
 

  من أحكام الصيام

ربهالعددد واهصال دددسالهصالىدددسنه  ددد ه    ددد ههاحلمددلهله

هصرسول  هحمملهص   هآلههصأصح بههأمجعاهأم هبعل:

فدد صهصدد  نههرددانهرمجدد صهصااددوهب لة دد بهصالىددد  ههههههه

ه.اإلمج عص

ه{فَلْيَصُنننم  ُ الشَّننن   َ مِنننم   ُ شَننن   َ فَمَننن :}قددد عهلعددد ى

هالبق ة. 185األية:

يُّ يَا ه}:صق عهلع ى  الصِّيَامُ عَلَي    ُ ك تِبَ آمَمُواْ الَّذِي َ  َاأَ

 تَتَّق نو َ  لَعَلَّ  ن    قَنب لِ      مِن   الَّنذِي َ  عَلَن   ك تِنبَ  كَمَنا 

 .البق ة {{183}

هبدداهاإلسددسنه  دد :"هصقدد عهالدد ىهصدد  هاله   ددههصسدد  

 .م فقه   ه"هنهرمج صوصه_م ا هصذكنه_مخس

  دد هكدد هههفاددوهصااددوهه,صاألح ديدديفهوهصاوبددههكدد  اله

ه.ق دره,ب لغه,  ق ه,مى  

ه

جيوههيق  هم ه,هصاجمل وص,هصمنهدخ ههاهلننهالهالهف لة فن

هل ع  دهال ون,ههال غ هبهصيؤمنه,الةف رال   ههال ونهصاله

   هههق درهغ هأصه,هؤبنه الهيناصمنهك صهمنيج ًهمنضً ه

هه,مىةاه نهك هيونهإطع نصهيهه؛لةربههفع  ههالةف رال

 طَعَننننامُ فِ  يَنننة   يُطِيق ونَننن ُ  الَّنننذِي َ  وَعَلَننن  }:لقدددوعهالهلعددد ىهه

هالبق ة. 184{ اآلية: مِس  ِنيٍ

هيهوهالش خهالة  هالذيهالهيى ط عهه:ه)ق عهابنه   س

ه.رصاههال خ ريه(هال ون

ه:هيه,صب وغهالذكنهيعنفهب سثه سم ت

هاالح سن.ه_

هصاإل   ت.ه_

ه.ً ب وغهمخى ه شنه  مصه_

هدنهاحل ضه.خبنصجههصلزيلهاأل   ه_

هيأث هلة هه,أازأهصهص نهصإه,الفطنهوهرمج صهصل مى فن

ه:"لقوعهال ىهص  هاله   دههصسد  ههه,رقه   ههال ونهإص

ه.م فقه   هه"ل سهمنهالربهال ونهوهالىفن

ودد هث دد هوهه,فدد صهيهيشددقه   ددههصصدد نهادد  هلددههذلدد هه

سدد ميهكدد صهكدد  ههمحددزالهبددنه مددنصهاألههأصال ددح حاه

هإصهله:"هفق عه,  هاله   ههصس  عهال ىههصفىأه,ال ون

ه.م فقه   ه"هصهرئ هفأفطنإرئ هف  هص



ك د همدعهالد ىهصد  هاله   دههصسد  هوههههههه)هه: دسهأصلقوعه

ف د هيعدوهال د ئ ه  د هههههه,فم  هال  ئ هصم  هاوفطنه,سفن

هه.م فقه   هه(صالهاوفطنه   هال  ئ ه,اوفطن

ه,خددنهآال ادد رهلعددذرهادد  هلددههالفطددنهوهههأصعفطددنهأصمددنه

هإذاصال فىددد  هه,صاحلددد ئضه,قدددلنهمفطدددنًاهإذاىددد فنهف و

ه.بق  هال ونهاإلمى كالهي زما هه؛ال ا رأث   هطانته

ه[.ر  ههبيأصحه نهابنهمىعوده  لهابنه]

هه:صهيه,ص   هال  ئ هاا   بهاوفطنات

هه.اجلم عه_

ه.بشاوالاواههصإ زاعه_

ه.صم هوهمع  هم ه,صالشنبهصاألك ه_

هه.االس ق  ه ملًاصه_

ه. ط عسصااله_

ص   امدد هه,ص فىدد  ه,صالهي ددحهال ددونهمددنهحدد ئضهههه_

ه.القج  

ه.هإرادلهخ رجههأل هه,صاحمل   هوه ا رهرمج صهالهيفطن

مدنهضدع ههههإاله,  د هالقدوعهال دح حههههاحلج م صالهلفطنه

الد ىهصد  هاله   دههههههأصو هث د هوهال خد ريهههه,بى  ا 

ه.صس  هاح ج هصهوهص ئ 

هال دح ب هفحم ههه,ه"افطنهاحل ا هصاحملجونه:"حلييفهأم 

ه   همنهضع ه.ه

هصأنهه,أرقد هص يدلهبدنهههه,صيدذكنه دنهسدعلهههه:ق عهال خ ري

ه.اح جمواهص  مً هأ ا ه,س مه

ك  هحن ج ه  له  ئش هفسهه)ه:هه  قم هأنصق عهبة ه نه

ه.ال خ ريه  قهه(  ا 

ل هفحد ههصكدذهه,يهيجع هإذاصالهيفطنهمنهلربعهبلمهه

هصاإلبدنهه,صحصكدذل همدلاصاالهاجلدنهههه,رد ههذلد ههأالدلنهصمد ههه

ه,منهخبد  هصحندوهههه,صم هيى عم ههمنض هالنبوه,اللصائ  

صكددذل هالط ددوههه,اهلددوا هالددلاخ هل جددوفهههمب  بدد هأل دده

ثنهؤصجتم هاونأالههب وى حجناتهالهيه,صالةح ه,بأ وا ه

ه.   هال   ن

حاه دنههوهال ح ه و هث ه,لهلق   هامنأصجيو هل   ئ ه

 د هصهدوهصد ئ هههه ههك صهيقأال ىهص  هاله   ههصس  :ه)ه

ه.ه(هصهخشيه   ه فىههام  عصي  رنهصهوهص ئ ه.هف 

صحه نهال ىهص  هه,خنهآ ا رهصلاهأصعصيى  كهال  ئ ه

ه.اله   ههصس  هذل 

ههههصي  دعهريقدهههه,خدنههآصال اد رهههأصعصك صهابنه منهيى  كه

ه._ال خ ريهه  قهه_

ب لفنردد الهمددعهاوعجددوصهأث دد  ههصجيددو هلددههل أ دد هأسدد   ه

هصومه.

لقوعهه,صقوعهالزصره,صالفىوقه, ئ هجت وهالنفيفص   هال 

مددنهيهيددلعهقددوعهالددزصرهه:"الدد ىهصدد  هاله   ددههصسدد  

"هيلعهطع مدههصردنابههههأصصالعم هبههف  سهلهح ا هوه

ه.رصاههال خ ري

ال ىههألصه,ال  حل ه أل م عبص   ههاالا ا دهوهرمج صه

ص  هاله   ههصس  هك صهجي الهوهرمج صهم هيهجي ادلهه

ه.ب خل همنهالنيحهاونس  هأاودصك صهه,غ هوه

صأصهه,ص أدنهه,صفعد هه,منهقدوعهه,خيلشهصومههصل حذرهم 

ه.يغ   هموس هاخل هق  هفواله

ه,وهالقوعهصالعمد ههاإلخسصق  ه ينهأصعهأسأهذاهصالهه

ه.لهصس  ه   ه     هصرسول  هحمملصص  ها

ه

 ارقـط وـأب هـبـتـك

 رـمـعـل الـيـلـد بن هـيـعـس

 هـــ1424ن شعبا


