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 التعريف بشهر رمضان:
شهر رمضان املبارك، هو الشهر التاسع من شهور 
السنة وفق التقويم اهلجري املعمول به، ويعد 
إذ  املسلمني؛  املتميزة لدى  الشهور  واحدًا من 
فرض اهلل تعاىل فيه الصيام، وَحّث املسلمني عىل 
اغتنام أيامه ولياليه يف العبادة والدعاء واألعامل 
الدينية األخرى لينالوا الرمحة والغفران يف هذا 

الشهر.
ومن أهم ما يقوم به املسلمون يف هذا الشهر هو: 
الصيام وقراءة القرآن وإحياء ليايل القدر والدعاء 

واالستغفار وإفطار الصائم ومساعدة الفقراء.
ويعترب هذا الشهر شهر نزول القرآن، وفيه ليلة 
ثواب  تعادل  فيه  آية واحدة  قراءة  وأن  القدر، 

ختمة القرآن يف الشهور األخرى.
استشهد أمري املؤمنينعليه السالم يف اليوم احلادي 
والعرشين من هذا الشهر، وهو يصيل يف مسجد 

الكوفة.
اشتق اسمه من )الرمض( وهو حر احلجارة من 
شدة حر الشمس؛)1( ذلك ألهنم ملا نقلوا أسامء 
الشهور عن الّلغة القديمة سموها باألزمنة التي 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 160.
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هي فيها، فوافق شهر رمضان أيام احلر وشدته 
فسمي به.)1( وقيل: إن شهر رمضان مأخوذ من 
إذا حّر جوفه من شدة  رمض الصائم يرمض 

العطش.)2(
الكيم  القرآن  كرمه  الذي  الوحيد  الشهر  وهو 
ُقْرآُن 

ْ
نِزَل ِفيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
ورصح باسمه: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ال

ُفْرقَاِن * َفَمن َشِهَد 
ْ
ُهَدٰى َوال

ْ
َن ال ُهًدى ِلّلنَّاِس َوَبِيّنَاٍت ِمّ

يَُصْمُه﴾.
ْ
ْهَر فَل ِمنُكُم الَشّ

  اسماء شهر رمضان :
لقد وردت أسامء كثرية لشهر رمضان املبارك يف 
نصوصنا الدينية كاألحاديث الرشيفة و األدعية 
املأثورة، غري أن بعضها تشري إىل صفة من صفات 
و  الشهر،  هذا  عظمة  إىل  تشري  أو  الشهر  هذا 
الشهر  هذا  خصائص  بعض  إىل  تشري  بعضها 
األسامء  إستخرجنا  رسيعة  بنظرة  و  الكريم، 

التالية:
شهر اهلل.. 1
شهر الصرب.. 2
شهر الصيام.. 3

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 162.

)2( ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 162.
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شهر اإلسالم.. 4
شهر الطهور.. 5
شهر التمحيص.. 6
شهر القيام.. 7
شهر نزول القرآن.. 8
شهر املغفرة.. 9

ربيع الفقراء.. 10
شهر الربكة.. 11
شهر ضيافة اهلل.. 12
 شهر اإلنابة.. 13
 شهر التوبة.. 14
شهر العتق من النار.. 15
 شهر الفوز باجلنة.. 16
 سيد الشهور.. 17
 شهر مضاعفة احلسنات.. 18
شهر حمو السيئات.. 19
شهر رفع الدرجات.. 20
شهر قبول االعامل.. 21

  خصوصية الصيام في شهر رمضان: 
االمام الرضا )عليه السالم( » ... فإن قال َفِلَم 
ُجعل الصوم يف شهر رمضان خاصة دون سائر 
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الشهور؟ قيل: ألن شهر رمضان هو الشهر الذي 
أنزل اهلل تعاىل فيه القرآن، وفيه فرق بني احلق 
َي  ِ

َّ
والباطل، كام قال اهلل تعاىل: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ال

ُقْرآُن...﴾ وفيه ُنّبئ حممد , وفيه ليلة القدر 
ْ
نِزَل ِفيِه ال

ُ
أ

ْمٍر 
َ
التي هي خري من ألف شهر، و﴿ِفيَها ُيْفَرُق ُكُّ أ

َحِكيٍم﴾ وفيها رأس السنة التي ُيقّدر فيها ما يكون 
يف السنة من خري أو رش أو مرّضة أو منفعة أو 

أجل، ولذلك سميت ليلة القدر«.)1(

  شهر ضيافة اهلل:
» قال  قال:  السالم  عليه  الصادق  االمام  عن 
شهر  وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
رمضان شهر اهلل )عز وجل( وهو شهر يضاعف 
اهلل فيه احلسنات ويمحو السيئات، وهو شهر 
الربكة، وهو شهر اإلنابة، وهو شهر التوبة، وهو 
شهر املغفرة، وهو شهر العتق من النار والفوز 
باجلنة، أال فاجتنبوا فيه كل حرام وأكثروا فيه من 
تالوة القرآن، وسلوا فيه حوائجكم، واشتغلوا 
فيه بذكر ربكم، وال يكونن شهر رمضان عندكم 
كغريه من الشهور؛ فإن له عند اهلل حرمة وفضاًل 
عىل سائر الشهور، وال يكونن شهر رمضان يوم 

)1( الصدوق، علل الرشايع ص 270.
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صومكم كيوم فطركم«)1(.
وروي أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
ملا حرض شهر رمضان وذلك لثالث بقني من 
شهر شعبان قال لبالل: » ناِد يف الناس«. فجمع 
الناس ثم صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم 
قال: » أهيا الناس إن هذا الشهر قد حرضكم وهو 
سيد الشهور فيه ليلة خري من ألف شهر, تغلق 
فيه أبواب النريان وتفتح فيه أبواب اجلنان فمن 
أدركه فلم يغفر له فأبعده اهلل ومن أدرك والديه 
فلم يغفر له فأبعده اهلل ومن ذكرت عنده فلم 

يصل عيل فلم يغفر له فأبعده اهلل«)2(.
وعن اإلمام الرضا عن آبائه قال: » قال رسول 

اللهصىل اهلل عليه وآله وسلم:
فيه  إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف اهلل 
فيه  ويرفع  السيئات  فيه  ويمحو  احلسنات 
الدرجات، من تصدق يف هذا الشهر بصدقة غفر 
اهلل له، ومن أحسن فيه إىل ما ملكت يمينه غفر اهلل 

له. 
ثم قال عليه السالم: إن شهركم هذا ليس كسائر 
الشهور، إذا أقبل إليكم أقبل بالربكة والرمحة، 

)1( الصدوق، فضائل األشهر الثالثة، ص 95.
)2( الصدوق، األمايل، ص 144.
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وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر 
احلسنات فيه مضاعفة، وأعامل اخلري فيه مقبولة، 
ومن صىل منكم يف هذا الشهر هلل ركعتني يتطوع 
هبام غفر اهلل له. ثم قالعليه السالم: إن الشقي حق 
الشقي من خرج عنه هذا الشهر ومل يغفر ذنوبه 
فحينئذ خيرس حني يفوز املحسنون بجوائز الرب 

الكريم«.)1(

 من ُخطبة النبي  حول شهر رمضان
َضا  َعْن آَباِئِه  َعْن َعيِلٍّ  َقاَل إِنَّ  َعِن الرِّ

َرُسوَل اهللِ  َخَطَبنَا َذاَت َيْوٍم َفَقاَل :
ُْكْم َشـْهُر اهلِل، 

َ
ْقبَـَل إِل

َ
ُه قَْد أ  أَيُّها النّـاُس !إِنَـّ

َكـِة والرَّْحَـِة والَمْغِفـَرةِ. َشـْهٌر هـَو ِعْنَد اهلِل  بِالَبَ
الِه 

َ
يّـاِم، َول

َ
فَْضُل األ

َ
يّاُمـُه أ

َ
ـهوِر، َوأ َأْفَضُل الشُّ

فَْضُل الّسـااعِت. هَو 
َ
فَْضـُل اللَّيايل، وَسـااعتُُه أ

َ
أ

َشـْهٌر ُدعيُتْم فيـِه ِإَلـى ضياَفـِة اهلِل، وَُجِعلتُْم فيِه 
نْفاُسـُكْم فيِه تَْسـبيٌح، 

َ
ْهـِل َكراَمِة اهلِل، أ

َ
ِمْن أ

فيـِه  َوَعَملُُكـْم  ِعبـاَدٌة،  فيـِه  َونَْوُمُكـْم 
لوا 

َ
َمْقبـوٌل، وَُداعُؤُكـْم فيِه ُمْسـتَجاٌب، فاْسـأ

)1( الصدوق، فضائل األشهر الثالثة، ص 73.
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اهلَل َربَُّكـْم بِنّيـاٍت صاِدقَـٍة َوقُلـوٍب طاِهـَرٍة 
َقُكـْم لِصياِمـِه َوتِـاَوةِ ِكتابِـِه، فَـإِنَّ  ْن يَوفِّ

َ
أ

ـْهِر  ـيَّ َمـْن ُحـِرَم ُغْفـراَن اهلِل يف َهذا الشَّ الشَّ
الَعظيـِم. َو اْذُكـروا ِبجوِعُكـْم َوَعَطِشـُكْم فيـِه 
قـوا َعَ  جـوَع يَـْوِم القياَمـِة َوَعَطَشـُه، َوَتَصدَّ
ُفَقرائُِكـْم َوَمسـاكيِنُكْم، َوَوقِّـروا ِكباَرُكْم، 
رْحاَمُكـْم، 

َ
أ َوِصلـوا  ِصغاَرُكـْم،  واْرَحمـوا 

ال  َعّمـا  َوُغّضـوا  لِسـنَتَُكْم، 
َ
أ واْحَفظـوا 

ـلُّ  بْصاَرُكـْم، َوَعّمـا ال َيِ
َ
ْـِه أ

َ
ـلُّ انلََّظـُر إِل َيِ

ْسـماَعُكْم، َوَتَحنَّنـوا َعَ 
َ
ْـِه أ

َ
االْسـِتماُع إِل

يْتاِمُكـْم. َوتوبوا 
َ
ْ َعَ أ يْتـاِم انّلـاِس ُيتََحـنَّ

َ
أ

يْديَُكْم 
َ
ْـِه أ

َ
 اهلِل ِمـْن ُذنوبُِكـْم، واْرَفعوا إِل

َ
إِل

فَْضـُل 
َ
ْوقـاِت َصاتُِكـمْ  فَإِنَّهـا أ

َ
اعِء يف أ بِـادلُّ

 
َ

الّسـااعِت َينُْظُر اهلُل َعزَّ وََجلَّ فيهـا بِالرَّْحَِة إِل
ِعباِدهِ، ُييبُُهـْم إِذا ناَجـوُْه، َوُيلَّبيِهـْم إِذا ناَدوُْه، 
لوُه، َويَْسـتَجيُب لَُهْم إِذا َدَعوُْه. 

َ
 َوُيْعطيِهْم إِذا َسـأ

َمْرهونَـٌة  َأْنُفَسـُكْم    ِإنَّ النّـاُس!   أَيُّهـا 
بِاْسـِتْغفاِرُكْم،  َفُفّكوهـا  ْعماِلُكـْم 

َ
بِأ
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فـوا  فََخفِّ ْوزاِرُكـْم 
َ
أ ِمـْن  ثَقيلَـٌة  َوُظهوَرُكـْم 

نَّ 
َ
أ واْعَلمـوا  ُسـجوِدُكْم،  بِطـوِل  َعنْهـا 

الُمَصلّـَن  َب  ُيَعـذِّ ْن ال 
َ
أ تِـِه  بِِعزَّ قَْسـَم 

َ
أ اهلَل 

يَـْوَم  بِانّلـاِر  َعُهـْم  يَُروِّ ال  ْن 
َ
َوأ والّسـاِجديَن 

 يَقوُم انّلـاُس لِـَربِّ العالَـَن ... ال اخر اخلطبة
مـُر الُمْؤِمنـَن : َفُقْمـُت َفُقلـُت يـا 

َ
قـاَل أ

ـْهِر  رَسـوَل اهلِل مـا َأْفَضـُل اأَلْعمـاِل يف َهـذا الشَّ
ْعمـاِل 

َ
فَْضـُل األ

َ
بـا احلََسـِن؛ أ

َ
؟ فَقـاَل : يـا أ

اهلِل.  َمحـاِرِم  َعـْن  الـَوَرُع  ـْهِر  الشَّ َهـذا  يف 

ياُم في شهر رمضان:  على من يجب الصِّ
جيب الصيام يف شهر رمضان عىل كل من حتققت 

فيه األمور التالية:
أوال : البلوغ الشرعي، وهو ان يصل اإلنسان إىل 
سن التكليف، وهو يف البنت اكامل تسع سنني 
هاللية، ويف الولد إكامل مخسة عرش 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. 
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جيب  فال  اإلغماء:  وعدم  العقل،  وثالثا:  ثانيا 
باإلغامء  أصيب  أو  عقله  فقد  من  الصيام عىل 
طيلة النَّهار، ولكن لو اعرتضه اإلغامء وسبقت 
نّية الصياِم منه قبل طلوع الفجر ثم فاجأه اإلغامء 
يف أثناء النهار وجب عليه )عىل األحوط لزوما( 
إمتام الصيام بقية النهار، وإن فاجأه قبل أن ينوي 
الصيام من الليل بأن فاجأه من الليل حتى طلع 
الفجر مل جيب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق يف 

الصباح كام ال جيب عليه القضاء. 
رابعا: نقاء املرأة من دم احليض والّنفاس يف متام 
النهار، وسيأيت تفصيٌل أكثر يف أحكام احلائض 

يف شهر رمضان. 
به  يهتم  بالصوم ضررًا  التضرر  عدم  خامسا: 

العقالء: وهو قسمني:
األول: ترضر صحي، كأن يؤدي إىل مرضه أو 
فاء أو اإلصابُة  ر الشِّ يتسبب بشّدِة املرض أو تأخُّ
بمرض آخر أو أن الطبيب فرض املريض نظاما 
فاء، وأما  دوائيا وكان الصوم مانع عنه وخمل بالشِّ
احلامل التي تترضر هي أو ما يف بطنها بالصوم 
أو امُلرضعة التي انحرص هبا اإلرضاع ويتسبب 
جيب  ال  رضيعها  ويترضر  لبنها  بقلة  الصوم 
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عليهام الصيام وعليهام دفع الفدية والقضاء بعد 
ذلك. 

 املريض الذي يرُض الصوم به ال يصح منه 
الصوم حتى لو صام فيجب عليه القضاء فيام 

بعد. 
 املريض الذي ال يسبب له الصوم أي رضر 

جيب عليه الصوم.
الثاين: كل رضر معتد به يف النفس أو العرض أو 

املال للخوف من سلطان ظامل أو غريه.
سادسا: عدم الوقوع يف احلرج الشديد البالغ حدا 
ال يتحمل عادة. كمن يمنعه الصيام من ممارسة 
عمله الذي يرتزق منه فيسبب له ضعفا اليطيق 
الذي  الشديد  للعطش  ضه  يعرِّ أو  العمل  معه 
ال يطيق معه اإلمساك عن رشب املاء وهو ال 
يستطيع التوقف عن العمل أو اإلرتزاق من عمل 
آخر أوعىل مال موفور أو دين، فحكمه أن يقترص 
عىل احلد األدنى من األكل والرشب وجيب عليه 

القضاء فيام بعد شهر رمضان. 
  جمرد الضعف بشكل عام ال يسوغ اإلفطار 

مطلقا. 
سابعا: احلضر وما حبكمه، فال جيب الصوم عىل 
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من كان يف سفر تقرص فيه الصالة وجيوز له التميل 
من الطعام والرشاب عىل كراهية، وجيب عليه 
قضاء ما فاته يف السفر بعد شهر رمضان، ويعترب 
وال، ولو رجع  اإلنسان مفطرًا إذا سافر قبل الزَّ
وال ومل يتناول مفطرًا وجب عليه  املسافر قبل الزَّ
الصيام بأن يكمل إمساكه إىل الليل، وأما لو سافر 

بعده فيجب عليه إمتام الصيام إىل الليل. 
يستثنى من احلكم السابق من كان يف سفر ال 
تقرص فيه الصالة مثل كثري السفر واملقيم عرشة 
أيام ومن مىض عليه ثالثون يوما وهو مرتدد يف 

مكان ماو من كان يف سفر املعصية. 

 كيف نصوم شهر رمضان:
يام يف شهر رمضان عىل من وجب  لتحقيق الصِّ

عليه البد من أمرين:
عا وقربًة إىل  أوال: النية، وهي أن ينوي الصوم ختضُّ

اهلل تعاىل، وتكفي لصوم شهر رمضان نيٌة واحدة 
من أوله فاملهم أن يكون ناويا لكل يوٍم من أيام 

شهر رمضان الصوم قربًة إىل اهلل تعاىل. 
ـ )المفطرات(: ثانيا: اإلمساك واالجتناب عن أمور تسمى ب

الصادق  الفجر  طلوع  من  اإلمساك  ووقت 
الشمس  إىل غروب  الصبح  وهو وقت صالة 
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وهو وقت صالة املغرب ودخول الليل، وأما 
املفطرات فهي: 

 األكل والشرب وإن كانا قليلني. 
جيوز  ال  األسنان  بني  األكل  من  يبقى  ما   

ابتالعه. 
أو  الزوجية  باملبارشة  سواء  اجلنابة،  تعمد   

خروج املني. 
 تعمد القيء، ولو مع االضطرار ملرض ونحوه، 

أما إذا فاجأه فال يبطل صومه. 
 االحتقان باملائع يف املخرج املعتاد وأما باجلامد 

)التحاميل( فال يبطل الصوم. 
 الكذب على اهلل عز وجل ورسوله   واألئمة 

 .من آله
 إدخال الغبار أو الدخان الغليظني يف احللق، 
األبخرة  وأما  وغريه،  بالتبغ  التدخني  ومنه 
املتصاعدة من القدور واملطاهي التي متألُ األنَف 
والفَم أثناء عملية الطبخ فال تعترب من املفطرات. 
الفجر،  يطلع  حىت  اجلنابة  على  البقاِء  تعمد   
فيجب املبادرة اىل الُغسل من اجلنابة قبل طلوع 

الفجر. 
 تعمد بقاء احلائض والنفساء بعد انقطاع الدم 
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والنقاء من دون الُغسل حىت يطلُع الفجر الصادق 
وسيأيت تفصيل أكثر يف أحكام احلائض يف شهر 

رمضان. 
 رمس الرأس يف املاء ليس من املفطرات حسب 
فتوى آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين بل هو 

من املكروهات كراهية شديدة. 

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

فصومه باطل وجيب عليه القضاء والكفارة. 
عاملًا  عامدًا  املفطرات  إحدى  ارتكب  من   .2
التوبة  وعليه  باطل  وصومه  آثام  اهلل  عند  كان 
واالستغفار والقضاء بعد شهر رمضان، وأما 
الكفارة فتجب يف أربعة: تعمد األكل أو الرشب 
شهرين  صيام  وهي  االستمناء،  أو  اجلاُمع  أو 
متتابعني أو إطعام ستني مسكينًا كل واحد بمد 

)750 غرام( أو حترير رقبة خمريَّ بني ذلك. 
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املحرم  عىل  رمضان  شهر  هنار  يف  اإلفطار   
املحّرم  االستمناء  أو  نا  الزِّ أو  اخلمر  كرشب 
يوجب كفارَة اجلمع بني األمور الثالثة املتقدمة. 

3. من أبطل صوَمه بارتكاب يشٍء من املفطرات 
جيب عليه االمساك بقية الوقت الباقي اىل الليل. 

4. إذا شكَّ يف طلوِع الفجر )الشك هو االحتامل 
وعدم اليقني( جاز له استعامل املفطر من دون 
د لكن إذا تبنيَّ طلوع الفجر فإن كان  فحص وتأكُّ
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 أثم فإن تبني بقاء النهار بطل صومه 
وعليه القضاء والكفارة، أما إذا اعتقد دخول 
الليل بناء عىل اليقني أو احلجة املعتربة فأفطر ثم 
تبني أنه مل يدخل فال إثم عليه وال كفارة وعليه 

القضاء فقط. 
6. جيوز للصائم املضمضة ألجل الوضوء أو 
املاء  مجيع  يبصق  أن  برشط  أخرى  ألغراض 
الذي يف فمه ولكن إذا أدخل املاء يف فمه بقصد 
جوفه  إىل  دخل  ثم  الوضوء  لغري  املضمضة 
قهرا بطل صومه وال كفارة عليه أما لو كانت 
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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:
قبل  النوم  له  جيوز  فهل  ليال  أجنب  من   .1

االغتسال من اجلنابة؟ 
الجيوز له النوم قبل االغتسال إن مل يكن واثقا 
)متأكدا( بأنه سوف يستيقظ ويغتسل قبل طلوع 
واالغتساَل  االستيقاَظ  ناويًا  نام  فإن  الفجر، 
)ولكنه غري متأكد( فلم يستيقظ حتى 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 يشء 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 يرض ذلك بصحة صومه وال جيب عليه 
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املبادرة فورًا للُغسل وجيوز له تأخريه. 
الُغسل حتى طلع  4. من أجنب ليال ثم نيَس 
الفجر فعليه اإلمساك إىل الليل وقضائه بعد شهر 
رمضان واالغتسال لليوم الذي يليه، وأما من 
أجنب ليال ومل يعلم بجنابته حتى طلع الفجر 
فصومه صحيح وال يشء عليه وكذلك إن علم 
باجلنابة ولكن اعتقد نسيانًا االغتسال وباَن بعد 

طلوع الفجر عدمه. 

شهر  في  والنَّفساء  الحائض   أحكام 
رمضان:

1. لو بدأ احليُض أو النفاُس قبل غروب الشمس 
الدم  انقطاع  حتى  مفطرة  اعتربت  بقليل  ولو 

والنقاء. 
بعد  والنفساء  احلائض  الدم عن  انقطع  لو   .2

طلوع الفجر اعتربت مفطرة ذلك اليوم. 
3. جيب عىل احلائض والنََّفساء إذا انقطع دمها 
ونقت املبادرُة إىل الُغسل قبل أن يطلع الفجر 
الصادق ولو توانت يف الُغسل حتى طلع الفجر 
اإلمساك  وعليها  صومها  ويبطل  آثمة  كانت 

ذلك اليوم وقضاؤه فيام بعد. 
وإن نسيت الُغسل حتى طلع الفجر مل يرض ذلك 
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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 حتى طلع الفجر. 
5. جيب عىل احلائض والنفساء قضاء ما فاهتا من 
صيام شهر رمضان أيام احليض والنفاس بعد 

شهر رمضان. 

شهر  في  اإلفطار  يرخص   لمن 
رمضان:

رمضان  شهر  إفطار  يف  خصة  الرُّ وردت 
ر  ألشخاص: منهم الشيخ والشيخة برشط تعذُّ

الصوم عليهام وكذا ذو العطاش. 
وأما لو كان الصوم عليهام حرجّيا وفيه مشقة 
عليهام  ولكن  اإلفطار  هلام  فريخص  هبا  معتدٌّ 
الفدية عن كل يوم مد )750 غرام( من الطعام 
للفقراء، ومنهم احلامل التي يرض هبا الصوم أو بام 
يف بطنها وكذا املرضعة القليلة اللبن إذا انحرص 
اإلرضاع هبا يرخص هلام اإلفطار ولكن جيب 

عليهام الفدية والقضاء فيام بعد. 
مالحظة هامة : هناك مجلة من األدعية كدعاء يا 
علي يا عظيم ودعاء االفتتاح وغريها ومجلة من 
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الصلوات واالغسال واالذكار  وأمهها ما يكون 
يف ليايل القدر وهي ليلة تسعة عشر وليلة واحد 
وعشرين وليلة ثالث وعشرين ميكن مراجعتها 
يف كتاب مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القمي رمحه 

اهلل. 
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