
  

  الصوم
  .يجب علی المکّلف صيام شهر رمضان المبارک في کّل عام  ـ 1 ةمسألال

 -کما يأتي شرحه  –الصوم هو أن يمسک المکلف بقصد امتثال أمر اهللا تعالی عما يبطل الصيام              ـ    2  ةمسألال

  .من طلوع الفجر إلی المغرب

  نّية الصيام 

  . المقرر في الشريعة بقصد القربة إلی اهللا تعالیتشترط في الصوم النية بأن يقصد ذلک الصومـ  3 ةمسألال

 لو فاتته النية لعذر کالنسيان أو الغفلة أو الجهل بالحکم، يمتّد وقتها شرعا إلی الزوال إذا لم                      –  4المسألة  

أما إذا زالت الشمس من دون أن          .  يتناول المفطر، فيجوز له أن ينوي قبل زوال الشمس و يصح صومه                 

  . و ال يصح صومهينوي، فيفوت محلها 

  يوم الشک 

هو يوم يشک اإلنسان أنه اليوم األخير من شهر شعبان أو اليوم األول من شهر                        الّشك   ـ يوم   5  ةمسألال

. رمضان ؛ و اليجب الصيام في ذلک اليوم؛ و إذا يريد الصيام فينوي أنه صوم آخر األيام من شهر شعبان                       

ول من شهر رمضان، فيحسب من صيام هذا الشهر المبارک و             و إذا تبّين بعده أن ذاک اليوم کان اليوم األ           

 . و إذا تبين ذلک قبل الغروب، يبدل نيبته و ينوي صيام اليوم األول من شهر رمضان. اليجب القضاء بعدئذ

  مبطالت الصيام

  :المفطرات هي ما يبطل الصوم عند اإلتيان بها عمدا و هي کالتاليـ  6 ةمسألال

  األکل و الشرب ـ 1

  جماعال ـ2 
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  ستمناءاالـ ا3 

  ، علی األحوط) ع(الکذب علی اهللا و رسوله و األئمة المعصومين ـ 4 

   ، علی األحوطحلقفي الغليظ إدخال الغبار الـ 5 

  رمس الرأس کله في الماء ـ 6 

  البقاء علی الجنابة أو الحيض أو النفاس حتي طلوع الفجرـ 7 

  االحتقان بالمائع ـ 8 

  .ـ القیء9  

   و الشرباألکل

يام، سواءا کان من المأکوالت و المشروبات المعتادة کالخبز و           تعمد األکل و الشرب يبطل الص      ـ    7  ةمسألال

  .أما إذا کان األکل أو الشرب سهوا و نسيانا فاليبطل الصيام. الماء، أو غيرها؛ و سواءا کان قليال أو کثيرا

لکن .  برة إذا کان لتخفيف الوجع أو لتخدير الجسم           باإل -کالدواء  -اليبطل الصوم بزرق شیء      ـ    8  ةمسألال

  .األحوط هو ترکه إذا کان له مغعول الغذاء

يجوز للصائم أن يذوق الطعام أو أن يغسل فمه بالدواء إذا اليتعدی إلی الحلق؛ ولو اتفق تعدي                     -9ة  مسألال

  .شیء من ذلک إلی الحلق من غير قصد، لم يبطل صومه

  جماعال

  . الموجب للجنابة يبطل الصومجماعال ـ تعمد10 ةمسألال

  ستمناءاال

  . يبطل الصومفي حال اليقظة ـ تعمد االستمناء إذا کان موجبا لإلنزال 11 ةمسألال

  ) ع(لکذب علی اهللا و الرسول و األئمة المعصومين ا

ألحوط اختيارا يبطل الصوم علی ا     )  ع(تعمد الکذب علی اهللا و رسوله و األئمة المعصومين              ـ  12  ةمسألال

  .وجوبا؛ سواءا کان بالقول أو الکتابة أو اإلشارة أو غيرها
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  إدخال الغبار الغليظ في الحلق

  .تعمد إدخال الغبار الغليظ في الحلق اختيارا يبطل الصوم علی األحوط وجوباـ 13 ةمسألال

   رمس الرأس في الماء

ی األحوط وجوبا، أما رمس البدن في  تعمد رمس کل الرأس في الماء اختيارا يبطل الصوم عل          ـ  14  ةمسألال

  . الماء من دون تمام الرأس فال يکون مبطال

  .لو اضطر علی رمس رأسه في الماء إلنقاذ الغريق فال يبطل صومهـ  15 ةمسألال

  البقاء علی الجنابة و الحيض و النفاس

ا لم يغتسل عمدا و      من أجنب ليال في شهر رمضان، يجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر و إذ                ـ    16  ةمسألال

وتعمد البقاء  .  اختيارا حتی طلوع الفجر فيبطل صومه، و اذا اليستطيع الغسل لعذر کضيق الوقت فليتيمم                     

  .علی الحيض و النفاس للنساء في حکم تعمد البقاء علی الجنابة

  .ياممن أجنب و نسي الغسل و صام مجنبا عّدة أيام، يجب عليه قضاء الصيام  لتلک األـ  17 ةمسألال

من أجنب في شهر رمضان ليال و علم أنه إذا ينام سوف اليستيقظ اال بعد طلوع الفجر،                             ـ    18  ةمسألال

أما إذا کان يحتمل    .  فاليجوز له النوم اال بعد الغسل؛ و إذا نام و لم يستيقظ حتی طلوع الفجر فصومه باطل                   

 يجوز له أن ينام مرة اخری إال بعد                أنه سيستيقظ ويغتسل قبل الفجر فيجوز له النوم، وإذا استيقظ فال                   

  .الغسل، وإذا نام و لم يستيقظ حتی الفجر فيبطل صومه

اليجب الصيام علی المرأة الحائض أو النفساء؛ و إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل                          ـ    19  ةمسألال

کان ، و إال     طلوع الفجر فيجب عليها أن تبدأ بالصيام؛ فيجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الفجر عند اإلم                        

  .فلتتيمم

. إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد طلوع الفجر، فال يصح صومها في ذاک اليوم                   ـ    20  ةمسألال

  .و إذا تصوم المرأة الطاهرة منهما و تری دم الحيض أو النفاس أثناء النهار، فيبطل صومها في ذاک اليوم

  االحتقان بالمائع 

  .بالمائع يبطل الصوم، حتی إذا کان للتداوي و العالجتعّمد االحتقان ـ  21 ةمسألال
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  القيء 

  .تعمد القيء يبطل الصوم؛ أما إذا کان ذلک سهوا أو من دون اختيار فاليبطل الصيام  ـ 22 ةمسألال

   وجوب القضاء و الکفارة

کم  يجب قضاء الصوم مع الکفارة علی من يبطل صيامه عمدا و اختيارا و عالما بالح                              –  23  ةمسألال

  : باألسباب التالية

   األکل ، -

   الشرب، -

   الجماع، -

   االستمناء، -

   إدخال الغبار الغليظ في الحلق، علی األحوط وجوبا،-

 البقاء علی الجنابة من الليل حتی طلوع الفجر مستيقظا و قادرا علی الغسل أو التيمم من دون أن يغتسل                       -

  .أو يتيمم

  ة الصيامآّفار 

عتق رقبة، أو إطعام ستين       :  رة إفطار الصوم في شهر رمضان هي أحد االمور الثالثة               کفاـ    24  ةمسألال

بأن يصوم شهرا کامال بالتوالی و يوما بعده مباشرة من الشهر                       (مسکينا، أو صيام شهرين متتابعين            

  .و يکون اإلنسان مخيرا بين هذه االمور الثالثة. الثاني، و يصوم بقيتة متی شاء

اليقدر علی أحد هذه االمور الثالثة، فيجب أن يطعم المساکين بقدر استطاعته و إذا                           إذا   ـ     25  ةمسألال

  . يوما بالتوالي ، و إذا اليقدر علی ذلک أيضا، فليکتفي باالستغفار18اليستطيع ذلک فيصوم 

 750حوالي  (من أراد أن يطعم ستين مسکينا فيجب عليه أن يعطي کل واحد منهم ُمّدا                            ـ    26  ةمسألال

  ).کالرز أو الحنطة أو أمثالهما(من الطعام ) غراما
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من صام لقضاء صيام شهر رمضان فاليجوز له أن يبطل صومه بعد الزوال، و إذا فعل ذلک                  ـ    27  ةمسألال

فيجب عليه قضاء ذاک الصوم مع الکفارة و هي إطعام عشرة مساکين، و إذا اليقدر علی ذلک فيصوم                              

  .ثالثة أيام بالتوالي

  طوجوب القضاء فق

  :يجب قضاء الصيام من دون الکفارة في الموارد التاليةـ  28 ةمسألال

 لو أبطل صومه عمدا و اختيارا و عالما بالحکم برمس تمام رأسه في الماء، أو بتعمد القيء، أو                                     -1

؛ فيجب عليه القضاء دون         )ع(باالحتقان بالمائع، أو بالکذب علی اهللا و رسوله و األئمة المعصومين                         

  . الکفارة

لو أجنب ليال في شهر رمضان و نام من دون الغسل و استيقظ و نام مّرة ثانية ناويا الغسل بعد                                      –  2

لکنه إذا نام مرة ثالثة و لم        .   ، و لم يستيقظ إال بعد طلوع الفجر فيجب عليه القضاء دون الکفارة                االنتباهة

  .  جوبايستيقظ قبل الفجر فيجب عليه القضاء مع الکفارة أيضا، علی األحوط و

لو لم يفعل ما يبطل الصوم في نهار شهر رمضان، ولکنه لم ينو الصيام أصال أو في نيته أن اليصوم                         ـ    3

  .في ذاک اليوم، فيجب عليه القضاء دون الکفارة

لو أجنب في شهر رمضان و نسي الغسل، و صام يوما أو أکثر من دون غسل الجنابة، يجب عليه                                ـ    4

  .القضاء دون الکفارة

لو أتی بما يبطل الصيام في شهر رمضان من دون الفحص عن طلوع الفجر، ثم تبين أنه أتی بذلک                             ـ  5

  .بعد طلوع الفجر، فيبطل صومه و يجب عليه القضاء فقط

لو أخبره بعدم طلوع الفجر من اليعتبر بقوله، و أتی بما يبطل الصيام، ثم تبين أنه أتی به بعد طلوع                            ـ    6

أما إذا شهد عادالن بعدم طلوع الفجر ثم تبين خالف          .   و يجب عليه القضاء فقط     الفجر، فيکون صومه باطال   

  .ذلک، فال يجب القضاء

 لو أخبره مخبر بطلوع الفجر و لکنه لم يطمئن بإخباره أو حمل کالمه علی المزاح و أتی بالمفطر، ثم                          -7

  .تبين صدق المخبر، يجب عليه القضاء فقط
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أما .  د فدخل الحلق من دون قصد و اختيار، يجب عليه القضاء دون الکفارة             لو أدخل الماء في فمه للّتبر      -8

  .إذا نسي و ابتلعه أو تمضمض للوضوء فدخل الحلق من غير قصد و اختيار، فال قضاء و ال کفارة

  .أسلم الکافر فاليجب عليه قضاء ما فات منه من صيامه في أيام کفره إذا – 29المسألة 

. م علی المريض إذا يضره الصيام، و يجب عليه القضاء بعد برءه من المرض                 اليجب الصو ـ    30  ةمسألال

 750حوالي  (أما إذا استمر مرضه إلی شهر رمضان اآلخر، فاليجب قضاءه و لکنه يکّفر عن کل يوم بمّد                    

  . من الطعام) غراما

م يقض إلی شهر    إذا أفطر في شهر رمضان لعذر آخر کالسفر، فيجب عليه القضاء ؛ و إذا ل                 ـ    31  ةمسألال

  .رمضان اآلخر، فيجب عليه القضاء و التکفير بمّد من الطعام عن کل يوم

يجب قضاء صيام األب بعد وفاته علی ولده األکبر إذا فات منه لعذر کالمرض و السفر و                           ـ    32  ةمسألال

ة، فيکّفر  و إذا اليقدر الولد األکبر علی قضاءه أو يکون صعبا عليه و يوجب المشق                   .  نحوهما و لم يقضه    

و حکم قضاء صيام األم علی الولد األکبر هو کحکم صيام األب، علی األحوط                  .  عن کل يوم بمّد من الطعام      

  .وجوبا

  أحکام صيام المسافر

  .يجوز السفر في شهر رمضان، و يکره إذا کان ألجل الفرار من الصيامـ  33 ةمسألال

  .الشروط المذکورة في صالة المسافراليصح الصيام في السفر، إال إذا تتوفر ـ  34 ةمسألال

  .إذا صام المسافر مع الجهل بالحکم، فيصح صومهـ  35 ةسألالم

أما إذا سافر قبل الزوال فيبطل الصيام       .  لو بدأ الصائم بالسفر من بلده بعد الزوال صح صومه         ـ    36  ةمسألال

  .و لکن اليجوز له اإلتيان بالمفطر قبل الوصول إلی حّد الترخص

 إذا کان مسافرا فدخل بلدا نوی فيه اإلقامة عشرة أيام، فإن کان قبل الزوال و لم يتناول                                  -37المسألة  

  .المفطر، فوجب عليه الصيام؛ و إن کان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر، فاليصح صومه

  اليجب عليه الصياممن 

صيام أو يوجب لهما المشقة، ويجب       اليجب الصوم علی الشيخ و الشيخة إذا اليقدران علی ال           ـ  38  ةمسألال

  .  من الطعام)  غراما750حوالي (عليهما الفدية عن کل يوم بمّد 
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اليجب الصوم علی ذي العطاش إذا تعذر عليه الصيام، ولکن يجب عليه الفدية عن کل يوم                     ـ    39  ةمسألال

  .  بمّد من الطعام

ا أو بحملها الصيام؛ کما اليجب الصوم علی         اليجب الصوم علی الحامل المقرب التي يضر به        ـ    40  ةمسألال

؛ ولکن يجب عليهما الفدية بمّد        )سواءا کان الولد لها أو لغيرها       (المرضعة إذا أضر بها أو بولدها الصيام          

  . من الطعام عن کل يوم و يجب عليهما القضاء بعد ذلک

  .هر رمضانيحرم صوم عيد الفطر و عيد األضحی و يوم الشک علی أنه من شـ  41 ةمسألال
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