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بسم اهلل الرمحن الرحيم
َكَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكْم  ُكتَِب  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا 
امًا  َأيَّ   َتتَُّقوَن  ُكْم  َلَعلَّ َقْبلُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعَل  ُكتَِب 
ٌة  َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضًا َأْو َعَل َسَفٍر َفِعدَّ
اٍم ُأَخَر َوَعَل الَِّذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكنٍِي  ِمْن َأيَّ
َع َخْيًا َفُهَو َخْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌ َلُكْم  َفَمْن َتَطوَّ
فِيِه  ُأنِزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  َشْهُر    َتْعَلُموَن  ُكنُتْم  إِْن 
َواْلُفْرَقاِن  َدى  اْلُ ِمْن  َوَبيِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن 
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريضًا َأْو  َفَمْن َشِهَد ِمنُْكْم الشَّ
اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلل بُِكْم اْلُيْسَ َوال  ٌة ِمْن َأيَّ َعَل َسَفٍر َفِعدَّ
وا اهلل َعَل َما  ُ َة َولُِتَكبِّ ُيِريُد بُِكْم اْلُعْسَ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

.(1(ُكْم َتْشُكُروَن َهَداُكْم َوَلَعلَّ

)1) سورة البقرة: آية183- 185.
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المقدمة: 
واحلظوة  الكبري  القوي  إىل  باالستناد  الشعور  أن  الواضح  من 
برضاه يشيع يف النفس ويف الروح رضا، إذ يقول سبحانه وتعاىل: 
َتْطَمئِنُّ  اهلل  بِِذْكِر  َأال  اهلل  بِِذْكِر  ْم  ُقُلوُبُ َوَتْطَمئِنُّ  آَمنُوا  الَِّذيَن 
الرتباطه  نتيجة  وهدوء،  باطمئنان  الصائم  ويشعر   .(1(اْلُقُلوُب
باهلل تعاىل خالق األكوان؛ ألن الصائم يف ضيافة اهلل سبحانه وتعاىل 

ويقع حتت الرمحة والرمحانية.
ويعّرفنا  العبادات،  بظواهر  التعبد  إىل  يدعونا  الكريم  والقرآن 
يعرفنا  الصيام  بعض أرسارها يف بعض األحيان، ففي خصوص 
له  وما  املبارك  الشهر  هذا  وخصوصيات  وختامه،  وبدايته  أصله 

من أرسار، وما له من أبعاد نفسية وروحية وأخالقية واجتامعية.
الصيام عالقة، يصل  بينه وبني  اإلنسان وحتدث  عندما يصوم 
تعاىل،  اهلل  من  يقّرب  الصيام  وباطن  الصيام،  باطن  إىل  بالتدريج 
وَتَعاَل  َتَباَرَك  اهلل  )إِنَّ  َقاَل:   َعْبِد اهلل َأِب  َعْن  بَّاِح  الصَّ َأِب  َعن 
ْوُم ِل وَأَنا َأْجِزي َعَلْيه()2). وهذا التعبري خاص بالصيام  َيُقوُل الصَّ

)1) سورة الرعد: آية28.
)2) الكايف للكليني: ج4، ص63.
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من  صيامه  يف  اإلنسان  ويتدرج  العبادات،  بقية  يف  يأت  ومل  فقط 
الدرجة الدنيا يف معرفته لألرسار إىل الدرجة العليا التي هي لقاء 
احلق سبحانه، ولعبارة »الصوم يل«، خصوصية يريد اهلل أن يبينها، 
الفجر  منذ  يمسك  واإلنسان  وتعاىل  سبحانه  هلل  ملك  فالصيام 
اخلاص  لألجر  يسعى  هبا  للصائم،  درجة  وهذه  الغروب،  حتى 
ْم  اِت َأنَّ َلُ اِلَ ْ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ وأن يدخل اجلنة، َوَبشِّ

.(1(...تَِها األَْنَاُر ِري ِمْن َتْ َجنَّاٍت َتْ
ويشعر  اإلفطار،  وقت  حلول  يف  وتفكريه  مّهه  كان  فمن 
باالرتياح عند إفطاره وكأنه انتهى من عذاب الصيام، ال يصل إىل 
عز  اهلل  لقاء  إىل  وال  اإلهلية،  ومنحته  الروحي  وبعده  الصيام  رّس 
وجل، فإىل جانب أحكام الصيام وآدابه اخلاصة به، هناك رس وهو 
ِل  ْوُم  )الصَّ احلديث:  فهذا  وجّل،  عّز  اهلل  وهو  أال  املحبوب  لقاء 
وَأَنا َأْجِزي َعَلْيه(، يوجد الشوق يف اإلنسان ومن ثم جيعله عاشقًا، 
فاإلنسان بغري الشوق ال يتحرك وال يسعى، وعندما يكون الصيام 

هلل ال يتطلع املؤمن إال هلل الذي يعطي للصائم الثواب.
عىل  اشتملت  عبادة  فهو  عظيمة،  منزلة  اإلسالم  يف  وللصيام 

)1) سورة البقرة: آية 25.
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أرسارًا  واملصلحون  املوّجهون  منها  اقتبس  جليلة،  خصائص 
واجتامعية  وسلوكية  صحية  تربية  من  جسيمة  وفائدة  عظيمة 
ومعروف،  متداول  هو  مما  ذلك  غري  إىل  اآلخر،  بعوز  وإحساس 
اليانعة  ثامره  من  نقتطف  أن   نحاول  األسطر  هذه  يف  ونحن 
للصيام  اإلجياب  األثر  حول  لطيفة  وإشارات  قليلة،  مجاًل 
 األعظم النبي  منها  جلملة  أشار  كام  املختلفة،   بإبعاده 
يف آخر مجعة من شهر شعبان، وقد ُذكر فيها أمهية الصوم ودوره 

الرتبوي والنفيس، وآثاره االجتامعية.
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خطبة الرسول في استقبال شهر رمضان المبارك: 
عن أمري املؤمنني  أنه قال: إّن رسوَل اهللِ خطبنا ذاَت 
َكِة  بِاْلَبَ اهللِ  َشْهُر  إَِلْيُكْم  َأْقَبَل  َقْد  ُه  إِنَّ النَّاُس:  ا  َ )َأيُّ  :فقال يوٍم 
اُمُه َأْفَضُل  ُهوِر، َوَأيَّ ِة َواْلَْغِفَرة، َشْهٌر ُهَو ِعنَْد اهللِ َأْفَضُل الشُّ مْحَ َوالرَّ
اَعاِت، ُهَو َشْهٌر  َياِل، َوَساَعاُتُه َأْفَضُل السَّ اِم، َوَلَيالِيِه َأْفَضُل اللَّ األَيَّ
ُدِعيُتْم فِيِه إَِل ِضَياَفِة اهللِ، َوُجِعْلُتْم فِيِه ِمْن َأْهِل َكَراَمِة اهلل، َأْنَفاُسُكْم 
َوُدَعاُؤُكْم  َمْقُبوٌل،  فِيِه  َوَعَمُلُكْم  ِعَباَدٌة،  فِيِه  َوَنْوُمُكْم  َتْسبِيٌح،  فِيِه 
َطاِهَرٍة،  َوُقُلوٍب  َصاِدَقٍة،  بِنِيَّاٍت  ُكْم  َربَّ اهلل  َفاْسَأُلوا  ُمْسَتَجاٌب،  فِيِه 
ُغْفَراَن  ُحِرَم  َمْن  ِقيَّ  الشَّ َفإِنَّ  كَِتابِِه،  َوتاِلَوِة  لِِصَياِمِه،  َقُكْم  ُيَوفِّ َأْن 
فِيِه،  َوَعَطِشُكْم  بُِجوِعُكْم  َواْذُكُروا  اْلَعظِيِم،  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِف  اهلل 
َوَمَساكِينُِكْم،  ُفَقَرائُِكْم  َعَل  ُقوا  َوَتَصدَّ َوَعَطَشُه،  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  ُجوَع 
ُروا كَِباَرُكْم، َواْرمَحُوا ِصَغاَرُكْم، َوِصُلوا َأْرَحاَمُكْم، َواْحَفُظوا  َوَوقِّ
َيِلُّ  ال  َوَعمَّ  َأْبَصاَرُكْم،  إَِلْيِه  النََّظُر  َيِلُّ  ال  َعمَّ  وا  َوُغضُّ َأْلِسنََتُكْم، 
َعَل  ُيَتَحنَّْن  النَّاِس  َأْيَتاِم  َعَل  نَّنُوا  َوَتَ َأْسَمَعُكْم،  إَِلْيِه  االْستَِمُع 
َعاِء  َأْيَتاِمُكْم، َوُتوُبوا إَِل اهلل ِمْن ُذُنوبُِكْم، َواْرَفُعوا إَِلْيِه َأْيِدَيُكْم بِالدُّ
اَعاِت، َينُْظُر اهلل َعزَّ َوَجلَّ فِيَها  َا َأْفَضُل السَّ ِف َأْوَقاِت َصالتُِكْم، َفإِنَّ
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ِة إَِل ِعَباِدِه، ُيِيُبُهْم إَِذا َناَجْوُه، َوُيَلبِّيِهْم إَِذا َناَدْوُه، َوُيْعطِيِهْم  مْحَ بِالرَّ
ْم إَِذا َدَعْوُه.  إَِذا َسَأُلوُه، َوَيْسَتِجيُب َلُ

وَها بِاْستِْغَفاِرُكْم،  ا النَّاُس: إِنَّ َأْنُفَسُكْم َمْرُهوَنٌة بَِأْعَملُِكْم، َفُفكُّ َ َأيُّ
ُسُجوِدُكْم،  بُِطوِل  َعنَْها  ُفوا  َفَخفِّ َأْوَزاِرُكْم،  ِمْن  َثِقيَلٌة  َوُظُهوَرُكْم 
اْلَُصلِّنَي  َب  ُيَعذِّ ال  َأْن  تِِه  بِِعزَّ َأْقَسَم  ِذْكُرُه  َتعال  اهلل  َأنَّ  َواْعَلُموا 
َعُهْم بِالنَّاِر َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلنَِي. اِجِديَن، َوَأْن ال ُيَروِّ َوالسَّ
َلُه  َكاَن  ْهِر،  الشَّ َهَذا  ِف  ُمْؤِمنًا  ِمنُْكْم َصائًِم  َفطََّر  َمْن  النَّاُس:  ا  َ َأيُّ
َيا  ِقيَل:  ُذُنوبِِه،  ِمْن  َمَض  لَِا  َوَمْغِفَرٌة  َنَسَمٍة،  ِعْتُق  اهلل  ِعنَْد  بَِذلَِك 
ُقوا  نَا َيْقِدُر َعىَل َذلَِك، َفَقاَل: اتَّ َرُسوَل اهلل، َوَلْيَس ]َفَلْيَس[ ُكلُّ

َبٍة ِمْن َماٍء. ُقوا النَّاَر َوَلْو بَِشْ النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة، اتَّ
ْهِر ُخُلَقُه، َكاَن َلُه َجَوازًا  َن ِمنُْكْم ِف َهَذا الشَّ ا النَّاُس: َمْن َحسَّ َ َأيُّ
َعمَّ  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِف  َف  َخفَّ َوَمْن  األَْقَداُم،  فِيِه  َتِزلُّ  َيْوَم  اِط  َ الصِّ َعَل 
ُه، َكفَّ اهلل  َف اهلل َعَلْيِه ِحَساَبُه، َوَمْن َكفَّ فِيِه َشَّ َمَلَكْت َيِمينُُه، َخفَّ
َعنُْه َغَضَبُه َيْوَم َيْلَقاُه، َوَمْن َأْكَرَم فِيِه َيتِيًم، َأْكَرَمُه اهلل َيْوَم َيْلَقاُه، َوَمْن 
ُه َقَطَع  تِِه َيْوَم َيْلَقاُه، َوَمْن َقَطَع فِيِه َرمِحَ ُه َوَصَلُه اهلل بَِرمْحَ َوَصَل فِيِه َرمِحَ
َع فِيِه بَِصالٍة َكَتَب اهلل َلُه َبَراَءًة ِمَن  َتُه َيْوَم َيْلَقاُه، َوَمْن َتَطوَّ اهلل َعنُْه َرمْحَ
النَّاِر، َوَمْن َأدَّى فِيِه َفْرضًا َكاَن َلُه َثَواُب َمْن َأدَّى َسْبِعنَي َفِريَضًة فِيَم 
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ِميَزاَنُه  َل اهلل  َثقَّ  ، الِة َعَلَّ ِمَن الصَّ فِيِه  َأْكَثَر  َوَمْن  ُهوِر،  ِمَن الشُّ ِسَواُه 
َيْوَم َتِفُّ اْلََواِزيُن، َوَمْن َتال فِيِه آَيًة ِمَن اْلُقْرآِن، َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن 

ُهوِر. ِه ِمَن الشُّ َخَتَم اْلُقْرآَن ِف َغْيِ
َفاْسَأُلوا  ُمَفتََّحٌة،  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِف  نَاِن  اْلِ َأْبَواَب  إِنَّ  النَّاُس:  ا  َ َأيُّ
َقٌة،  ُمَغلَّ النَِّياِن  َوَأْبَواَب  ]َعنُْكْم[،  عليكم  َقَها  ُيَغلِّ ال  َأْن  ُكْم  َربَّ
َفاْسَأُلوا  َمْغُلوَلٌة،  َياطنَِي  َعَلْيُكْم، َوالشَّ ُيَفتَِّحَها  َأْن ال  ُكْم  َربَّ َفاْسَأُلوا 

َطَها َعَلْيُكْم. ُكْم َأْن ال ُيَسلِّ َربَّ
َقاَل َأِمرُي امْلُْؤِمننِي : َفُقْمُت َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل، َما َأْفَضُل 

ْهِر؟ األَْعَمِل ِف َهَذا الشَّ
َعْن  اْلَوَرُع  ْهِر:  الشَّ َهَذا  ِف  األَْعَمِل  َأْفَضُل  َسِن،  اْلَ َأَبا  َيا  َفَقاَل: 

  .(1() َمَاِرِم اهلل عزَّ وجلَّ

)1) األمايل للشيخ الصدوق: ص153و155.
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األثر التربوي للصوم: 
فيها،  أرواحهم  املؤمنون  يصقل  مدرسة  اإلسالم  يف  الصوم  إّن 

موالها  عىل  وإقباهلا  وخشوعها  ورقتها  شفافيتها  من  ويضاعفون 

وجيلون  صفاءها  يعمقون  أهنم  كام  وحب،  وخشية  ورغبة  بصدق 

تراكمت  التي  الدنيوية  واآلثار  األكدار  عن  الناتج  وصدأها  غشاوهتا 

عليها خالل السنة، ويبتغون الغوص هبذه األرواح يف األجواء اإليامنية 

واستشعار  أنواعها  بمختلف  العبادات  طعم  وتذوق  الصيام،  لشهر 

ويعيشه عمليا  يذق طعمه  للصيام ومل  البعد  فقد هذا  فيه، ومن  لذهتا 

وخيرج به يف هناية السباق واكتامل العدد، ومل جيد أثاره الطيبة عىل روحه 

وقلبه،  فقد حرم خريات الشهر ومنع بركاته وضّيع فرصه. 

فالصوم يعدُّ النفس للتقوى، ألّنه يميت الشهوات، فترتفع اإلرادة 

عن املحظورات، وبالتايل يكون اإلنسان أقرب إىل تقوى اهلل وطاعته، 

َياُم  ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكْم الصِّ َ كام جاء ذلك يف قوله تعاىل: َيا َأيُّ

 .(1(ُكْم َتتَُّقوَن َكَم ُكتَِب َعَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ

قال اإلمام الصادق : )َمْن صام هلل عز وجل يومًا ف شدة الر 

فأصابه ظمأ وّكل اهلل به ألف ملك يمسحون وجهه ويبّشونه حتى إذا 
)1) سورة البقرة: آية183.
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أفطر، قال اهلل عز وجل: ما أطيب ريك وروحك يا مالئكتي اشهدوا 

أين قد غفرت له()1) 

وكتب أبو احلسن عيل بن موسى الرضا إىل حممد بن سنان فيام 

والعطش  الوع  مس  لعرفان  الصوم  )علة  مسائله:  جواب  من  كتب 

له  دلياًل  ذلك  ويكون  صابرًا،  متسبًا  مأجورًا  مستكينًا  ذلياًل  ليكون 

عل شدائد اآلخرة، مع ما فيه من االنكسار له عن الشهوات، واعظًا 

الفقر  العاجل، دلياًل عل اآلجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل  له ف 

والسكنة ف الدنيا واآلخرة()2).

النفس  ألّن  الشهوة؛  وكرس  الطبع  قهر  عىل  النفس  يعني  والصوم 

إذا شبعت متنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عام هتوى، ولذا قال 

النبي: )يا معش الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 

أغض للبص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له 

وجاء))) ()4). فكان الصوم ذريعة إىل االمتناع عن املعايص.

)1) الكايف للكليني: ج4، ص64.
)2) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج2، ص73.

ُشّبه الصوم به، ألنه يكرس  البيضتني، فيكون شبيها باخلصاء.  )3) الوجاء: رض عروق 
الشهوة كالوجاء.

)4) تفسري جممع البيان للطربيس: ج7، ص245.
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حاجزًا  يقف  الذي  ه)1)  الَشَ وأد  عىل  النفس  ُيساعد  والصوم 

إىل  يؤدي  ه  فالَشَ اإلنسان،  عند  الروحية  اآلثار  تقدم  أمام 

:الصادق اإلمام  قال  النقاء،  عن  وابتعادها  النفس،   طغيان 

)أقرب ما يكون العبد من اهلل إذا ما خّف بطنه()2).

والصوم يعدُّ النفس عىل أن تعيش واقعيتها مع اهلل عّز وجّل من دون 

لذة قاهرة تتحكم يف معانيه الروحية، يقول اإلمام الصادق: )إيّن 

أكره أن أخلط صومي بلذة()3).

بأن   البيت أهل  عن  املهّمة  التوصيات  هذه  جاءت  ولذا 

:الصادق اإلمام  يقول  فطره،  يوم  غري  صومه  يف  املؤمن   يكون 

الراء،  ودع  والقبيح،  الرام  من  وبصك  سمعك  فليصم  صمت  )إذا 

وأذى اخلادم، وليكن عليك وقار الصائم، وال تعل يوم صومك كيوم 

فطرك()4).

يقبل  ما  يف  انضبط  كلام  اآلخرة  ذكر  يف  استغرق  كلام  اإلنسان  إّن 

عليه من النتائج يف أعامله بني يدي اهلل تعاىل؛ ألننا كثريًا ما نغفل عن 

ه: هنم وعدم ِشبع. )1) رَشَ
)2) بحار األنوار للمجليس: ج63، ص331.

)3) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص95.
)4) املصدر السابق: ج2، ص109.
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خسائرها  ونتفادى  الدنيا  أرباح  نستعجل  فإننا  ولذلك  اآلخرة،  ذكر 

مكاسب  أما  والعملية،  والشعورية  العقلية  اهتامماتنا  كل  ونعطيها 

اآلخرة وخسائرها فإننا نواجهها بالالمباالة.

وهو  النفس،  وتزكية  التهذيب  عىل  التمرين  من  نوع  هو  والصوم 

طريق مناسب من أجل سيطرة اإلنسان عىل نفسه وأهوائه النفسانية. 

وباإلضافة إىل فوائد الصوم للجسم، فإّن له آثارًا و نتائج تربوية بنّاءة 

عىل املستوى الفردي واالجتامعي من قبيل تعزيز الصرب والتوجه نحو 

املواساة  الشهوات وانبعاث روح  السيطرة عىل  اآلخرة والتمكني من 

قال:   الرضا اإلمام  فعن  الطبقية،  الفجوة  وتضييق  الفقراء  مع 

)إنم أمروا بالصوم لكي يعرفوا أمل الوع والعطش فيستدلوا عل فقر 

عارفًا  مأجورًا متسبًا  ذلياًل مستكينًا  الصائم خاشعًا  وليكون  اآلخرة، 

صابرًا عل ما أصابه من الوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه 

من اإلمساك عن الشهوات، ويكون ذلك واعظًا لم ف العاجل ورايضًا 

لم عل أداء ما َكّلفهم، ودلياًل لم ف اآلجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك 

ف  لم  اهلل  افرتض  ما  إليهم  فيؤدوا  الدنيا  ف  والسكنة  الفقر  أهل  عل 

أموالم()1).

)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص9.
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إن اهلل تعاىل من خالل تشيع الصيام قد أعطى اإلنسان يف أكثر أيام 
استعداده  يفّعل  لكي  مناسبة  فرصة  رمضان  شهر  يف  سيام  وال  السنة 
الكامن يف سبيل نيل القرب اإلهلي والتقرب إىل مقام خالفة اهلل، كام 
أن مجيع أثار الصوم وفوائده اجلسمية واألخالقية واالجتامعية، تصب 
الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكْم  ا  َ َيا َأيُّ يف حتقيق التقوى كام يف قوله تعاىل: 

.(1(ُكْم َتتَُّقوَن َياُم َكَم ُكتَِب َعَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ الصِّ
جسم  يف  التأثري  من  الصوم  أصل  خيل  مل  وإن  أنه  بالذكر  وحرّي 
ومن  الشاملة  النعم  من  الصيام  اعترب  قد  وهلذا  وروحه،  اإلنسان 
ينتفعوا  أن  الناس  جلميع  يمكن  بحيث  اإلهلية  العامة  الرمحة  مصاديق 
اخلصائص  من  جمموعة  العبادي  العمل  هذا  صحبت  إن  ولكن  هبا، 
سوف  فبالتأكيد  األخالقية،  والفضائل  الكاملية  والصفات  الروحية 
تصبح آثار الصوم أكثر تأثريًا يف سبيل هداية النفس اإلنسانية صوب 
الكامل، ومن هذا املنطلق، شتان بني صوم اإلنسان العادي، وبني صوم 
من طوى مراحل التقوى والكامل وختلق باألخالق اإلهلية، َقاَل اإلمام 
وُع والظََّمُأ - وَكْم  عيل:  )َكْم ِمْن َصائٍِم َلْيَس َله ِمْن ِصَياِمه إاِلَّ اْلُ
األَْكَياِس  َنْوُم  َحبََّذا   - واْلَعنَاُء  َهُر  السَّ إاِلَّ  ِقَياِمه  ِمْن  َله  َلْيَس  َقائٍِم  ِمْن 

وإِْفَطاُرُهْم()2).

)1) سورة البقرة: آية183.  
)2) هنج البالغة: ص459.
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الصيام والتكافل االجتماعي:
عىل  اشتملت  عبادة  فهو  عظيمة  منزلة  اإلسالم  يف  للصيام  إّن 
أرسارًا  واملصلحون  املوّجهون  منها  اقتبس  جليلة،  خصائص 
واجتامعية،  وسلوكية  صحية،  تربية  من  جسيمة  وفوائد  عظيمة، 
وإحساس بعوز اآلخر… إىل غري ذلك مما هو متداول ومعروف، 
  َِسنْي  ورد عن اإلمام  الصادق  أنه َقاَل: )َكاَن َعِلُّ ْبُن اْلُ
َأْعَضاًء  وُتْقَطُع  َفُتْذَبُح  بَِشاٍة  َأَمَر  فِيه  َيُصوُم  الَِّذي  اْلَيْوُم  َكاَن  إَِذا 
وُتْطَبُخ، َفإَِذا َكاَن ِعنَْد اْلََساِء َأَكبَّ َعَل اْلُقُدوِر َحتَّى َيَِد ِريَح اْلََرِق 
ُفاَلٍن، وأْغِرُفوا  آِلِل  اْغِرُفوا  اْلِقَصاَع  َهاُتوا  َيُقوُل:  ُثمَّ  َصائٌِم،  وُهَو 
َعَلْيه  َذلَِك َعَشاَءه َصلَّ اهلل  َفَيُكوُن  بُِخْبٍز وَتٍْر  ُيْؤَتى  ُثمَّ  ُفاَلٍن،  آِلِل 
اليانعة  ثامره  من  نقتطف  العجالة  هذه  يف  ونحن  آَبائِه()1)،  وَعَل 
عىل  للصيام  اإلجياب  األثر  حول  لطيفة  وإشارات  قليلة،  مجاًل 

املجتمعات.

)مبدأ والمساواة(
الوجود  يف  املستضعفني  مع  املساواة  مبدأ  يوقظ  الصوم  إن 
اإلنساين بعد ما يعيش الصائم اجلوع والعطش ملدة مؤقتة ويشعر 
رادع  عىل  حيصل  كام  أفضل،  بشكل  والفقراء  اجلائعني  بظروف 

)1) الكايف للكليني: ج4، ص68.
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يف ذاته ليصده عن إضاعة حقوق املستضعفني وجيعله غري غافل 
عن معاناة املحرومني. نعم، قد يتمكن األثرياء من الشعور بحال 
إذا عاش  الضعفاء واملحرومني عن طريق وصف حاهلم، ولكن 
تأثرا  يزداد  وجوده  بكل  بمعاناهتم  وشعر  احلالة  هذه  اإلنسان 
الصادق اإلمام  سأل  احلكم  بن  هشام  عن  احلال.   بطبيعة 
َم َفَرَض اهلل  َعزَّ  عن سبب تشيع الصيام، فأجاب اإلمام:  )إِنَّ
َيُكْن  مَلْ  اْلَغنِيَّ  َأنَّ  وَذلَِك  واْلَفِقُي،  اْلَغنِيُّ  بِِه  لَِيْسَتِوَي  َياَم  الصِّ وَجلَّ 
َقَدَر  َشْيئًا  َأَراَد  َم  ُكلَّ اْلَغنِيَّ  أِلَنَّ  اْلَفِقَي،  َحَم  َفَيْ وِع  اْلُ َمسَّ  لَِيِجَد 
اْلَغنِيَّ  ُيِذيَق  وَأْن  َخْلِقِه،  َبنْيَ  َي  ُيَسوِّ َأْن  َعزَّ وَجلَّ  اهلل  َفَأَراَد   ِ َعَلْيه، 

ائِع()1) . َحَم اْلَ ِعيِف َفَيْ قَّ َعَل الضَّ وِع واأْلمََلِ لَِيِ َمسَّ اْلُ

)حسن المعاشرة(
إّن الصوم يمثل سببًا البتعاده عن املشاكل االجتامعية، وحسن 
املعارشة مع إخوته وأقرانه، وبالتأكيد إن هذا األثر يتبلور يف شهر 
رمضان املبارك بأجىل صوره، حيث إن أكثر الناس يصومون فيه 
َأِب  َعْن  الصائمني.  كإفطار  املستحبة  األعامل  بعض  ويامرسون 
بَّاِح اْلِكنَايِنِّ َعْن َأِب َعْبِد اهلل الصادق َقاَل: )َمْن َفطََّر َصائًِم  الصَّ

َفَله ِمْثُل َأْجِره()2)
)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص7.

)2) الكايف للكليني: ج4، ص68.
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)فِْطُرَك  َقاَل:   َأِب احْلََسِن ُموَسى َبْكٍر َعْن  ْبِن  وَعْن ُموَسى 
ائَِم َأْفَضُل ِمْن ِصَياِمَك()1). َأَخاَك الصَّ

شهر  ف   أيب عل  سدير  )دخل   :الصادق اإلمام  قال 
رمضان فقال له: يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال له: نعم 
أيب:  له  فقال  ذاك؟  فم  رمضان  شهر  ليال  هذه  إن  فداك  جعلت 
الليال عش رقاب من ولد  ليلة من هذه  تعتق كل  أن  أتقدر عل 
إسمعيل؟ فقال له سدير: بأيب أنت وأمي ال يبلغ مال ذاك، فم زال 
ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، ف كل ذلك يقول: ال أقدر عليه، 
فقال له: أفم تقدر أن تفطر ف كل ليلة رجال مسلم؟ فقال له: بل 
وعشة، فقال له أيب: فذاك الذي أردت، يا سدير إن إفطارك 

أخاك السلم يعدل عتق رقبة من ولد إسمعيل عليه السالم()2).

)إشاعة األجواء المعنوية(
وله  اإلنسان  وجود  يف  والورع  التقوى  روح  يعزز  الصوم  إن 
تأثري مبارش يف الرتبية الروحية لكل أبناء املجتمع فردًا فردا، وذلك 
غريزيت  من  ناشئة  واالجتامعية  الفردية  الذنوب  أكثر  أن  بسبب 

)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص7.
)2) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج2، ص143.
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الغضب والشهوة، بينام الصوم يقف أمام طغيان هاتني الغريزتني، 
ولذلك فهو سبب تقلص الفساد يف املجتمع وازدياد التقوى، وال 
شك أن املجتمع الذي يصوم أكثر أبنائه يف شهر رمضان، حيظى 
والوداد  للمحبة  مدعاة  الظاهرة  هذه  وإن  مميزة،  معنوية  بأجواء 

واأللفة االجتامعية وتقلص األرضار الثقافية واالجتامعية.
بعد هذه اإلطاللة يف أبعاد الصوم نذكر أهم اجلوانب أال وهو 
واجلواب  السؤال  أسلوب  نستعمل  وسوف  الفقهي،  اجلانب 
مراعني أهم املسائل الفقهية يف ذلك وهي وفق فتاوى سامحة آية 

اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(.



20

.......................................................................................... فقه الصائم  

شروط وجوب الصوم:
جيب صيام شهر رمضان عىل من توفرت فيه الشوط التالية:

)البلوغ(
)الشط األول(: البلوغ الشعي، وهو يتحقق يف األنثى بإكامهلا 
تسع سنوات هاللية، ويف الذكر بإكامله مخس عشة سنة هاللية، 
ولكن لو نبت له الشعر اخلشن يف منطقه العانة أو خرج منه السائل 
املنوي - باالحتالم أو يف حالة اليقظة - قبل أن يكمل سن اخلامسة 

عش اعترب بالغًا رشعًا.
س: وغري البالغ... ؟

ج: ال جيب عليه صيام رمضان ولكن إذا صام فهو مأجور عليه.
س: وإذا مل يتمكن غري البالغ من مواصلة الصيام يف متام النهار 

فهل يشع له الصيام  بعض النهار؟
ج: نعم يستحب له اإلمساك إىل نصف النهار أو أكثر من ذلك 

أو أقل حسبام يطيقه ويتحمله، لكي يتعود عىل الصيام.
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)العقل وعدم اإلغماء(
)الشط الثاين والثالث(: العقل وعدم اإلغامء فال جيب الصيام 

عىل من فقد عقله أو أصيب باإلغامء طيلة النهار.
س: ولو اعرتاه ذلك يف بعض النهار...؟

ج: إذا سبقت منه نية الصيام قبل طلوع الفجر ثم فاجأه اإلغامء 
مثاًل وأفاق أثناء النهار، فاألحوط لزومًا أن يتم صيام ذلك اليوم 
نية  فاتته  إذا  وإن مل يفعل وجب عليه قضاؤه عىل األحوط، وأما 
الصيام من الليل بأن فاجأه ذلك قبل أن ينوي صيام النهار املقبل 
واستمر به إىل أن طلع عليه الفجر مل جيب عليه صيام ذلك اليوم 

وإن أفاق صباحًا، كام ال جيب عليه قضاؤه.

)الطهارة من الحيض والنفاس(
متام  يف  والنفاس  احليض  دم  من  املرأة  نقاء  الرابع(:  )الشط 
الفجر  طلوع  بعد  والنفساء  احلائض  عن  الدم  انقطع  فلو  النهار، 
مل جيب عليها صيام ذلك اليوم، ولو بدأت عندها الدورة الشهرية 
أو رأت دم النفاس قبل غروب الشمس ولو بقليل كانت مفطرة 

يف ذلك اليوم.
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س: لو رأت املرآة الدم قبل غروب الشمس فواصلت صيامها 
إىل الغروب فهل حيسب هلا صيام ذلك اليوم؟

بنية  هنارها  بقية  اإلمساك  يف  االستمرار  هلا  جيوز  وال  ال،  ج: 
الصوم.

س: تستعمل بعض النساء يف شهر رمضان العقاقري التي تؤجل 
دون  من  املبارك  الشهر  صيام  هلا  يتسنى  لكي  الشهرية،  الدورة 
انقطاع، والسؤال هو عن حكم استعامل هذه العقاقري وعن حكم 

الصوم يف هذه احلالة؟
العقاقري بشط أن ال يلحق هبا  ج: جيوز هلا استعامل مثل هذه 

رضرًا فادحًا، ويصح صومها حينذاك.
س: وإذا رأت شيئًا من الدم يف أيام دورهتا الشهرية عىل الرغم 

من استعامل العقار؟
ج: إذا كان الدم متقطعًا مل تكن له أحكام دم احليض، فيحق هلا 

االستمرار يف الصيام يف هذه احلالة.

)عدم الضرر(
الصوم  جيب  فال  بالصوم،  الترضر  عدم  اخلامس(:  )الشط 
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عىل من يترضر بسببه رضرًا هيتم العقالء بالتحفظ عنه. وهو عىل 
قسمني: الرضر الصحي والرضر غري الصحي.

س: وما املقصود بالرضر الصحي؟
ج: ما يشمل احلاالت التالية:

أ- إذا كان الصوم يؤدي إىل إصابة الشخص بمرض ما سواء 
أكانت له أعراض فعلية كاحلمى والصداع أم ال.

شدة  يف  يتسبب  الصوم  وكان  مريضًا  الشخص  كان  إذا  ب- 
مرضه.

جـ- إذا كان مريضًا وكان الصوم يؤدي إىل تأخر شفائه منه.
د- إذا كان مريضًا وكان الصوم يؤدي إىل إصابته بمرض آخر 
يف  كاالرتفاع  زيادهتا  إىل  أو  احلايل  مرضه  أعراض  ظهور  إىل  أو 

درجة حرارته.
دوائيًا  أو  غذائيًا  نظامًا  طبيبه  عليه  فرض  الذي  واملريض  س: 

معينًا يتناىف مع الصيام ؟
ج:  يفطر إذا كان ترك ذاك النظام يؤدي إىل ترضره بأحد األنحاء 

املتقدمة.
أية  س: وإذا كان الشخص مريضًا ولكن الصوم ال يسبب له 
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مضاعفات صحية ؟
ج: جيب عليه الصيام يف هذه احلالة. 

س: وما هو الرضر غري الصحي الذي ال جيب معه الصوم؟
العرض  أو  النفس  يف  سواء  به  معتد  آخر  رضر  كل  هو  ج: 
شهر  يف  صام  لو  احلبس  أو  بالرضب  الظامل  هدده  كمن  املال،  أو 

رمضان.
املؤكد  الرضر  خصوص  الصوم  وجوب  من  املانع  وهل  س: 

الذي ينشأ منه أم يعم الرضر غري املؤكد أيضًا؟
ج: يعم املؤكد وغري املؤكد، ولكن يشرتط أن يكون غري املؤكد 
املحتمل  الرضر  وأما  اخلوف،  النفس  يف  يبعث  بدرجة  حمتماًل 
بدرجة ضئيلة ال تبعث عىل اخلوف فال يمنع من وجوب الصوم.

س: وإذا مل يعبأ املكلف بالرضر الناشئ من الصوم فصام موطنًا 
نفسه عىل حتمل الرضر فام هو حكم صيامه؟

ج: صيامه غري صحيح إال يف الرضر غري الصحي، فإنه يصح 
آثاًم يف بعض احلاالت، كام إذا كان الرضر  معه الصوم، وإن كان 

الناشئ من الصوم باملقدار الذي حيرم حتمله رشعًا.
س: وإذا صام باعتقاد عدم رضره به صحيًا ثم اتضح له بعد 
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فهل  جرائه  من  ترضر  قد  وأنه  خطأ  عىل  كان  أنه  الصيام  إكامل 
جيتزى بصيامه؟

ج: ال جيتزئ به عىل األحوط لزومًا.
س: وإذا صام وهو معتقد بترضره منه ثم تبني أنه كان خمطئًا يف 

اعتقاده وأن الصيام مل يكن يرضه فهل حيكم بصحة صومه؟
ج: نعم إذا توفر لديه قصد القربة كام إذا كان جاهاًل بأن املريض 
من  وأما  تعاىل،  اهلل  إىل  قربة  فصام  الصيام  حقه  يف  يشع  ال  ممن 
يقطع بعدم مشوعية الصوم يف حقه فال يمكنه أن ينوي التقرب 

بصيامه فيبطل من هذه اجلهة.
إذا ترك الصيام باعتقاده ترضره منه ثم  املتقدمة  س: يف احلالة 

تبني له خطأ هذا االعتقاد فهل عليه يشء؟
ج: نعم يلزمه القضاء.

يعفى  مرضًا  مريض  وهو  اإلنسان  عىل  الفجر  طلع  وإذا  س: 
أثناء  يف  عويف  أن  إىل  مفطرًا  يتناول  مل  ولكنه  الصيام  من  بسببه 
النهار فهل جيب عليه أن يواصل إمساكه إىل الليل ويعترب صومًا 

صحيحًا؟
أن  لزومًا  فاألحوط  )الظهر(  الشمس  زوال  قبل  عويف  إذا  ج: 
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فال  الزوال  بعد  عويف  إذا  وأما  ذلك،  بعد  ويقيض  ويصوم  ينوي 
صيام له يف ذلك اليوم، وجيب عليه قضاؤه.

يترضر  أن  خياف  ال  صحيحًا  نفسه  اإلنسان  وجد  وإذا  س: 
بسبب الصيام ولكن الطبيب منعه منه وخّوفه من عواقبه فهل له 

أن يتبع قول طبيبه؟
ج: ال، إال إذا بعث قوله يف نفسه اخلوف فعاًل.

الطبيب  ولكن  الصوم  من  صحته  عىل  خياف  كان  وإذا  س: 
طمأنه وقال إّنه ال رضر عليه منه فهل يلزمه األخذ بقول الطبيب؟
مبعثه  يكن  مل  ما  لتخوفه،  وفقًا  الصوم  ترك  له  جيوز  بل  ال  ج: 

الوسوسة التي ال يعتني هبا العقالء.

)عدم الوقوع في الحرج(
البالغ حدًا  )الشط السادس(: عدم الوقوع يف احلرج الشديد 

ال يتحمل عادة.
س: مثاًل...؟

ج: أ- من كان مريضًا فعويف من مرضه ولكنه ظل يعاين الضعف 
الشديد وهو يقيض دور النقاهة فيجد مشقة بالغة يف الصيام، فإنه 
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يعفى منه يف هذه احلالة.
ب- من يمنعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن 
يسبب له ضعفًا ال يطيق معه العمل، أو يعرضه لعطش ال يطيق 

معه اإلمساك عن رشب املاء أو لغري ذلك.
ففي هذه احلالة إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقف عنه مع 
االعتامد يف رزقه يف أيام التوقف عىل مال موفر أو دين أو نحو ذلك 
وجب عليه الصيام وإال سقط عنه وجوبه، ولكن األحوط وجوبًا 
– يف هذه الصورة – أن يقترص يف األكل والشب عىل احلد األدنى 
الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به احلرج واملشقة عن نفسه، وجيب 

عليه أن يقيض ما يفوته من الصوم بعد ذلك إن تيرس له.

)الحضر أو ما بحكمه(
الصوم عىل  أو ما بحكمه، فال جيب  السابع(: احلرض  )الشط 

من كان يف سفر تقرص فيه الصالة.
س: ومن كان يف سفر ال تقرص فيه الصالة كمن نوى اإلقامة 
عشة أيام أو كان كثري السفر أو كان يف سفر املعصية أو مىض عليه 

ثالثون يومًا وهو مرتدد يف مكان ما؟
ج: هؤالء وأرضاهبم جيب عليهم الصوم؟
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يف  يصوم  أن   – وأمثاهلم  هؤالء  غري   – املسافر  رغب  وإذا  س: 
سفره فهل حيق له ذلك؟

ج: كال، ولو صام كان عبثًا، وال يعفيه من القضاء إال يف حالة 
واحدة.

س: وما هي..؟
ج: هي ما إذا كان جاهاًل بعدم صحة الصوم يف السفر فصام ثم 

علم به بعد انقضاء النهار فإنه يصح صومه وال قضاء عليه.
س: وإذا طلع الفجر وهو حارض ثم سافر يف أثناء النهار فهل 

عليه أن يصوم ذلك اليوم ؟
ج: ال، إال إذا خرج من بلده بعد زوال الشمس فإن األحوط 

لزومًا حينئذ أن يواصل صيامه ويصح منه.
س: وإذا طلع عليه الفجر وهو مسافر ثم وصل إىل بلده يف أثناء 

النهار ؟ 
صيام  فاته  فقد  البلد  إىل  الوصول  قبل  املفطر  أستعمل  إذا  ج: 
دخل  حتى  املفطر  يستعمل  مل  إذا  وأما  قضاؤه،  وعليه  اليوم  هذا 
يف البلد، فإن كان دخوله قبل زوال الشمس فاألحوط لزوما، أن 
ينوي الصيام ويتم يومه فيحسب له من الصيام الواجب، وإن كان 
دخوله البلد بعد الزوال فال صيام له عىل األحوط لزومًا، فبإمكانه 

أن يتناول املفطر وعليه القضاء.
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قرر  بلد  إىل  النهار  أثناء  إذا وصل يف  املسافر  ما هو حكم  س: 
اإلقامة فيه عشة أيام ؟

ج: جيري عليه ما تقدم يف اجلواب عن السؤال السابق 
س: وإذا كان حارضًا عند طلوع الفجر ثم سافر صباحًا ورجع 
قبل زوال الشمس من نفس اليوم من دون أن يستعمل املفطر يف 

سفره فهل عليه أن ينوي صوم ذلك اليوم عند عودته؟
ج: نعم عىل األحوط وجوبًا وجيتزئ بصومه.

فهل  الزوال  قبل  بلده  بأنه سيسافر من  املكلف  وإذا علم  س: 
يسوغ له أن يفطر قبل خروجه منه؟

ج: ال جيوز له ذلك بل عليه أن يمسك عن املفطرات حتى خيرج 
من البلد ويبتعد بمقدار يتوارى عن نظره أهل البلد املتواجدون يف 

مجيع مناطقه السكنية ومرافقه.
س: وإذا علم أنه سيطرأ عليه ما يعفيه من الصيام غري السفر 
أن  له  جيوز  فهل  املرأة،  إىل  بالنسبة  والنفاس  وكاحليض  كاملرض 

يفطر قبل طروه؟
ج: ال جيوز له ذلك بل عليه أن يمسك حتى يطرأ ما يعفيه من 

الصيام.
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ترخيص اإلفطار:
وردت الرخصة يف إفطار شهر رمضان ألشخاص:

)منهم( الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذا إذا كان 
فيه حرج ومشقة عليهم.

وكانت  النساء  أو  الرجال  من   – مثاًل   – السبعني  بلغ  فمن 
فإن  به،  يلزم  الصوم عليه ال  شيخوخته سببًا يف ضعفه وصعوبة 
شاء صام وإن شاء أفطر، فهو مرخص يف ترك الصيام والتعويض 
عنه بالفدية )ثالثة أرباع الكيلو من الطعام عن كل يوم يفطر فيه( 
معها عن  الضعف درجة عجز  بلغ  وإذا  القضاء.  عليه  وال جيب 
وال  عليه  فدية  وال  اإلفطار،  له  جاز  هنائيًا  عليه  وتعذر  الصيام 

قضاء. 
دائاًم  يشعر  جيعله  بمرض  مني  من  أي  العطاش،  ذو  و)منهم( 
متحماًل  يصوم  أن  فله  يرتوي.  وال  املاء  فيشب  شديد  بعطش 
حرج الصوم وله أن يفطر مع التعويض بالفدية، وإذا بلغت مشقة 

الصوم درجة التعذر أفطر وال فدية عليه وال قضاء.
محلها،  يرض  أو  الصوم  هبا  يرض  التي  املقرب  احلامل  و)منهم( 
واملرضعة قليلة اللبن إذا أرّض هبا الصوم أو أرّض بالولد، وعليهام 
القضاء بعد ذلك، كام أن عليهام الفدية أيضًا، وال جيزئ اإلشباع 

عن التصدق باملد يف الفدية من غري فرق بني مواردها.
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س: واملرأة احلامل إذا كان جنينها يترضر بالصوم دوهنا؟
به،  تترضر  التي  هي  كانت  إذا  كام  الصيام  عليها  جيب  ال  ج: 
الكيلو من  أرباع  الفدية )ثالثة  تدفع  أن  وجيب عليها يف احلالتني 

الطعام( عن كل يوم باإلضافة إىل القضاء.
هذا إذا كانت مقربًا )أي قربت والدهتا( وأما غري املقرب فال 

جيب عليها الفدية.
حليبها  قلة  يف  يتسبب  الصيام  كان  إذا  املرضعة  واملرأة  س: 

فيترضر بذلك رضيعها؟
ج: ال جيب الصوم عليها هي األخرى، وكذلك إذا كان صيامها 
مع اإلرضاع مرضًا بصحتها، وتدفع الفدية باإلضافة إىل القضاء 

يف احلالتني.
بالرضاعة  إرضاعه  يف  االستعانة  بمقدورها  كان  وإذا  س: 
الصناعية من دون أن يترضر بذلك فهل جيوز هلا أن ترضعه من 

حليبها وترتك الصيام ألجله؟
ج: ال جيوز هلا ذلك عندئذ عىل األحوط.
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نية الصوم:
جيب عىل الذي يريد أن يصوم شهر رمضان: 

أوالً: النية بأن ينوي الصوم ختضعًا هلل تبارك وتعاىل. 
وثانيًا: االجتناب عن عدة أشياء تسمى )املفطرات(.

س: ومتى جيب عليه أن ينوي الصوم؟
ج: يمكنه أن ينوي صيام متام الشهر من أوله أو ينوي صيام كل 
هنار يف ليله، أو ينويه عند طلوع الفجر منه فاملهم أن يكون يف كل 

يوم ناويًا للصيام من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.
س: وهل يلزمه االلتفات التفصييل إىل نيته أم يكفيه وجودها يف 

أعامق نفسه ولو ارتكازًا؟
ج: يكفيه وجودها االرتكازي يف داخل النفس.

ثم  أو جهاًل  للصيام غفلة  ناو  الفجر وهو غري  وإذا طلع  س: 
تفطن قبل أن يستعمل مفطرًا فهل له أن ينوي الصوم وحيسب له؟
األحوط  فإن  الشمس  زوال  بعد  تفطنه  كان  إذا  إال  نعم:  ج: 

لزومًا أن ينوي ويصوم برجاء املطلوبية ثم يقضيه.
س: وإذا كان ناويًا للصوم ثم نوى اإلفطار بعد طلوع الفجر أو 
تردد يف البقاء عىل الصيام ثم عاد مرة أخرى إىل نية الصوم قبل أن 

يستعمل مفطرًا فهل يصح صومه؟
ج: األحوط لزومًا أن يكمل صومه برجاء املطلوبية ثم يقضيه.
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س: وإذا صدر منه ما يشك يف كونه مبطاًل للصوم ومن أجل 
ذلك تردد يف صحه صومه ولكنه مل يتناول املفطر  ثم سأل فعرف 

أنه ال يبطل الصوم فهل يفسد صومه بذلك الرتدد؟
ج: ال. 

المفطرات:
أثناء  عنها  االجتناب  الصائم  يلزم  التي  األشياء  هي  ما  س: 

النهار؟
ج: هي املفطرات الثامنية اآلتية:

املأكول  كان  كثريًا  والشب،  األكل  والثاين(:  األول  )الفطر 
التي  الطعام  من  الصغرية  األجزاء  حتى  قلياًل،  أم  واملشوب 
معتاد  غري  أم  واملاء  كاخلبز  كان  معتادًا  األسنان،  بني  تتخلف 

كاحلىص والنفط.
س: والبصاق الذي جيتمع يف الفم هل يسوغ بلعه؟

ج: نعم.
س: وما يصعد من الصدر إىل الفم كالبلغم ونحوه؟

ج: جيوز بلعه أيضًا. 
يف  طعمها  ويظهر  األذن  أو  العني  يف  توضع  التي  القطرة  س: 

احللق؟



34

.......................................................................................... فقه الصائم  

ج: ال ترض بصحة الصوم.
س: والدواء الذي يصب يف اجلرح املفتوح يف اجلسم فيصل إىل 

داخله؟
ج: ال يفسد الصوم كذلك.

س: وما يزرق باألبرة داخل العضلة أو الوريد؟
ج: ال يبطل الصوم كذلك.

س: حتى املصل املسمى بـ)املغذي(؟
ج: نعم وإن كان عىل األحوط استحبابًا االجتناب عنه.

س: والبخاخ الذي يستخدمه مرىض الربو؟
املجرى  تدخل  يبثها  التي  املادة  كانت  إذا  بالصوم  يرض  ال  ج: 

التنفيس دون جمرى الطعام والشاب.
لعاب  يف  فتذوب  اللسان  حتت  توضع  التي  واملضغوطة  س: 

الفم تدرجييًا وتنزل إىل اجلوف؟
ج: تبطل الصوم، نعم إذا كانت اجلزيئات الدوائية تنجذب من 
خالل الغدد املوجودة حتت اللسان وال ختتلط بلعاب الفم ويدخل 

احللق فال يبطل الصوم.
س: وما يصل إىل احللق عن طريق األنف؟

ج: يفسد الصوم كالذي يدخل احللق عن طريق الفم متامًا.
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)الفطر الثالث( المع. 
س: ما املقصود باجلامع حتديدًا؟

يتم  مل  وإن  األنثى  فرج  يف  الذكر  حشفة  دخول  املقصود  ج: 
اإلنزال.

تثري  بأية طريقة  املني  إخراج  االستمناء، وهو  الرابع(:  )الفطر 
الزوجة  كمالعبة  ذاهتا  حد  يف  حملله  كانت  وإن  اجلنسية  الشهوة 

ومداعبتها.
س: وإذا نزل املني من دون فعل يشء، كام حيدث للمحتلم يف 

منامه؟
ج: ال يبطل الصوم به. 

س: وإذا فعل ما يثريه جنسيًا ولكن من غري أن يقصد اإلنزال 
إال أنه سبق املني فنزل؟

ج: إذا كان واثقًا من عدم نزوله مل يبطل صومه وإال بطل وعليه 
القضاء.

)الفطر اخلامس(: التقيؤ، وإن كان عالجًا حلالة مرضية كام لو 
عىل  حتفظًا  النهار  يف  يتقيأه  أن  إىل  فاضطر  السحور  بطعام  تسمم 

صحته، فإنه يبطل به صومه وإن كان مسموحًا به ملثله.
س: ولو مل يتقيأ بل بدر القيء تلقائيًا؟ 

ج: مل يرض ذلك بصحة صومه. 
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س: وإذا خرج بالتجشؤ يشء من جوفه ووصل إىل فضاء الفم؟
األحوط  عىل  صومه  بطل  فعل  ولو  يبلعه،  أن  له  جيوز  ال  ج: 

لزومًا.
وأما  العتاد،  الخرج  ف  بالائع  االحتقان  السادس(:  )الفطر 

االحتقان باجلامد )التحاميل ونحوها( فال يبطل الصوم.
س: وما تستدخله املرأة من املائع أو اجلامد يف املوضع التناسيل؟

ج: ال يبطل صومها.
)الفطر السابع()1): الكذب عل اهلل تعال أو عل رسوله أو 
عل أحد األئمة العصومني ، سواء أكان الكذب يف األحكام 

أم يف غريها كاملواعظ ونحوها.
س: وإذا قصد الصدق فبان كذبًا؟

ج: ال يبطل صومه.
س: وإذا قصد الكذب فبان صدقًا؟

ج: األحوط لزومًا أن يكمل صومه برجاء املطلوبية ثم يقضيه.
قوالً    اإلمام  أو    النبي  عن  يروي  أن  أراد  وإذا  س: 
فامذا  النسبة  يقطع بصحة  مل  ولكنه  املصادر  بعض  إليه يف  منسوبًا 

يصنع؟
ج: يمكنه أن ينقله عن املصدر الذي وجده فيه كأن يقول: يف 

)1) مفطريته مبنية عىل االحتياط اللزومي.
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كتاب الكايف عن النبي  أو عن الصادق  هكذا.
س: وهل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممن خيطأ 

يف قراءته ؟ 
ج: نعم جيوز له إذا مل يقصد احلكاية عن القرآن املنزل، وال يبطل 

بذلك صومه. 
)الفطر الثامن()1): إدخال الغبار أو الدخان الغليظني ف اللق، 
الذي  الدقيق  كغبار  وغريه  الرتاب  غبار  بني  الغبار  يف  فرق  وال 
يتعرض له عامل مطاحن احلنطة ونحوه، كام ال فرق يف الدخان بني 

دخان التبغ وغريه كدخان املكائن والسيارات.
واملطاهي  القدور  أبخرة  عن  النساء  من  الكثري  تسأل  س: 
التي متأل أنفها وفمها أثناء عملية الطبخ وهل عليها أن متتنع من 

استنشاقها ؟
ج: هذه األبخرة مهام كانت كثيفة ال تفطر الصائم.

س: وهل جيب عىل ناوي الصيام أن يعرف تفصياًل ما جيب عىل 
الصائم أن جيتنب عنه؟

ج: ال.
هذه املفطرات التي جيب عىل الصائم االجتناب عنها أثناء النهار 

وال يشء سواها يبطل الصوم.

)1) مفطريته مبنية عىل االحتياط اللزومي.
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س: ولكن هناك أمور يظن بعض الناس أهنا من املفطرات منها 
ما ييل ؟

أ- أستمتاع أحد الزوجني باآلخر بالقبلة املداعبة من دون مجاع 
وال إنزال املني.

ب- خروج الدم بقلع السن ونحوه.
جـ- استعامل الطيب شاًم وإطالءًا.

د- االكتحال. 
هـ- االرمتاس يف املاء.

ج:هذه األمور ال تبطل الصوم وإن كان بعضها مكروهًا للصائم 
مثل غمس الرأس يف املاء فأنه مكروه للصائم كراهة شديدة، بل 

األحوط أستحبابًا  له االجتناب عنه.
س: وأخريًا أريد أن أسأل عن حكم تنظيف األسنان بالفرش 

واملعجون للصائم  ؟ 
بقايا  من  فمه  تنظيف  من  يتأكد  أن  رشيطة  ذلك  له  جيوز  ج: 

املعجون فال ينزل منه يشء إىل جوفه.
بقي أن تعرف أن هناك أمرًا جيب االلتفات إليه والتجنب عن 
وقوعه يف ليلة الصيام من شهر رمضان، وهو )البقاء عىل حدث 
اجلنابة إىل طلوع الفجر(، فإذا كان املكلف جنبًا لزمه أن يتطهر قبل 

طلوع الفجر.
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ومثل اجلنب يف ذلك املرأة التي نقيت من دم احليض أو النفاس 
يف الليل فوجب عليها صيام الغد، فإن عليها أن تتطهر من حدثها 

قبل طلوع الفجر.
الليلية  األغسال  من  الكربى  املستحاضة  عىل  جيب  وما  س: 
يف  وصيامها  لصالهتا  أم  فقط  لصالهتا  واجب  هو  هل  والنهارية 

شهر رمضان معًا ؟
ج: جيب لصالهتا فقط كام يف سائر األيام غري شهر رمضان. 

بجنابته حتى طلع  يعلم  الليل ومل  املكلف يف  وإذا أجنب  س: 
الفجر ؟

أعتقد  ولكنه  لياًل  بجنابته  علم  إذا  وهكذا  عليه  يشء  ال  ج: 
االغتسال منها ثم تبني له خالفه.

س: وإذا علم بجنابته ولكنه نيس أن يغتسل حتى طلع الفجر؟ 
ج: يصوم ذلك اليوم – بقصد القربة املطلقة عىل األحوط  - ثم 

يقضيه. 
س: واملرآة احلائض أو النفساء إذا نسيت الغسل إىل آخر الليل؟

ج: ال يرض ذلك بصحة صومها. 
أو  غريه،  أو  بجامع  اليقظة  حال  يف  املكلف  أجنب  وإذا  س: 
أحتلم يف منامه فأنتبه وتفطن حلاله فهل جيوز له أن ينام ليلته قبل 

أن يغتسل من جنابته ؟
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يسع  وقت  يف  االنتباه  بعدم  واثقًا  يكن  مل  ما  ذلك  له  جيوز  ج: 
االغتسال قبل طلوع الفجر.

س: فإذا انتبه فهل جيوز له أن يعود إىل النوم مرة أخرى قبل أن 
يغتسل؟

ج: جيوز له ذلك بالشط املتقدم.
ينتبه  مل  ولكنه  الفجر  طلوع  قبل  لالغتسال  ناويًا  نام  وإذا  س: 

واستمر نومه إىل الصباح فام يصنع؟
ج: يصوم ذلك اليوم وال يشء عليه إذا كان واثقًا باالنتباه ومل 
ينتبه، وأما مع الشك يف ذلك فعليه أن يصوم ذلك اليوم واألحوط 

لزومًا أن يقضيه بعد ذلك.
الغسل  من  يتمكن  ال  بحكمه  من  أو  املجنب  كان  وإذا  س: 
جيزيه  فهل  األعذار  من  لغريمها  أو  الوقت  لضيق  أو  للمرض 

التيمم؟
ج: نعم جيزيه التيمم بدالً عن الغسل، ولو تركه كان كمن تعمد 

البقاء عىل اجلنابة إىل طلوع الفجر. 
س: وهل يلزمه إذا تيمم أن يظل يقظًا إىل طلوع الفجر؟

ج: ال، بل جيوز له أن ينام.
من  األخرية  الدقائق  يف  نفسه  إجناب  املكلف  تعمد  وإذا  س: 

الليل التي ال تتسع للغسل قبل طلوع الفجر فام هو حكمه ؟ 
ساهيًا  كان  إذا  عليه  يشء  وال  الغسل،  عن  بدالً  يتيمم  ج: 
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خالف  فقد  متعمدًا  عاملًا  كان  وإن  الوقت،  ضيق  عن  غافاًل  أو 
االحتياط الزومي بذلك.

س: وإذا كان الوقت متسعًا للغسل ومل  يفعل بل تيمم بدالً عنه 
فهل جيزيه تيممه ؟ 

ج: كال، إال إذا أتى به يف ضيق الوقت.
س: وإذا أحتلم الصائم يف هنار شهر رمضان فهل يلزمه املبادرة 

إىل االغتسال ؟ 
ج: ال، فإنه جيوز له تأخريه إىل حني أداء الصالة، بل لو مل يغتسل 

أصاًل مل يرض ذلك بصحة صيامه يف هذا اليوم. 

اإلخالل بنية الصوم:
)األول(: إذا أخل املكلف بـ)نية الصوم( يف هنار شهر رمضان، 
أو  هلا،  املقرر  الوقت  عن  النية  أخر  أو  أصاًل،  الصيام  ينو  مل  بأن 
يامرس  مل  اليوم ولو  مثاًل، وجب عليه قضاء ذلك  بالرياء  أبطلها 

شيئًا من املفطرات املتقدمة.
املارة  املفطرات  من  بيشء  اإلتيان  املكلف  تعمد  إذا  )الثاين(: 
الفجر ومل يكن جمربًا  إىل طلوع  اجلنابة  البقاء عىل  تعمد  أو  الذكر 
اإلثم  من  يتحمله  ما  إىل  باإلضافة  فهو  ذلك،  عىل  مكرهًا  وال 
والذنب ملزم بقضاء صوم ذلك اليوم، ويف بعض احلاالت جتب 

عليه الكفارة أيضًا.
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اإلفطار من غير عمد أو اختيار:
س: إذا أتى باملفطر من دون تعمد أو اختيار؟

ج: يصح صومه وال يشء عليه إال يف بعض املوارد، وتفصيل 
ذلك:

أو  أكل  إذا  أنه صائم كام  ناسيًا  املفطرات  أحد  ارتكب  إذا   -1
رشب أو جامع غافاًل عن صيامه، أو بقي عىل اجلنابة إىل آخر الليل 
ذاهاًل عن أنه جيب عليه الصوم يف الغد مل يرض ذلك بصحة صيامه.
2- وإذا أكل أو رشب أو جامع جهاًل منه بكون ما يفعله حمظورًا 
عليه حال الصيام بطل صيامه ولزمه القضاء وإن كان معذورًا يف 

جهله، ومن أمثلة ذلك:
أ- ما إذا أكل بعض ما ال يعتاد أكله، أو رشب دواًء وهو مطمئن 
بأنه ال يفطر الصائم متومهًا أن املفطر خصوص املعتاد من املأكول، 

والغذاء دون الدواء.
املشقية  احلمرة  وزوال  الشمس  بغروب  اطمأن  إذا  ما  ب- 
فأكل أو رشب ثم تبني له أن الشمس مل تغرب بعد، نعم إذا كان 
السبب يف اعتقاده دخول الليل وجود ظلمة أو نحوها يف السامء 

كان وجوب القضاء عليه مبنيًا عىل االحتياط.
جـ- ما إذا شك يف طلوع الفجر فبنى عىل عدم طلوعه واستمر 
يف تناول املفطر ثم تبني له أن الفجر كان طالعًا حينئذ، نعم إذا كان 
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قد فحص عن طلوع الفجر بنفسه فلم يتبني طلوعه فأكل أو رشب 
ثم تبني أنه كان طالعًا وقتئذ مل يبطل صومه.

من  واجلامع  والشب  األكل  غري  آخر  بيشء  أتى  وإذا   -3
الفجر جهاًل  أو بقي عىل اجلنابة إىل طلوع  الذكر  املارة  املفطرات 
منه بلزوم االجتناب عنها مل يبطل صومه بشط أن يكون معذورًا 
– اعتقادًا  يف جهله، كمن تربى بعيدًا عن األجواء الدينية فاعتقد 
جازمًا – بأن االستمناء ال يبطل الصوم، أو اعتمد يف عدم مفطرية 
لشوط  اجلامع  الفقيه  كفتوى  رشعية  حجة  عىل  مثاًل  الدخان 

التقليد ثم تبني له خطؤها.
مطلق  عىل  القضاء  جيب  ال  اجلنابة  عىل  البقاء  خصوص  ويف 
يف  معذورًا  يكن  مل  وإن  بالصيام  إرضاره  بعدم  القاطع  اجلاهل 

جهله.
4- وإذا وقع منه يشء من تلك املفطرات بدون قصد، كام إذا 
فتح إنسان فمه عنوة وزرق املاء إىل جوفه، أو كان يتمضمض باملاء 
مقدمة للضوء أو لتنظيف فمه فسبق املاء إىل حلقه مل يبطل بذلك 

صومه، وتستثنى من ذلك حالتان:
أ- ما إذا متضمض باملاء لتخفيف العطش عن نفسه فسبق املاء 

إىل جوفه، فإن عليه أن يقيض صومه.
املني  إنزال  يقصد  أن  دون  مثاًل من  داعب زوجته  إذا  ما  ب- 
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بذلك، ولكنه مل يكن واثقًا من عدم نزوله فسبقه ونزل، فإن عليه 
قضاء ذلك اليوم.

5- وإذا أكرهه ظامل عىل األكل أو الشب أو اجلامع ففعل ذلك 
فرارًا عام أوعده من الرضر عىل تركه، أو بادر إىل اإلتيان به خمافة 
صومه  بطل  مسبق  إكراه  دون  من  تركه  تقدير  عىل  الظامل  إرضار 

ووجب عليه قضاؤه.
فاحلكم  واجلامع  والشب  األكل  عدا  بام  إفطاره  كان  وإذا 

بالبطالن ووجوب القضاء مبني عىل االحتياط.
6- ولو بقي عىل اجلنابة إىل طلوع الفجر ألنه مل يتيرس له الغسل 
يرضه  مل  الظامل،  من  خوفًا  أو  والرتاب  املاء  بفقد  ولو  التيمم  وال 

ذلك، وال يلزمه قضاء صوم ذلك اليوم.

وجوب اإلمساك:
)الثالث(: أن من أبطل صومه بتناول يشء من املفطرات املارة 
ال  الفجر،  طلوع  إىل  اجلنابة  حدث  عىل  متعمدًا  بقي  أو  الذكر 
يسمح له بتناول أي مفطر أثناء النهار بل جيب عليه اإلمساك إىل 

أن يدخل الليل حسب التفصيل املذكور يف أدناه:
يف  أمسك  الفجر  طلوع  إىل  متعمدًا  اجلنابة  عىل  بقي  إذا   -1
النهار، والواجب - إحتياطًا ال يرتك - أن يكون إمساكه بقصد 
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القربة املطلقة، أي بقصد امتثال األمر املتوجه إليه، مرددًا بني كونه 
األمر بالصوم يف شهر رمضان واألمر باإلمساك تأديًا فيه.

 أو  2- إذا تعمد الكذب عىل اهلل سبحانه أو عىل رسوله 
 استنشق الدخان أو الغبار الغليظني، فالواجب – احتياطًا ال يرتك – 
أن يمسك بقية يومه برجاء املطلوبية، أي باحتامل كون اإلمساك 

مطلوبًا فيه رشعًا أما لألمر بالصوم أو لألمر باإلمساك تأديًا.
3-وإذا أفطر بأحد املفطرات األخرى فالواجب – احتياطًا ال 

يرتك – أن يمسك بقية يومه برجاء مطلوبيته تأديًا.

القضاء ووجوب الكفارة:
)الرابع(: من بطل صيامه يف شهر رمضان باألكل أو الشب أو 
اجلامع أو االستمناء وجبت عليه الكفارة - باإلضافة إىل القضاء - 

مع توفر الشوط التالية:
قصد  عن  األربعة  املفطرات  ألحد  ارتكابه  يكون  أن   -1
فسبق  عطشه  لتخفيف  باملاء  متضمض  من  قبيل  من  ال  واختيار، 
املاء إىل جوفه، أو من أتى بفعل يثري جنسيًا فقذف املني من دون 
أن يقصد ذلك وإن مل يكن واثقًا من عدم قذفه، فإنه ال كفارة عليه 

وإن وجب القضاء.
نعم إذا كان الفعل الذي أثاره جنسيًا من نوع القبلة واملالمسة 
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واملداعبة مع الزوجة ثبتت عليه الكفارة أيضًا.
مل  إن  الظامل  هدده  كمن  ارتكابه  عىل  مكرهًا  يكون  ال  أن   -2
يفطر فأفطر خوفًا من وعيده، فإنه ال كفارة عليه وإن وجب عليه 

القضاء.
3- أن ال يكون واثقًا من جواز ارتكاب ذلك املفطر، وأما إذا 
كان واثقًا من جوازه فال كفارة عليه، سواء أكان يتخيل أن الصيام 
مل  تعاىل  اهلل  أن  يتصور  كان  أم  مثاًل  سنه  لصغر  عليه  واجب  غري 

جيعل هذا اليشء مفطرًا فارتكبه بناءًا عىل ذلك.
وال فرق يف عدم وجوب الكفارة عىل اجلاهل الواثق من جواز 
ارتكاب املفطر له بني كونه معذورًا يف جهله وغري املعذور يف ذلك 
كالذي قرّص يف تعلم األحكام الشعية فأدى به إىل االعتقاد بام هو 

خالف الواقع.
س: وإذا ارتكب أحد املفطرات األربعة عاملًا بمفطريته ولكنه 
هذه  يف  الكفارة  تلزمه  فهل  الكفارة،  من  عليه  يرتتب  ما  جيهل 

احلالة؟
ج: نعم، فإن اجلهل يوجب الكفارة ال يوجب سقوطها.

)التقيؤ   األخرى  األربعة  املفطرات  بأحد  أتى  إذا  س: 
،واألئمة  ورسوله سبحانه  اهلل  عىل  الكذب   االحتقان، 
استنشاق الغبار أو الدخان  الغليظني ( فهل عليه يشء من الكفارة؟ 
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ج: ال، وأن كان آثاًم مع التعمد واالختيار.
س: وإذا بقي عىل اجلنابة إىل طلوع الفجر؟

ج: تلزمه الكفارة يف صورة التعمد واالختيار باخلصوص.
س: قد يفطر الصائم وهو يظن دخول الليل من دون أن يكون 
متأكدًا من دخوله فهل تلزمه الكفارة لو تبني أن إفطاره كان قبل 

دخول الليل؟
ج: نعم، بل تلزمه الكفارة أيضًا وإن مل يتبني له ذلك ما مل يتضح 

أن إفطاره كان بعد انقضاء النهار.
س: وما هي كفارة اإلفطار املتعمد يف شهر رمضان؟

ج: جيزي فيها صيام شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكينًا 
عن كل يوم من أيام الصوم.

ويكفي يف اإلطعام إعطاء كل فقري ثالثة أرباع الكيلو غرام من 
ثمن  دفع  جيزئ  وال  طعامًا  يسمى  مما  غريمها  أو  احلنطة  أو  التمر 

الطعام إىل الفقري.

وجوب القضاء:
)اخلامس(: كل من وجب عليه صيام شهر رمضان فرتكه أو مل 
يؤده عىل الوجه الصحيح رشعًا – عن عذر أو بدونه – وجب عليه 
قضاؤه بعد انقضاء شهر رمضان، بأن يصوم بعدد األيام التي فاتته 
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من صيامه.
رشوط  أحد  لفقد   – الشهر  هذا  صيام  عليه  جيب  مل  من  وأما 
من  كان  إذا  إال  القضاء  عليه  جيب  فال  فرتكه،   – املتقدمة  وجوبه 

أحد األصناف اآلتية:
عليه  وجب  الرضر  أمن  إذا  فإنه  به،  لترضره  تركه  من   -1
نوع  من  رمضان  شهر  يف  بالصوم  ترضره  كان  إذا  إال  القضاء، 
أن  إىل  السنة  طيلة  احلال  هذه  عىل  واستمر  الصحي(،  )الترضر 
أدركه رمضان الثاين، فإنه ال جيب عليه حينئذ أن يقيض ما فاته من 
الصيام، ولكن تلزمه الفدية )ثالثة أرباع الكيلو غرام من الطعام 

عن كل يوم(.
2- املرأة التي تركته ملصادفته أيام حيضها أو نفاسها، فإن عليها 

أن تقيض ما فاهتا من صيام هذا الشهر.
3- من تركه لكون الصيام فيه حرجيًا عليه وموقعًا له يف مشقة 
شديدة ال تتحمل عادة، فإنه إذا متكن من الصيام بعد شهر رمضان 

من دون حرج ومشقة شديدة لزمه القضاء.
4- من تركه لكونه يف حال السفر الذي تقرّص فيه الصالة، فإن 

عليه أن يقيض ما فاته يف هذه احلال بعد شهر رمضان.

عدم التواني في القضاء:
جيوز  أم  رمضان  شهر  صوم  قضاء  يف  اإلرساع  جيب  هل  س: 
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التأخري فيه مدة ولو كانت طويلة كسنة أو أزيد؟
ج: جيوز التأخري فيه ما مل يؤدي إىل اإلمهال والتفريط بالواجب 
ولكن يف حالة التأخري إىل حلول رمضان الثاين - ألي سبب كان - 
جيب مع القضاء دفع الكفارة وهي )ثالثة أرباع الكيلو من الطعام 
لكل يوم( وال تزداد الكفارة بالتامدي يف تأخري القضاء سنتني أو 

أزيد بل تظل كام وجب أوالً.

عدم التتابع والترتيب في قضاء الصوم:
س: هل جيب التتابع يف شهر رمضان ؟

يقيض  أن  فله  مثاًل  يومني  قضاء  عليه  كان  فمن  جيب،  ال  ج: 
أحدمها يف شهر واآلخر يف شهر أخر.

قضاء  عليه  كان  لو  كام  القضاء  يف  الرتتيب  جيب  وهل  س: 
رمضانني فيقيض ما فاته أوالً ثم ما فاته بعد ذلك؟ 

ج: ال جيب الرتتيب فيه بل هو خمري يف قضاء أهيام شاء أوالً. 

نية قضاء الصوم:
س: من وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان فكيف يصومه؟ 
النية وذلك  أدائه إال يف  ج: ال خيتلف قضاء شهر رمضان عن 

من وجهني:
بدلية  قصد  أي  القضاء  نية  رمضان  شهر  قضاء  يف  جيب   -1
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املأتى به عن الفائت، فال يكفي قصد الصيام وحده من دون قصد 
البدلية.

2- أّن نية الصوم يف قضاء رمضان يمكن تأخريها عن طلوع 
الفجر، فإذا أصبح املكلف وهو ال ينوي الصيام ثم وقع يف نفسه 
من  شيئًا  تناول  قد  يكن  ومل  قضاًء  يصوم  أن  الشمس  زوال  قبل 
املفطرات بعد الفجر جاز له ذلك، وأما إذا حل الظهر ومل يكن قد 

نوى القضاء بعد فال جمال للنية عندئذ عىل األحوط.
أراد  ثم  القضاء  صوم  غري  آخر  صومًا  نوى  قد  كان  ولو  س: 

العدول إىل صوم القضاء قبل الزوال فهل يسوغ له ذلك؟
ج: كال.

س: وإذا نوى صيام القضاء فهل جيب عليه أن يواصل صيامه 
إىل الليل أم يسوغ له أن هيدم صومه أثناء النهار ثم يصوم يومًا آخر 

بدالً عنه؟
ج: يسوغ له اإلفطار قبل زوال الشمس، وأما بعده فال جيوز له 

ذلك.
ولو تعمد اإلفطار بعد زوال الشمس باألكل والشب أو اجلامع 
الكفارة وهي )إطعام عشة مساكني  أو االستمناء، وجبت عليه 
لكل مسكني ثالثة أرباع الكيلو غرام(، وإن مل يكن فصيام ثالثة 

أيام.
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س: من علم أن عليه قضاء أيام من شهر رمضان ولكنه مل يعلم 
عددها فامذا يصنع ؟

ج:  يسعه االكتفاء بقضاء ما يتيقن فواته.
رمضان  شهر  من  حمدده  أيامًا  أو  يومًا  عليه  أن  علم  ومن  س: 

وشك يف أنه قضاها أم ال؟
ج: وجب أن يقضيها ليكون عىل يقني من أنه أدى ما عليه من 

الواجب.

أنواع الصيام:
الصيام عل أربعة أقسام:

الواجب، وأهم ما وجب يف الشيعة  )القسم األول(: الصيام 
من الصوم هو صيام شهر رمضان وصيام قضائه، وقد مىض بيان 

أحكامهام، وهنا أنواع أخرى من الصيام الواجب:
)منها( الصيام الكفارة، وقد تقدمت اإلشارة إىل بعض موارده 
وهو )الصيام يف كفارة اإلفطار متعمدًا يف شهر رمضان ويف كفارة 

اإلفطار متعمدًا يف قضاء رمضان بعد زوال الشمس(.
و)منها( الصيام الواجب بالنذر أو اليمني أو العهد.

و)منها( الصيام الواجب باإلجيار، كمن استؤجر يف قضاء شهر 
رمضان عن ميت.
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)القسم الثاين(: الصيام الحرم، ومنه:
أ- صيام اليوم األول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر.

عيد  يوم  وهو  احلجة  ذي  شهر  من  العارش  اليوم  صيام  ب- 
األضحى.

اليوم احلادي عش والثاين عش والثالث عش من  جـ- صيام 
ذي احلجة ملن كان يف منى ألداء مناسك احلج مثاًل.

بنية  كان  إذا  رمضان  أو  شعبان  أنه  يف  الشك  يوم  صيام  د- 
رمضان.

إذن  بدون  معني  غري  لواجب  أو  تطوعًا  الزوجة  صيام  هـ- 
زوجها إذا كان منافيًا حلقه يف االستمتاعات الزوجية، واألحوط 
لزومًا أن ال تصوم الزوجة تطوعًا إذا هناها عنه زوجها وإن مل يكن 

منافيًا حلقه.
)القسم الثالث(: الصيام الكروه، ومنه:

أ- صيام يوم عرفة )التاسع من ذي احلجة( ملن خاف أن يضعفه 
الصوم عن الدعاء فيه.

إذن  بدون  معني  غري  لواجب  أو  تطوعًا  الضيف  صيام  ب- 
مضيفه.

جـ- صيام الولد تطوعًا بدون إذن والده.
أيام  سائر  يف  الصيام  وهو  الستحب،  الصيام  الرابع(:  )القسم 
يف  األيام  وتتفاوت  يكره،  أو  حيرم  أو  صومه  جيب  ما  غري  السنة 
صيام  من  أفضل  األيام  بعض  فصيام  فيها،  الصوم  فضيلة  درجة 
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بعضها اآلخر، كام يف صيام شهر رجب وشهر شعبان فإنه أفضل 
من صيام ما عدامها من الشهور.

وإنام يستحب الصيام ملن تتوفر فيه الشوط التالية:
1- أن ال يتسبب الصيام يف ترضره صحيًا.

2- أن ال يكون مسافرًا سفرًا فيه تقرّص الصالة، ويستثنى من 
ذلك الصيام ثالثة أيام يف املدينة املنورة لقضاء احلاجة، ويشرتط 
عىل  واجلمعة  واخلميس  األربعاء  أيام  يف  يكون  أن  األحوط  عىل 

نحو التتابع.
3- أن ال تكون املرأة حائضًا أو نفساء.

يسوغ  فال  رمضان،  شهر  قضاء  املكلف  عىل  يكون  ال  أن   -4
الصيام املستحب ملن عليه فوائت من شهر رمضان، وأما إذا كان 
عليه صيام واجب غريه كالصيام الكفارة وصيام النذر ونحومها 

فال يمنع ذلك من أن يصوم تطوعًا.
عن  ينوب  أن  له  حيق  فهل  رمضان  قضاء  عليه  كان  وإذا  س: 

ميت يف الصيام تربعًا أو بأجرة؟
ج: حيق له ذلك يف صوم الفريضة )كقضاء شهر رمضان( دون 

التطوع.
س: وكيف يؤتى بالصوم املستحب؟

شهر  يف  الواجب  الصوم  عن  املستحب  الصوم  خيتلف  ال  ج: 
رمضان )املتقدمة كيفيته( إال يف عدة أمور:
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غروب  قبيل  إىل  املستحب  الصيام  نية  يف  التأخري  جيوز   -1
الشمس، فإذا مل يكن املكلف قد أتى بيشء من املفطرات يف هناره 
له  جاز  أقل  أو  بساعة  الغروب  قبل  استحبابًا  يصوم  أن  له  وبدا 
ذلك، وال يرض به أنه مل يكن ناويًا للصيام طيلة النهار أو أنه كان 

عازمًا عىل اإلفطار ما دام مل يتناول املفطر فعاًل.
2- أّن البقاء عىل حدث اجلنابة عمدًا إىل آخر الليل ال يمنع من 
الصوم املستحب يف النهار، فمن حصلت له جنابة يف الليل وهو 
يريد أن يصوم يف الغد استحبابًا ال يلزمه – لكي يصح صومه – أن 

يغتسل قبل طلوع الفجر.
3- أن الصائم صيامًا مستحبًا جيوز له أن يلغي صيامه متى يشاء 

قبل الظهر أو بعده وال يشء عليه.
 – السفر  حال  يف  سائغًا  يكن  مل  وإن  املستحب  الصيام  أن   -4
كام هو احلال يف الصوم الواجب يف شهر رمضان – إال أن املكلف 
أهله ولو قبل غروب  النهار ورجع إىل  إذا كان مسافرًا يف بعض 
يف  املفطرات  من  شيئًا  مارس  قد  يكن  ومل  دقائق  ببضع  الشمس 
نية  له  الصوم ويصح منه ذلك، وال حيق  ينوي  أن  فبإمكانه  يومه 
الصوم يف السفر وإن علم أنه سيصل إىل أهله قبل الغروب وإنام 
له أن يمسك حتى إذا وصل إىل أهله نوى الصيام باإلمساك بقية 

هناره.
س: قد ينذر اإلنسان أن يصوم يومًا أو أزيد شكرًا هلل تعاىل مثاًل 
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بأحكام  حينئذ  خيتص  فهل  عليه  واجبًا  املستحب  الصوم  فيصري 
ختتلف هبا عن الصوم املستحب؟
ج: نعم، ومن تلك األحكام:

يؤخر  ال  أن  عليه  وجب  معينًا  يومًا  يصوم  أن  نذر  إذا  أنه  أ- 
صومه عن طلوع فجر ذلك اليوم املعني.

ب- وإذا نذر أن يصوم يومًا معينًا فال حيق له أن هيدم صيامه 
ولو قبل الظهر، وأما إذا نذر أن يصوم يومًا بدون تعيني ثم اختار 
يومًا للوفاء وصام بعضه جاز له أن يفطر – سواء كان قبل الظهر 

أم بعده – ويستبدله بيوم آخر.
الوفاء  الناذر حينام يصوم أن يقصد بذلك  جـ- وال جيب عىل 
كان  إذا  ولكن  تعاىل،  هلل  قربة  الصيام  يقصد  أن  يكفي  بل  بالنذر 
منذوره الصوم شكرًا هلل تعاىل مثاًل وجب أن يقصد ذلك بصومه.
د- وإذا كان اليوم املنذور صيامه معينًا يسوغ للناذر أن يسافر 
يف ذلك اليوم ويعفى من الصوم حينئذ ولكن عليه أن يقيض اليوم 

املنذور الذي سافر فيه.
السفر  حالة  يف  سائغ  غري  املستحب  الصيام  أن  تقدم  قد  هـ- 
أن  نذر  أو  السفر  يف  معينًا  يومًا  يصوم  أن  املكلف  نذر  إذا  ولكن 
يصومه سواء أكان يف السفر أم يف احلرض صح نذره ولزمه الوفاء 

به، ويصح صومه يف السفر حينئذ.
واحلمد هلل أوالً وآخرًا وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.
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