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مقدمة املركز

شهر  علينا  هيل  املغفرة،  وعبري  الرمحة،  بنسيم 
رمضان حامالً عبق املودة ودعوة الضيافة اإلهلية 
وزيادة  القرب  وحلظات  الرمحة  بألوان  املزينة 
نا فيه خالل السنة.  الدرجات وإصالح ما قصَّ
يف  اإلرادة  المتحان  بحق  األكرب  التحدي  انه 
الصيام والقيام، وعمل اخلري، وتنقية النفس من 
أخطائها الكثرية. وانه رياضة روحية وقهر للبدن 

وكبح وإجلام للعنص احليواين يف اإلنسان.
قد مجعنا فيه هذا الكراس املتواضع طرفا مما جاء 
عن النبي  وأهل بيته الطاهرين حول الشهر 

املبارك وجانبا من األحكام الرشعية املتعلقة.
د. السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
29شعبان 1442 هجرية
املوافق لـ 2021/3/13
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شهر رمضان

من  التاسع  الشهر  هو  املبارك،  رمضان  شهر 
شهور السنة وفق التقويم اهلجري القمري، ويعد 
إذ  املسلمني؛  املتميزة لدى  الشهور  واحدًا من 
فرض اهلل تعاىل فيه الصيام، وَحّث املسلمني عىل 
اغتنام أيامه ولياليه يف العبادة والدعاء وأعامل 

الرب 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.
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. وقيل: إن شهر رمضان مأخوذ من 
إذا حّر جوفه من شدة  رمض الصائم يرمض 

العطش.(1)
وهو الشهر الوحيد الذي كرمه القرآن الكريم 
نْزَِل فِيهِ الُْقْرآُن 

ُ
ِي أ ورصح باسمه:﴿َشْهُر َرَمضاَن الَّ

ُهدًى لِلنَّاِس  َوَبّيِناٍت ِمَن الُْهدى  َوالُْفرْقاِن َفَمْن َشِهَد 
ةٌ  ْو َع َسَفٍر فَعِدَّ

َ
ْهَر فَلَْيُصْمُه  َوَمْن اكَن َمرِيضاً أ ِمنُْكُم الشَّ

َخَر يُرِيُد اهلُل بُِكُم الُْيْسَ  َوال يُرِيُد بُِكُم الُْعْسَ  
ُ
يَّاٍم أ

َ
ِمْن أ

وا اهلَل َع ما َهداُكْم  َولََعلَُّكْم  ُ ةَ  َوِلَُكّبِ َوِلُْكِملُوا الْعِدَّ
تَْشُكُروَن 185﴾ البقرة/185.
***

يف األول منه حدثت غزوة تبوك وكانت آخر 
غزوة غزاها النبي  وسميت الفاضحة ألهنا 
  كشفت عن منافقي املدينة، وفيها قال النبي
لعيل بن ايب طالب : »انت مين مبزنلة هارون 
من موسى اال ال نيب بعدي«. وأيضا والية عهد 

اإلمام الرضا  سنة 201هـ.
السيد  املؤمنني  أم  وفاة  منه:  العارش  ويف 
وفاة  بعد  رهبا  إىل  رحلت    الكربى خدجية 

(1)املصدر نفسه، ص162.
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أول  وهي  يوما.  وثالثني  بخمسة  طالب  أيب 
أزواح الرسول  ومل يتزوج غريها يف حياهتا 
يف  أمواهلا  وبذلت  اإلسالم  إىل  سبقت  وقد 
سبيله، ويكفيها فضال أهنا أم الصديقة فاطمة 

. الزهراء
ويف الثاين عرش منه وقعت املآخاة حيث آخى 
  بني املهاجرين واألنصار واختذ  الرسول

عيل بن ايب طالب  أخا له.(1)
  احلسن اإلمام  ولد  منه  عرش  اخلامس  ويف 
الزكي يف السنة الثالثة من اهلجرة يف املدينة املنورة.
  ويف السابع عرش منه حدث معراج الرسول
البعثة حيث  السنني األوىل من  وكان ذلك يف 
ْسى بَِعبِْدهِ َلاًْل ِمَن 

َ
ِي أ نزل قوله تعاىل: ﴿ُسبْحاَن الَّ

ِي باَرْكنا َحْوَلُ  قَْص الَّ
َ
الَْمْسِجِد اْلَراِم إَِل الَْمْسِجِد األ

ِميُع اْلَِصرُي 1﴾ اإلرساء/1،   لُِنَِيُه ِمْن آياتِنا إِنَُّه هُ َو السَّ
إىل    بالنيب »عرج  قال    اهلل عبد  أيب  عن 
السماء مائة وعشرين مرة ما من مرة ال وقد 
واألئمة  على  بوالية    النيب اهلل   أوصى 
بالفرايض«.(2)  أوصاه  مما  أكثر  بعده   من 

(1) بن تغري بردي،وقائع الشهور ص176.
(2) بصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ ( الصفار )، ص 

.99
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وأيضا حدثت معركة بدر الكربى يف السنة الثانية 
للهجرة وقيل أهنا حديث يف 19 رمضان، كان 
عدد املسلمني فيها 313 وشهدائهم 9 إىل 14 
والكّفار عددهم 950 وقتالهم 70 وأرساهم 
أيب  بن  عيل  قتلهم  قتالهم  ونصف  أيضا   70

طالب  وشارك البقية يف النصف اآلخر.(1)
ويف التاسع عرش منه جرح أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب  رضبه امللعون ابن ملجم املرادي 
الصبح  صالة  يف  كان  عندما  مسموم  بسيف 

بمسجد الكوفة.
ويف 20 منه كان فتح مكة سنة 8 للهجرة وكان 
عدد املسلمني 12 ألف ويف هذا اليوم صعد أمري 
  عىل كتف النبي  املؤمنني عيل بن أيب طالب
بأمره  ليحطم األصنام يف الكعبة ولنعم ما 

قال الشاعر:
مدحــًا لعــيل  يف  قــل  يل:  قيــل 

موصــده نــارًا  خيمــد  ذكــره 
امــرء مــدح  يف  أقــدم  ال  قلــت 

عبــده أن  إىل  اللــب  ذو  ضــّل 

(1) ابن سعد، الطبقات الكربى، ج2 ص21.
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لنــا: قــال  املصطفــى  والنبــي 
صعــده ملــا  املعــراج  ليلــة 

يــده ظهــري  عــىل  اهلل  وضــع 
بــرده قــد  إن  القلــب  فأحــّس 

أقدامــه واضــٌع  وعــيلٌّ 
يــده(1) اهلل  وضــع  حمــّل  يف 
»اليوم  املسلمني  شعار  كان  مكة  فتح  وعند 
يوم امللحمة« فقال رسول اهلل : »اليوم يوم 

املرمحة«.
ويف واحد وعرشين منه استشهد أمري املؤمنني 
عيل بن ايب طالب  سنة اربعني للهجرة مقارنا 
لطلوع الفجر عن 63 سنة ومحل نعشه احلسنان 
عىل ما أوصامها  وتركوا مقدمه ترفعه املالئكة 
وساروا به حتى نزل يف ظهر الكوفة (النجف) 
فصلوا عليه وإذا هناك قربا جاهزا فيها ساجة 
مكتوب عليها:»بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا قرب 
حفره نوح لعلي بن ايب طالب وصي حممد«.(2) 
  احلسن اإلمام  بويع  اليوم  هذا  نفس  ويف 

باخلالفة.
ويف ثالث وعرشين منه نزول القرآن الكريم.

(1) الشيخ األميني، الغديرج 7 الصفحة 12.
(2) ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب، ج2 ص388.
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 أسامء 
شهر رمضان

لقد وردت أسامء كثرية لشهر رمضان املبارك يف 
نصوصنا الدينية كاألحاديث الرشيفة واألدعية 
املأثورة، غري أن بعضها تشري إىل صفة من صفات 
هذا الشهر أو تشري إىل عظمة هذا الشهر، وبعضها 
تشري إىل بعض خصائص هذا الشهر الكريم، 

وبنظرة رسيعة إستخرجنا األسامء التالية:
شهر اهلل.. 1
شهر الصرب.. 2
شهر الصيام.. 3
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
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 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 األعامل.. 21

 خصوصية الصيام 
يف شهر رمضان

ُجعل  َفِلَم  قال  فإن   ... « : قال االمام الرضا
سائر  دون  خاصة  رمضان  شهر  يف  الصوم 
الشهور؟ قيل: ألن شهر رمضان هو الشهر الذي 
أنزل اهلل تعاىل فيه القرآن، وفيه فرق بني احلق 
َِي  والباطل، كما قال اهلل تعاىل: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن اَلّ
ليلة  وفيه   , ُنّبئ حممد  وفيه  الُْقْرآُن...﴾  فِيهِ  نزَِل 

ُ
أ

القدر اليت هي خري من ألف شهر، و﴿فِيَها ُيْفَرُق ُكُّ 
ْمٍر َحِكيٍم﴾ وفيها رأس السنة اليت ُيقّدر فيها ما 

َ
أ

يكون يف السنة من خري أو شر أو مضّرة أو منفعة 
أو أجل، ولذلك مسيت ليلة القدر«.(1)

(1) الصدوق، علل الرشايع ص 270.
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شهر ضيافة اهلل
 : قال: » قال رسول اهلل  عن االمام الصادق
شهر  وهو  )عزوجل(  اهلل  شهر  رمضان  شهر 
يضاعف اهلل فيه احلسنات وميحو 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 
على سائر الشهور، وال يكونن شهر رمضان يوم 

صومكم كيوم فطركم«(1).
وروي أّن رسول اهلل  ملا حرض شهر رمضان 
وذلك لثالث بقني من شهر شعبان قال لبالل: 
الناس«. فجمع الناس ثم صعد املنرب  » ناِد يف 
فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: » أيها الناس إن 
هذا الشهر قد حضركم 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 

(1) الصدوق، فضائل األشهر الثالثة، ص 95.
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اهلل ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له 
فأبعده اهلل«(1).

وعن اإلمام الرضا عن آبائه قال: » قال رسول 
:  اهلل

اهلل  يضاعف  عظيم  شهر  رمضان  شهر  إن 
فيه  ويرفع  السيئات  فيه  وميحو  احلسنات  فيه 
الدرجات، من تصدق يف هذا الشهر بصدقة غفر 
اهلل له، ومن أحسن فيه إىل ما ملكت ميينه غفر اهلل 

له. 
 : مث قال

إن شهركم هذا ليس كسائر الشهور، إذا أقبل 
إليكم أقبل بالربكة والرمحة، وإذا أدبر عنكم أدبر 
بغفران الذنوب، هذا شهر احلسنات فيه مضاعفة، 
وأعمال اخلري فيه مقبولة، ومن صلى منكم يف 
هذا الشهر هلل ركعتني يتطوع هبما غفر اهلل له. مث 
قالعليه السالم: إن الشقي حق الشقي من خرج 
عنه هذا الشهر ومل يغفر ذنوبه فحينئذ خيسر حني 

يفوز املحسنون جبوائز الرب الكرمي«.(2)

(1) الصدوق، األمايل، ص 144.
(2) الصدوق، فضائل األشهر الثالثة، ص 73.
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  ُخطبة النبي 
حول شهر رمضان

َضا  َعْن آَباِئهِ  َعْن َعيِلٍّ  َقاَل إِنَّ  َعِن الرِّ

َرُسوَل اهللِ  َخَطَبنَا َذاَت َيْوٍم َفَقاَل:

ِة 
َ
ك َبَ

ْ
ُْكْم َشْهُر اهللِ بِال َبَل إِلَ

ْ
ق
َ
ْد أ

َ
اُس: إِنَُّه ق ا النَّ َ أَيُّ

َضُل 
ْ
ف
َ
َمْغِفَرةِ، َشْهٌر ُهَو ِعْنَد اهللِ أ

ْ
َو الرَّْحَِة َو ال

َضُل 
ْ
ف
َ
َاِلِه أ

َ
يَّاِم، َو ل

َ ْ
َضُل ال

ْ
ف
َ
يَّاُمُه أ

َ
ُهورِ، َو أ الشُّ

اَعِت. َضُل السَّ
ْ
ف
َ
َياِل، َو َساَعتُُه أ

َّ
الل

ُتْم 
ْ
ِة اهللِ، َو ُجِعل

َ
 ِضَياف

َ
ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم فِيِه إِل

ْنَفاُسُكْم فِيِه تَْسبِيٌح، 
َ
رَاَمِة اهللِ، أ

َ
ْهِل ك

َ
فِيِه ِمْن أ

ُكْم فِيِه َمْقُبوٌل، 
ُ
َو نَْوُمُكْم فِيِه ِعَباَدٌة، وََعَمل

وا اهلَل َربَُّكْم 
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
َوُدَعُؤُكْم فِيِه ُمْسَتَجاٌب، ف

َقُكْم 
ِّ
يُوَف ْن 

َ
أ َطاِهَرٍة  وٍب 

ُ
ل
ُ
َوق ٍة 

َ
َصاِدق بِنِيَّاٍت 

ُحرَِم  َمْن  ِقَّ  الشَّ إِنَّ 
َ
ف كَِتابِِه،  َوةِ 

َ
َوتِل لِِصَياِمِه 

َعِظيِم.
ْ
ْهِر ال ُغْفرَاَن اهللِ ِف َهَذا الشَّ
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ُجوَع  فِيِه  َعَطِشُكْم  َو  ِبُوِعُكْم  ُروا 
ُ
ك

ْ
وَاذ

وا َعَ ُفَقرَائُِكْم 
ُ
ق ِقَياَمِة وََعَطَشُه، َو تََصدَّ

ْ
يَْوِم ال

وَارَْحُوا  ْم، 
ُ
كَِباَرك ُروا 

ِّ
َوَوق َوَمَساكِينُِكْم، 

وَاْحَفُظوا  رَْحاَمُكْم، 
َ
أ وا 

ُ
َوِصل ْم، 

ُ
ِصَغاَرك

ِْه  إِلَ انلََّظُر  َيِلُّ   
َ

ل ا  َعمَّ وا  َوُغضُّ ِسنََتُكْم، 
ْ
ل
َ
أ

ِْه  إِلَ اِلْستَِماُع  َيِلُّ   
َ

ل ا  وََعمَّ ْم، 
ُ
بَْصاَرك

َ
أ

ْسَماَعُكْم.
َ
أ

ْيَتاِمُكْم، 
َ
ْ َعَ أ ْيَتاِم انلَّاِس ُيَتَحنَّ

َ
َنَُّنوا َعَ أ

َ
َوت

ِْه  إِلَ وَاْرَفُعوا  ُذنُوبُِكْم،  ِمْن  اهللِ   
َ

إِل َوتُوُبوا 

إِنََّها 
َ
تُِكْم، ف

َ
اِت َصل

َ
ْوق

َ
ِف أ َعءِ  يِْديَُكْم بِادلُّ

َ
أ

اَعِت َيْنُظُر اهلُل َعزَّ وََجلَّ فِيَها بِالرَّْحَِة  َضُل السَّ
ْ
ف
َ
أ

بِّيِهْم إَِذا نَاَدوْهُ، 
َ
 ِعَباِدهِ، ُيِيُبُهْم إَِذا نَاَجوْهُ، َو يُل

َ
إِل

ُهْم إَِذا َدَعوْهُ.
َ
وهُ، َويَْسَتِجيُب ل

ُ
ل
َ
َويُْعِطيِهْم إَِذا َسأ

ْعَمالُِكْم 
َ
ْنُفَسُكْم َمْرُهونٌَة بِأ

َ
اُس: إِنَّ أ ا النَّ َ أَيُّ

ِمْن  ٌة 
َ
ِقيل

َ
ث ْم 

ُ
َوُظُهوَرك ْم، 

ُ
بِاْستِْغَفارِك وَها 

ُّ
َفُفك
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ُسُجوِدُكْم،  بُِطوِل  َعْنَها  ُفوا  َخفِّ
َ
ف ْم 

ُ
ْوزَارِك

َ
أ

َب  ُيَعذِّ  
َ

ل ْن 
َ
أ تِِه  بِِعزَّ َسَم 

ْ
ق
َ
أ اهلَل  نَّ 

َ
أ ُموا 

َ
وَاْعل

 يَُروَِّعُهْم بِانلَّارِ 
َ

ْن ل
َ
اِجِديَن وَأ نَي وَالسَّ

ِّ
ُمَصل

ْ
ال

ِمنَي.
َ
َعال

ْ
يَْوَم َيُقوُم انلَّاُس لَِربِّ ال

 ِف 
ً
 ُمْؤِمنا

ً
َر ِمْنُكْم َصائِما اُس: َمْن َفطَّ ا النَّ َ أَيُّ

ُ بَِذلَِك ِعْنَد اهللِ ِعْتُق نََسَمٍة، 
َ

ْهِر َكَن ل َهَذا الشَّ

َوَمْغِفَرٌة لَِما َمَض ِمْن ُذنُوبِِه.

َنا َيْقِدُر َعَ َذلَِك.
ُّ
يَْس ُك

َ
ل
َ
قِيَل: يَا َرُسوَل اهللِ ف

ْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، اتَُّقوا انلَّاَر 
َ
َفَقالَ : اتَُّقوا انلَّاَر َو ل

َبٍة ِمْن َماٍء. ْو بَِشْ
َ
َو ل

ْهِر  الشَّ َهَذا  ِف  ِمْنُكْم  َن  َمْن َحسَّ اُس:  النَّ ا  َ أَيُّ

َاِط يَْوَم تَِزلُّ فِيِه  ُ َجوَازاً َعَ الصِّ
َ

َقُه َكَن ل
ُ
ُخل

ْت 
َ
ك

َ
ا َمل ْهِر َعمَّ َف ِف َهَذا الشَّ َداُم، َوَمْن َخفَّ

ْ
ق
َ ْ
ال

فَّ فِيِه 
َ
ْيِه ِحَسابَُه، َوَمْن ك

َ
َف اهلُل َعل يَِميُنُه َخفَّ

رََم 
ْ
ك

َ
َقاهُ، َوَمْن أ

ْ
فَّ اهلُل َعْنُه َغَضَبُه يَْوَم يَل

َ
َشَّهُ ك
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َوَمْن َوَصَل  َقاهُ، 
ْ
يَل يَْوَم  َرَمُه اهلُل 

ْ
ك

َ
أ  

ً
يَتِيما فِيِه 

َقاهُ، َوَمْن 
ْ
ُه اهلُل بِرَْحَتِِه يَْوَم يَل

َ
فِيِه رَِحَُه َوَصل

َقاهُ، 
ْ
َطَع اهلُل َعْنُه رَْحََتُه يَْوَم يَل

َ
َطَع فِيِه رَِحَُه ق

َ
ق

ُ بَرَاَءةً ِمَن 
َ

َتَب اهلُل ل
َ
ٍة ك

َ
َع فِيِه بَِصل َوَمْن َتَطوَّ

دَّى 
َ
وَاُب َمْن أ

َ
ُ ث

َ
 َكَن ل

ً
ْرضا

َ
دَّى فِيِه ف

َ
انلَّارِ، َوَمْن أ

ُهورِ، َوَمْن  ِمَن الشُّ ِريَضًة فِيَما ِسوَاهُ 
َ
َسْبِعنَي ف

َل اهلُل ِمزيَانَُه يَْوَم  َّ َثقَّ ةِ َعَ
َ

ل َثَ فِيِه ِمَن الصَّ
ْ
ك

َ
أ

ُقْرآِن 
ْ
 فِيِه آيًَة ِمَن ال

َ
َموَازِيُن، َو َمْن تَل

ْ
ِفُّ ال

َ
ت

ُقْرآَن ِف َغْيِهِ ِمَن 
ْ
ْجِر َمْن َخَتَم ال

َ
ُ ِمْثُل أ

َ
َكَن ل

ُهورِ. الشُّ

ْهِر  الشَّ َهَذا  ِف  َناِن  ِ
ْ

ال بْوَاَب 
َ
أ إِنَّ  انلَّاُس  يَُّها 

َ
أ

َقَها َعْنُكْم، 
ِّ
 ُيَغل

َ
ْن ل

َ
وا َربَُّكْم أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ُمَفتََّحٌة ف

 
َ

ْن ل
َ
وا َربَُّكْم أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
َقٌة ف

َّ
بْوَاَب انلِّيَاِن ُمَغل

َ
َو أ

وا 
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ٌة ف

َ
ول

ُ
َياِطنَي َمْغل ْيُكْم، َو الشَّ

َ
ُيَفتَِّحَها َعل

ْيُكْم.
َ
َطَها َعل

ِّ
 يَُسل

َ
ْن ل

َ
َربَُّكْم أ
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ُت: يَا َرُسوَل 
ْ
ُمْؤِمننِيَ : َفُقْمُت َفُقل

ْ
ِمُي ال

َ
اَل أ

َ
ق

ْهِر؟ ْعَماِل ِف َهَذا الشَّ
َ ْ
َضُل ال

ْ
ف
َ
اهللِ َما أ

َهَذا  ْعَماِل ِف 
َ ْ
َضُل ال

ْ
ف
َ
أ ََسِن،  بَا الْ

َ
أ يَا  َفَقاَل: 

َوَرُع َعْن َمَارِِم اهللِ.
ْ
ْهِر ال الشَّ

 خطبة األمام عيل )ع( 
يف بيان فضل شهر رمضان

عن  الربعي  مسعدة  عن  مسلم  بن  هارون 
آبائه  عن  أبيه  عن  حممد  بن  جعفر  الصادق 
عليهم السالم قال : خطب أمري املؤمنني عليه 
 السالم يف أول يوم من شهر رمضان يف مسجد
وأرشفها  احلمد  بأفضل  اهلل  فحمد  الكوفة 

وأبلغها واثني عىل بأحسن الثناء:
له اهلُل ع  أيُّها انلّاس، إنَّ هذا الّشهر شهٌر فضَّ
َفْضلِنا أهَل ابليت ع سائر 

َ
هور ك سائر الشُّ

انلّاس.
ماء وأبواَب الرّحة  وهو شهٌر يفَتح فيه أبواب السَّ

ويُغلق فيه أبواب انلِّيان.
فيه  ويُستجاب  انلِّداء  فيه  يُسَمع  شهٌر  وهو 
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ادلُّعء ويُرَحم فيه ابلاكء.
وهو شهٌر فيه للٌة نزلِت امللئكُة فيها من 
ائمات بإذن  ائمني والصَّ ُم ع الصَّ

ِّ
ماء، فتُسل السَّ

ر  رّبهم إل مطلع الفجر؛ ويه للُة القدر، قدَّ
فيها ولييت قبل أن ُخلَِق آدم عليه السلم 
بألَف عم، صياُم يوِمها أفضُل ِمن صيام ألِف 
شهر، والعمُل فيها أفضُل من العمِل ف ألف 

شهر.
ع 

ُ
َطل

َ
ل رمضان  شهر  شموَس  إنَّ  الّناس،  ا  أيُّ

ُع 
ُ
َطل

َ
ائمات، وإنَّ أقمارَه ل ائمني والصَّ ع الصَّ

 
َّ

هر إل عليهم بالرّحة، وما من يوٍم وللة من الشَّ
ماء ع هذه  والِبُّ من اهلل تعال يتناثُر من السَّ
رُم ع اهلل 

َ
الّمة، فَمن ظفر من نثارِ اهلل بدّرٍة ك

 جعَل الّنَة 
َّ

رَُم عبٌد ع اهلل إل
َ
يوَم يلقاه، وما ك

مثواه.
أيّاُمه  هور؛  ليس كلشُّ إنَّ شهَركم  اهلل،  عباَد 
يال وساعتُه 

ّ
الل أفضُل  اليّام ولاله  أفضُل 
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أفضُل الّساعت.
هو شهٌر الّشياطنُي فيه مغلولٌة مبوَسة.

واآلجاَل،  الرزاَق  فيه  اهلل  يزيُد  شهٌر  هو 
َد بيتِِه.

ْ
ويَكتب فيه َوف

وهو شهٌر ُيْقَبُل أهُل اإليماِن باملغفرةِ والّرضواِن 
ياِن ومرضاِت امللِك ادليَّان. ْوِح والرَّ والرَّ

ائم: ا الصَّ أيُّ

تدبَّر أمَرك، فإنَّك ف شهرِك هذا ضيُف ربِّك.
انظر كيف تكون ف للِك ونهارِك، وكيف 

تفُظ جوارَحك عن معايص ربِّك.
وبانلَّهارِ   

ً
نائما يل 

َّ
بالل تكون  ل  أْن  انظر 

اغفلً فينقيَض شهُرَك وقد بَِقَ عليك وِْزُرَك، 
ائمني أجوَرهم من  فتكوَن عند استيفاء الصَّ
ْوزِهم بكرامة مليِكهم من 

َ
اخلارسين، وعند ف

املحرومني، وعند سعادتِهم بمجاورة ربِّهم من 
الَمطرودين.

ائم: ا الصَّ أيُّ
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إْن ُطرِْدَت عن باِب مليِكك فأيَّ باٍب تقصد، 
ك، وإْن 

ُ
وإْن َحَرَمَك ربُّك فَمن ذا اذلي يرزق

َك 
َّ
أذل وإْن  يُكِرُمك،  اذلي  ذا  فَمن  أهانك 

ك فَمن ذا اذلي 
َ
فَمن ذا اذلي يُِعزَُّك، وإْن َخَذل

يَنُصك، وإْن لم يقبلك ف ُزْمَرةِ َعبيِده فإل َمْن 
َك عثتَك فَمن 

ْ
ترِجُع بعبوديَّتَِك، وإْن لم يُِقل

ه فماذا  ترجو لُِغفران ذنوبَِك، وإْن طابَلَك حبقِّ
ُتك؟ يكون ُحجَّ

ائم: أيُّها الصَّ
تقرَّب إل اهلل بتلوة كتابِه ف ْللَِك ونهارك، 
هِل 

َ
ٌع يوم القيامة ل فإنَّ كتاَب اهللِ شافٌِع ُمَشفَّ
تلوته، فيعلوَن درجات الّنة بقراءة آياتِه.

ائم: بشِّ أيُّها الصَّ
 فإنَّك ف شهٍر صياُمك فيه مفروض، وَنَفُسَك 
فيه تسبيح، ونَْوُمك فيه عبادة، وطاعُتَك فيه 
مقبولة، وذنوُبك فيه مغفورة، وأصواتَُك فيه 

مسموعة، ومناجاتَُك فيه مرحومة.
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ولقد سمعُت حبييب رسوَل اهلل صّل اهلل عليه 
م يقول: إنَّ هللِ تبارك وتعال عند فِْطِر 

ّ
وآل وسل

لكِّ للٍة من شهر رمضان ُعَتقاَء من انلّار ل 
ِم الَغْيِب عنده، 

ْ
 اهلل، هو ف ِعل

ّ
يعلُم عدَدهم إل

ْعَتق 
َ
فإذا كن آخُر للٍة منه أعتَق فيها مثَل ما أ

ف مجيِعه.
فقام إليه رجٌل من مهدان، فقال: يا أمرَي املؤمنني، 
ثَك به حبيُبَك يف شهر رمضان. فقال: ِزْدنا ممّا حدَّ

نعم، سمعُت أيخ رسوَل اهللِ وابَن عمِّ رسوَل 
َحِفَظ 

َ
اهلل  يقول: َمْن صام شهر رمضان ف

فيه نْفَسه من املحارم دخل النَّة.
ثك به  قال اهلمدايّن: يا أمري املؤمنني، ِزدنا ممَّا حدَّ
ك يف شهر رمضان. قال: نعم،  أخوك وابُن عمِّ
سمعُت خلييل رسوَل اهلل  يقول: َمن صام 

 دخل الّنة.
ً
 واحتسابا

ً
شهر رمضان إيمانا

ثك به  قال اهلمدايّن: يا أمري املؤمنني، ِزْدنا ممَّا حدَّ
خليُلك يف هذا الّشهر. فقال:

واآلخرين رسوَل  لني  الوَّ سيَِّد  نعم، سمعُت 
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اهلل  يقول: َمن صاَم شهَر رمضان فلم يُفِطر 
ف يشٍء من لاِله ع حراٍم َدخل الّنة.

ثك به  فقال اهلمدايّن: يا أمرَي املؤمنني، ِزدنا ممّا حدَّ
لني واآلخرين يف هذا الّشهر. فقال:  سيُِّد األوَّ

واملرَسلني  النبياء  أفضل  سمعُت  نعم، 
بني يقول: إنَّ سيَِّد الوصيِّني  وامللئكِة املقرَّ

هور. يُقَتُل ف سيِِّد الشُّ
هور وَمْن  فقلُت: يا رسوَل اهلل، وما سيُِّد الشُّ

سيُِّد الوصيِّني؟
هور فشهُر رمضان، وأّما سيُِّد  ا سيُِّد الشُّ قال: أمَّ

الوصيِّني فأنَت يا ّع.
اكئٌن؟

َ
فقلُت: يا رسوَل اهلل، فإنَّ ذلك ل

، إنَّه ينبعُث أشىق أمَّيت شقيُق  قال: إي وربِّ
عقِر ناقِة ثمود، ثمَّ يرِضُبك رضبًة ع فِْرقِك 

تضُب منها ليتك.
بابلاكء وانلَّحيب، فقطع عليه  انلّاس  فأخذ 

السلم خطبَته ونَزل«.(1)

(1) فضائل األشهر الثالثة، الشيخ الصدوق، ص 107.
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ياُم يف شهر   عىل من جيب الصِّ
رمضان

جيب الصيام يف شهر رمضان عىل كل من حتققت 
فيه األمور التالية:

أوال: البلوغ الرشعي، 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. 
ثانيا وثالثاـ العقل، وعدم اإلغامء: فال جيب الصيام 
عىل من فقد عقله أو أصيب باإلغامء 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 
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الليل بأن فاجأه من الليل حتى طلع الفجر مل جيب 
عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق يف الصباح كام ال 

جيب عليه القضاء. 
رابعاـ نقاء املرأة من دم احليض والّنفاس يف متام 
النهار، وسيأيت تفصيٌل أكثر يف أحكام احلائض يف 

شهر رمضان. 
به  يتم  رضراً  بالصوم  الترضر  عدم  خامساـ 

العقالء، وهو قسمني:
األول: تضرر 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 انحص هبا اإلرضاع ويتسبب 
جيب  ال  رضيعها  ويترضر  لبنها  بقلة  الصوم 
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 ضرر معتد به يف النفس أو العرض أو 
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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 يقتص 
عىل احلد األدنى من األكل والرشب وجيب عليه 
القضاء فيام بعد شهر رمضان.    جمرد الضعف 

بشكل عام ال يسوغ اإلفطار مطلقا. 
سابعا: احلرض وما بحكمه، فال جيب الصوم عىل 
من كان يف سفر تقص 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 
تقص فيه الصالة مثل كثري السفر واملقيم عرشة 
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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. 
بـ  تسمى  أمور  عن  واالجتناب  اإلمساك  ثانيا: 

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

املفطرات فهي: 
 األكل والشرب وإن كانا قليلني.   ما يبقى 

من األكل بني األسنان ال جيوز ابتالعه. 
أو  الزوجية  باملبارشة  سواء  اجلنابة،  تعمد   

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



29

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 
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. 
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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
اإلفطار يف هنار شهر رمضان عىل املحرم كرشب 
نا أو االستمناء املحّرم يوجب كفارَة  اخلمر أو الزِّ

اجلمع بني األمور الثالثة املتقدمة. 
3. من أبطل صوَمه بارتكاب يشٍء من املفطرات 
جيب عليه اإلمساك بقية الوقت الباقي إىل الليل. 

4. إذا شكَّ يف طلوِع الفجر (الشك هو االحتامل 
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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 

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). 
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 أحكام املجنب يف 
شهر رمضان

قبل  النوم  له  جيوز  فهل  ليال  أجنب  من   .1
االغتسال من اجلنابة؟ 

ال جيوز 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 باالحتالم (يف 
النوم) ال يرض ذلك بصحة صومه وال جيب عليه 

املبادرة فورًا للُغسل وجيوز له تأخريه. 
الُغسل حتى طلع  4. من أجنب ليال ثم نيَس 
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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. 

فساء   أحكام احلائض والنَّ
يف شهر 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 

بصحة صومها. 
4. إذا حصل النَّقاء يف وقت ال يسع معه الُغسل 
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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. 

 ملن يرخص اإلفطار 
يف شهر 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 انحص 
اإلرضاع هبا يرخص هلام اإلفطار ولكن جيب 

عليهام الفدية والقضاء فيام بعد. 

الصيام وجائحة كورونا
أصدر مكتب املرجع الديني األعىل السيد عيل 
احلسيني السيستاين دام ظله، استفتاًء حول صيام 
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شهر رمضان املبارك مع انتشار فريوس كورونا، 
وفيام ييل النص الكامل لالستفتاء كام ورد من 

مكتبه:
السؤال:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل 

السيستاين دام ظله
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يقرتب شهر رمضان املبارك و فريوس كورونا 
املناطق،  خمتلف  يف  االنتشار  يواصل  يزال  ال 
واالطباء يوصون برشب املاء يف فرتات متقاربة 
الفريوس اخلطر،  لتقليل احتامل االصابة هبذا 
ألن قلة املاء يف اجلسم تقلل من مناعته، وجفاف 
احللق لو وصل اليه الفريوس يفسح له املجال 
لالنتقال اىل اجلهاز التنفيس، يف حني أن رشب 
املاء يساعد يف نزوله اىل املعدة والقضاء عليه فيها، 
فهل يسقط صيام شهر رمضان عن املسلمني يف 

هذه السنة هبذا السبب؟
اجلواب:

بسم اهلل الرمحن الرحيـم
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اّن وجوب صيام شهر رمضان تكليف فردي، 
فكل شخص توفرت فيه رشوط الوجوب لزمه 
الصيام بغض النظر عن وجوبه عىل اآلخرين أو 
عدم وجوبه عليهم. فاذا حّل شهر رمضان القادم 
عىل مسلم وخاف من أن يصاب بالكورونا إن 
صام ولو اختذ كافة اإلجراءات االحتياطية سقط 
عنه وجوبه بالنسبة اىل كل يوم خيشى إن صامه 
أن يصاب باملرض. وإذا أمكنة تضعيف درجة 
احتامل اإلصابة حتى يصبح مما ال يعتد به عند 
العقالء ـ ولو من خالل البقاء يف البيت وعدم 
واستخدام  قرب  عن  باآلخرين  االختالط 
الكاممة والكفوف الطبية ورعاية التعقيم املستمر 
ونحو ذلكـ  ومل يكن عليه يف ذلك حرج بالغ ال 

يتحمل عادة مل يسقط عنه وجوب الصيام.

وأما ما ذكر من ان األطباء يوصون برشب املاء يف 
فرتات متقاربة تفاديًا لقلة املاء يف اجلسم وجفاف 
اإلصابة  احتامل  من  يرفعان  ألهنام  ـ  احللق 
وجوب  من  يمنع  ال  فهو  ـ  كورونا  بفريوس 
الصوم اال بالنسبة اىل من بلغه ذلك فخاف من 
اإلصابة باملرض إن صام ومل جيد طريقًا لتقليل 
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ولو  ـ  اخلوف  معه  يصدق  ال  بحيث  احتامهلا 
بالبقاء يف املنزل واختاذ سائر السبل االحتياطية 
املتقدمة ـ وأما غريه فال بد من أن يصوم. علاًم 
انه ربام يمكن تفادي قلة املاء يف اجلسم يف حال 
والفواكه  اخلرضوات  أكل  خالل  من  الصيام 
الغنية باملياه كاخليار والبطيخ األمحر قبل الفجر، 
كام يمكن تفادي جفاف احللق بمضغ العلك 
اخلايل من السكر ـ برشط عدم تفتت اجزائه يف 
الفم ونزوله اىل اجلوفـ  فان مضغ العلك يؤدي 
اىل زيادة إفراز لعاب الفم وال مانع من بلعه يف 
حال الصيام. وبذلك يظهر ان الذين يسعهم ترك 
العمل يف شهر رمضان والبقاء يف املنزل بحيث 
يأمنون اإلصابة باملرض ال يسقط عنهم وجوب 
الصيام، وأما الذين ال يسعهم ترك أعامهلمـ  ألي 
سبب كانـ  فإن خافوا من اإلصابة بالفريوس مع 
ترك رشب املاء يف فرتات متقاربة يف النهار ومل 
يمكنهم اختاذ إجراء آخر يأمنون معه من اإلصابة 
به مل جيب عليهم الصيام، وإن مل جيز هلم التجاهر 
املعلوم ان صيام  العام. ومن  املأل  باإلفطار يف 
وال  الرشعية  الفرائض  أهم  من  رمضان  شهر 
جيوز تركه اال لعذر حقيقي، وكل انسان أعرف 
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بحال نفسه يف أن له عذرًا حقيقيًا يف ترك الصيام 
أو ال.

***
مالحظة هامة: هناك مجلة من األدعية كدعاء يا 
علي يا عظيم ودعاء االفتتاح وغريها ومجلة من 
الصلوات واألغسال 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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