟  "كنا نقيض ما فاتنا من رمضان يف شيبان "ما مينى قوهلا   
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؟ "ننشغل بامر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم"ما مينى قوهلا   

ا عن أن نقيض،  رسول اهلل كثري األضياف، كثري الوفود، كثرياألسفار، كثري الغزوات، فكان هذا يشغلن

رسول اهلل صىل  وفود وطوال النهار منشغلة بوفود ييني الواحدة من أمهات املؤمنني تستيقظ والنبي عنده

  .اهلل عليه وسلم، أو تيد نفسها لسفر أو لغزوة، املرأة شغلها بشغل زوجها

.!!"ننشغل بامر رسول اهلل"يهنَّ يف البيوت اليوم تنطبق عل ل النساء ه  

 غري وارد.

. فورلذا األصل يف املرأة ال  

:يت السؤال اآلن أي  

قيض مضان أو مخسة وعرشين يوم من رمضان أو ستة وعرشين يوم من رمضان ملا تامرأة نفست طول ر

م اهلل أن يكون قضاء وأن يكون من شوال وعلونوت لو أهنا صامت يف قضائها  ،تفوت ستة من شوال

وهذا ـ يتينن تنوي النأوم ست من شوال فال أرى حرجا  من هنا يف سائر أيام السنة تصأصدقها وعلم اهلل 

تداخل الطاعات. صل يف ما يسمى يف الفقه  خالف األباب عىل  

ده يف وقت وسع يف الكالم، رجل فقري عليه ذبح يف احلج حَج قارنا  متمتيا  فجاء سابع ولأإذا أردت أن و

ليقيقة نية النسك نية ا، فلو ذبح بنية النسك يوم اليرفة الذبح كان سابع ولده يف اليوم اليارش يوم النحر

يقول عن  أخرى ليست واجبة لذاهتا ليل يف هذا سية، مع أن النبي صىل اهلل عليه وسلمونية ذبيحة 

.وكلمة مرهتن ال تأذن بمثل هذا اجلمع  " كل مولوٌد مرهتٌن بيقيقته "اليقيقة:   

 واهلل تياىل أعلم.
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 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خالل :

الله يبث من خالموقع الرسمي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان )  – 1
 الدروس (

http://meshhoor.com/ 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

خدمة الواتس اب للرجال من خالل هذه األرقام : – 4  

  00 962 776757052   

خدمة الواتس اب للنساء من خالل هذا الرقم : – 5  

00 962 790975351  

http://meshhoor.com/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

