
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصوم في اإلسالم بلغت اإل
 شارة
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 الص َّْوُم لغًة

اإلمساك  : الص َّْوُم :ص ْوُم -الص َّْوُم 
 .عن أي َّ فعٍل أو َقْول كان

إمساٌك عن  : والص َّْوُم َشْرعًا
الُمْفِطر اِت من طلوع الَفْجِر إلى 

 .غروب الشمس مع النَِّي َّة

الص َّْمُت. وفي التنزيل  الص َّْوُم و
َفُكِلي  : سورة مريم العزيز

و اْشر ِبي و َقرَِّي ع ْيًنا َفِإم َّا َتر ِين َّ 
ِمن  الْب َشِر َأح ًدا َفُقوِلي ِإنَِّي 

َنَذْرُت ِللر َّْحم ِن ص ْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم  
المعجم   ْنِسيًَّااْلي ْوم  ِإ
 .[1] الوسيط

  االهمية

هو الركن الرابع  الصوم
لقول  [3]،أركان اإلسالم من

 صلى اهلل وعليه محمد النبي
على  اإلسالم بني" وسلم : 

أن ال إله إال اهلل  شهادة :خمس
رسول اهلل،  محمدًا وأن

، الزكاة ، وإيتاءالصالة وإقام
من  وحج البيت وصوم رمضان،

 [4]،"استطاع إليه سبياًل

  شرعًا

وأما معناه في اصطالح الشرع 
 فهو اإلمساك عن المفطرات يومًا

، الفجر الصادق كاماًل، من طلوع
، بالشروط غروب الشمس إلى

التي وضعها الفقهاء وهذا 
التعريف متفق عليه 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3


، والحنابلة ؛الحنفية بين
فإنه والشافعية المالكية أما

م يزيدون في آخره كلمة "بنّية" 
فالنية محل خالف. فرض صوم 

رمضان في شهر شعبان من 
السنة الثانية من هجرة 

 .الرسول إلى المدينة

أدلة الص َّْوم من القرآن 
 ُم الكري

 سورة البقرة :في قوله تعالى

ي ا َأيَُّه ا الََِّذين  آم ُنوْا ُكِتب    
ع َلْيُكُم الصَِّي اُم َكم ا ُكِتب  ع َلى 

الََِّذين  ِمن َقْبِلُكْم َلع لََُّكْم 
َأي َّاًما م ْعُدود اٍت َفم ْن   َتتََُّقون 

َكان  ِمْنُكْم م ِريًضا َأْو ع َلى س َفٍر 
َفِعد ٌَّة ِمْن َأي َّاٍم ُأَخر  و ع َلى 

الََِّذين  ُيِطيُقوَنُه ِفدْي ٌة َطع اُم 
ِمْسِكيٍن َفم ْن َتَطو َّع  َخْيًرا َفُهو  

َخْيٌر َلُكْم َخْيٌر َلُه و َأْن َتُصوُموا 
َشْهُر ر م ض ان    ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون 

الََِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى 
ُهد ى ِللنََّاِس و ب يََِّناٍت ِمن  اْل

و الُْفْرَقاِن َفم ْن َشِهد  ِمْنُكُم 
الشََّْهر  َفْلي ُصْمُه و م ْن َكان  م ِريًضا 

َأْو ع َلى س َفٍر َفِعد ٌَّة ِمْن َأي َّاٍم 
ُأَخر  ُيِريُد اللََُّه ِبُكُم اْلُيْسر  و َلا 

ُيِريُد ِبُكُم الُْعْسر  و ِلُتْكِمُلوا 
ى م ا الِْعد ََّة و ِلُتَكبَُِّروا اللََّه  ع َل

   ه د اُكْم و َلع لََُّكْم َتْشُكُرون 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9


 فضل الصوم

قال رسول اهلل صلى اهلل "
: من صام رمضان  عليه وسلم : "

إيمانا واحتسابا، غفر له ما 
تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة 

القدر إيمانا واحتسابا، غفر 
له ما تقدم من ذنبه. )رواه أبو 

 هريرة(

كل عمل ابن ّادم يضاعف: 
سنة بعشر أمثالها إلى الح

سبعمائة ضعف، قال اهلل 
تعالي: إال الصوم، فإنه لي 

وأنا أجزي به. يدع شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي. 

للصائم فرحتان فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه. 

ولخلوف فم الصائم أطيب عند 
اهلل من ريح المسك، والصيام 

جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم 
 يصخب، فإن سابه فال يرفث وال

: إني  أحد أو قاتله، فليقل
 امرؤ صائم. 

روى عن أبو هريرة رضي اهلل 
صلى  -عنه ، أن رسول اهلل 

قال:"من صام  -اهلل عليه وسلم 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر 

له ما تقدم من ذنبه، ومن 
إيمانًا  ليلة القدر قام

واحتسابًا غُفر له ما تقدم من 
ذنبه" لذلك ال بد من تجديد 

التوبة في هذا الشهر، فقد قال 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1


صلى اهلل عليه  -رسول اهلل
"أتاكم رمضان شهر مبارك -وسلم  

فرض اهلل عز وجل عليكم 
لسماء، صيامه، تفتح فيه أبواب ا

وتغلق فيه أبواب الجحيم، 
وتغل فيه مردة الشياطين، 
هلل فيه ليلة خير من ألف 

 شهر".

 

 


