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بسم اهلل الرحمن الرحيم
هدي النيب  يف الصيام
امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ ابهلل ن ورو ننفس نا ويئاا نملالنا ،ن هيده هللا فال نل  ه ون ضلل فال
هادي  ه ،ونشهد نن ال ا ه اال هللا ودده ال ورض  ه ،ونشهد نن محمدا يول هللا صىل هللا عليه وعىل ن ه وصبه ويمل تسلامي
كثريا .وبعد:
فان الوقوف عىل هدضه  يف لك طاعة ننر يف غاضة المهية ،الن العم الصاحل ال يرفع للعبد اال اذا نخلص فيه هلل وجرد
املتابعة لريول هلل  .فاالخالص واملتابعة هلا كنا قبول العم الصاحل ،وهلا كجنايح الطائر فههيا نن حيلق جبناح وادد.
وهذا هدضه  يف الصيام:
 .1اكن  ال ضصوم حىت يرى الهالل ؤضة حمققة نو ابخبا العدل نو ابكلال عدة شعبان ثالثني ضونا .فع نيب هريرة
 قال" :قال يول هللا ' :صونوا لرؤضته ونفطروا لرؤضته ،فان مغ عليمك ،فأمكلوا شعبان ثالثني' "،واه
البخا ي ونسمل.
 .2واكن  يكتفي بشهادة الوادد ،ويف هذا جحة عىل قبول خرب الوادد .فلقد صام بشهادة اب معر ،كلا يف ددضث
نيب داود وادلا قطين اذلي صحه اب حبان واحلامك ونقره اذلهيب ،م اب معر يض هللا مهنلا قال" :تراءى للناس
الهالل فأخرب يول هللا  نين نضته ،فصانه وننر الناس بصيانه".
 .3واكن اذا دال ليةل الثالثني دون ننظره غمي نو حساب نمك عدة شعبان ثالثني ضونا ،حلدضث نيب هريرة قال" :قال
يول هللا ' :صونوا لرؤضته ونفطروا لرؤضته فان مغ عليمك فاقد وا ثالثني' "،واه البخا ي ونسمل.
 .4واكن  يهنى ننته نن تتقدم نلان بيوم نو ضونني احتياطا وتعمقا اال نن تكون عادة الددمه وذلكل هنى م
صيام ضوم الش حلدضث نيب هريرة  قال" :قال يول هللا ' :ال تقدنوا نلان بصوم ضوم نو ضونني ،اال
جال ضصوم صونا فليصمه' "،واه البخا ي ونسمل واللفظ  ه ،وحلدضث صةل ب زفر م ملا  ننه قال" :ن
صام اليوم اذلي شش فيه فقد م ى ناب القام "،واه البخا ي نعلقا ووصهل نبو داود والرتنذي وغريهلا.
 .5واكن  ضبئت النية ن اللي قب الفجر وننر ننته بذكل ،حلدضث حفصة نن النيب  قال " :ن مل جيمع الصيام
قب الفجر فال صيام  ه "،واه نبو داود والنسايئ وغريهلا .والنية حملها القلب ،والتلفظ هبا بدعة والتبئيت خمصوص
بصيام الفرضلة فال ششم صيام النافةل.
 .6واكن ال ميس م اللك والرشب واملفطرا حىت يرى الفجر الصادق ؤضة حمققة ،لقو ه تعاىل( :ولكوا واوربوا
حىت ضتبني لمك اخليط البيض ن اخليط اليود ن الفجر) ،وحلدضث مسرة قال" :قال يول هللا ' :ال ضغرنمك
نذان بالل وال هذا البياض لعمود الصبح حىت شس تطري' "،واه نسمل.
 .7واكن  ضعج الفطو وضؤخر السحو  ،حلدضث يه ب يعد  نن يول هللا  قال" :ال يزال الناس خبري
نا جعلوا الفطر "،نتفق عليه ،وحلدضث ننس م زضد ب اثبت قال" :تسحران نع النيب  مث قام اىل الصالة .قلت:
'مك يك بني الذان والسحو ؟' قال' :قد مخسني نضة' "،واه البخا ي ونسمل.
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 .8واكن  ضفطر قب نن ضصيل ،واكن فطره عىل طبا ان وجدها ،وان مل جيدها فعىل مترا  ،فان مل جيد فعىل
حسوا ن ناء ،حلدضث ننس  قال" :اكن يول هللا  ضفطر عىل طبا قب نن ضصيل ،فان مل جيد فعىل
مترا  ،فان مل جيد حسا حسوا ن ناء "،واه نمحد ونبو داود والرتنذي وحس نه وصحه نبو دامت واحلامك.
 .9واكن  ضقب وهو صامئ وضباور وهو صامئ ،ولكنه اكن ننكل الناس ال به ،نتفق عليه واللفظ ملسمل.
 .11واكن  ضد كه الفجر وهو جنب ن نههل مث ضغتس وضصوم ،واه البخا ي ونسمل.
 .11ومل يك ضدع السواك يف نلان وغري نلان ،لعموم قو ه " :لوال نن نشق عىل ننيت لنرهتم ابلسواك مند لك
صالة "،ويف لفظ "مند لك وضوء ".قال اب خزمية" :فيه دالةل عىل نن السواك للصامئ ومند لك صالة ،فليةل
كلا هو للمفطر ،واىل هذا ذهب البخا ي وغريه.
 .12واكن  ضصب املاء عىل نيه وهو صامئ ،واه نمحد ونبو داود.
 .13واكن يمتلمض وشس تنشق وهو صامئ ن غري نبالغة يف الاي تنشاق ،واه نمحد والرتنذي ونبو داود والنسايئ.
 .14واكن ن هدضه ايقاط القلاء مع نلك وورب اني يا ،نتفق عليه.
 .15وقد خص اب مباس يض هللا مهنلا يف ذوق الطعام بقو ه" :ال بأس نن ضذوق اخل نو اليشء نا مل ضدخ دلقه
وهو صامئ ،واه البخا ي نعلقا ووصهل اب شئبة والبهيقي ن طرضقني فهو صيح.
 .16ون هدضه الرتخيص للمسافر ابلفطر ،يأل محزة ب معرو اليلمي يول هللا " :ننصوم يف السفر؟" واكن
كثري الصيام ،فقال  ه" :مص ان شئت ونفطر ان شئت "،واه البخا ي ونسمل.
 .17واكن الصحابة دني ضنش ئون السفر ضفطرون ن غري امتبا جماوزة البيو  ،وخيربون نن ذكل ي نة .قال محمد ب
كعب" :نتئت ننس ب ناكل يف نلان وهو يرضد يفرا وقد دلت  ه ادلته وقد لبس ثياب السفر ،فدعا بطعام
فألك ،فقلت  ه" :ي نة؟" فقال" :ي نة مث كب "،واه الرتنذي وحس نه وادلا قطين والبهيقي وصحه اب العريب
واللياء واب القمي واللباين.
 .18ون هدضه  ننه خص للش يخ الفاين واملرنة العجوز الفطر ،حلدضث اب مباس يض هللا مهنلا ننه قال" :الش يخ
الكبري واملرنة الكبرية ال شس تطيعان نن ضصونا فيطعلان ناكن لك ضوم نسكينا "،واه البخا ي ،وقد نق اب املنذ
االجلاع عىل ذكل.
 .19واكن  حيث عىل قيام نلان امياان وادتسااب ،واه البخا ي.
 .21واكن  اذا دخ العرش شد نزئ ه ،ونحيا ليهل ،ونضقظ نههل ،واه البخا ي.
 .21واكن  ضعتكف يف العرش الواخر ن نلان ،واه البخا ي.
 .22واكن  يهنى م قول الزو والعم به ،واه البخا ي.
 .23واكن النيب  نجود الناس ابخلري ،واكن نجود نا يكون يف نلان ،واه البخا ي.
 .24واكن ضقول " :ان للصامئ مند فطره دلموة ال ترد "،واه اب ناجه.
 .25واكن  ضقول اذا نفطر" :ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الجر ان شاء هللا "،واه نبو داود والبهيقي واب
الس ين وحس نه ادلا قطين.
 .26واكن ضدمو مل دعاه اىل طعام بقو ه" :نلك طعانمك البرا وصلت عليمك املالئكة ونفطر مندمك الصامئون "،واه اب
نيب شئبة ونمحد وغريهلا .وننا زايدة ،وذكرمك هللا يف ن منده ،ال نص  ه هنا ،نو قال" :اللهم نطعم ن نطعمين>
وايق ن يقاين "،واه نسمل.
وصىل هللا ويمل واب ك عىل محمد وعىل ن ه وصبه.

