
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 فضل الصوم
 بلغت اإلشارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحنود نحند أبو ازغريث
 

 

 

 

 

 



 فضل الصوم

قال رسول اهلل صلى  اهلل   
: مللص صللام   عىيللو وسللىم   

رمضللاص ميما للا واباسللا ا   
غفر لو ما اقدم مص ذ  لو   
ومللص قللام ليىللر القللدر    
ميما ا واباسا ا  غفر لو ما 
اقدم ملص ذ  لو) ورواأ و لو    

 هريرة(

كل عمل ا ص ّادم يضاعف: 
البس ر  عشر ومثالها مل  
س عمائر ضعف  قال اهلل 

ال الصوم  فإ و لي اعالي: م
وو ا وجزي  و) يدع شهواو 
وطعامو وشرا و مص وجىي) 

لىصائم  فربااص فربر ع د 
فطرأ وفربر ع د لقاء ر و) 
ولخىوف فم الصائم وطيب 
ع د اهلل مص ريح المسك  

والصيام ج ر  ومذا كاص يوم 
صوم وبدكم فال يرفث وال 
يصخب  فإص سا و وبد وو 

: م ي امرؤ  قااىو  فىيقل
 ئم) صا

روى عص و و هريرة وص 
صى  الو عىيو -رسول اهلل 

قال: مص صام رمضاص  -وسىم
ميما ًا واباسا ًا ُغفر لو ما 

 



اقدم مص ذ  و  ومص 
 ًا ميما ليىر القدر قام

واباسا ًا ُغفر لو ما اقدم 
مص ذ  و  لذلك ال  د مص 
اجديد الاو ر في هذا 

 -الشهر  فقد قال رسول اهلل
-صى  اهلل عىيو وسىم 
 وااكم رمضاص شهر م ارك 

فرض اهلل عز وجل عىيكم 
صيامو  افاح فيو و واب 

السماء  واغىق فيو و واب 
الجبيم  واغل فيو مردة 
الشياطيص  هلل فيو ليىر 

 ير مص ولف شهر  خ

مص اآلراء الاي ذكرت في بكمر 
 الصيام :

اإل سللاص ابكمللو عادااللو   -1
ويصل  و األمر مل  وص يص ح 
مجموعلللر ملللص العلللادات   

مللل  درجللر  فاللابكم فيللو
فيعدو معها  كأ و آلر مص 

عص المرو لر  اآلالت في اعد 
الاي افرق  ي و و يص اآلالت) 
واإل سلللاص اللللذي ابكملللو  

: يصل ح ع لدا لهلا     عادااو
وفرض اهلل الصيام لابرير 
اإل ساص مص هذأ الع وديلر   
فإص الصيام يعىم اإل سلاص  

 

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


 وعا ملص المرو لر  بال  ال    
 .ياصرف اصرف اآللر

يشللير المربللوم فريللد    -2
وجدي مل  فائلدة الصليام   

ر ففللي مللص ال ابيللر الط يلل
عهللد و قللراط عىللم ال للا  
 أ و ي ق  الجسم مص سموم 
األغذيلللر  فلللإص الملللواد   
البيوا يللر اباللوى عىلل    
مواد ده يلر اإلكثلار م هلا    
يللؤدى مللل  مصللا ر م سللاص  
 آفللات مرضللير ومللص ثللم    
فالصلليام ذو اللأثير  للال  
فللي اخفيللف األعللراض الاللي 
ا الللاب األعضلللاء ال لللاهرة 

 .وال اط ر

فرض اهلل الصيام لليب    -3
لغ    ألم الجوع  فيبسص ا

عى  الفقيلر  و لذلك يلام    
العطللف والمللودة  وي شللأ 

 .ع هما اماسك المجامع

فلللللرض اهلل الصللللليام  -4
لاقوير العزيملر واهلذيب   
لىلل ف  واللدريب المسللىم  

 .عى  الص ر

عص سهل  ص سعد رضي اهلل 
ع و   عص ال  ي صلى  اهلل  
عىيو وسىم   مص في الج لر  

 



 ا ا يقال لو الرياص  يدخل 
م للللو الصللللائموص يللللوم 
القيامر  ال يدخل معهم وبد 
غيللللرهم) يقللللال ويللللص   
الصائموص فيلدخىوص م لو    
فإذا دخل آخرهم  وغىق فلال  

   .يدخل م و وبد

عص و ل  هريلرة رضلي اهلل    
: قلال رسلول اهلل    ع و قال

صللى  اهلل عىيللو وسللىم    
ثالثر بق عىل  اهلل وال يلرد   

الصللائم بالل   : لهللم دعللوة
يفطلللر  والم ىلللوم باللل   
ي اصلللر  والمسلللافر باللل  

  ."يرجع

 

 


