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َعنْ أَِب ُه َرْيـ َرَة  أَ َّن َر ُس َ
ول اللَِّ  ق َ
ُث َوَل َْي َه ْلَ .وإ ِْن ا ْم ُرٌؤ قَاَتـلَ ُه أَ ْو َشاتََُه َفـ ْلَيـق ْ
ُل:
الصيَا ُم ُجنٌَّة ف ََل َيـ ْرف ْ
َالِّ :
إ ِِّن َصائِ ٌمَ ،م َّرَتـ ْيَِ .والَّ ِذي َنـ ْف ِسي بِيَ ِد ِه َُلل ُ
ِيح الْ ِم ْس ِكَ ،يـْتـ ُر ُك َط َعا َم ُه
ُوف فَ ِم َّ
الصائِ ِم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اللَِّ َتـ َع َال ِم ْن ر ِ
أجزِي بِ ِهَ ،و َْ
ال َسنَ ُة بِ َع ْش ِر أَ ْمثَالَِا( .صحيح البخاري،كتاب الصوم)
َو َش َرابَ ُه َو َش ْه َوتَ ُه ِم ْن أَ ْجلِيِّ .
الصيَا ُم ِل َوأََن ْ
ـالَ :كا َن َر ُسـ ُ
ـاس  قَـ َ
ن َيـ ْلقَا ُه
ـول اللَِّ  أَ ْجـ َـوَد النَّـ ِ
َعــنِ ابْـ ِـن َعبَّـ ٍ
ـاسَ ،وَكا َن أَ ْجـ َـوَد َمــا يَ ُكــو ُن ِف َرَم َضــا َن ِح ـ َ
يلَ .وَكا َن َيـ ْلقَا ُه ِف ُك ِّل لَْيـلَ ٍة ِم ْن َرَم َضا َن َفـيُ َدار ُِس ُه الْق ُْرآ َنَ .فـل ََر ُس ُ
ِج ْبِ ُ
ِيح الْ ُم ْر َسلَ ِة.
الر ِ
ول اللَِّ ْ َ 
أج َوُد ِب َْل ْيِ ِم َن ّ
(صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي)
َال َر ُسـ ُ
ـال :ق َ
َعــنْ أَِب ُه َرْي ـ َـرَة  قَـ َ
اج ـ ٌة ِف أَ ْن يَ َدَع
ـول اللَِّ َ :مـ ْـن لَْ يَ َدْع َقـ ْو َل الــزُّوِر َوالْ َع َم َل بِ ِه َفـلَيْ َس ِلَِّ َح َ
َط َعا َم ُه َو َش َرابَ ُه( .صحيح البخاري ،كتاب الصوم)
النَِّة َبًب ُيـق ُ
َّب  ق َ
َال :إ َِّن ِف َْ
الصائِ ُمو َن َيـ ْوَم الْ ِقيَا َم ِةَ .ل يَ ْد ُخ ُل
الرَّي ُن يَ ْد ُخ ُل ِمنْ ُه َّ
َال لَُه َّ
َعنْ َس ْه ٍل َ ع ِن الن ِ ِّ
ِمنْ ـ ُه أَ َح ـ ٌد َغْيـ ُرُهـ ْـمُ .يـ َقـ ُ
الصائِ ُمــو َن؟ َفـَيـقُوُمــو َنَ .ل يَ ْد ُخ ُل ِمنْ ُه أَ َح ـ ٌد َغْيـ ُرُه ْم ،فَإِذَا َد َخلُوا أُ ْغلِ َق َفـل َْم يَ ْد ُخ ْل
ـال :أَيْـ َـن َّ
ِمنْ ُه أَ َح ٌد( .صحيح البخاري ،كتاب الصوم)
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