
َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم   ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيامُ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  
ُقوَن ) ٌة ِمْن َأيَّاٍم 381تَ ت َّ ( َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ٌر َلُه َوَأْن ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن  ًرا فَ ُهَو َخي ْ ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوََّع َخي ْ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ) ( َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن 381َتُصوُموا َخي ْ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقَاِن  ْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن  ُهًدى ِللنَّاِس َوبَ ي ِّ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم  َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ُروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلعَ  َة َوِلُتَكب ِّ (381لَُّكْم َتْشُكُروَن )اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ  

الصائم أطيب  خلوف فمعن أبي هريرة أن النبي صلى اهلل عليه و سلم قال : 
إسناده صحيح على شرط :شعيب األرنؤوط)عند اهلل يوم القيامة من ريح المسك 

 (مسلم 
 :  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن

 والصيام به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إَل له آدم ابن عمل كل وجل عز اهلل قال 
 قاتله أو أحد سابه فإن يصخب وَل يرفث فال أحدكم صوم يوم كان فإذا جنة

 عند أطيب الصائم لخلوف بيده محمد نفس والذي صائم إني صائم إني فليقل
 ربه لقي وإذا بفطره فرح أفطر إذا يفرحهما فرحتان للصائم المسك ريح من اهلل

 ( ومسلم له واللفظ البخاري رواه ) بصومه فرح



يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام  يشفعان للعبدالصيام والقرآن 
والشهوة فشفعني فيه  ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال 

 اَللبانيفيشفعان ) حسن صحيح (
 رمضان قيام في يرغب كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، هريرة أبي عن
 ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان قام من »:  يقول ، بعزيمة يأمر أن غير من

 (  صحيح) « ذنبه من تقدم
 إذا: "  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن 

 أبواب وغلقت الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان
 الخير باغي يا:  مناد وينادي باب منها يغلق فلم الجنة باب منها يفتح فلم النار
 الترمذي رواه" .  ليلة كل وذلك النار من عتقاء وهلل أقصر الشر باغي ويا أقبل
  ماجه وابن

 -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رجالن من قضاعة أسلما مع رسول اهلل 
سنة، فقال طلحة بن عبيد اهلل، فرأيت المؤخر فاستشهد أحدهما وآخّر اآلخر 

 -منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجب لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي 
فقال عليه السالم )أليس قد صام بعده رمضان وصلى  -صلى اهلل عليه وسلم 

 ستة آَلف ركعة، وكذا وكذا ركعة صالة سنٍة( صحيح أحمد.
)إن اهلل تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم  -وسلم صلى اهلل عليه  -قال رسول اهلل 

وليلة وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة( صحيح البزار. أي في 
 رمضان.



 ن عمرو بن العاص أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال ع
 )مسلم(: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر  

وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
كله بركة فال تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن اهلل عز   السحور

 وجل ومالئكته يصلون على المتسحرين ) حسن لغيره ( أحمد وإسناده قوي 
 بركة أعطاكموها اهلل فال تدعوها( ) صحيح ( السحور)إن 

)إن اهلل ومالئكته يصلون على  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل 
 المتسحرين( ابن حبان.

عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : تسحروا فان في 
 (تعليق شعيب األرنؤوط : صحيح بطرقه وشواهده)بركة  السحور

 السحوريه و سلم : عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اهلل صلى اهلل عل
أكله بركة فال تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن اهلل عز و جل 

  (شعيب األرنؤوط : صحيح )ومالئكته يصلون على المتسحرين
 من الصيام ليس:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن

 عليك جهل أو أحد سابك فإن الرفث و اللغو من الصيام إنما الشرب و األكل
 ( صحيح إسناده:  األعظمي قال ) صائم إني صائم إني:  فلتقل

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن المقبري سعيد أبي عن
  السهر قيامه من قائم رب و العطش و الجوع صيامه من حظه صائم رب:  سلم

  صحيح إسناده:  األعظمي قال 



عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : أعطيت أمتي خمس 
خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من 

عز و جل كل يوم  ويزين اهللريح المسك وتستغفر لهم المالئكة حتى يفطروا 
جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤنة واألذى ويصيروا 

إليك ويصفد فيه مردة الشياطين فال يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره 
ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول اهلل أهي ليلة القدر قال َل ولكن العامل 

  إسناده ضعيف جداله تعليق شعيب األرنؤوط : إنما يوفى أجره إذا قضى عم
 
 
 

 


