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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 يف الصيام هدي النيب 

 

 نل   ه ون  ضلل  فال فالن  هيده هللا  ، ن  ورو  ن نفس نا ويئاا  ن ملالناامحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ ابهلل

به ويمل تسلامي ن  ه وص  ون شهد ن ن محمدا  يول هللا صىل هللا عليه وعىل،  ا ه ا ال هللا ودده ال ورض   هال ون شهد ن ن ،هادي  ه

 :وبعد .كثريا

ذا ن خلص فيه هلل وجرد ، يف لك طاعة ن نر يف غاضة ال مهية ه فان الوقوف عىل هدض ال ا  الن العم  الصاحل ال يرفع للعبد ا 

 .واددح طائر فههيا  ن ن حيلق جبناوهلا كجنايح ال ،ابعة هلا  كنا قبول العم  الصاحل. فاال خالص واملتاملتابعة لريول هلل 

 

 يف الصيام: وهذا هدضه 

خبا  العدل ن   اكن  .1 كلال عدة شعبان ثالثني ضوناال ضصوم حىت يرى الهالل  ؤضة حمققة ن و اب   ةر ع  ن يب هريف. و اب 

 قال  يول هللا ": قال: ' واه  ،"'فأ مكلوا شعبان ثالثني ،فان مغ عليمك ،لرؤضته ون فطروا لرؤضتهصونوا 

 .البخا ي ونسمل

لا يف ددضث ك ،الوادد. فلقد صام بشهادة اب  معرويف هذا جحة عىل قبول خرب  ،يكتفي بشهادة الوادد واكن  .2

تراءى للناس " قال:  يض هللا مهنلا م  اب  معر ،هيبن يب داود وادلا قطين اذلي صحه اب  حبان واحلامك ون قره اذل

 ."هفصانه ون نر الناس بصيان ،ن ين  ن ضته  يول هللا الهالل فأ خرب  

ذا دال ليةل الثالثني دون ننظره غمي ن و  .3 قال ": قال حلدضث ن يب هريرة ،حساب ن مك  عدة شعبان ثالثني ضوناواكن ا 

 . واه البخا ي ونسمل '،"ته فان مغ عليمك فاقد وا ثالثنيصونوا لرؤضته ون فطروا لرؤض ':  يول هللا 

ال ن ن تكون عادة الددمه وذلكل هنى  م   يهنى  واكن  .4 ن نته ن ن تتقدم  نلان بيوم ن و ضونني احتياطا وتعمقا ا 

ال  ،تقدنوا  نلان بصوم ضوم ن و ضونني ال': قال  يول هللا ": لقا صيام ضوم الش  حلدضث ن يب هريرة  ا 

ن  "ن نه قال:    ملا  وحلدضث صةل ب  زفر م ، واه البخا ي ونسمل واللفظ  ه '،" جال ضصوم صونا فليصمه

 .ن بو داود والرتنذي وغريهلا  واه البخا ي نعلقا ووصهل،" ي شش  فيه فقد م ى ن اب القامصام اليوم اذل

الصيام  ن  مل جيمع":  قال حلدضث حفصة ن ن النيب  ،اللي  قب  الفجر ون نر ن نته بذكلضبئت النية ن   واكن  .5

التبئيت خمصوص والتلفظ هبا بدعة و  ،والنية حملها القلب .والنسايئ وغريهلا  واه ن بو داود،" قب  الفجر فال صيام  ه

 .م الفرضلة فال ششم  صيام النافةلبصيا

لكوا واوربوا و ): لقو ه تعاىل ،حىت يرى الفجر الصادق  ؤضة حمققةواكن ال ميس  م  ال لك والرشب واملفطرا   .6

ال ضغرنمك ': قال  يول هللا ": وحلدضث مسرة قال ،(فجرال بيض ن  اخليط ال يود ن  الحىت ضتبني لمك اخليط 

 . واه نسمل '،"البياض لعمود الصبح حىت شس تطري ن ذان بالل وال هذا

يزال الناس خبري ال ": قال ن ن  يول هللا  حلدضث يه  ب  يعد  ،ضعج  الفطو  وضؤخر السحو  واكن  .7

ىل الصالة. قلت تسحران نع النيب "وحلدضث ن نس م  زضد ب  اثبت قال:  ،ليهنتفق ع  ،"نا جعلوا الفطر : مث قام ا 

 . واه البخا ي ونسمل '،"قد  مخسني ن ضة': قال '؟ ك  بني ال ذان والسحو يمك '
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ن وجدها ،ضفطر قب  ن ن ضصيل واكن   .8  جيد فعىل فان مل ،جيدها فعىل مترا وان مل  ،واكن فطره عىل  طبا  ا 

عىل ففان مل جيد ، ضفطر عىل  طبا  قب  ن ن ضصيل اكن  يول هللا "قال:  حلدضث ن نس  ،حسوا  ن  ناء

 .ذي وحس نه وصحه ن بو دامت واحلامك واه ن محد ون بو داود والرتن ،"فان مل جيد حسا حسوا  ن  ناء، مترا 

 .نتفق عليه واللفظ ملسمل ،س ال  بهولكنه اكن ن نكل النا ،ضقب  وهو صامئ وضباور وهو صامئ واكن  .9

 . واه البخا ي ونسمل ،وهو جنب ن  ن ههل مث ضغتس  وضصوم ضد كه الفجر واكن  .11

يت ل نرهتم ابلسواك مند لك لوال ن ن ن شق عىل ن ن: "لعموم قو ه  ،ضدع السواك يف  نلان وغري  نلانومل يك   .11

فليةل  ،ن السواك للصامئ ومند لك صالةن   فيه دالةل عىل": قال اب  خزمية ".ءمند لك وضو "ويف لفظ  ،"صالة

ىل هذا ذهب البخا ي وغريه ،كلا هو للمفطر  .وا 

  واه ن محد ون بو داود. ،  ن يه وهو صامئضصب املاء عىل واكن  .12

 .ايئمحد والرتنذي ون بو داود والنس واه ن   ،امئ ن  غري نبالغة يف الاي تنشاقواكن يمتلمض وشس تنشق وهو ص .13

 .نتفق عليه ،القلاء مع  ن لك وورب اني يايقاط واكن ن  هدضه ا   .14

دخ  دلقه نا مل ض بأ س ن ن ضذوق اخل  ن و اليشء ال": قو هوقد  خص اب  مباس  يض هللا مهنلا يف ذوق الطعام ب .15

 .ئبة والبهيقي ن  طرضقني فهو صيح واه البخا ي نعلقا ووصهل اب  ش ، وهو صامئ

واكن  "؟ن ن صوم يف السفر" :رو ال يلمي  يول هللا يأ ل محزة ب  مع ،ن  هدضه الرتخيص للمسافر ابلفطرو  .16

ن شئت"ال  ه: فق ،كثري الصيام ن شئت ون فطر ا   . واه البخا ي ونسمل ،"مص ا 

محمد ب   وخيربون ن ن ذكل ي نة. قال ،ون ن  غري امتبا  جماوزة البيو واكن الصحابة دني ضنش ئون السفر ضفطر  .17

طعام فدعا ب ،ت  ه  ادلته وقد لبس ثياب السفرفرا وقد  دلن تئت ن نس ب  ناكل يف  نلان وهو يرضد ي"كعب: 

 يب واه الرتنذي وحس نه وادلا قطين والبهيقي وصحه اب  العر ،"ي نة مث  كب": لفقا "؟ي نة": فقلت  ه ،فأ لك

 .واللياء واب  القمي وال لباين

الش يخ " :هللا مهنلا ن نه قالاب  مباس  يض حلدضث ، يخ الفاين واملرن ة العجوز الفطرن نه  خص للش   ون  هدضه  .18

نق  اب  املنذ  قد و  ، واه البخا ي ،"ونا فيطعلان ناكن لك ضوم نسكيناالكبري واملرن ة الكبرية ال شس تطيعان ن ن ضص

 .اال جلاع عىل ذكل

مياان وادتساابحيث  واكن  .19  . واه البخا ي ،عىل قيام  نلان ا 

ذا دخ  العرش شد نزئ ه واكن  .21  . واه البخا ي ،ن ههلون ضقظ  ،يا ليهلون ح  ،ا 

 . واه البخا ي ،عتكف يف العرش ال واخر ن   نلانض  واكن  .21

 . واه البخا ي ،يهنى  م  قول الزو  والعم  به واكن  .22

 . واه البخا ي ،ون يف  نلانواكن ن جود نا يك ،ن جود الناس ابخلري واكن النيب  .23

ن ": واكن ضقول  .24  . واه اب  ناجه ،"للصامئ مند فطره دلموة ال تردا 

ذا ن فطر:  ضقول واكن  .25 ن شاء هللاذهب الظمأ  وابتلت ا"ا     واه ن بو داود والبهيقي واب ،"لعروق وثبت ال جر ا 

 الس ين وحس نه ادلا  قطين.

ىل طعام بقو ه: واك .26  واه اب   "،ملالئكة ون فطر مندمك الصامئونن لك طعانمك ال برا  وصلت عليمك ا"ن ضدمو مل  دعاه ا 

 <عميناللهم ن طعم ن  ن ط": ن و قال ،ال ن ص   ه هنا ،  مندهن   وذكرمك هللا يف ،ون محد وغريهلا. ون نا زايدةن يب شئبة 

 . واه نسمل ،"وايق ن  يقاين

 

 . ه وصبهن   واب ك عىل محمد وعىل وصىل هللا ويمل


