
شهر رمضان وأحكام الصيام
ُسجوِدُكْم،  ِبطوِل  َعْنها  َفَخفِّفوا  َأْوزاِرُكْم  ِمْن  َثقيَلٌة  َوُظهوَرُكْم 
َب امُلَصّلنَي والّساِجديَن َوَأْن  ِتِه َأْن ال ُيَعذِّ َ َأْقَسَم ِبِعزَّ واْعلَموا َأنَّ اللَّ
َعُهْم ِبالّناِر َيْوَم َيقوُم الّناُس ِلَربِّ العاَلمنَي ... اىل اخر اخلطبة  ال ُيَروِّ
قاَل َأمرُي امُلْؤِمننَي : َفُقْمُت َفُقلُت يا َرسوَل اللَِّ ما أَْفَضُل األَْعماِل 
ْهِر  ْهِر ؟ َفقاَل : يا َأبا احَلَسِن؛ َأْفَضُل اأَلْعماِل يف َهذا الشَّ في َهذا الشَّ

 .ِ الَوَرُع َعْن َمحاِرِم اللَّ

ياُم في شهر رمضان على من يجب الصِّ
جيب الصيام يف شهر رمضان على كل من حتققت فيه األمور التالية:
أوال : البلوغ الشرعي، وهو ان يصل اإلنسان إىل سن التكليف، وهو 
يف البنت اكمال تسع سنني هاللية، ويف الولد إكمال مخسة عشر 
سنة هاللية ولكن لو ظهرت عالمات البلوغ يف البنت أو الولد قبل 

ذلك وجب عليه الصوم. 
 غري البالغ ال جيب عليه الصيام ولكن إذا صام فهو مأجور عليه 

ولو كان ذلك جزءا من النهار. 
ثانيا وثالثا: العقل، وعدم اإلغماء: فال جيب الصيام على من فقد 
عقله أو أصيب باإلغماء طيلة النَّهار، ولكن لو اعترضه اإلغماء 
وسبقت نّية الصياِم منه قبل طلوع الفجر مث فاجأه اإلغماء يف أثناء 
النهار وجب عليه )على األحوط لزوما( إمتام الصيام بقية النهار، 
وإن فاجأه قبل أن ينوي الصيام من الليل بأن فاجأه من الليل حىت 
طلع الفجر مل جيب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق يف الصباح كما 

ال جيب عليه القضاء. 
رابعا: نقاء المرأة من دم الحيض والّنفاس في تمام النهار، وسيأيت 

تفصيٌل أكثر يف أحكام احلائض يف شهر رمضان. 
خامسا: عدم التضرر بالصوم ضررًا يهتم به العقالء: وهو قسمني:

األول: تضرر صحي، كأن يؤدي إىل مرضه أو يتسبب بشّدِة املرض 
فاء أو اإلصابُة مبرض آخر أو أن الطبيب فرض املريض  ر الشِّ أو تأخُّ
فاء، وأما احلامل  نظاما دوائيا وكان الصوم مانع عنه وخمل بالشِّ
اليت تتضرر هي أو ما يف بطنها بالصوم أو امُلرضعة اليت احنصر 
هبا اإلرضاع ويتسبب الصوم بقلة لبنها ويتضرر رضيعها ال جيب 

عليهما الصيام وعليهما دفع الفدية والقضاء بعد ذلك. 

■ املريض الذي يُضر الصوم به ال يصح منه الصوم حىت لو صام 
فيجب عليه القضاء فيما بعد. 

■ املريض الذي ال يسبب له الصوم أي ضرر جيب عليه الصوم.
الثاين: كل ضرر معتد به يف النفس أو العرض أو املال للخوف من 

سلطان ظامل أو غريه.
سادسا: عدم الوقوع في الحرج الشديد البالغ حدا ال يتحمل عادة. 
كمن مينعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه فيسبب له 
ضعفا اليطيق معه العمل أو يعرِّضه للعطش الشديد الذي ال يطيق 
معه اإلمساك عن شرب املاء وهو ال يستطيع التوقف عن العمل 
أو اإلرتزاق من عمل آخر أوعلى مال موفور أو دين، فحكمه أن 
يقتصر على احلد األدىن من األكل والشرب وجيب عليه القضاء فيما 

بعد شهر رمضان. 
  جمرد الضعف بشكل عام ال يسوغ اإلفطار مطلقا. 

سابعا: الحضر وما بحكمه، فال جيب الصوم على من كان يف سفر 
والشراب على  الطعام  التملي من  له  الصالة وجيوز  فيه  تقصر 
كراهية، وجيب عليه قضاء ما فاته يف السفر بعد شهر رمضان، 
ويعترب اإلنسان مفطرًا إذا سافر قبل الزَّوال، ولو رجع املسافر قبل 
الزَّوال ومل يتناول مفطرًا وجب عليه الصيام بأن يكمل إمساكه إىل 

الليل، وأما لو سافر بعده فيجب عليه إمتام الصيام إىل الليل. 
يستثىن من احلكم السابق من كان يف سفر ال تقصر فيه الصالة مثل 
كثري السفر واملقيم عشرة أيام ومن مضى عليه ثالثون يوما وهو 

متردد يف مكان ماو من كان يف سفر املعصية. 

كيف نصوم شهر رمضان
يام يف شهر رمضان على من وجب عليه البد من أمرين: لتحقيق الصِّ
عا وقربًة إىل الل تعاىل،  أوال: النية، وهي أن ينوي الصوم ختضُّ
وتكفي لصوم شهر رمضان نيٌة واحدة من أوله فاملهم أن يكون 

ناويا لكل يوٍم من أيام شهر رمضان الصوم قربًة إىل الل تعاىل. 
ـ )المفطرات(: ثانيا: اإلمساك واالجتناب عن أمور تسمى ب
ووقت اإلمساك من طلوع الفجر الصادق وهو وقت صالة الصبح 
إىل غروب الشمس وهو وقت صالة املغرب ودخول الليل، وأما 

املفطرات فهي: 
 األكل والشرب وإن كانا قليلني. 

من ُخطبة النبي  حول شهر رمضان
َضا  َعْن آَباِئِه  َعْن َعِليٍّ  َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّ  َعِن الرِّ

 َخَطَبَنا َذاَت َيْوٍم َفَقاَل :

أَيُّها النّاُس !ِإنَُّه َقْد َأْقَبَل ِإَلْيُكْم َشْهُر اللَِّ، ِبالَبَرَكِة والرَّْحَمِة وامَلْغِفَرِة. 
هوِر، َوَأّياُمُه َأْفَضُل اأَلّياِم، َوَلياليِه َأْفَضُل  ِ أَْفَضُل الشُّ َشْهٌر هَو ِعْنَد اللَّ
 ،ِ اللَّيايل، َوساعاُتُه َأْفَضُل الّساعاِت. هَو َشْهٌر ُدعيُتْم فيِه إَِلى ضياَفِة اللَّ
َوُجِعلُتْم فيِه ِمْن َأْهِل َكراَمِة اللَِّ، َأْنفاُسُكْم فيِه َتْسبيٌح، َوَنْوُمُكْم فيِه ِعباَدٌة، 
َ َربَُّكْم ِبنّياٍت  َوَعَمُلُكْم فيِه َمْقبوٌل، َوُدعاُؤُكْم فيِه ُمْسَتجاٌب، فاْسَألوا اللَّ
قيَّ َمْن  صاِدَقٍة َوُقلوٍب طاِهَرٍة َأْن يَوفَِّقُكْم ِلصياِمِه َوِتالَوِة ِكتاِبِه، َفِإنَّ الشَّ
ْهِر الَعظيِم. َو اْذُكروا ِبجوِعُكْم َوَعَطِشُكْم فيِه  ُحِرَم ُغْفراَن اللَِّ يف َهذا الشَّ
روا  قوا َعَلى ُفَقراِئُكْم َوَمساكيِنُكْم، َوَوقِّ جوَع َيْوِم القياَمِة َوَعَطَشُه، َوَتَصدَّ
ِكباَرُكْم، واْرَحموا ِصغاَرُكْم، َوِصلوا َأْرحاَمُكْم، واْحَفظوا َألِسَنَتُكْم، 
َوُغّضوا َعّما ال َيِحلُّ النََّظُر ِإَلْيِه َأْبصاَرُكْم، َوَعّما ال َيِحلُّ االْسِتماُع ِإَلْيِه 
َأْسماَعُكْم، َوَتَحنَّنوا َعَلى َأْيتاِم الّناِس ُيَتَحنَّْن َعَلى َأْيتاِمُكْم. َوتوبوا ِإَلى 
عاِء يف َأْوقاِت َصالِتُكمْ  َفِإنَّها  اللَِّ ِمْن ُذنوِبُكْم، واْرَفعوا ِإَلْيِه َأْيدَيُكْم ِبالدُّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ فيها ِبالرَّْحَمِة ِإَلى ِعباِدِه، ُيجيُبُهْم ِإذا  َأْفَضُل الّساعاِت َيْنُظُر اللَّ
 ناَجْوُه، َوُيَلّبيِهْم ِإذا ناَدْوُه، َوُيْعطيِهْم ِإذا َسَألوُه، َوَيْسَتجيُب َلُهْم ِإذا َدَعْوُه. 
أَيُّها النّاُس! إِنَّ أَْنُفَسُكْم َمْرهوَنٌة ِبَأْعماِلُكْم َفُفّكوها ِباْسِتْغفاِرُكْم، 
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 التابع للعتبة الحسينية المقدسةـ  النجف االشرف 
شارع المدينة برعاية العالمة السيد سامي البدري

 إعداد السيد حسني البدري 1437 
 االحكام وفقًا لفتاوى آية الل العظمى 
السيد علي احلسيين السيستاين أطال الل بقاءه

ياُم َكما ُكِتَب َعَ  ِيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َها الَّ ﴿يا َأيُّ
ِيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ الَّ



أحكام الحائض والنَّفساء في شهر رمضان
1. لو بدأ احليُض أو النفاُس قبل غروب الشمس ولو بقليل اعتربت 

مفطرة حىت انقطاع الدم والنقاء. 
2. لو انقطع الدم عن احلائض والنفساء بعد طلوع الفجر اعتربت 

مفطرة ذلك اليوم. 
3. جيب على احلائض والنََّفساء إذا انقطع دمها ونقت املبادرُة إىل 
الُغسل حىت  الصادق ولو توانت يف  الفجر  الُغسل قبل أن يطلع 
طلع الفجر كانت آمثة ويبطل صومها وعليها اإلمساك ذلك اليوم 

وقضاؤه فيما بعد. 
وإن نسيت الُغسل حىت طلع الفجر مل يضر ذلك بصحة صومها. 

4. إذا حصل النَّقاء يف وقت ال يسع معه الُغسل تيممت ومع عدم 
الوقت الكايف لذلك يصح صومها وكذا إن مل تعلم بنقائها حىت طلع 

الفجر. 
فاهتا من صيام شهر  ما  والنفساء قضاء  احلائض  5. جيب على 

رمضان أيام احليض والنفاس بعد شهر رمضان. 

لمن يرخص اإلفطار في شهر رمضان
وردت الرُّخصة يف إفطار شهر رمضان ألشخاص: منهم الشيخ 

ر الصوم عليهما وكذا ذو العطاش.  والشيخة بشرط تعذُّ
وأما لو كان الصوم عليهما حرجّيا وفيه مشقة معتدٌّ هبا فريخص 
هلما اإلفطار ولكن عليهما الفدية عن كل يوم مد )750 غرام( من 
الطعام للفقراء، ومنهم احلامل اليت يضر هبا الصوم أو مبا يف بطنها 
وكذا املرضعة القليلة اللنب إذا احنصر اإلرضاع هبا يرخص هلما 

اإلفطار ولكن جيب عليهما الفدية والقضاء فيما بعد. 
مالحظة هامة : هناك جملة من األدعية كدعاء يا علي يا عظيم 
واالذكار   واالغسال  الصلوات  من  وجملة  وغيرها  االفتتاح  ودعاء 
وأهمها ما يكون في ليالي القدر وهي ليلة تسعة عشر وليلة واحد 
وعشرين وليلة ثالث وعشرين يمكن مراجعتها في كتاب مفاتيح 

الجنان للشيخ عباس القمي رحمه الل. 

4. إذا شكَّ يف طلوِع الفجر )الشك هو االحتمال وعدم اليقني( جاز 
د لكن إذا تبيَّن طلوع الفجر  له استعمال املفطر من دون فحص وتأكُّ
فإن كان قد فحص بنفسه ومل ير الفجر صح صومه وإال بطل وال 

كفارة عليه. 
5. إذا شك يف دخول الليل ال جيوز له اإلفطار، وإن أفطر أمث فإن 
تبني بقاء النهار بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، أما إذا اعتقد 
دخول الليل بناء على اليقني أو احلجة املعتربة فأفطر مث تبني أنه مل 

يدخل فال إمث عليه وال كفارة وعليه القضاء فقط. 
6. جيوز للصائم املضمضة ألجل الوضوء أو ألغراض أخرى بشرط 
أن يبصق مجيع املاء الذي يف فمه ولكن إذا أدخل املاء يف فمه بقصد 
املضمضة لغري الوضوء مث دخل إىل جوفه قهرا بطل صومه وال 
كفارة عليه أما لو كانت املضمضة لوضوء الفريضة فال يبطل صومه. 
7. الُبصاق املجتمع يف الفم جيوز بلعه وكذا ما يصعد من الصدر 

إىل الفم. 
8. جيوز زرق االبر وكذا املصل )املغذي(. 

أحكام المجنب في شهر رمضان
1. من أجنب ليال فهل جيوز له النوم قبل االغتسال من اجلنابة؟ 

بأنه  )متأكدا(  واثقا  يكن  مل  إن  االغتسال  قبل  النوم  له  الجيوز 
سوف يستيقظ ويغتسل قبل طلوع الفجر، فإن نام ناويًا االستيقاَظ 
واالغتساَل )ولكنه غري متأكد( فلم يستيقظ حىت طلع عليه الفجر 

فعليه صيام ذلك اليوم وقضائه بعد شهر رمضان. 
وأما إذا كان واثقًا من االستيقاظ واالغتسال قبل طلوع الفجر 
فيجوز له النوم وإن اتفق ومل ينتبه فصومه صحيح وال شيء عليه. 
2. املجنب الذي مل يتمكن من االغتسال باملاء للمرض أو لضيق 

الوقت جيب عليه التيمم بدال من الغسل. 
3. من أجنب يف هنار شهر رمضان باإلحتالم )يف النوم( ال يضر ذلك 
بصحة صومه وال جيب عليه املبادرة فورًا للُغسل وجيوز له تأخريه. 
4. من أجنب ليال مث نسَي الُغسل حىت طلع الفجر فعليه اإلمساك إىل 
الليل وقضائه بعد شهر رمضان واالغتسال لليوم الذي يليه، وأما 
من أجنب ليال ومل يعلم جبنابته حىت طلع الفجر فصومه صحيح وال 
شيء عليه وكذلك إن علم باجلنابة ولكن اعتقد نسيانًا االغتسال 

وباَن بعد طلوع الفجر عدمه. 
²è²è²

 ما يبقى من األكل بني األسنان ال جيوز ابتالعه. 
 تعمد الجنابة، سواء باملباشرة الزوجية أو خروج املين. 

 تعمد القيء، ولو مع االضطرار ملرض وحنوه، أما إذا فاجأه فال 
يبطل صومه. 

 االحتقان بالمائع يف املخرج املعتاد وأما باجلامد )التحاميل( فال 
يبطل الصوم. 

 .واألئمة من آله   الكذب على الل عز وجل ورسوله 
 إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، ومنه التدخني بالتبغ 
وغريه، وأما األخبرة املتصاعدة من القدور واملطاهي اليت متأُل األنَف 

والفَم أثناء عملية الطبخ فال تعترب من املفطرات. 
 تعمد البقاِء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فيجب املبادرة اىل 

الُغسل من اجلنابة قبل طلوع الفجر. 
 تعمد بقاء الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم والنقاء من دون 
الُغسل حتى يطلُع الفجر الصادق وسيأيت تفصيل أكثر يف أحكام 

احلائض يف شهر رمضان. 
 رمس الرأس يف املاء ليس من املفطرات حسب فتوى آية الل 
العظمى السيد علي السيستاين بل هو من املكروهات كراهية شديدة. 

أحكام الصيام
1. مجيع املفطرات املذكورة إمنا تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم 
عن عمد وعلم فلو أكل أو شرب املكلف غافال وناسيًا أو دخل إىل 
جوفه قهرًا مل يبطل صومه على تفصيل سيأيت، وكذلك لو جاء بأحد 
املفطرات جاهال هبا مل يفسد صومه أما إذا أتى باملفطر وكان شاكًا 

ومترددًا يف مفطريَّته فصومه باطل وجيب عليه القضاء والكفارة. 
آمثا  الل  عند  كان  عاملًا  عامدًا  املفطرات  إحدى  ارتكب  من   .2
وصومه باطل وعليه التوبة واالستغفار والقضاء بعد شهر رمضان، 
وأما الكفارة فتجب يف أربعة: تعمد األكل أو الشرب أو اجُلماع أو 
االستمناء، وهي صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينًا كل 

واحد مبد )750 غرام( أو حترير رقبة خميَّر بني ذلك. 
نا   اإلفطار يف هنار شهر رمضان على املحرم كشرب اخلمر أو الزِّ
أو االستمناء املحّرم يوجب كفارَة اجلمع بني األمور الثالثة املتقدمة. 
عليه  جيب  املفطرات  من  شيٍء  بارتكاب  صوَمه  أبطل  من   .3

نرجو من المؤمنين نشر هذا الموجز بأكبر عدد ممكن لتعم الفائدة االمساك بقية الوقت الباقي اىل الليل. 


