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الصوم
ــاُم  ــُم الصَي ــب َعَلْيك ــوا ُكتِ ــَن َءاَمنُ ــا الَِّذي َ ــاىل : R َيَأيُّ ــال تع ق

1Qــوَن ــْم َتتَُّق ُك ــْم َلَعلَّ ــن َقْبلِك ــَن ِم ــى الَِّذي ــب َع ــَا ُكتِ َك

تعريف الصوم : 

اِب والنِّكاِح والكالِم2 ْوُم  يف اللغة : َتْرُك الطعاِم والشَّ الصَّ

الصــوم اصطالحــا :وهــو االمســاك عــا يــأيت مــن املفطــرات 
بقصــد القربــة3.

 
أو هــو التوطــن واحلبــس أي حفــظ النفــس عــن املفطــرات 

ــشع 4 ــة يف ال املعين

لقــد فــرض اهلل تعــاىل وجــوب الصــوم عــى عبــاده يف 
النفــس مــن اآلثــام  لتطهــر  خصــوص شــهر رمضــان 
ــد  ــالل اح ــان خ ــس اإلنس ــت يف نف ــى تكدس ــات الت واملوبق
عــش شــهرًا حتــى تعيــده يف كل ســنة خلقــا جديــدا متطهــرا 
ــات . ــاىل بالطاع ــرب إىل اهلل تع ــا التق ــهل عليه ــا تس ــا مم منه

 ثمرة الصوم 

ــعور  ــش والش ــوع والعط ــل اجل ــى حتم ــر ع ــم الص ــي تعل ه

1  سورة البقرة 183

2  لسان العرب ج12 ص350

3  العروة الوثقى كتاب الصوم ج2،ص166

4  جواهر الكالم ج16 ،ص184

بــا يعيشــه الفقــر مــن احلرمــان لــذا فيكــون هــذا الشــهر فيــه 
مواســات هلــم ويتواضــع الغنــي عــى مســتوى الفقــر ويرتفــع 
الفقــر إىل مســتوى الغنــي فهــو شــهر حمبــة ومــد يــد العــون 

فيــا بــن املؤمنــن

ة وجوب الصوم  
ّ
 عل

ــة  ــن عل ــادق )A( ع ــام الص ــم اإلم ــن احلك ــام ب ــأل هش  س
ــي و  ــه الغن ــام، ليســتوي ب ــرض الصي ــا ُف ــال : إن ــام، فق الصي
الفقــر، و ذلــك ان الغنــي مل يكــن ليجــد مــس اجلــوع، فرحــم 
الفقــر، الن الغنــي كلــا أراد شــيئًا قدر عليــه، فــأراد اهلل تعاىل: 
أن يســّوي بــن خلقــه، و أن يذيــق الغنــي مــس اجلــوع، واألمل، 

ّق عــى الضعيــف، و يرحــم اجلائــع.5 لــَرُ

ــًا  ــام تثبيت ــرض اهلل الصي ــراء )D( : ))ف ــة الزه ــن فاطم وع
ــالص((6. لإلخ

حقيقة الصوم 

ليــس  منــه  املــراد  بــأن  الصــوم  حقيقــة  ترتكــز 
ذلــك  فــإّن  واجتناهبــا،  املفطــرات  عــن  االبتعــاد 
أن  جيــب  التــي  وحقيقتــه  باطنــه  وأّمــا  الصــوم،  ظاهــر 
الباطــن. صــالح  فهــي  الفريضــة  هلــذه  بأدائنــا   نطلبهــا 
ــر يف  ــن الفك ــب ع ــام القل ــّي )A(: »صي ــام ع ــن اإلم فع

ــام«7 . ــن الطع ــن ع ــام البط ــن صي ــل م ــام، أفض اآلث

5  من ال يحضره الفقيه ج2 ، ص73

6  ميزان الحكمة ، ص466

7  عيون الحكم والمواعظ، ص 302، 

روايات في الصوم 

شــهر  صــام  ))مــن   :  )E( اهلل  رســول  قــال   -1
 رمضــان فاجتنــب فيــه احلــرام والبهتــان ريض اهلل عنــه،

وأوجب له اجلنان(( 8.

وتعــاىل  تبــارك  هلل  ))ان   :  )A(الباقــر اإلمــام  قــال   -2
ــوم  ــم يف كل ي ــتغفرون هل ــن يس ــن بالصائم ــة موكل مالئك
شــهر رمضــان إىل آخــره ، وينــادون الصائمــن كل ليلــة عنــد 
إفطارهــم ابــشوا عبــاد اهلل فقــد غفــر اهلل لكــم ذنوبكــم وقبــل 

ــتأنفون((9 . ــا تس ــون في ــف تكون ــروا كي ــم فانظ توبتك

3-قــال اإلمــام الصــادق )A(: )) إّن اهلل تبــارك وتعــاىل 
ــه ((10 ــزي علي ــا أج ــوم يل وأن ــول: الص يق

الفوائد الصحية للصوم 

ال تقتــر فائــدة الصــوم عــى اجلانــب الروحــي فحســب بــل 
ــص   ــا خي ــا في ــة أيض ــدة طبي ــه فائ ــا ل ــدين مل ــب الب ــى اجلان ع

ــد كثــرة جــدا ــه فوائ صحــة اإلنســان وســالمة بدن

ــم وانعكاســها عــى  ــة النفســية للصائ  منهــا مــا يتعلــق باحلال
ــة يف عــالج  ــه، حيــث أن الصــوم يســاهم مســامهة فعال صحت
ــب  ــال كت ــذا املج ــة ويف ه ــية والعاطفي ــات النفس االضطراب
ــد  ــوع ق ــدة اجل ــيليوس( »إن فائ ــويرسي )بارس ــب الس الطبي

8  بحار األنوار : ج93 ، ص 346

9  أمالي الصدوق  ص33

10  مدارك األحكام :ج6، ص10
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ــور )فيليــب(  ــة«، أمــا الدكت تفــوق بمــّرات اســتخدام األدوي
فــكان يمنــع مرضــاه مــن الطعــام لبضعــة أيــام، ثــم يقــّدم هلــم 

ــة. ــة خفيف ــات غذائي بعدهــا وجب

 وبشــكل عــام فــإن الصــوم يســاهم يف هــدم األنســجة املتداعية 
ــاول  ــد تن ــد عن ــن جدي ــا م ــادة ترميمه ــم إع ــوع، ث ــت اجل وق
ــوم  ــدة الص ــى فائ ــد ع ــد )E( أك ــي حمم ــام، والنب الطع

ــه : »صومــوا تصّحــوا« 11. ــة ســنة بقول قبــل ألــف وأربعائ

المصادر : 

1- أمايل الصدوق   
2- بحار األنوار   

3- جواهر الكالم  
4- العروة الوثقى   

5- عيون احلكم واملواعظ   
6- لسان العرب   

7- مدارك األحكام   
8- من ال حيرضه الفقيه   

9- ميزان احلكمة   

11  بحار األنوار: م74، ج93


