
1 
 

 

 

 كؾؿة حقل صقام الست مـ صقال

 

 الشقخ مشفقر بـ حسـ آل شؾامن.

 

 

 

 



2 
 

 يعقد الستق  لقصب  وق اموإك ،دللقفف وعادتف ن الصائؿ مل يبؼك  عبداً أوفنن الصائؿ يف رمضان يدع صفقتف، 

.لقفلوخيرج مـ مجقع اد تحؽؿ يف حالفيولقصب  وق الذي  ،ادسقطر  

كسان بؾ اإل"وؿ العادات الؼبقحة والسقئة وكؾ أدرى بـػسف تله ـوالذيخقكـا اددخـني خاصة ألقت  فقا

درى بـػسف بلن يتخؾص مـ وذه العادات الؼبقحة.أوكؾ  "لؼك معاذيرهأعذ كػسف بصرة ولق   

يام وأن ال يبؼل ذلؽ يف ف يف شائر األن يبؼل جـس الصقام متؾبس بأعذ  كسان كثراً وهلذا الرشع حث اإل

وجاء احلث مـ الرشع عذ صقام مـ صقال بعد رمضان،  اع عذ صقام شتاحلث مـ الرشرمضان  فجاء 

 ثالث أيام مـ كؾ صفر. 

ن الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قال: أثبت عـد أمحد يف ادسـد  وقد  

َـّ َوَحَر الصدر" َـّ يذوب . "مـ صام صفر الصز وثالث أيام مـ كؾ صفر فنهن  

. ؿ رمضان صفر الصز فسؿك الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾ  

أي صقام رمضان.  "صفر الصز"قال   

ن كثرًا مـ ألقجدتؿ  "شتعقـقا بالصز والصالةوا"ولق أكؽؿ كظرتؿ يف ادطقالت يف تػسر ققل اهلل تعاىل: 

واشتعقـقا بالصقم والصالة. : قالقا  "واشتعقـقا بالصز"السؾػ قالقا يف تػسر ققل اهلل تعاىل:   

ن يتعؾؿ اإلكسان الصز. أوبال صؽ أن مـ أعظؿ دروس الصقام   

 فالـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ يؼقل: 

َـّ َوَحَر الصدر" . "صقام صفر الصز وثالثة أيام مـ كؾ صفر يذوب  
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َـّ احلؼد والَقَحر الذي يؽقن يف الصدر عذ الـاس.   يذوب

والذيـ جيدون يف  ،الذيـ يـتؼؿقن مـ الـاس إن وذا عالج كبقي عظقؿ ال شقام ألولئؽ ادخربنيواهلل 

قلد عـف تفقفا تؽػر الذي يال أققل فقفا حتؼر، بؾ لؾـاس بـظرات  صدوروؿ شخائؿ وصتائؿ ويـظرون

حقجفؿ هلذا الدواء الـبقي أن يصقمقا ثالثة مـف، ومالء ما أ ؿعات تشؽقل أصبحت ادجتتالتػجر، وال

حؼاد األ مـ لصدر وعدم اجتامع ما يف الؼؾ يػعؾقن، فذواب وحر اأيام مـ كؾ صفر لقؽػقا عام وؿ 

 اً وأن ال يبؼك قؾبف جمؿع ،ن يعالج قؾبفوأ ،أن يطفر اإلكسان كػسف، القاجبات والضغائـ عذ الـاس وذا مـ 

ففذا عالج كبقي.  ،حؼاد والضغائـ عذ الـاسلأل  

وكذلؽ الطعام  ،باحةتـاول الشفقة ادمقؾفا لو، الراحة الدعة و الرشع جز وعػ وذه الـػس ومقؾفا إىل 

كام ثبت يف صحق  مسؾؿ مـ ققلف صذ اهلل ، مـ صقال كلكام صام الدور ابلن جعؾ صقام شت ،والرشاب

 عؾقف وشؾؿ: 

(.6611مسؾؿ )رواه . "ام الدورقكص ن ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كانمـ صام رمضا "  

واحلسـة بعرش  ،يقم (61)ثالثني يقم مـ رمضان وشت أيام مـ صقال ادجؿقع الف ، احلسـة بعرش أمثاهلا

ذا كرر العبد أن يصقم صفر رمضان وبؼل يف كؾ عام يصقم شت مـ صقال وتؽرر وذا مـف أمثاهلا، فن

 واحلسـة بعرش أمثاهلا فنكام جزاءه عـد ربف جؾ يف عاله كلكام صام الدور كؾف.

(. 6611مسؾؿ )رواه  . "مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "حديث   

ؾ مسائؾ عديدة.حديث حيتاج إىل بسط ويشؿ  

:أوؿ مسائؾ وذا احلديث   
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. "مـ صام رمضان"  

نن اهلل عزَّ وجّؾ ف ،كالصغار ،تػقد ادؽؾػني وغر ادؽؾػني مـ الصائؿني ،ؾذكقر اإلكاثلتػقد العؿقم مـ 

يضقع صقئًا.ال   

وؾ يؽت  لف األجر؟ ، الؼادر عذ الصقام، لق صام غر ادؽؾػ -  

.يؽت  لف األجر عًا قط  

 ففذا األمر لقس خاص بادؽؾػني.

قبؾ البؾقغ بؼؾقؾ أراد أن يصقم شت مـ صقال والداه يؿـعاه؟  -فتك يافع–لق صاب  -  

 ال. 

أمام الـبل فقق رأشفا يف  ،صذ اهلل عؾقف وشؾؿرفعت امرأة كام يف صحق  البخاري ولد روقع إىل الـبل 

 مقشؿ احلج وقالت: يا رشقل اهلل أهلذا حج؟ 

 فؼال هلا الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: 

 كعؿ ولؽ أجٌر. 

.وذا خطلجره ال تؼؾ ولؽ أ  

. "ولؽ أجرٌ " :الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قال  

ولقس ولؽ أجره. ، وق لف أجر وأكِت لؽ أجر   
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ل اهلل أن يسبك أوالدكا عذ الصالة والصقام واحلج مـ الصغر، وأن يثبتقا عذ ذلؽ بعد الؽز. لاش  

 يبؾغووق صغر والصالة غر واجبة عؾقف يصيل ودا  ا الػضالء يف ادساجدكالحظـا بعض أوالد أخقا

جت  الصالة عؾقف يسك الصالة ووالده ال يتعاوده. و ويعرف الشفقة  

كؾ ادرحؾة الؼادمة تدري   ،فقثبت عذ الصالة -شـ البؾقغ-تدرب ولدك حتك يصؾ السـ احلرجة  تأك

ىل يثبت.حتك إذا وصؾ إىل وذه احلالة بنذن اهلل تعا  

 ولذا القالد جي  أن يرعك أوالده. 

مال داذا حقـئذ يليت شو ،لؾصالة يف ادسجد لؽان عددكا الضعػمـ الذكقر لق أكــا أحرضكا أوالدكا واهلل 

 الـاس يف رمضان يلتقن لؾؿساجد وادساجد متتؾئ وبعد رمضان ال متتؾئ؟ 

ع؟بجعؾقا األصؾ الطعام والصالة ت ،َتَبعًا لؾشفقة، جعؾقا الصالة َتَبعًا لؾطعاممعؼقل الـاس   

لذلؽ، ومل كجعؾ  إذا كحـ يف رمضان كصحك لألكؾ والرشب وكصيل تبعاً واهلل إهنا مصقبة مـ ادصائ  

لصالة ول األصؾ.ا  

كت عاق د ومل تلمروؿ بالصالة يف ادسجد أإذا مل حترض أوالدك لؾؿسج، وأكت ن كز أبـائـا فالقاج  عؾقـا أ

وال تستغرب مـ أن يعؼؽ أوالدك، أكز عؼقق لؾقالد يف أوالده أن ال  ،واكتظر دا تؽز أن َيِعؼقك ،ألوالدك

وأن ال يـتبف إىل ، وأن ال حيرس صالهتؿ ،ن ال حيرس ديـفؿ أ ،صالةأن ال يلمروؿ بال، حيجبفؿ عـ الـار 

كثر مـ  ،وال يستغرب، القالد الذي ال يػعؾ ذلؽ وق عاقأوقات الصؾقات، ووؾ أدووا أم مل ُيلدووا، ف

فؽقػ  ،أكت العاق قبؾ أن يؽقن وق العاق ،اآلباء يؼقل ولدي عؼـل؛ أكت عؼؼت ولدك قبؾ أن يعؼؼؽ
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والذي يغرس العـ  جيـل عـبًا،  ل عـبًا؛ الذي يغرس صقك بـبغل ان جيـل صقكاً بالذي يغرس صقكًا جيـ

مـ الغرائ .  و ن تغرس صقكًا ثؿ تريد أن جتـل عـبًا ففذا مـ العجائ أما أ  

(.6611مسؾؿ )رواه . "مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "فالشاود حديث   

كر واألكثك.وتػقد الذ ،ؾػ وغر ادؽؾػد ادؽوتػق، مـ تػقد العؿقم   

. "صام رمضانمـ "  

 وؾ ادراد مـ صام رمضان ادؼدار الذي أوجبف الرشع عؾقف أم ادراد مـ صام رمضان تامًا كاماًل؟ 

حتك أهنا لق صامت لرد صقمفا؛ ألن ، عذر بالعذر الرشعل وتػطر يف وقت حقضفا وجقبًا يعـل ادرأة تُ 

احلقض والـػساء مـ مقاكع الصقم.عؾامئـا رمحفؿ اهلل يؼقلقن:   

هنا تؾبست بطاعة ووـالؽ ماكع قائؿ ن صامت فصقمفا مردود غر مؼبقل ألفادرأة وول حائض أو كػساء إ

اشة متـع الصالة، ، لق إكسان صذ وعؾقف كجاشة ، فالـجكقجقد كجاشة يف حؼفا مـ قبقل وذه الطاعة، 

والػرق بني احلائض والـػساء والـجاشة؛ أن الـجاشة يف الصالة بنرادة صاحبفا متك صاء  ،زالتفافالبد مـ إ

أما احلقض والـػاس فؾقس بنرادة صاحبتفا ففذا أمر كتبف اهلل تعاىل عذ بـات حقاء.  ،زاهلا  

:ة مـ أمهفا وذا يستػاد مـف أحؽام كثر كت  اهلل احلقض عذ بـات حقاء   

ألن اجلـقات لقست مـ بـات حقاء.، أن اجلـقات ال حيضـ  -  

حتؿؾ اإلكسقة مـ اجلـل وذا خرافة ، أن ومـ امهفا تركق  ادخؾقق مـ الذكر واألكثك مـ اجلـ واإلكس  -

ما أكزل اهلل هبا مـ شؾطان لقس مـ ادؿؽـ أن حتؿؾ اجلـقة مـ اإلكيس واإلكسقة حتؿؾ مـ اجلـل وذا خرافة 
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كؾؿة بـات حقاء تؼصدوا رشقل اهلل صذ اهلل عؾقف  "كت  اهلل احلقض عذ بـات حقاء "دا قال رشقل اهلل: 

 وشؾؿ.

. "مـ صام رمضان"الشاود   

. أشبقع فطرتمضان عؾقفا عادة صفرية أادرأة خرجت مـ صقام ر  

شؿؾفا أشبقع يوذه ادرأة التل أفطرت  "مـ صام رمضان"فؾق قؾـا دا قال الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: 

 احلديث؟! 

  .شؿؾفا احلديثيقطعًا 

؟  "مـ صام رمضان"شؿؾفا يلؽـ وؾ   

أي االيام التل أوجبفا اهلل عؾقف؟  "مـ صام رمضان"وؾ مراد الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ مـ ققلف   

مـ صام  "شؿؾف وذا يو إكسان مرض يف رمضان أربعة أيام أو يف شػره أفطر أربعة أيام ففؾ إكسان مسافر أ

؟  " رمضان  

كف عذ إثر رمضان اقتن عذ صقام شت مـ صقال ومل يؼيض ما فاتف بسب  ادرض أو السػر بؿعـك لق أ

عف ولقازمف؟رمضان وتقاب أم أن ادراد مـ صام رمضان أي، ثحلديففؾ يشؿؾف ا  

ل هبذا ومـ العؾامء مـ قال هبذا.فؿـ العؾامء مـ قا  

 ووذا يػقدكا يف معرفة جقاب شمال آخر ووق: 

 وؾ جيقز صقام الست مـ صقال يف حؼ مـ وج  عؾقف الؼضاء؟ 
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 ووؾ مـ صام ومل يؼيض دخؾ حتت احلديث؟ 

يـبغل ان يبدأ اإلكسان بالؼضاء. العؾامء: ققالً واحدًا عـد  

يعـل ادسافر  ،مـ كان عؾقف قضاء فالقاج  أن يبدأ بالؼضاء ثؿ بعد الػراغ مـ الؼضاء يؽقن صقام صقال

وادريض عؾقف أربعة أيام قبؾ أن يبدأ بصقام شت مـ صقال، يصقم أربعة أيام بعدوا يصقم شت مـ 

األشبقع ثؿ تصقم شت مـ صقال.صقال، ادرأة التل عؾقف أشبقع تصقم   

ا ولدتؽ ولعؾف ،مـ كاكت لف أم حقَّة فؿـ باب بروا أن تذكر أمؽ بالصقام الذي عؾقفا وال شقام وول صابة

 يف رمضان وول كػساء دا أفطرت قضت أم مل تؼيض؟

 وذا صقم يبؼك يف ذمتفا. 

. "فؾقصؿ عـف ولقف مـ مات وعؾقف صقام"ويف صحق  مسؾؿ يؼقل الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ:   

. ، أو أن تقكؾ أخقاكؽ أو أخقاتؽ أن تصقم عـفايعـل تطؾ  مـفا أن تقكؾؽ بلن تصقم عـفا  

ألوامر  بسب  عدم اإلمتثالو ،بسب  الغػؾةو ، مـ األمفات لألشػ ما كاكت تؼيض؛ بسب  اجلفؾركث

 اهلل، فؿـ باب الز هبا أن تذكروا.

م ال؟ تػطري كـت تؼيض ألديت عـد ما كـت قؾ هلا: يا وا  

والصقرة  ،كـا كؼيض لألشػغال  أجقبة الـساء ما ، شتجد اجلقاب الغال  عذ الـساء ما كـا كؼيض 

ة ذات عؾؿ ذات دياكة وذات التزام. أمرتتجدد لألشػ ووذا فائدة أن تتزوج ا  
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ساء الدكقا أقسؿ بريب أن امرأة شقداء صقواء ال يقجد عؾقفا مسحة مجال بديـ وخؾؼ أفضؾ مـ ك

ة شقداء صقواء العققن الزرقاء والبرشة البقضاء، امرأالشؼراوات واجلؿقالت وذات الؼد وذات الـعقمة و

ـَ أوامر اهلل تعاىل بـاهتـ أحؽام اهلل جؾَّ الؾقايت يعؾؿـ  ،أفضؾ مـ كساء األرض مـ اجلؿقالت، الؾقايت يؿتثؾ

  وق حصائد أعاملـا، ابـتؽ تػطر وال تؼيض. إكام الذي جيري واهلل الذي ال إلف إال وق يف عاله، 

إىل متك كبؼك كضقع وذه القاجبات؟ّ!   

 داذا ال كؼقم عذ أوامر اهلل جؾَّ يف عاله؟! 

م ال تعؾؿ أحؽام احلقض والبـت أيضًا ال تعؾؿ، عـدما يؽقن بقت ال لؽـ األ ،تذكر البـات األصؾ أن األم

. ذا عرفقوا عرفقوا بمء ال يؽاد يذكرإو ال يعقشقن لمخرة،كاس يعقشقن لدكقا ، أيعؾؿ أحؽام احلقض   

الزوج ال يعؾؿ أحؽام احلقض واألم ال تعؾؿ أحؽام احلقض وبعدوا البـات ال يعؾؿقن أحؽام احلقض دا 

وبـات البـات ال يعؾؿقن أحؽام احلقض وكؾف يف صػقحتؽ كؾ وذه الذرية والساللة إىل يقم الؼقامة يف 

. مسؽني تظـ كػسؽ إمام القرعني وصقخ ادتؼني، وال أحد مثؾؽ ، وأكت ياصحقػتؽ  

 وأصؾ اخلؾ عـ الـاس يف مثؾ وذا أكف قدم الشفقة ، وقدم اجلامل عذ اخلؾؼ والديـ عـد اختقاره. 

ؼقؾ لف وذا رجؾ صال  عـده ابـتان إحدامها يرضب فمحد بـ حـبؾ دا أراد أن يتزوج جاء لف ببـتني اإلمام أ

لؽـفا شقداء صقواء فاختار السقداء الشقواء.  ،األخرى يرضب هبا ادثؾ يف العبادة، ويف اجلامل هبا ادثؾ 

جؾ ديـفا.تار شقداء صقواء عذ اجلؿقؾة مـ أإمام أوؾ السـة اإلمام أمحد بـ حـبؾ رمحف اهلل تعاىل اخ  

(.6611مسؾؿ )رواه . "مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "  
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بعد أن يؼيض يصقم شت مـ صقال، فالذي صام شت  قب مـ العبد أن يصقم الؼضاء أيضًا،ادطؾ

باقل عؾقف مـ رمضان وذا  "مـ صام رمضان"وعرشيـ يقم أو أربع وعرشيـ يقم ال يـضقي حتت ققلف 

وبعد قضائفا حقـئذ يصقم شت مـ صقال.  ،فقـبغل أن يؼضقفا  

(.6611مسؾؿ )رواه . "ال كان كصقام الدورمـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صق "  

 متك يبدأ صقام صقال؟ 

: وذا حيتاج أن كسلل شمال أوو   

 عقد الػطر الذي يؽقن يف أول صقال كؿ يقم؟ 

 يقم واحد.

وذا يمكد أن التع   ما فقف تؽبر بعد الصالة، كتفك العقد،لػطر وق اجتامع ادسؾؿني يف الصالة وابؾ عقد ا

الشخص يذو  عذ كؾ أخقاكف أن وتعبف ادسؾؿقن يف األعقاد وحن العقد يف صؾة الرحؿ، يالذي 

تػرح باألكؾ بالتؽبر  ،أققل لؽ لقس وذا وق العقد، العقد وق تػرح بطاعة اهلل ،أكا ال أققل حراموأخقاتف، 

كتفك العقد. كػرح باجتامع ادسؾؿني عذ إمام وأ  

من يف البالد التل أبعد اهلل عـفا الـؽبات مع بعضفا البعض وما زالت ل ؾ تعقشالـاس  قدياًم كاكت الؼبائ

وذا التع   ،عـا غر ضبقعقةاشببف أن أوويف العقد العشائر بؼقت جمتؿعة يف أماكـ، وذا الذي كصـعف اآلن 

قدياًم ما أيام العقد، أربع ، ويؿيض ثالث ووذا التشتت، أحدكا عـده أخت يف إربد وآخر أخت يف العؼبة 

كتفك العقد خالل شالم اكتفك األمر اوكؾ الـاس يف ادجؾس وجتؾس يف جمؾس ققمؽ ، قديام كان وذا األمر 

.حلظات  يف   
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وعقد األوحك يؽقن بعد احلج  ،عقد الػطر يؽقن بعد رمضانلذا العقد يف حؼقؼة أمره الػرح بطاعة اهلل؛ 

اإلشالم يقم عقدكا أوؾ "كام ثبت يف مسـد أمحد  رفةاحلاج يؽقن يف عرفة، احلاج عقده يبدأ مـ ع وعقد

احلاج يبدأ عقده يف الققم التاشع لقس يف  العارش، التاشع وق جتيل اهلل عذ ، "فة ويقم الـحر ويقم الؼرالعر

ػرة فقؽقن العقد.احلجقج فتؼع ادغ  

خر دحروم مـ صقام عرفة أيقم عرفة، اولذا الراج  عـد عؾامئـا رمحفؿ اهلل أكف حيرم عذ احلاج أن يصقم 

محد أام إىل اهلل يقم العقد ويف مسـد لح  األيع لف الػضقؾة يؽقن الققم العارش، فالرشع عقده يقمًا حتك تؼ

. "اح  األيام إىل اهلل يقم الـحر"  

 "            ققل الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: اهلل جؾَّ يف عاله يغػر لعبقده، ألن  عقاد أح  األيام إىل اهلل؛ ألناأل

. "لؾصائؿ فرحتان فرحة عـد فطره وفرحة يقم لؼائف بربف  

؟ "فرحة عـد فطره"ما معـك   

ولؽـ ن يػرح اإلكسان بققم العقد لقس باألكؾ والطعام إكام ادراد بالػطر أ ،لػطر كؾ يقميقم العقد؛ لقس ا

األجر بعد فراغف مـ الصقام. مـ ادراد عـد فطره دا يـال   

إذا إذا تع  يعطك األجر فقػرح . اإلكسان ف  

ؼقل الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: ف  

ر فقف يف أول يقم مـ ادراد بػطره الققم الذي يػط " لؾصائؿ فرحتان فرحة عـد فطره وفرحة عـد لؼائف بربف "

.أيام رمضان  

.ومـفؿ مـ قال آخر يقم مـ رمضان  
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ال الققم ادتؿؿ لؾثالثني أو الققم الذي يرى فقف والل صقف يف اإلمتام يعـل عـدما تػطر يف حومـ قال يقم فر

وجبت عيلَّ وأكا امتثؾت. يف التاشع والعرشيـ فتػرح ، يارب أكت أ  

 العقد يؽقن فؼط يف الققم األول.

 لذا ققل الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: 

(. 6611مسؾؿ )رواه . "مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "  

  ؟تبدأمتك شت مـ صقال 

 مـ ثاين يقم مـ صقال.

.بعض الـاس يضعػ وذا احلديث  

 داذا؟

ودا كان وـاك خؾؾ كحقي  ،والـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ ال يؾحـ، ن وذا احلديث فقف خؾؾ كحقي أل قال:

صذ اهلل عؾقف وشؾؿ ال يؾحـ ففذا احلديث لقس بصحق . يف احلديث والـبل  

 ووذه مقجة بني احلني واحلني خترج بني الـاس، واآلن مقجقدة بني بعض جمؿقعات التقاصؾ األجتامعل. 

أيـ اخلؾؾ؟! قالقا:   

، وإذا إذا كان العدد مذكرًا يؽقن ادعدود ممكثًا  ،كقث مـ ثالث لتسعةالعدد وادعدود يف التذكر والتل قالقا:

.ؽقن العالقة عؽسقةتكان ادعدود مذكرًا يؽقن العدد ممكثًا،   

الـفار؟ الذي يصام الؾقؾ أم وشت   
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يصام الققم يعـل. ، يصامالذي الـفار   

. "مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "والـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ يؼقل:   

(.6611مسؾؿ )رواه   

احلديث يف صحق  مسؾؿ  والـبل يؼقل يف ،لقس مذكرووالققم مذكر فقؽقن احلديث مـ صام شتًة ممكث 

صحق . ووذا احلديث لقس  ،ًا ولقس شتًة ، قالقا الـبل ال يؾحـمـ صام شت"  

، و وذه خرافة.وذا كذب  

. "أيام شت"ما قال ،  "اً مـ صام شت"ـبل قال: ال  

.عدد وتلكقثف ادعدود الذي وق الققم حمذوف والعرب يف الـحق جمؿعقن أن ادعدود إذا حذف جيقز تذكر ال  

ذوف ومل يذكر كؾؿة أيام يعـل ادعدود حم "مـ صام شتًا مـ صقال"ل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: يعـل ققل الـب

.كقث لال يؾزم فقف الت ،ودا يؽقن ادعدود حمذوفًا جيقز يف العدد التذكر والتلكقث  

ـٌ وركني، فاخلؾؾ الـحقي يف عؼقهلؿ وجيري عذ ألسـ ووـاك صقاود صعرية تفؿ ووذا أصٌؾ أصقؾ ورك

 عربقة جاوؾقة كثرة يف أن ادعدود إن حذف فنكف جيقز تذكر العدد وجيقز تلكقثف.

(.6611مسؾؿ )رواه  . " مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "  

 وؾ يؾزم يف صقام الست التتابع؟ 

.ال يؾزم التتابع  

. " مـ صقال اً شت "صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قال: الـبل   
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فقلخذ أجر صقال وأجر  ،ن يصقم مـ صقال اإلثـني واخلؿقس بـقة أن يمجر أجرًا آخرلق إكسان تؼصد أ

 اإلثـني واخلؿقس، ففؾ وذا مرشوع أم ممـقع؟ 

.لقس بؿؿـقع مرشوع  

الـقات يف الـقافؾ ال حرج  قة، واجتامعالـقايا واشعة يف الرشيعة واألعامل الؼؾبقة أوشع مـ األعامل البدك

 فقفا.

كحال مـ دخؾ ادسجد فؾؿ جيد وقتًا لصالة شـة القوقء، وحتقة ادسجد، وشـة الظفر الؼبؾقة فصذ وذه 

. بـقايا جمتؿعة فال حرج يف ذلؽالصؾقات الثالث بركعتني  

. تعاىل إن صاء اهلل فال حرج فقفاواحدة الـقايا اجتامعفا إذا احتدت مرتبتفا وكاكت يف درجة   

  ، ال يؾزم فقفا التقايل.ةاءوذه الست جمزج لق أن اإلكسان صام مـ صقال لذا ال حر

(.6611مسؾؿ )رواه . "مـ صام رمضان ثؿ أتبعف شتًا مـ صقال كان كصقام الدور "ديث احل  

الصقام بالتتابع صام شت مـ صقال.ومل يققع وذا  قفالذي صام شت مـ صقال ومل يػر  

األحسـ ؟ ما   

 األحسـ لعؿقم ققل اهلل تعاىل شابؼقا وبادروا 

فال حرج يف ذلؽ . قتـ لق أكؽ فراألحسـ أن تبدأ وأن تقايل ولؽ  

  .  "ام الدور قصكان ك "
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ووذا مـ فضؾ اهلل ورمحتف عذ  ،ادؾؽػ ال ثني ففذا جز الؽن دائاًم يف صبعض األصفر تؽقن دون الثال

.عباده ادممـني   

. "ام الدور قصكان ك "  

.أن اهلل تعاىل عـده شبحاكف احلسـة بعرشة أمثاهلا ويضاعػ اهلل دـ يشاء   

.وكان ابـ مسعقد يؼقل: )ويٌؾ لؾذي غؾبت آحاده عرشاتف(   

.واحلسـة بعرش أمثاهلاالسقئة بؿثؾفا   

.الختقؾ إكسان يليت يقم الؼقامة وتؽقن السقئات راجحة عذ احلسـات، مع أن احلسـات عرش أمث  

فابـ مسعقد أخذ مـ وذا فؽان يؼقل ريض اهلل تعاىل عـف: )ويٌؾ دـ غؾبت آحاده عرشاتف( واحد احلسـة  

.سقئات يغؾبـ احلسـات ويٌؾ هلذا تؽت  لف بعرشة والسقئة تؽت  شقئة ومع وذا فال  

." إن احلسـاِت يذوبـ السقئات "واهلل تعاىل يؼقل:   

.يذوبـ السقئات  ن احلسـاتأ ؾ يف العبد إذا أكثر مـ احلسـاتاألص  

رجؾ خال بامرأة ووعػ الضعػ البرشي الذي ال خيؾقا مـف أي إكسان فراودوا عـ لوكاكت وذه الؼصة 

كػسفا وكال مـفا دون اجلامع، فجاء لؾـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ تائبًا، فلخزه الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: وؾ 

. "إن احلسـات يذوبـ السقئات"كزل اهلل تعاىل: لت وصؾقت العن معـا؟ قال: كعؿ، فتقول  

ـَ السقئات.  تقايلف َـّ مـ بركة وذه احلسـات يذوب عؿؾ احلسـات والثبات عؾقفا وتقالقفا فنهن  
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عـده شبحاكف وأن حيػظفا مـ الرياء ومـ الُعج  فنكف  أشلل اهلل ان يبارك لـا يف حسـاتـا وأن يدخروا

 شبحاكف غػقٌر صؽقر، وأشلل اهلل أن يتؼبؾ مـا ومـؽؿ الصقام والؼقام وأن يرزقـا العؿؾ الصال  بعده. 

 

  


