
فقھ الصیام
األحكام الشرعیة

فرض اهللا تعالى الصیام على األمة اإلسالمیة كما فرض على األمم السابقة ، ورفع الحرج على 
غیر القادرین
فضل الصیام وبعض األدب المتعلقة بھ) ص(بیان الرسول 

التحلیل
اإلمساك عن الشيء و الترك لھ وفي االصطالح: الصیام في اللغة 

اإلمساك عن األكل و الشرب و االتصال الجنسي من الفجر الى غروب الشمس ابتغاء مراضاة اهللا
ه فمثل المسلمون بھذا األمر 2لقد أوجب اهللا عز وجل عباده المؤمنین صوم رمضان في السنة 

الذي رغبھم في ذلك بإبراز مكانة الصوم بین سائر العبادات قال ) ص(اإللھي مقتضیین بالرسول 
مانا من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ومن قام لیلة القدر إی(علیھ السالم 

واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ
كل عمل ابن آدم لھ اال الصیام فإنھ (أخرجھ البخاري ومسلم ، وقولھ علیھ السالم في حدیث قدسي 

لي و أنا أجزي بھ
م كل ذلك یدل على عظمة أجر الصائمین الذین خصص لھم تعالى أخرجھ البخاري في كتاب الصو

في الجنة باب یقال لھ الریان كما جعل دعائھم مقبوال
األبعاد التربویة و االجتماعیة و االقتصادیة للصوم: المحور الثاني 

األبعاد التربویة لصیام
واتھا ورغباتھا إذ یعیش المسلم الصیام مدرسة تربویة لتھذیب األخالق و السمو بالنفس عن شھ

في خلقھ ارفع درجات الصفاء و اإلخالص ، فیھ تربیة لإلرادة القویة التي ال اخضع لعف النفس 
یث البشریة و تدریب على الصبر وقایة من االثم في الدنیا ، ومن النار في اآلخرة كما في الحد

أي وقایة) الصیام جنة ( الشریف 
ماألبعاد الصحیة للصیا

لصیام أثار نافعة في الصحة و البدن ، كما شھد بذلك األطباء المختصون فھو یریح المعدة و 
جھاز الھضمي ویجنب الصائم أمراض التخمة و اإلفراط في السمنة

األبعاد االجتماعیة للصوم
من إن فرض عدم تناول الطعام و الشراب على كل الناس و إذ كانوا قادرین على ذلك یوجد نوعا 
المساواة االلزامیة في الحرمان ویزرع في أنفس المسرین اإلحساس بآالم الفقراء و المحرمین

وفي ھذا التذكیر العملي الذي یدوم شھرا ما یدعوا الى التراحم و التكافل بین أفراد المجتمع ولقد 
ب الصومأخرجھ البخاري في كتا) أجود بالخیر من الریح المرسلة (في رمضان ) ص(كان النبي 

تفطیر الصائم: ومن أجل ھذا ، كان ھذا أفضل یناب علیھ  .
األبعاد االقتصادیة للصوم

التخفیف من نفقات البیت نظرا لتخفیض عدد وجبات األكل في الیوم: من بین ذلك ما یلي 
العمل المستمر دون انقطاع یؤدي الى الزیادة في اإلنتاج
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