
 من عمدة األحكام كتاب الصيام

ليه ال رسول هللا صلى هللا عقال: ق ،رضي هللا عنه عن أيب هريرة - 184
 ،اصومً   اان يصومإال رجًل  ،أو يومني رمضان بصوم يوموا م  د  ق  ال ت    : ))وسلم

 (( .فليصمه

 التقدموا: أصله التتقدموا.

هللا  معت رسول قال: س ،عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما - 185
ا، و إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطر  يقول: )) صلى هللا عليه وسلم

 (( .روا لهعليكم فاقد   م  فإن غ  

 غم: حال بينكم وبني رؤيته شيء اغيم وقرت. 

 ا.فاقدروا له: أي أاملوا عدة شعبان ثلثني يومً 

 ال رسول هللا صلى هللاقال: ق ،نس بن مالك رضي هللا عنهعن أ - 186
 (( .حور براةفإن يف الس ،رواتسح   )) :عليه وسلم

 الفعل.  وبضمها ؛يتسحر به ما السحور: بفتح السني

 يتسحر به من مأاول ومشروب. والرباة تشمل الوقت وما



 ،د بن اثبت رضي هللا عنهماعن زي ،عن أنس بن مالك - 187
لة. قال م قام إىل الص ث ، عليه وسلمصلى هللا ران مع رسول هللاتسح   قال:

 .مسني آية ن والسحور؟ قال: قدر خأنس: قلت لزيد: ام اان بني األذا

 عليه هللاأن رسول هللا صلى  لمة رضي هللا عنهما:ائشة وأم سعن ع - 188
 .م يغتسل ويصوم ث ،هو جنب من أهلهاان يدراه الفجر و   وسلم

قال:  ،وسلم هصلى هللا علي عن النيب ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه - 189
 ما أطعمه هللا فإن ،فليتم صومه ،فأال أو شرب ،من نسي وهو صائم ))

 (( .وسقاه

 يبحن جلوس عند الن بينما ن قال: ، هريرة رضي هللا عنهعن أيب - 190
قال:  !ت  ك  ل  ه  ! فقال: اي رسول هللا ،إذ جاءه رجل ،لى هللا عليه وسلمص
ت ويف رواية: أصب !وأان صائم ،ي على امرأت ت  قال: وقع   (( ؟ك  ك  ل  ه  ما أ   ))

جد رقبة  تهل  )) ،سول هللا صلى هللا عليه وسلمفقال ر ! أهلي يف رمضان
 (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ ))قال: ال. قال:  (( تعتقها؟

كث مقال: ال. قال: ف (( ا؟جد إطعام ستني مسكينً  فهل ت ))قال: ال. قال: 
لى هللا عليه ص ي النيب تحن على ذلك أ   فبينا ن ،وسلمصلى هللا عليه  النيب

قال:  (( أين السائل؟ ))قال:  ، _ لت  ك  م   ق: الر  والع   _ مر بعرق فيه ت وسلم
رسول  اي فقال الرجل: على أفقر مين (( فتصدق به. ،خذ هذا ))أان. قال: 



 !من أهل بييت أهل بيت أفقر _ رتنيح ال :يريد _ تيهافوهللا ما بني الب  هللا؟ 
أطعمه  ))م قال:  ث ،حىت بدت أنيابهصلى هللا عليه وسلم فضحك رسول هللا 

 (( .أهلك

 ي: أي جامعتها. امرأت وقعت على

 .امسة عشر صاعً  ف النخيل، ويسع خع  مكتل، ويصنع من س   عرق: هو ال

  .وهي األرض اليت تعلوها حجارة سود البتيها: تثنية البة

 .مدينة تقع بني حرتني شرقية وغربية جبلن، يريد أن ال حراتن مها ال وال

 باب الصوم يف السفر وغريه

نيب قال للمزة بن عمرو األسلمي  أن ح عن عائشة رضي هللا عنها: - 191
إن  ))قال: ف ،صوم يف السفر؟  واان اثري الصيام: أألمصلى هللا عليه وس

 (( .وإن شئت فأفطر ،شئت فصم

لى ص انا نسافر مع النيبقال:   ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه - 192
 .لى الصائمع مفطر   وال ال ،مفطر على ال الصائم   ب  ع  فلم ي   ،سلمهللا عليه و 

ى هللا لص خرجنا مع رسول هللاقال:  ،رضي هللا عنه الدرداءعن أيب  - 193
 حىت إن اان أحدان ليضع يده ،يف حر شديد ،يف شهر رمضان عليه وسلم



ليه وسلم عصلى هللا  وما فينا صائم إال رسول هللا ،على رأسه من شدة احلر
 .هللا بن رواحةوعبد

صلى  اان رسول هللاقال:   ،عبد هللا رضي هللا عنهما عن جابر بن - 194
ُ  ا ورجًل حامً فرأى ز   ،يف سفر هللا عليه وسلم ما  ))قال: ف ،ل عليهل    قد 

 (( !ليس من الرب الصيام يف السفر ))قالوا: صائم. قال:  (( هذا؟

 (( !ص لكمعليكم برخصة هللا اليت رخ   مسلم: )) ويف لفظ ل

ليه انا مع النيب صلى هللا عقال:   ،هللا عنهبن مالك رضي عن أنس  - 195
 ، يوم حار يفقال: فنزلنا منزاًل  ،مفطر ومنا ال ،فمنا الصائم ،يف السفر وسلم

  ُ ي الشمس بيده. قال: فسقط ومنا من يتق ،: صاحب الكساءًل وأاثران 
ل رسول هللا اااب، فقا الر   و  ق  وس   ،فضربوا األبنية ،مفطرون وقام ال ،امو  الص  

 (( !مفطرون اليوم ابألجر ذهب ال )): صلى هللا عليه وسلم

 الرااب: اإلبل.

ن م الصوم   قالت: اان يكون علي   ،عن عائشة رضي هللا عنها - 196
 فما أستطيع أن أقضي إال يف شعبان.، رمضان

قال:  وسلم يهصلى هللا عل : أن رسول هللاشة رضي هللا عنهاعن عائ - 197
 (( .همن مات وعليه صيام صام عنه ولي   ))



 .لمد بن حنب وهو قول أح ،رذ  هذا يف الن  : وقال ،وأخرجه أبو داود

لنيب جل إىل اجاء ر قال:  ، بن عباس رضي هللا عنهماعن عبد هللا - 198
 ،شهر إن أمي ماتت وعليها صوم! فقال: اي رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم

قال:  (( لو اان على أمك دين أانت قاضيه عنها؟ ))عنها؟ فقال: أفأقضيه 
 (( !فدين هللا أحق أن يقضى ))نعم. قال: 

ت: اي فقال ،جاءت امرأة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمويف رواية: 
أيت أر  ))أفأصوم عنها؟ فقال:  ،مي ماتت وعليها صوم نذرإن أ !هللا رسول

عم. فقالت: ن (( ي عنها؟أاان ذلك يؤد    ،فقضيتيهلو اان على أمك دين 
 (( .فصومي عن أمك ))قال: 

 رسول هللا صلىأن  :رضي هللا عنه عن سهل بن سعد الساعدي - 199
 (( .لوا الفطرخري ما عج   ال يزال الناس ب قال: )) هللا عليه وسلم

 ال رسول هللا صلىقال: ق ،رضي هللا عنه ،عن عمر بن اخلطاب - 200
فقد  ،ناهاوأدبر النهار من ه ،هنااإذا أقبل الليل من ه : ))هللا عليه وسلم

 (( .أفطر الصائم

لى هى رسول هللا ص نقال:  ، بن عمر رضي هللا عنهماعن عبد هللا - 201
ي لست   إن ))قال:  !قالوا: إنك تواصل صال.عن الو   هللا عليه وسلم

 ((  !ىق  س  وأ   م  ع  ط  ي أ   إن ،اهيئتكم



 وأنس بن مالك. ،وعائشة ،ورواه أبو هريرة

 سحور. ا دون فطر أوالوصال: هو وصل الصوم متابعة بعضه بعضً 

أن  فأيكم أراد : ))خدري رضي هللا عنه مسلم عن أيب سعيد ال ول – 202
 (( .يواصل فليواصل إىل السحر

 باب أفضل الصيام وغريه

 رب   خ  أ  قال:  ،بن العاص رضي هللا عنهما عن عبد هللا بن عمرو - 203
وألقومن  ،ي أقول: وهللا ألصومن النهار أن هللا صلى هللا عليه وسلم رسول  

ذي قلت لأنت ا )): ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقف ،الليل ما عشت
تطيع فإنك ال تس ))أبيب أنت وأمي. فقال:  ،فقلت له: قد قلته (( ذلك؟
سنة بعشر ح فإن ال ،من الشهر ثلثة أايم م  وص   ،م     ون م  وق   ،فصم وأفطر ذلك.

ي أطيق أفضل من ذلك.  قلت: فإن (( وذلك مثل صيام الدهر. ،ها أمثال
قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال:  (( ا وأفطر يومني.فصم يومً  ))قال: 

 (( وهو أفضل الصيام. ،فذلك مثل صيام داود ،اا وأفطر يومً فصم يومً  ))
 (( .ال أفضل من ذلك ))طيق أفضل من ذلك. قال: ي أ فقلت: إن

ر ا وأفطصم يومً  ،الدهر شطر :ال صوم فوق صوم أخي داود ويف رواية: ))
 (( .ايومً 



 شطر الدهر: نصف الدهر.

 قال: قال ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما - 204
 ،داود هللا صيامن أحب الصيام إىل إ : ))هللا صلى هللا عليه وسلم رسول

وينام  ،هويقوم ثلث ،اان ينام نصف الليل  :وأحب الصلة إىل هللا صلة داود
 (( .اا ويفطر يومً واان يصوم يومً  ،سدسه

ليه أوصاين خليلي صلى هللا عقال:  ، هريرة رضي هللا عنهعن أيب - 205
أوتر قبل  وأن ،وراعيت الضحى ،ثلثة أايم من ال شهر صيام   :بثلث وسلم

 .أن أانم

هى  أن :سألت جابر بن عبد هللاقال:  ،عن حممد بن عباد بن جعفر - 206
 .جمعة؟ قال: نعم عن صوم يوم ال صلى هللا عليه وسلمالنيب 

 .ورب الكعبة :وزاد مسلم

 عت رسول هللا صلى هللام قال: س ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه - 207
، قبله اإال أن يصوم يومً  ،جمعة ال يصومن أحدام يوم ال يقول: )) عليه وسلم

 (( .ا بعدهأو يومً 

شهدت  ل:قا ،سعد بن عبيد :مه واس ،عن أيب عبيد موىل ابن أزهر - 208
هللا  سولهى ر  فقال: هذان يومان ن ،عنهد مع عمر بن اخلطاب رضي هللا العي



اآلخر:  واليوم ،امكممهما: يوم فطرام من صيعن صيا صلى هللا عليه وسلم
 .ككمس  أتالون فيه من ن  

 نسككم: أضاحيكم.

لى ص هى رسول هللا نقال:  ،خدري رضي هللا عنه عن أيب سعيد ال - 209
ي  حتب ن يوأ ،اءم  وعن الص   ،عن صوم يومني: الفطر والنحر لمهللا عليه وس

 .د الصبح والعصروعن الصلة بع ،الرجل يف الثوب الواحد

 .وأخرج البخاري الصوم فقط ،أخرجه مسلم بتمامه

جعل  ي وال ،اشتمال الصماء: هي عند العرب أن يلف جسده اله ابلثوب
 ا إلخراج يديه.منه جانبً 

ذيه وساقيه ويضم فخ ،هيتيلجلس على أ ي الرجل يف الثوب الواحد: ي حتب ي
 إىل بطنه ليستند.

لى ال رسول هللا صقال: ق ،خدري رضي هللا عنه عن أيب سعيد ال - 210
عن النار سبعني  د هللا وجهها يف سبيل هللا بع  من صام يومً  : ))هللا عليه وسلم

 (( .اخريفً 



 باب ليلة القدر

نيب أصحاب المن  أن رجااًل د هللا بن عمر رضي هللا عنهما: عن عب - 211
فقال النيب  ،اخرو م يف السبع األمنا وا ليلة القدر يف الر  أ  صلى هللا عليه وسلم 
فمن   ،ايام قد تواطأت يف السبع األواخرى رؤ ر  أ   )): صلى هللا عليه وسلم
 (( .ها يف السبع األواخراان متحريها فليتحر  

 تواطأت: توافقت.

ال: ق أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن عائشة رضي هللا عنها - 212
 (( .واخروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األحر   ت ))

عليه  أن رسول هللا صلى هللا: ي هللا عنهخدري رض عن أيب سعيد ال - 213
ىت إذا  ح ،افاعتكف عامً  ،يعتكف يف العشر األوسط من رمضان اان  وسلم

خرج من صبيحتها من  وهي الليلة اليت ي ،اانت ليلة إحدى وعشرين
 يت  ر  فقد أ   ،األواخرمن اعتكف معي فليعتكف العشر  ))قال:  ،اعتكافه

تها. بيحيف ماء وطني من ص د  ج  س  ي أ   نوقد رأيت   ،هايت  س  ن  م أ   ث ،هذه الليلة
السماء  فمطرت (( سوها يف ال وتر.والتم   ،سوها يف العشر األواخرفالتم  

عيناي  فأبصرت   ،مسجد ال ف  ا  فو   ،يشر  مسجد على ع   واان ال ،تلك الليلة
من صبح  ماء والطني الوعلى جبهته أثر  ،صلى هللا عليه وسلم هللا رسول

 إحدى وعشرين.



 ماء. : أي قطر من سقفه المسجد   ال ف  ا  و  

 باب االعتكاف

ان ا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنعن عائشة رضي هللا عنها:  - 214
م اعتكف  ث ،حىت توفاه هللا عز وجل ،عتكف يف العشر األواخر من رمضاني

 .أزواجه بعده

فإذا  ،ضانيعتكف يف ال رم  عليه وسلمصلى هللا اان رسول هللا  :ويف لفظ
 صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.

 الغداة: الصبح.

ى هللا عليه صل النيب   لج   ر  ها اانت ت    أنعن عائشة رضي هللا عنها:  - 215
ها  اولها: ين وهي يف حجرت ،مسجد وهو معتكف يف ال ،وهي حائض ،وسلم
 .رأسه

 .حاجة اإلنسان ل البيت إال لواان ال يدخويف رواية: 

ت للحاجة البي ل  خ  د  أل   إن انت   :أن عائشة رضي هللا عنها قالت :ويف رواية
 . فما أسأل عنه إال وأان مارة ،مريض فيه وال

 الرتجيل: تسريح الشعر.



 حاجة اإلنسان: البول والغائط.

  ي إن !اي رسول هللاقال: قلت:  ،عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه - 216
مسجد  ي ال ف _ا يومً ويف رواية:  _ جاهلية أن أعتكف ليلة انت نذرت يف ال

 ((  .بنذرك ف  و  فأ   : ))حرام. قال ال

 ا وال ليلة.م يذار بعض الرواة يومً  ول

 لى هللااان النيب صقالت:   ،رضي هللا عنها ي   ي  ة بنت ح  عن صفي - 217
فقام معي  ،ألنقلب قمت م ث ،هثت  فحد   ،فأتيته أزوره ليًل  ،امعتكفً  عليه وسلم

 ،نصارفمر رجلن من األ ، _ اان مسكنها يف دار أسامة بن زيدو  _ ينب  ل  ق  ي   ل  
هللا عليه  فقال النيب صلى ،اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسرعافلما رأ
اي  ،فقاال: سبحان هللا (( !ي   ي  ها صفية بنت ح   إن !كمال  س  على ر   )): وسلم

 ي وإن ،جرى الدم جري من ابن آدم م الشيطان يإن  ))فقال:  !رسول هللا
 (( !اشيئً  : ))أو قال ((، !اخشيت أن يقذف يف قلوبكما شرً 

اخر من مسجد يف العشر األو  ها جاءت تزوره يف اعتكافه يف ال أن: ويف رواية
ى هللا عليه صل فقام النيب ،م قامت تنقلب ث ،فتحدثت عنده ساعة ،رمضان

 .مسجد عند ابب أم سلمة ذا بلغت ابب الحىت إ ،هاب  ل  ق  معها ي    موسل

 معناه. م ذاره ب ث



 ي. ي ويرجعين إىل منزل ين: لريدنب  ل  ق  ي   ل  

 كما: على مهل وتؤدة.ل  س  ر  


