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 مقدمة
واألماكن مبزيد القدر زمان من حكمة اهلل تعاىل على عباده أن اختص بعض األ

وحيصلون  ا وأعماهايف اغتنام ميزاهتوالتعظيم، حىت يتبارى الناس ويتنافسون 
منها على ما ترتفع به مكانتهم عند رهبم وتزداد به موازين حسناهتم وأعماهم 

شهر رمضان الكرمي، الذي زمان ومن بني ما اصطفى اهلل تعاىل من األ .الصاحلة
طاملا دعوا رهبم الذين الحت بشائره مضيئة يف مساء أهل الطاعات والقربات، 

 العظيمة. هائز و ويغنموا ج ه أعمارهم حىت ينعموا يخر أن ميد يف

منتقاة من صحيح كالم خر  جمموعةوالنصوص اليت بني أيدينا هي عبارة عن 
فضل شهر رمضان وفضل عبادة البشر )صلى اهلل عليه وسلم( تصف لنا 

الصيام وتتحدث عن سنن الصيام وواجباته وأعمال الرب فيه مثل القيام والصدقة 
رق إىل احلديث عن العشر األواخر من رمضان وفضل ليلة القدر ووقتها،  مث تتط

كما أوردنا األحاديث اليت تتكلم عن صدقة الفطر ووجوهبا ووقت إخراجها. 
ونأمل أن نكون قد عرضنا من خالل هذه النصوص شهر رمضان كما ورد عن 

 اخرتنا نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( متوخني يف ذلك ما صح من األحاديث اليت
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أكثرها من الصحيحني، وما كان من غرمها فقد اعتمدنا على انتقاء الصحيح 
 . مع ذكر مصدر التخريج منها وفقا لتخريج اإلمام األلباين رمحه اهلل تعاىل

أن يستفيد من هذه النصوص القاصي والداين وطلبة العلم والدعاة إىل  ونرجو
ختص شهر رمضان وفريضة الصيام، اهلل، حيث مجعنا ما صح من الروايات اليت 

مبوب لتسهل االستفادة ويعم اخلر. حسب علمنا، يف مؤلف واحد ميسر و 
يليهما ما  الصحيحنيوقد راعينا البدء يف كل باب باألحاديث اليت وردت يف 

اهلل تبارك وتعاىل أن تكون خالصة لوجهه  داعني ورد يف كتب السنن واملسانيد،
 الكرمي. 
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 فضل الصيام
 

 

 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  -0
"كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة عشر أمثاها إىل سبعمائة 
ضعف، قال اهلل عز وجل إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، يدع 
شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة 
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)متفق " .فم أطيب عند اهلل من ريح املسكعند لقاء ربه، وخللوف 
 عليه(

عن سهل رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: " إن  -5
يف اجلنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال 
يدخل منه أحد غرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه 

 )متفق عليه(" .أغلق فلم يدخل منه أحدأحد غرهم، فإذا دخلوا 
عن حذيفة، قال: قال عمر رضي اهلل عنه، من حيفظ حديثا عن  -3

النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الفتنة؟ قال حذيفة أنا مسعته يقول: 
فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره، تكفرها الصالة والصيام »

 )متفق عليه( ."والصدقة
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه،  -4

قال: "من أنفق زوجني يف سبيل اهلل، نودي من أبواب اجلنة: يا عبد 
اهلل هذا خر، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الصالة، ومن  
كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أهل 

ي من الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دع
باب الصدقة "، فقال أبو بكر رضي اهلل عنه: بأيب أنت وأمي يا 
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رسول اهلل ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة، فهل يدعى 
 ."نعم وأرجو أن تكون منهم»أحد من تلك األبواب كلها، قال: 

 )متفق عليه(
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  -2

وسلم: "قال اهلل عز وجل: كل عمل ابن آدم له إال الصيام، فإنه يل 
وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث 

 يومئذ وال يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إين امرؤ صائم
مد بيده، خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل، يوم ،والذي نفس حم

القيامة، من ريح املسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح 
 )متفق عليه(" .بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه: أن أعرابيا أتى النيب صلى اهلل عليه  -6
تعبد »قال:  وسلم، فقال: دلين على عمل إذا عملته دخلت اجلنة،

اهلل ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، 
قال: والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا، فلما « وتصوم رمضان

من سره أن ينظر إىل رجل من »وىل، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 )متفق عليه(« .أهل اجلنة، فلينظر إىل هذا
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، أن أعرابيا جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه عن طلحة بن عبيد اهلل -7
وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول اهلل أخربين ماذا فرض اهلل علي من 

، فقال: أخربين "الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئا"الصالة؟ فقال: 
شهر رمضان إال أن تطوع "ما فرض اهلل علي من الصيام؟ فقال: 

اهلل علي من الزكاة؟ فقال: فأخربه ، فقال: أخربين مبا فرض "شيئا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شرائع اإلسالم، قال: والذي 
أكرمك، ال أتطوع شيئا، وال أنقص مما فرض اهلل علي شيئا، فقال 

أفلح إن صدق، أو دخل اجلنة إن »رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 )متفق عليه( ."صدق

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، -8
ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهلل، إال باعد اهلل، »عليه وسلم: 

 )متفق عليه(« .بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  -9

ان من آمن باهلل وبرسوله، وأقام الصالة، وصام رمضان ك»وسلم: 
حقا على اهلل أن يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه 

إن يف »، فقالوا: يا رسول اهلل، أفال نبشر الناس؟ قال: «اليت ولد فيها
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اجلنة مائة درجة، أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل، ما بني 
الدرجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهلل، فاسألوه 

فوقه عرش الرمحن،  -أراه  -فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة  الفردوس،
قال حممد بن فليح، عن أبيه: وفوقه عرش « ومنه تفجر أهنار اجلنة

 الرمحن." )رواه البخاري(
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  -01

وسلم: " كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة عشر أمثاها إىل 
بعمائة ضعف، قال اهلل عز وجل: إال الصوم، فإنه يل وأنا أجزي س

 رواه مسلم()" .به، يدع شهوته وطعامه من أجلي
قال  صلى اهلل عليه وسلم أن النيب عنهعن معاذ بن جبل رضي اهلل  -00

له، "أال أدلك على أبواب اخلر؟" قلت "بلى يا رسول اهلل" قال: 
رواه )املاء النار."  يطفئاخلطيئة كما  تطفئ"الصوم جنة والصدقة 

 (إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لأللباين - الرتمذي
صلى اهلل عليه  عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل -05

قال: "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام  وسلم
فيه، ويقول القرآن منعته النوم  أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعين
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صحيح الرتغيب  – أمحد )رواهبالليل فشفعين فيه قال فيشفعان." 
 (والرتهيب لأللباين

صلى اهلل عليه وسلم  عن حذيفة رضي اهلل عنه قال "أسندت النيب -03
إىل صدري فقال: "من قال ال إله إال اهلل ختم له هبا دخل اجلنة ومن 

تم له به دخل اجلنة ومن تصدق بصدقة صام يوما ابتغاء وجه اهلل خ
صحيح  - أمحد )رواهابتغاء وجه اهلل ختم له هبا دخل اجلنة." 

 (الرتغيب والرتهيب لأللباين
عن أيب أمامة رضي اهلل عنه قال "قلت "يا رسول اهلل مرين بعمل"  -04

صحيح  - رواه النسائي)" .قال "عليك بالصوم فإنه ال عدل له
 (وضعيف سنن النسائي

 قال جاء رجل إىل النيب عنهوعن عمرو بن مرة اجلهين رضي اهلل  -02
فقال "يا رسول اهلل أرأيت إن شهدت أن ال إله  صلى اهلل عليه وسلم

إال اهلل وأنك رسول اهلل وصليت الصلوات اخلمس وأديت الزكاة 
وصمت رمضان وقمته فممن أنا" قال "من الصديقني والشهداء." 

 (غيب والرتهيب لأللباينصحيح الرت  - البزار )رواه
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قال من  صلى اهلل عليه وسلم أن النيب عنهعن أيب أمامة رضي اهلل  -06
صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني النار خندقا كما بني 

صحيح اجلامع الصغر وزياداته  - رواه الرتمذي)السماء واألرض." 
 (لأللباين
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 شهر رمضانفضل 
 

 

 

عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  عن أيب هريرة رضي اهلل -07
"إذا جاء رمضان، فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، 

  ()متفق عليه" .وصفدت الشياطني
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عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  -08
)متفق " ."من صام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه

  (عليه
ن ابن عمر، رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه ع -09

وسلم " بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا 
رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان." 

 )متفق عليه(
عمر بن اخلطاب قال: بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل عليه عن  -51

لم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد وس
سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس 
إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه 
على فخذيه، وقال: يا حممد أخربين عن اإلسالم، فقال رسول اهلل 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن : »صلى اهلل عليه وسلم
حممدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، 

، قال: «وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال
صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال: فأخربين عن اإلميان، 
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ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن  أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه،»قال: 
، قال: صدقت، قال: فأخربين عن اإلحسان، «بالقدر خره وشره

، قال: «أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك»قال: 
« ما املسئول عنها بأعلم من السائل»فأخربين عن الساعة، قال: 

أن ترى احلفاة أن تلد األمة ربتها، و »قال: فأخربين عن أمارهتا، قال: 
، قال: مث انطلق فلبثت «العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان

قلت: اهلل ورسوله « يا عمر أتدري من السائل؟»مليا، مث قال يل: 
 )متفق عليه(« فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم.»أعلم، قال: 

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  -50
سلم يصوم حىت نقول ال يفطر ، ويفطر حىت نقول ال يصوم ، فما و 

رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استكمل صيام شهر إال 
 )متفق عليه( "رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه يف شعبان.

قال  صلى اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل عنهعن أيب هريرة رضي اهلل  -55
"الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات 

 (مسلم )رواهما بينهن إذا اجتنبت الكبائر." 
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قدما    بلي   أن رجلني من   طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه،   عن   -53
وكان إسالمهما مجيعا فكان    صلى اهلل عليه وسلم    على رسول اهلل 

اآلخر فغزا اجملتهد منهما فاستشهد مث أحدمها أشد اجتهادا من 
فرأيت يف املنام بينا أنا    طلحة:    مكث اآلخر بعده سنة مث تويف قال 

عند باب اجلنة إذا أنا هبما فخرج خارج من اجلنة فأذن للذي تويف 
اآلخر منهما مث خرج فأذن للذي استشهد مث رجع إيل فقال: ارجع 

حيدث به الناس فعجبوا لذلك    طلحة    فإنك مل يأن لك بعد فأصبح 
 :وحدثوه احلديث فقال   صلى اهلل عليه وسلم    فبلغ ذلك رسول اهلل 

فقالوا: يا رسول اهلل هذا كان أشد الرجلني  "من أي ذلك تعجبون؟"
  فقال رسول اهلل  .اجتهادا مث استشهد ودخل هذا اآلخر اجلنة قبله

قالوا: بلى،  "بعده سنة؟أليس قد مكث هذا  "  :صلى اهلل عليه وسلم 
 "قال: "وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة يف السنة؟

فما بينهما أبعد  "   :صلى اهلل عليه وسلم   قالوا: بلى، قال رسول اهلل 
صحيح وضعيف  - ابن ماجه )أخرجه ."مما بني السماء واألرض
 (سنن ابن ماجة لأللباين
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صلى اهلل عليه  رسول اهلل قال قال: عنهعن كعب بن عجرة رضي اهلل  -54
"أحضروا املنرب." فحضرنا فلما ارتقى درجة قال "آمني" فلما  :وسلم

ارتقى الدرجة الثانية قال "آمني" فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال 
"آمني" فلما نزل قلنا يا رسول اهلل لقد مسعنا منك اليوم شيئا ما كنا 

 فقال بعد من أدرك نسمعه قال "إن جربيل عليه السالم عرض يل
رمضان فلم يغفر له قلت آمني فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فقلت آمني فلما رقيت الثالثة قال بعد من 
أدرك أبويه الكرب عنده أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة قلت آمني." 

 (صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين - احلاكم )رواه
إن هلل تبارك "قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أيب سعيد  -52

وتعاىل عتقاء يف كل يوم وليلة من رمضان وإن لكل مسلم يف كل يوم 
صحيح الرتغيب والرتهيب  - البزار)رواه وليلة دعوة مستجابة." 

 (لأللباين
صلى اهلل عليه  رسول اهلل قال: قالعن أيب هريرة رضي اهلل عنه  -56

"أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض اهلل عليكم صيامه  :وسلم
تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه مردة 
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الشياطني هلل فيه ليلة خر من ألف شهر من حرم خرها فقد حرم." 
 (صحيح وضعيف سنن النسائي لأللباين – رواه النسائي)

 ان فقال رسول اهللعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال دخل رمض -57
"إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خر من  :صلى اهلل عليه وسلم

ألف شهر من حرمها فقد حرم اخلر كله وال حيرم خرها إال حمروم." 
 (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه لأللباين  - رواه ابن ماجه)

قال  صلى اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل عنهعن أيب هريرة رضي اهلل  -58
إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن "

وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب اجلنة فلم 
يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي اخلر أقبل ويا باغي الشر أقصر 

صحيح  - ابن ماجهرواه وهلل عتقاء من النار وذلك يف كل ليلة." )
 (باينوضعيف سنن ابن ماجه لألل
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 قدوم رمضان

 

 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "ال  -59
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إال أن يكون رجل كان 

 )متفق عليه( ".يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، يقول: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:  -31

صوموا لرؤيته »قال أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم: أو قال: 
)متفق « .وأفطروا لرؤيته، فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني

 عليه(
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عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  -30
ال تصوموا حىت تروا اهالل، وال تفطروا »وسلم ذكر رمضان فقال: 

 )متفق عليه(« عليكم فاقدروا له. حىت تروه، فإن غم
عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل  -35

عليه وسلم، قال: "شهران ال ينقصان، شهرا عيد: رمضان، وذو 
 " )صحيح البخاري(.احلجة

عن طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم   -33
قال: "اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، كان إذا رأى اهالل 

رواه ) ".والسالمة واإلسالم، ريب وربك اهلل، هالل رشد وخر
 (صحيح وضعيف سنن الرتمذي لأللباين - الرتمذي
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 فضل السحور

 
أنس بن مالك رضي اهلل عنه، قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:  -34

 )متفق عليه(« .تسحروا فإن يف السحور بركة»
تسحرنا مع النيب صلى اهلل »عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه، قال:  -32

، قلت: كم كان بني األذان «عليه وسلم، مث قام إىل الصالة
 )متفق عليه(« .قدر مخسني آية»والسحور؟ " قال: 

عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -36
 )متفق عليه(« .طرال يزال الناس يخر ما عجلوا الف»قال: 
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عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  -37
واصل، فواصل الناس، فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: 

 )متفق عليه(« .لست كهيئتكم إين أظل أطعم وأسقى»
عن عدي بن حامت رضي اهلل عنه، قال: ملا نزلت: }حىت يتبني لكم  -38

[ من الفجر قال له 087ض من اخليط األسود{ ]البقرة: اخليط األبي
عدي بن حامت: يا رسول اهلل، إين أجعل حتت وساديت عقالني: عقاال 
أبيض وعقاال أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول اهلل صلى 

إن وسادتك لعريض، إمنا هو سواد الليل، وبياض »اهلل عليه وسلم: 
 )متفق عليه(« .النهار

عمرو بن العاص، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: عن  -39
صحيح « ).فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر»

 مسلم( 
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عن أيب عطية، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائشة فقلنا: يا أم  -41
املؤمنني، رجالن من أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم، أحدمها 

، واآلخر يؤخر اإلفطار ويؤخر «يعجل اإلفطار ويعجل الصالة»
الصالة، قالت: أيهما الذي يعجل اإلفطار ويعجل الصالة؟ " قال: 

كذلك كان يصنع رسول اهلل »قلنا عبد اهلل يعين ابن مسعود قالت: 
)صحيح زاد أبو كريب: واآلخر أبو موسى « .صلى اهلل عليه وسلم

 مسلم(
 :صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل قال: قال عنهعن سلمان رضي اهلل  -40

 – الطرباين )رواه"الربكة يف ثالثة يف اجلماعة والثريد والسحور." 
 (صحيح اجلامع الصغر وزياداته

صلى اهلل عليه  رسول اهلل قال: قالعن ابن عمر رضي اهلل عنهما  -45
 – الطرباين )رواه"إن اهلل ومالئكته يصلون على املتسحرين."  :وسلم

 (لأللباينصحيح الرتغيب والرتهيب 
صلى اهلل  قال "دعاين رسول اهلل عنهعن العرباض بن سارية رضي اهلل  -43

إىل السحور يف رمضان فقال" "هلم إىل الغذاء املبارك."  عليه وسلم
 (صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين – أبو داود )رواه
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صلى اهلل عليه  عن عبد اهلل بن احلارث عن رجل من أصحاب النيب -44
وهو يتسحر فقال  صلى اهلل عليه وسلم على النيبقال دخلت  وسلم

صحيح  - رواه النسائي)"إهنا بركة أعطاكم اهلل إياها فال تدعوه." 
 (وضعيف سنن النسائي لأللباين

صلى اهلل  رسول اهلل قال: قال عنهعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل  -42
"السحور كله بركة فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة  :عليه وسلم

 )رواهومالئكته يصلون على املتسحرين."  عز وجل من ماء فإن اهلل
 (صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين – أمحد

قال  صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل عنهعن أيب هريرة رضي اهلل  -46
التعليقات  - ن حبانأبو داود واب )رواه"نعم سحور املؤمن التمر." 

 (احلسان على صحيح ابن حبان لأللباين
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 اإلفطار سنن
 

 

 

عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -47
 ()متفق عليه" .قال: "ال يزال الناس يخر ما عجلوا الفطر

عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  -48
ا، وغربت " إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههن عليه وسلم:

 )متفق عليه( ".الشمس، فقد أفطر الصائم
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وعن أيب عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي اهلل عنها  -49
فقال ها مسروق: رجالن من أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم  

أحدمها يعجل املغرب واإلفطار، واآلخر  كالمها ال يألو عن اخلر:
يؤخر املغرب واإلفطار؟ فقالت: من يعجل املغرب واإلفطار؟ قال: 
عبد اهلل يعين ابن مسعود فقالت: هكذا كان رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم، يصنع. )رواه مسلم(
عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  -21

طر صائما كان له مثل أجره غر أنه ال ينقص من أجر قال "من ف
صحيح وضعيف الرتمذي  –الصائم شيء." )رواه الرتمذي والنسائي 

 لأللباين(
وعن أنس رضي اهلل عنه قال "كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -20

يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن مل تكن رطبات فتمرات فإن مل 
صحيح  -رواه أبو داود والرتمذي تكن حسا حسوات من ماء." )

 وضعيف سنن الرتمذي لأللباين(
عن أنس رضي اهلل عنه، قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -25

يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن مل تكن رطبات فتمرات، فإن 
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 - الرتمذيأبو داود، و  )رواه .مل تكن مترات حسا حسوات من ماء
 صحيح وضعيف سنن الرتمذي لأللباين(
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 اإلكثار من األعمال الصالحة في رمضان
 

 

عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: كان رسول اهلل، صلى اهلل  -23
عليه وسلم، أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه 
جربيل، وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، 

لرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، حني يلقاه جربيل أجود باخلر من ف
 الريح املرسلة." )متفق عليه(

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، أنه سأل عائشة رضي اهلل عنها: كيف   -24
كانت صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان؟ قالت: ما  
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كان يزيد يف رمضان وال يف غره على إحدى عشرة ركعة، يصلي 
أربع ركعات، فال تسأل عن حسنهن وطوهن، مث يصلي أربعا، فال 

صلي ثالثا، فقلت: يا رسول اهلل تسأل عن حسنهن وطوهن، مث ي
 )متفق عليه(« .تنام عيين وال ينام قليب»تنام قبل أن توتر؟ قال: 

رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال: قالعن ابن عباس رضي اهلل عنهما،  -22
ما : »-مساها ابن عباس فنسيت امسها  -وسلم المرأة من األنصار، 

ركبه أبو فالن ، قالت: كان لنا ناضح، ف«منعك أن حتجني معنا؟
فإذا كان »وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، قال: 

 )رواه البخاري(« رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة يف رمضان حجة.
عن عبد الرمحن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن  -26

اخلطاب رضي اهلل عنه، ليلة يف رمضان إىل املسجد، فإذا الناس أوزاع 
يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط، متفرقون، 

إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد، لكان »فقال عمر: 
مث عزم، فجمعهم على أيب بن كعب، مث خرجت معه ليلة « أمثل

نعم البدعة هذه، »أخرى، والناس يصلون بصالة قارئهم، قال عمر: 
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ريد آخر الليل وكان ي« واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون
 الناس يقومون أوله." )صحيح البخاري(

عن أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنه، أنه حدثه، أن رسول اهلل  -27
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال،  »صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 )صحيح مسلم(« .كان كصيام الدهر
 ليه وسلمصلى اهلل ع عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهلل عنه عن النيب -28

قال من فطر صائما كان له مثل أجره غر أنه ال ينقص من أجر 
صحيح اجلامع الصغر  - والنسائي رواه الرتمذي)الصائم شيء." 
 (وزياداته لأللباين

عن أنس رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جاء إىل سعد  -29
النيب صلى بن عبادة رضي اهلل عنه، فجاء يخبز وزيت، فأكل، مث قال 

اهلل عليه وسلم: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار 
ختريج الكلم الطيب  -أبو داود )رواه ."وصلت عليكم املالئكة

 (لأللباين
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 ما يجوز للصائم
 

 

عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  -61
« .أملككم إلربهيقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه »وسلم 

 )متفق عليه(
عن عروة بن الزبر، وأيب بكر بن عبد الرمحن أن عائشة زوج النيب  -60

قد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه »صلى اهلل عليه وسلم، قالت: 
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وسلم يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب، من غر حلم، فيغتسل 
 )متفق عليه(« .ويصوم

ج رسول اهلل صلى اهلل عليه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال: خر  -65
وسلم، من املدينة إىل مكة، فصام حىت بلغ عسفان، مث دعا مباء 
فرفعه إىل يديه لريه الناس، فأفطر حىت قدم مكة، وذلك يف رمضان، 

قد صام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »فكان ابن عباس يقول: 
 (متفق عليه)« .وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر

ال تصم » :هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعن أيب  -63
املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه، 

متفق )« .وما أنفقت من كسبه من غر أمره، فإن نصف أجره له
 (عليه واللفظ ملسلم

عليه خرجنا مع النيب صلى اهلل »ن أيب الدرداء رضي اهلل عنه، قال: ع -64
وسلم يف بعض أسفاره يف يوم حار حىت يضع الرجل يده على رأسه 
من شدة احلر، وما فينا صائم إال ما كان من النيب صلى اهلل عليه 

 )متفق عليه(« .وسلم، وابن رواحة
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم احتجم  -62
 وهو حمرم، واحتجم وهو صائم. )متفق عليه(

أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه  عن -66
قال: «. وما أهلكك؟»وسلم فقال: هلكت يا رسول اهلل! قال: 

قال: « هل جتد ما تعتق رقبة؟»وقعت على امرأيت يف رمضان، قال: 
قال: ال، «. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟»ال، قال: 

قال: ال، قال: مث «. مسكينا؟ فهل جتد ما تطعم ستني»قال: 
تصدق »جلس، فأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بعرق فيه متر، فقال: 

قال: أفقر منا؟ فما بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا، «. هبذا
فضحك النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت أنيابه، مث قال: 

 )متفق عليه(«. اذهب فأطعمه أهلك»
ها زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن محزة بن عن عائشة رضي اهلل عن -67

 -عمرو األسلمي قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم أأصوم يف السفر ؟ 
" .ال : " إن شئت فصم وإن شئت فأفطرفق -وكان كثر الصيام 

 )متفق عليه(
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عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  -68
أو على الناس ألمرهتم بالسواك مع كل "لوال أن أشق على أميت 

 " )متفق عليه(.صالة
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: " لوال أن أشق على  -69

أميت ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء." قال البخاري "ومل خيص 
 الصائم من غره." )صحيح البخاري(

صلى  كنا نسافر مع رسول اهلل»عن أيب سعيد رضي اهلل عنه، قال:  -71
اهلل عليه وسلم يف رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، وال على 

 )صحيح مسلم(« .املفطر إفطاره
عن عائشة رضي اهلل عنها، أن رجال جاء إىل النيب صلى اهلل عليه  -70

وسلم يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول اهلل، 
صلى اهلل عليه  تدركين الصالة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول اهلل

فقال: لست مثلنا، « وأنا تدركين الصالة وأنا جنب فأصوم»وسلم: 
يا رسول اهلل، قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: 

« .واهلل، إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل، وأعلمكم مبا أتقي»
 صحيح مسلم
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عليه  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل -75
من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإمنا »وسلم: 

 (صحيح مسلم)« .أطعمه اهلل وسقاه
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه »عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت:  -73

وسلم يقبلين وهو صائم، وأيكم ميلك إربه، كما كان رسول اهلل صلى 
 )صحيح مسلم(« .اهلل عليه وسلم ميلك إربه؟

لقيط بن صربة رضي اهلل عنه، قال: قلت: يا رسول اهلل أخربين عن  -74
عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وبالغ يف 

 – الرتمذيأبو داود، و  )رواه" .االستنشاق، إال أن تكون صائما
 (حتقيق مشكاة املصابيح لأللباين

ليه عن أيب بكر بن عبدالرمحن عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل ع -72
وسلم قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر الناس يف سفره 

وصام رسول اهلل صلى اهلل « تقووا لعدوكم»عام الفتح بالفطر وقال: 
عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثين: لقد رأيت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه املاء وهو صائم من 
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صحيح وضعيف سنن أيب  – أبو داود )أخرجهاحلر. العطش أو من 
 (داوود لأللباين

عن أيب بكر بن عبد الرمحن , عن بعض أصحاب النيب أنه حدثه  -76
فقال: "و لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يصب على 

 – أبو داود )رواهرأسه املاء و هو صائم من العطش أو من احلر." 
 (صحيح وضعيف سنن أيب داوود لأللباين
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 منهيات الصيام
 

 

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  -77
وسلم: "إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإن سابه 

 " )متفق عليه(.أحد، أو قاتله، فليقل: إين صائم
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال: بينما حنن جلوس عند النيب صلى  -78

ما »اهلل عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اهلل هلكت. قال: 
قال: وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال رسول اهلل صلى اهلل « لك؟

فهل تستطيع »قال: ال، قال: « هل جتد رقبة تعتقها؟»عليه وسلم: 
فهل جتد إطعام ستني »، قال: ال، فقال: «متتابعني أن تصوم شهرين



       الصيام ورمضان في رحاب أحاديث خير األنام                         

www.muslim-library.com      

 

قال: ال، قال: فمكث النيب صلى اهلل عليه وسلم، فبينا «. مسكينا
 -حنن على ذلك أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بعرق فيها متر 

خذها، »فقال: أنا، قال: « أين السائل؟»قال:  -والعرق املكتل 
اهلل ما   يا رسول اهلل؟ فوفقال الرجل: أعلى أفقر مين« فتصدق به
أهل بيت أفقر من أهل بييت، فضحك  -يريد احلرتني  -بني البتيها 

أطعمه »النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت أنيابه، مث قال: 
 (متفق عليه) «.أهلك

عن أيب هريرة قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "من مل يدع قول  -79
" )رواه . أن يدع طعامه وشرابهالزور والعمل به فليس هلل حاجة يف

 البخاري(
صلى اهلل  عن أيب أمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل -81

يقول بينا أنا نائم أتاين رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب  عليه وسلم
جبال وعرا فقاال اصعد فقلت إين ال أطيقه فقاال إنا سنسهله لك 

ا بأصوات شديدة، قلت ما فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل إذ
هذه األصوات قالوا هذا عواء أهل النار مث انطلق يب فإذا أنا بقوم 
معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من 
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 ابن خزمية وابن حبان)هؤالء قاال الذين يفطرون قبل حتلة صومهم." 
 (صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين –

من "عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :  -80
فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا  -أي غلبه –ذرعه القيء 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار  - الرتمذي)رواه  ."فليقض
 (السبيل لأللباين
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 ليلة القدرالعشر األواخر و  فضل

 
قال: "من  صلى اهلل عليه وسلم عن النيب عنهعن أيب هريرة رضي اهلل  -85

قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام 
 )متفق عليه(رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه." 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجاال من أصحاب النيب صلى اهلل  -83
 السبع األواخر، فقال رسول عليه وسلم، أروا ليلة القدر يف املنام يف

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع 
" )متفق .يف السبع األواخر ااألواخر، فمن كان متحريها، فليتحره

 عليه(
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عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  -84
"حتروا ليلة القدر وسلم جياور يف العشر األواخر من رمضان، ويقول: 

 " )متفق عليه(.يف العشر األواخر من رمضان
عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  -82

وسلم: "إذا دخل العشر األواخر من رمضان، أحيا الليل، وأيقظ 
 " )متفق عليه( .أهله، وجد وشد املئزر

فقال:  عن أيب سلمة، قال: سألت أبا سعيد، وكان يل صديقا -86
اعتكفنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العشر األوسط من رمضان، 

إين أريت ليلة القدر، مث »فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، وقال: 
فالتمسوها يف العشر األواخر يف الوتر، وإين  -أو نسيتها  -أنسيتها 

رأيت أين أسجد يف ماء وطني، فمن كان اعتكف مع رسول اهلل 
، فرجعنا وما نرى يف السماء قزعة، «لم، فلرجعصلى اهلل عليه وس

فجاءت سحابة فمطرت حىت سال سقف املسجد، وكان من جريد 
النخل، وأقيمت الصالة، فرأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يسجد يف املاء والطني، حىت رأيت أثر الطني يف جبهته." )متفق 

 عليه(
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اهلل عليه وسلم قال: عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى  -87
"حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من رمضان" )رواه 

 البخاري(
عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال: خرج النيب صلى اهلل عليه  -88

وسلم ليخربنا بليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني فقال: 
وعسى  "خرجت ألخربكم بليلة القدر فتالحى فالن وفالن فرفعت،

أن يكون خرا لكم، فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة" 
 ))أخرجه البخاري

"كان رسول اهلل صلى اهلل عليه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  -89
 (مسلم )رواه" وسلم جيتهد يف العشر األواخر، ما ال جيتهد يف غره.

، قال: مسعت أيب بن كعب، يقول: وقيل له إن بن حبيش عن زر -91
، «من قام السنة أصاب ليلة القدر»عبد اهلل بن مسعود، يقول: 

واهلل الذي ال إله إال هو، إهنا لفي رمضان، حيلف ما »فقال أيب: 
يستثين، وواهلل إين ألعلم أي ليلة هي، هي الليلة اليت أمرنا هبا رسول 

ا، هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقيامه
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« وأمارهتا أن تطلع الشمس يف صبيحة يومها بيضاء ال شعاع ها.
 )صحيح مسلم(

عن عبدة بن أيب لبابة، حيدث عن زر بن حبيش، عن أيب بن كعب،  -90
قال: قال أيب يف ليلة القدر: "واهلل إين ألعلمها، وأكثر علمي هي 

ليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع الليلة اليت أمرنا رسول اهلل صلى اهلل ع
 وعشرين." )صحيح مسلم(

رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال: قالعن أيب هريرة رضي اهلل عنه  -95
"أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض اهلل عليكم صيامه  :وسلم

تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه مردة 
الشياطني هلل فيه ليلة خر من ألف شهر من حرم خرها فقد حرم." 

 )صحيح اجلامع الصغر وزياداته لأللباين -)رواه النسائي والبيهقي 
الت: قلت: يا رسول اهلل أرأيت إن عن عائشة رضي اهلل عنها ق -93

علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قويل: اللهم إنك 
مشكاة املصابيح  –" )رواه الرتمذي .عفو حتب العفو فاعف عين

 بتحقيق األلباين(
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 فضل االعتكاف
 

 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه "عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال:  -94
 ()متفق عليه "العشر األواخر من رمضان.وسلم يعتكف 

عن عائشة رضي اهلل عنها، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان  -92
يعتكف العشر األواخر من رمضان، حىت توفاه اهلل تعاىل، مث اعتكف 

 ()متفق عليهأزواجه من بعده. 
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عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه، قال: كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  -96
رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه يعتكف يف كل 

 (رواه البخاري)اعتكف عشرين يوما. 
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 فضل صدقة الفطر

 
فرض رسول اهلل صلى اهلل »عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال:  -97

عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من متر، أو صاعا من شعر على العبد 
املسلمني، وأمر هبا أن واحلر، والذكر واألنثى، والصغر والكبر من 

 )صحيح البخاري(« .تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »عن ابن عمر رضي اهلل عنهما:  -98

فرض زكاة الفطر صاعا من متر، أو صاعا من شعر على كل حر، أو 
 )صحيح البخاري(« .عبد ذكر أو أنثى من املسلمني
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سعد بن أيب سرح العامري، أنه مسع أبا عن عياض بن عبد اهلل بن  -99
كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من »سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، يقول: 

طعام، أو صاعا من شعر، أو صاعا من متر، أو صاعا من أقط، أو 
 )صحيح البخاري(« .صاعا من زبيب

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم »عن ابن عمر رضي اهلل عنهما:  -011
 )صحيح البخاري(« .قبل خروج الناس إىل الصالة أمر بزكاة الفطر

صلى اهلل  عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال "فرض رسول اهلل -010
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة  عليه وسلم

للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
 – أبو داود وابن ماجه )رواهالصالة فهي صدقة من الصدقة." 

 (مشكاة املصابيح بتحقيق األلباين
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