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المقدمة: 
عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الطيبني  آله  وعىل  حممد  واملرسلني  األنبياء  أرشف 

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

بالفيوضات اإلهلية والرمحة الربانية.
)1) سورة الرعد: آية28.
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بظواهر  التعبد  إىل  يدعونا  الكريم  والقرآن 
بعض  يف  أرسارها  بعض  ويعّرفنا  العبادات، 
أصله  يعرفنا  الصيام  خصوص  ففي  األحيان، 
وبدايته وختامه، وخصوصيات هذا الشهر املبارك 
وما له من أرسار، وما له من أبعاد نفسية وروحية 

وأخالقية واجتامعية.
فعندما يصوم اإلنسان وحتدث بينه وبني الصيام 
َعن  تعاىل،  اهلل  من  فيقّرب  يتدرج  حتى  عالقة، 
َقاَل:   الصادق اهلل  َعْبِد  َأِب  َعْن  بَّاِح  الصَّ َأِب 
َأْجِزي  وَأَنا  ِل  ْوُم  الصَّ َيُقوُل  وَتَعاَل  َتَباَرَك  اهلل  )إِنَّ 
َعَلْيه()1). وهذا التعبري خاص بالصيام فقط ومل يرد 
يف بقية العبادات، ويتدرج اإلنسان يف صيامه من 
الدرجة الدنيا يف معرفته لألرسار إىل الدرجة العليا 

)1) الكايف للكليني: ج4، ص63.
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التي هي لقاء احلق سبحانه، ولعبارة »الصوم يل«، 
هلل  ملك  فالصيام  يبينها،  أن  اهلل  يريد  خصوصية 
سبحانه وتعاىل، واإلنسان ُيمِسك منذ الفجر حتى 
الغروب، وهذه درجة للصائم، حتى يصل بعمله 
فيهم:  الذين قال اهلل  باجلنة  املبرشين  هذا إىل رتبة 
ْم  َلُ َأنَّ  اِت  اِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن   ْ َوَبشِّ

.(1(...تَِها األَْنَاُر ِري ِمْن َتْ َجنَّاٍت َتْ
فمن كان مّهه وتفكريه يف حلول وقت اإلفطار، 
من  انتهى  وكأنه  إفطاره  عند  باالرتياح  ويشعر 
وبعده  الصيام  رّس  إىل  يصل  ال  الصيام،  عذاب 
الروحي ومنحته اإلهلية، وال إىل لقاء اهلل عز وجل، 
فإىل جانب أحكام الصيام وآدابه اخلاصة به، هناك 
رس وهو لقاء املحبوب أال وهو اهلل عّز وجّل، فهذا 

)1) سورة البقرة: آية 25.
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ُيوِجد  َعَلْيه(،  َأْجِزي  وَأَنا  ِل  ْوُم  )الصَّ احلديث: 
الشوق يف اإلنسان ومن ثم جيعله عاشقًا، فاإلنسان 
بغري الشوق ال يتحرك وال يسعى، وعندما يكون 
يعطي  الذي  هلل  إال  املؤمن  يتطلع  ال  هلل  الصيام 

للصائم الثواب.
عبادة  فهو  كبرية،  منزلة  اإلسالم  يف  وللصيام 
عظيمة  وآثار  جليلة،  خصائص  عىل  اشتملت 
والنفيس،  الرتبوي  دوره  وله  وصحية،  سلوكية 

وآثاره االجتامعية.

األثر التربوي للصوم: 

املؤمنون  الصوم يف اإلسالم مدرسة يصقل  إّن 
ورقتها  شفافيتها  من  ويضاعفون  فيها،  أرواحهم 
ورغبة  بصدق  موالها  عىل  وإقباهلا  وخشوعها 
وخشية وحب، كام أهنم يعمقون صفاءها وجيلون 



7

واآلثار  األكدار  عن  الناتج  وصدأها  غشاوهتا 
السنة،  خالل  عليها  تراكمت  التي  الدنيوية 
ويبتغون الغوص هبذه األرواح يف األجواء اإليامنية 
بمختلف  العبادات  طعم  وتذوق  الصيام،  لشهر 
أنواعها واستشعار لذهتا فيه، ومن فقد هذا البعد 
يف  وخيرج  عمليًا  ويعيشه  طعمه  يذق  ومل  للصيام 
الطيبة  أثاره  جيد  ومل  العدد،  واكتامل  السباق  هناية 
عىل روحه وقلبه،  فقد ُحِرم خريات الشهر ومنع 

بركاته وضّيع فرصه. 
يميت  ألّنه  للتقوى،  النفس  ُيعدُّ  فالصوم 
املحظورات،  عن  اإلرادة  فترتفع  الشهوات، 
اهلل  تقوى  إىل  أقرب  بذلك  اإلنسان  ويكون 
ا  َ َأيُّ َيا  تعاىل:  قوله  يف  ذلك  جاء  كام  وطاعته، 
َعَل  ُكتَِب  َكَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكْم  ُكتَِب  آَمنُوا  الَِّذيَن 
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 .(1(ُكْم َتتَُّقوَن الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ
قال اإلمام الصادق: )َمْن صام هلل عز وجل 
يومًا يف شدة الر فأصابه ظمأ وّكل اهلل به ألف ملك 
يمسحون وجهه ويبّشونه حتى إذا أفطر، قال اهلل 
مالئكتي  يا  وروحك  رحيك  أطيب  ما  وجل:  عز 

اشهدوا أين قد غفرت له()2) 
 الرضا موسى  بن  عيل  احلسن  أبو  وكتب 
مسائله:  جواب  من  كتب  فيام  سنان  بن  حممد  إىل 
ليكون  والعطش  لعرفان مس اجلوع  الصوم  )علة 
ويكون  صابرًا،  حمتسبًا  مأجورًا  مستكينًا  ذلياًل 
من  فيه  ما  مع  اآلخرة،  شدائد  عل  له  دلياًل  ذلك 
االنكسار له عن الشهوات، واعظًا له يف العاجل، 
أهل  من  ذلك  مبلغ  شدة  ليعلم  اآلجل  عل  دلياًل 

)1) سورة البقرة: آية183.
)2) الكايف للكليني: ج4، ص64.
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الفقر واملسكنة يف الدنيا واآلخرة()1).
وكرس  الطبع  قهر  عىل  النفس  ُيعني  والصوم 
الشهوات،  َتَنَّْت  شبعت  إذا  النفس  ألّن  الشهوة؛ 
قال  ولذا  هتوى،  عام  امتنعت  جاعت  وإذا 
)يا معش الشباب: من استطاع منكم   :النبي
وأحصن  للبرص،  أغض  فإنه  فليتزوج؛  الباءة 
له  فإنه  بالصوم،  فعليه  يستطع  مل  ومن  للفرج، 
وجاء))(()3). فكان الصوم وسيلة إىل االمتناع عن 

املعايص.
ه)4)  الرَشَ وأد  عىل  النفس  ُيساعد  والصوم 
الروحية  اآلثار  تقدم  أمام  حاجزًا  يقف  الذي 

)1) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج2، ص73.
باخلصاء.  شبيها  فيكون  البيضتني،  عروق  رض  الوجاء:   (2(

ُشّبه الصوم به، ألنه يكرس الشهوة كالوجاء.
)3) تفسري جممع البيان للطربيس: ج7، ص245.

ه: هنم وعدم ِشبع. )4) رَشَ
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النفس،  طغيان  إىل  يؤدي  ه  فالرَشَ اإلنسان،  عند 
:الصادق اإلمام  قال  النقاء،  عن   وابتعادها 
)أقرب ما يكون العبد من اهلل إذا ما خّف بطنه()1).
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()2).
أهل  عن  املهّمة  التوصيات  هذه  جاءت  ولذا 
يوم  غري  صومه  يف  املؤمن  يكون  بأن   البيت
صمت  )إذا   :الصادق اإلمام  قال  فطره، 
فليصم سمعك وبرصك من الرام والقبيح، ودع 
الصائم،  اخلادم، وليكن عليك وقار  املراء، وأذى 

)1) بحار األنوار للمجليس: ج63، ص331.
)2) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص95.
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وال تعل يوم صومك كيوم فطرك()1).
كلام  اآلخرة  ذكر  يف  استغرق  كلام  اإلنسان  إّن 
أعامله  يف  النتائج  من  عليه  يقبل  ما  يف  انضبط 
ذكر  عن  نغفل  ما  كثريًا  ألننا  تعاىل؛  اهلل  يدي  بني 
الدنيا  أرباح  نستعجل  فإننا  ولذلك  اآلخرة، 
العقلية  اهتامماتنا  ونتفادى خسائرها ونعطيها كل 
اآلخرة  مكاسب  أما  والعملية،  والشعورية 

وخسائرها فإننا نواجهها بالالمباالة.
التهذيب  عىل  التمرين  من  نوع  هو  والصوم 
أجل  من  مناسب  طريق  وهو  النفس،  وتزكية 

سيطرة اإلنسان عىل غرائزه وأهوائه النفسانية. 
له  فإّن  للجسم،  الصوم  فوائد  إىل  وباإلضافة 
الفردي  املستوى  عىل  بنّاءة  تربوية  ونتائج  آثارًا 

)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج2، ص109.
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نحو  والتوجه  الصرب  تعزيز  قبيل  واالجتامعي من 
الشهوات  عىل  السيطرة  من  والتمكني  اآلخرة 
وانبعاث روح املواساة مع الفقراء وتضييق الفجوة 
أمروا  )إنم  قال:   الرضا اإلمام  فعن  الطبقية، 
بالصوم لكي يعرفوا أمل اجلوع والعطش فيستدلوا 
ذلياًل  خاشعًا  الصائم  وليكون  اآلخرة،  فقر  عل 
مستكينًا مأجورًا حمتسبًا عارفًا صابرًا عل ما أصابه 
الثواب مع ما فيه  من اجلوع والعطش فيستوجب 
واعظًا  ذلك  ويكون  الشهوات،  عن  اإلمساك  من 
َكّلفهم،  ما  أداء  عل  لم  ورايضًا  العاجل  يف  لم 
ذلك  مبلغ  شدة  وليعرفوا  اآلجل،  يف  لم  ودلياًل 
عل أهل الفقر واملسكنة يف الدنيا فيؤدوا إليهم ما 

افرتض اهلل لم يف أموالم()1).

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

.(1(ُكْم َتتَُّقوَن ُكتَِب َعَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ
وحرّي بالذكر أنه وإن مل خيل أصل الصوم من 
اعترب  قد  وهلذا  وروحه،  اإلنسان  جسم  يف  التأثري 
الرمحة  مصاديق  ومن  الشاملة  النعم  من  الصيام 
أن  الناس  جلميع  يمكن  بحيث  اإلهلية  العامة 
ينتفعوا هبا، ولكن إن َصِحبت هذا العمل العبادي 
جمموعة من اخلصائص الروحية والصفات الكاملية 

)1) سورة البقرة: آية183.  
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والفضائل األخالقية، فبالتأكيد سوف تصبح آثار 
الصوم أكثر تأثريًا يف سبيل هداية النفس اإلنسانية 
صوم  بني  شتان  املنطلق،  هذا  ومن  الكامل،  نحو 
مراحل  طوى  من  صوم  وبني  العادي،  اإلنسان 
التقوى والكامل وختلق باألخالق اإلهلية، َقاَل أمري 
املؤمنني: )َكْم ِمْن َصائٍِم َلْيَس َله ِمْن ِصَياِمه إاِلَّ 
وُع والظََّمُأ، وَكْم ِمْن َقائٍِم َلْيَس َله ِمْن ِقَياِمه إاِلَّ  اجْلُ
َهُر واْلَعنَاُء، َحبََّذا َنْوُم األَْكَياِس وإِْفَطاُرُهْم()1). السَّ

الصيام والتكافل االجتماعي:
)َكاَن  َقاَل:  أنه   الصادق اإلمام   عن  ورد 
َيُصوُم  الَِّذي  اْلَيْوُم  َكاَن  إَِذا    َسْيِ اْلُ ْبُن  َعِلُّ 
َفإَِذا  وُتْطَبُخ،  َأْعَضاًء  وُتْقَطُع  َفُتْذَبُح  بَِشاٍة  َأَمَر  فِيه 
ِريَح  َيَِد  َحتَّى  اْلُقُدوِر  َعَل  َأَكبَّ  امْلََساِء  ِعنَْد  َكاَن 
امْلََرِق وُهَو َصائٌِم، ُثمَّ َيُقوُل: َهاُتوا اْلِقَصاَع اْغِرُفوا 

)1) هنج البالغة: ص459.
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آِلِل ُفاَلٍن، وأْغِرُفوا آِلِل ُفاَلٍن، ُثمَّ ُيْؤَتى بُِخْبٍز وَتٍْر 
آَبائِه()1)،  َعَلْيه وَعَل  َذلَِك َعَشاَءه َصلَّ اهلل  َفَيُكوُن 
اليانعة  ثامره  من  نقتطف  العجالة  هذه  يف  ونحن 
اإلجياب  األثر  حول  لطيفة  وإشارات  قليلة،  مجاًل 

للصيام عىل املجتمعات.

)مبدأ المساواة(
املستضعفني  املساواة مع  مبدأ  يوقظ  الصوم  إن 
اجلوع  الصائم  يعيش  ما  بعد  اإلنساين  الوجود  يف 
والعطش ملدة مؤقتة وذلك يشعره بظروف اجلائعني 
والفقراء بشكل عميل، وحيصل بذلك عىل رادع يف 
ذاته يصده عن إضاعة حقوق املستضعفني وجيعله 

غري غافل عن معاناة املحرومني. 
بحال  الشعور  من  األثرياء  يتمكن  قد  نعم، 
حاهلم،  وصف  طريق  عن  واملحرومني  الضعفاء 
وشعر  احلالة  هذه  اإلنسان  عاش  إذا  ولكن 

)1) الكايف للكليني: ج4، ص68.
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احلال.  بطبيعة  تأثرا  يزداد  وجوده  بكل  بمعاناهتم 
الصادق اإلمام  سأل  احلكم  بن  هشام   عن 

  :اإلمام فأجاب  الصيام،  ترشيع  سبب  عن 
َياَم لَِيْسَتِوَي بِِه اْلَغنِيُّ  َم َفَرَض اهلل  َعزَّ وَجلَّ الصِّ )إِنَّ
وِع  واْلَفِقرُي، وَذلَِك َأنَّ اْلَغنِيَّ مَلْ َيُكْن لَِيِجَد َمسَّ اجْلُ
َم َأَراَد َشْيئًا َقَدَر َعَلْيه،  َحَم اْلَفِقرَي، أِلَنَّ اْلَغنِيَّ ُكلَّ َفرَيْ
َي َبْيَ َخْلِقِه، وَأْن ُيِذيَق  ِ َفَأَراَد اهلل َعزَّ وَجلَّ َأْن ُيَسوِّ
َحَم  ِعيِف َفرَيْ قَّ َعَل الضَّ وِع واأْلمََلِ لرَِيِ اْلَغنِيَّ َمسَّ اجْلُ

ائِع()1) . اجْلَ

)حسن المعاشرة(
عن  اإلنسان  البتعاد  سببًا  يمثل  الصوم  إّن 
إخوته  مع  املعارشة  وحسن  االجتامعية،  املشاكل 
شهر  يف  يتبلور  األثر  هذا  إن  وبالتأكيد  وأقرانه، 
النفس  يف  فيبعث  صوره،  بأجىل  املبارك  رمضان 
الصائمني،  املستحبة كإفطار  باألعامل  القيام  حب 

)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص7.
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حسن  عىل  البالغ  األثر  هلا  التي  األمور  من  وهو 
من  ثواب  يف  املقدس  الشارع  بالغ  وهلذا  العرّشة، 
احْلََسِن  َأِب  َعْن  َبْكٍر  ْبِن  ُموَسى  فَعْن  صائاًم  أفطر 
ائَِم َأْفَضُل ِمْن  ُموَسى َقاَل: )فِْطُرَك َأَخاَك الصَّ

ِصَياِمَك()1).
َعْبِداهلل َأِب  َعْن  اْلِكنَايِنِّ  بَّاِح  الصَّ َأِب   وَعْن 
 الصادق َقاَل: )َمْن َفطََّر َصائًِم َفَله ِمْثُل َأْجِره()2).
شهر  يف   أيب عل  سدير  )دخل   :وعنه
ليال  أي  تدري  هل  سدير  يا  له:  فقال  رمضان 
ليال  هذه  إن  فداك  جعلت  نعم  له:  فقال  هذه؟ 
شهر رمضان فم ذاك؟ فقال له أيب: أتقدر عل أن 
تعتق كل ليلة من هذه الليال عش رقاب من ولد 
يبلغ  بأيب أنت وأمي ال  له سدير:  إسمعيل؟ فقال 

)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج10، ص7.
)2) الكايف للكليني: ج4، ص68.
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مال ذاك، فم زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، 
يف كل ذلك يقول: ال أقدر عليه، فقال له: أفم تقدر 
بل  له:  فقال  مسلم؟  رجال  ليلة  كل  يف  تفطر  أن 
يا  أردت،  الذي  فذاك   :أيب له  فقال  وعشة، 
سدير إن إفطارك أخاك املسلم يعدل عتق رقبة من 

ولد إسمعيل عليه السالم()1).

)إشاعة األجواء المعنوية(

إن الصوم يعزز روح التقوى والورع يف وجود 
لكل  الروحية  الرتبية  مبارش يف  تأثري  وله  اإلنسان 
أكثر  أن  بسبب  وذلك  فردا،  فردًا  املجتمع  أبناء 
غريزيت  من  ناشئة  واالجتامعية  الفردية  الذنوب 
طغيان  أمام  يقف  الصوم  بينام  والشهوة،  الغضب 
هاتني الغريزتني، ولذلك فهو سبب تقلص الفساد 

)1) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج2، ص143.
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يف املجتمع وازدياد التقوى، وال شك أن املجتمع 
حيظى  رمضان،  شهر  يف  أبنائه  أكثر  يصوم  الذي 
مدعاة  الظاهرة  هذه  وإن  مميزة،  معنوية  بأجواء 
وتقلص  االجتامعية  واأللفة  والوداد  للمحبة 

األرضار الثقافية واالجتامعية.
أهم  نذكر  الصوم  أبعاد  يف  اإلطاللة  هذه  بعد 
وسوف  الفقهي،  اجلانب  وهو  أال  اجلوانب 
أهم  ذاكرين  واجلواب  السؤال  أسلوب  نستعمل 
املسائل الفقهية يف ذلك وفقًا لفتاوى سامحة آية اهلل 
)دام ظله  السيستاين  السيد عيل احلسيني  العظمى 

الوارف(.
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فقه الصوم
على من يجب الصوم؟ 

من  آمن  بالغ،  مسلم،  كل  عىل  الصوم  جيب 
رضر الصوم عليه، حارض غري مسافر وال مغمى 

عليه.
وبالنسبة للنساء جيب الصوم عىل املرأة الطاهرة 
ال  والنفساء  فاحلائض  والنفاس،  احليض  من 
رمضان  شهر  صيام  من  فاهتا  ما  وتقيض  تصوم، 

بعد ذلك.
نفسه  عىل  خاف  من  عىل  الصوم  جيب  وال 
أو  اشتداده،  أو  الصوم،  جراء  بمرض  اإلصابة 
تأخري شفائه أو زيادة أمله، كل ذلك باملقدار املعتد 

به الذي مل جتِر العادة بتحمله.
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حكم المسافر:
فاألحوط  الزوال  بعد  سافراملكلف  إذا   -1

وجوبا أن يبقى عىل صيامه.
)- إذا سافر بعد الفجر وقبل الزوال فال يصح 
الليل  منه الصوم سواء كان عازمًا عىل السفر من 
أم مل يكن عىل األحوط وجوبًا، وعليه القضاء بعد 
ذلك، ولكن إذا مل يتناول املفطر يف سفره ورجع إىل 
بلده أو وصل إىل بلد يريد اإلقامة فيه قبل الزوال 
فيجب عليه صوم هذا اليوم عىل األحوط وجوبًا.

الصوم في يوم الرجوع من السفر:
وكان  السفر  أثناء  مفطرا  املكلف  يتناول  مل  إذا 

الرجوع: 
قبل الزوال: يتم صيامه عىل األحوط وجوبًا.

بعد الزوال: ال صوم عليه عىل األحوط لزومًا، 
وإن تناول املفطر يف السفر فيستحب له االمساك 
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إىل الغروب عند الرجوع إىل بلده احرتاما للشهر 
الفضيل.

الصالة والصوم لطالب الجامعة:
لطالب  والصيام  الصالة  حكم  ما  السؤال: 

اجلامعة إذا قصد البقاء يف اجلامعة سنة ونصف؟
ونصف  سنة  هناك  البقاء  قصد  إذا  اجلواب: 
يتم  الوطن  بحكم  فيها  النزول  بعد  فهي  أكثر  أو 
االول  الشهر  يف  وجوبًا  األحوط  ولكن  ويصوم 
اجلمع بي القرص والتمم والصوم والقضاء اال إذا 

قصد البقاء عشة أيام فيصوم ويتم.

الصوم واالمتحانات المدرسية:
شهر  يف  االمتحانات  تصادف  قد  السؤال: 
احتاملية  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  املبارك  رمضان 
التقصري إما يف الصيام أو االمتحان، بل ربام يؤّدي 
ببعض الطلبة إىل االفطار املتعمد.  فام هو املوقف 
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الرشعي يف نظر سامحة السيد )دام ظّله(؟
عذرًا  ليس  الدراسة  يف  االستمرار  اجلواب: 
لرتك الصيام، نعم إذا كان يدور أمره بي أن يدرس 
وبي أن يصوم وكان ترك الدراسة يؤّدي إل وقوعه 
ينوي  أن  له  فيجوز  عادة  يتحّمل  بالغ ال  يف حرج 
الصيام، فإذا اضطر إل رشب املاء أو أكل الطعام 
يف أثناء النهار فيشب ويأكل بمقدار الرضورة ال 
القضاء  عليه  يب  ثم  واالمتالء،  االرتواء  بحد 
الحقًا. هذا ويف مقدور املكّلف أن يأخذ بم وّسعه 
مدينته  عن  فيسافر  املسافر  عل  سبحانه  تعال  اهلل 
)))كم( التلفيقية  املسافة  بمقدار  الزوال   قبل 
فيفطر ثم يرجع إل بلده فال يب عليه صيام ذلك 

اليوم.

صوم المريض:
شهر  صوم  تستطيع  لن  التي  املرأة  السؤال: 

رمضان بسبب مرض السكري ماذا جيب عليها؟
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اجلواب: إذا استمر با املرض حتى شهر رمضان 
 القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم )٧٥٠ غرامًا(

من النطة وال يب القضاء.
يطمئن  الذي  للمريض  جيوز  هل  السؤال: 
باستمرار مرضه أو شك أن خيرج الفدية فورًا قبل 

شهر رمضان؟
استمرار  بعد  إال  إخراجها  يزي  ال  اجلواب: 

املرض إل زمان ال يمكنه الصوم وال قضاؤه.

نية الصوم:
ينوَي  أن  فيلزمه  يصوم  أن  املكلف  أراد  إذا   *
اإلمساك عن املفطرات اآليت ذكرها من أول الفجر 

إىل غروب الشمس قربة إىل اهلل تعاىل.
للنية يف صوم شهر رمضان عند  * آخر وقت 
طلوع الفجر الصادق عىل األحوط لزومًا، وهكذا 
نذر  لو  بالعارض)كام  ولو  معني  واجب  كل  يف 
صوم يوم النصف من شعبان(، وأما يف قضاء شهر 
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رمضان وكل واجب غري معني وإن تضّيق وقته، 
فآخر وقت للنية هو قبل الزوال، فله تأخريها إليه 
ولو اختيارا، فإذا أصبح ناويا لإلفطار وبدا له قبل 
الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن 
كان ذلك بعد الزوال مل جُيِز عىل األحوط وجوبًا، 
يبقى  أن  إىل  فيمتد وقتها  املندوب  الصوم  وأما يف 
من النهار ما يقرتن فيه الصوم بالنية، كل ذلك مع 

عدم تناول املفطر.
* جُيتزئ يف شهر رمضان كلِّه بنية واحدة قبل 
الشهر، فاليشرتط جتديد العزم عىل الصوم يف كل 
يوم، وإن كان  الفجر من كل  أو عند طلوع  ليلة، 
يشرتط وجود العزم عىل الصوم عنده ولو ارتكازا.

السؤال: هل جيب العزم يف الصوم؟
اجلواب: نعم يعترب العزم عل الصوم عل نحو 
تعال،  هلل  والتخضع  الطاعة  عنوان  عليه  ينطبق 
ويكفي كون العزم عن داع إلي وبقاؤه يف النفس 
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بمعنى  إليه  اإلخطار  ضم  يعترب  وال  ارتكازًا،  ولو 
اعتبار كون اإلمساك هلل تعال وإن كان ضمه أول.

شهر  يف  الصوم  ينِو  مل  من  حكم  ما  السؤال: 
رمضان لنسيان احلكم أو املوضوع أو للجهل؟

أو  تذكر  ثم  مفطرًا  يستعمل  مل  إذا  اجلواب: 
نيته  بتجديد  االجتزاء  فالظاهر  النهار  أثناء  علم 
يرتك  فال  بعده  به  االجتزاء  ويشكل  الزوال،  قبل 
القربة  بقصد  النهار  بقية  باإلمساك  االحتياط 

املطلقة والقضاء بعد ذلك.
السؤال: هل جتب استدامة النية اىل آخر النهار 

يف شهر رمضان؟
اجلواب: نعم فإذا نوى القطع فعال أو تردد بطل 

وإن رجع إل نية الصوم عل األحوط.
يف  الصوم  نية  حتقق  يف  العربة  ماهي  السؤال: 

شهر رمضان املبارك؟
ووجوده  الصوم  عل  بالعزم  العربة  اجلواب: 
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االلتفات  فيها  يعترب  وال  حاله  ارتكازا  ولو 
التفصيل الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم 

اإلرتكازي عل صوم مجيع األيام.
لشهر  الصوم  ننوي  أن  جيوز  هل  السؤال: 

رمضان بنية واحدة؟
اجلواب: يتزأ يف شهر رمضان كله بنية واحدة 
قبل الشهر، فال يعترب حدوث العزم عل الصوم يف 
كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان 

يعترب وجوده عنده ولو ارتكازًا.
وقبل  مفطرًا  الشك  يوم  أصبح  إذا  السؤال: 
فام  رمضان  شهر  من  بأنه  علم  بعده  أو  الزوال 
حكمه؟ وهل خيتلف احلكم فيام إذا كان قد ارتكب 

مفطرًا أو ال؟
عليه  وجب  املفطر  تناول  قد  كان  إذا  اجلواب: 
 القضاء واالمساك بقية النهار - عل األحوط وجوبًا -

وإذا مل يكن قد تناول املفطر وكان التبّي بعد الزوال 
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القضاء،  ثم  رجاًء  واالتام  النية  تديد  فاألحوط 
وان كان التبي قبل الزوال ومل يتناول املفطر جدد 

النية وصام وأجزأ عنه.
وهو  الشك  يوم  صيام  حكم  هو  ما  السؤال: 

)30 شعبان(؟
فليصمه  صامه  وَمن  صومه  يب  ال  اجلواب: 
بنية شعبان ندبًا أو قضاًء فان تبي انه من رمضان 
فال  املطلقة  القربة  ينوي  أن  ويوز  منه.  ُحِسَب 

يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة.

وقت اإلمساك: 
السؤال: ما حكم األكل والرشب بعد اإلمساك 

وقبل أذان الفجر يف شهر رمضان؟   
اجلواب: يوز.
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رات:  المفطِّ
املفطرات تسعة وهي:

أو  كان  قليال  والرشب  األكل  تعمد   -(  ،1
كثريا، وسواء كانا معتادين أم غري معتادين، كأكل 
أنه  نيس  فمن  وعليه  مثاًل،  النفط  ورشب  الرتاب 
صائم فأكل ورشب فصومه صحيح، وال يفرق يف 

ذلك بني الصوم الواجب واملندوب.
يف  البلغم  ابتالع  للصائم  جيوز  هل  السؤال: 

فضاء الفم؟
البلغم  ابتالع  عدم  للصائم  األفضل  اجلواب: 
ابتالعه جائزًا،  وإن كان  الفم  ال فضاء  إذا وصل 
كم يوز ابتالع اللعاب املتجمع يف الفم وإن كان 

كثريًا.
نزيف  من  يعاين  من  صيام  حكم  ما  السؤال: 

مستمر يف اللثة؟
وال  الدم  يبلع  مل  إذا  صومه  يبطل  ال  اجلواب: 
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وال  مستهلكًا  قلياًل  الدم  كان  إذا  الريق  بلع  يرض 
يب الفحص.

F 3- تعمد الكذب عىل اهلل تعاىل أو عىل رسوله 
أو عىل أحد األئمة املعصومنيB عىل األحوط 

وجوبًا.
القران  بقراءة  للصائم  يسمح  هل  السؤال: 

الكريم إذا كان ممن خيطأ يف قراءته؟
اجلواب: ال باس بذلك مع عدم قصد الكاية 

عن القرآن املنزل فيم خيطأ فيه.

4- تعمد االتصال اجلنيس )اجلامع( يف القبل أو 
الدبر فاعال أو مفعوال به.

الرسية  )العادة  ممارسة  أو  االستمناء   -٥
د فعل ما يؤدي إىل خروج  املحرمة( وجيمعها تعمُّ

املني منه بشهوة.
6- تعّمد البقاء عىل اجلنابة حتى يطلع الفجر، 
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الليل،  أثناء  كان  سبب  ألي  اإلنسان  أجنب  فلو 
وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، حتى 

يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.
أن  يف  كاجلنابة،  والنفاس  احليض  حدث   *
طهرت  فإذا  للصوم،  مبطل  عليهام  البقاء  تعمد 
النفاس ليال وجب عليها أن  املرأة من احليض أو 
تغتسل قبل الفجر، حتى يطلع عليها الفجر وهي 
املستحاضة فال يشرتط عليها  أما  طاهرة فتصوم، 

إتياهنا بواجبها من الغسل يف صحة صومها.
من  املرأة  طهرت  أو  الليل  أثناء  أجنب  ولو 
يمكن  ومل  الفجر  طلوع  قبل  النفاس  أو  احليض 
فيجب  مثال،  الوقت  ضيق  أو  ملرض  االغتسال 

التيمم بدله قبل الفجر.
٧- تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظني يف 

احللق عىل األحوط وجوبًا.
رمضان  شهر  يف  التدخني  جيوز  هل  السؤال: 
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للشخص الذي ال يستطيع تركه؟
اجلواب: ال يوز عل األحوط.

قد  ظله(  )دام  السيستاين  االمام  هل  السؤال: 
للصائم  رمضان  شهر  يف  التدخني  بجواز  أفتى 

الذي ال يستطيع تركها؟
اجلواب: مل يفت سمحته بذلك بل حيتاط وجوبًا 
يضبط  أن  املدّخن  فعل  مفطرًا،  التدخي  بكون 
نفسه ويمتنع عن التدخي يف صيام شهر رمضان، 
يلزمه  فانه   - كان  سبب  ألي   - به  أتى  إذا  ولكن 
القضاء  ثم  املطلوبية  برجاء  النهار  بقية  االمساك 

عل األحوط.
كان لرضورة من عالج  وإن  القيء  تعمد   -8
مرض ونحوه، وال بأس بام كان سهوًا أو من غري 

اختيار.
تعمد وهو  تقيأ من غري  ما حكم من  السؤال: 

صائم؟



33

اجلواب: إذا مل يتعمده فالصوم صحيح.
السؤال: ما حكم من جتشأ يف حال الصوم؟

من  نزل  ثم  يشء  بالتجشؤ  خرج  إذا  اجلواب: 
غري اختيار مل يكن مبطاًل، وإذا وصل إل فضاء الفم 
الكفارة،  وعليه  صومه  بطل   - -اختيارًا  فابتلعه 

عل األحوط لزومًا فيهم.
9- تعمد االحتقان باملاء أو بغريه من السوائل 
ولو مع االضطرار إليه ملرض، وال بأس باالحتقان 

باجلامد وإن كان األحوط استحبابًا اجتنابه.
املفطرات؟  من  باملائع  االحتقان  هل  السؤال: 

وما حكم التحاميل يف الصوم؟
املفطرات  من  باملائع  االحتقان  تعّمد  اجلواب: 
وإذا مل يصعد ال اجلوف بل كان بمجرد الدخول 
يف الدبر مل يكن مفطرا وان كان األحوط استحبابًا 

تركه.
 السؤال: ما حكم استخدام التحاميل والكريامت
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املهبلية يف هنار شهر رمضان؟
املائع  من  املرأة  تستدخله  بم  بأس  ال  اجلواب: 

واجلامد يف حال الصيام. 
تعمد  من  عىل  اإلمساك  جيب  هل  سؤال: 

ارتكاب إحدى املفطرات؟
هذا  حسب  اإلمساك  يلزمه  نعم  جواب: 

التفصيل:
أ- إذا بقي عل اجلنابة متعمدا إل طلوع الفجر 
يكون  أن  وجوبًا  واألحوط  النهار،  يف  أمسك 
امتثال  بقصد  أي:  املطلقة،  القربة  بقصد  إمساكه 
اإلمساك  كون  تعيي  دون  من  إليه،  املتوجه  األمر 

لألمر بالصوم يف شهر رمضان أو للتأدب.
أو عل رسوله  اهلل  الكذب عل  تعمد  إذا  ب- 
أمسك يف  الغليظي  الغبار  أو  الدخان  استنشق  أو 
بقية  إمساكه  يكون  أن  وجوبًا  واألحوط  النهار، 
النهار برجاء املطلوبية، أي: باحتمل كون اإلمساك 
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لألمر  أو  بالصوم  لألمر  إما  رشعا  فيه  مطلوبا 
باإلمساك تأدبا.

األخرى،  املفطرات  بأحد  أفطر  وإذا  جـ- 
فاألحوط وجوبا أن يمسك بقية يومه تأدبا برجاء 

مطلوبيته.
اليوم  ويب عليه باإلضافة إل ذلك أن يقيض 
الذي أفسد فيه صومه، وأن يكّفر إما بتحرير رقبة 
أو بإطعام ستي مسكينًا أو بصوم شهرين متتابعي 
عن كل يوم أفطره، سواء أكان إفطاره بيشء حملل 

كشب املاء أو بيشء حمرم كشب اخلمر.
سؤال: وكيف يتم إطعام ستني مسكينًا؟

جواب: تارة يكون بإطعامهم مبارشة فيشرتط 
اجلاهز  الطعام  من  تكينهم  أي:  إشباعهم،  حينئذ 
لألكل بمقدار ما يشبعهم، وأخرى بالتسليم إليهم 
غرام(  الكيلو  أرباع  )ثالثة  إعطاء  عندئذ  فيجب 
أو  الرز  أو  الطحي  أو  النطة  أو  التمر  من  تقريبا 
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املاش أو غريها مما يسمى طعاما عن كل يوم، وال 
يوز دفع املال بدل الطعام، بل البد من دفع الطعام 
وحده دون سواه، أو توكيل الفقري أن يشرتيه عنه 

ثم يتملكه لنفسه.
رمضان  من  يومًا  أفطر  من  حكم  ما  سؤال: 

لعذر كاملرض املانع من الصوم أو السفر مثال؟
خيتار  بأن  حينئذ،  القضاء  عليه  يب  جواب: 
عوضا  فيصومه  العيدين  غري  السنة  أيام  من  يوما 

عن ذلك اليوم الذي مرض فيه أو سافر فيه.
املرض  به  استمر  من  وظيفة  هي  وما  سؤال: 

الذي منعه من الصوم إىل رمضان اآليت؟
يسقط عنه القضاء حينئذ وتب عليه  جواب: 
الفدية، وهي أن يتصدق عن كل يوم بثالثة أرباع 

الكيلو من الطعام تقريبًا.



37

هل لألمور التالية تأثير على صحة الصوم؟
اإلبرة: ال يبطل الصوم بزرق اإلبرة يف العضلة 

أو الوريد.
األذن  يف  بالتقطري  الصوم  يبطل  ال  القطرة: 
يف  اللون  أو  الطعم  بعض  ظهر  ولو  حتى  والعني 

احللق، ويبطل بالتقطري يف األنف. 
املغذي: ال يبطل الصوم باستعامل املغذي.

البخاخ  باستعامل  الصوم  يبطل  ال  البخاخ: 
يف  يدخل  أن  برشط  التنفس،  عملية  يسهل  الذي 

املجرى التنفيس ال اهلضمي. 
املضمضة: ال يبطل الصوم باملضمضة، برشط 
أن  واألفضل  متعمدا،  املاء  من  شيئا  يبلع  ال  أن 
ولكن  مرات،  ثالث  املضمضة  بعد  ريقه  يبصق 
ونزل  باملاء  التربيد  لغرض  املضمضة  كانت  إذا 
إىل احللق وجب القضاء دون الكفارة، وإن ابتلعه 
يف  املاء  أدخل  إذا  وهكذا  عليه،  قضاء  فال  نسيانا 



38

فمه عبثًا فدخل إىل جوفه بغري قصد فإنه ال قضاء 
أو  الفريضة  لوضوء  تضمض  لو  وأيضًا  عليه، 
فال  اختيار  بغري  جوفه  إىل  ودخل  فسبقه  النافلة 

قضاء عليه.
املرق،  بتذوق  الصوم   يبطل  ال  املرق:  تذوق 
برشط أن ال يتعدى إىل احللق، وإن تعدى من غري 

قصد أو نسيان فال يبطل أيضًا.  
البصاق  بابتالع  الصوم  يبطل  ال  الريق:  بلع 
اجتامعه  وكان  كثريًا  كان  وإن  الفم  يف  املجتمع 
باختياره كتذكر احلامض مثال، برشط أن ال خيرج 

من فضاء الفم قبل البلع. 
ببلع ما خيرج من  ال يبطل الصوم  البلغم:  بلع 
الصدر أو ما ينزل من الرأس،  نعم إذا وصل إىل 

فضاء الفم فاألحوط استحبابا ترك بلعه.
بلع املتبقي بي األسنان: يبطل الصوم إذا كان 
البلع عن تعمد، وأما إذامل يكن متعمدا فال يبطل.
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من  األمن  مع  جيوز  املاء:  يف  الرأس  غمس 
كراهة  مكروها  كان  وإن  احللق  إىل  املاء  وصول 

شديدة.
االحتالم أثناء النهار: ال ُيفسد الصوم، برشط 
بل  احتالمًا  يكن  مل  وإال  بإرادته  يكون  ال  أن 
استمناًء، فلو أفاق يف أية ساعة من ساعات النهار 
بصحة  ذلك  يرض  مل  باالحتالم  جمنبًا  نفسه  فوجد 

صومه وإن مل يغتسل من جنابته.
الصوم،  يبطل  ال  عمد  بدون  املفطر:  استعمل 
ومع العمد يبطل الصوم وعليه القضاء والكفارة 

يف بعض املوارد.

الصوم وحكم العطر والكحل:
يفطر  والعطر  الكحل  وضع  إن  هل  السؤال: 

الصائم؟          
اجلواب: ال يفطر.
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الصوم وأصحاب المهن الشاقة:
السؤال: ما حكم من يمنعه الصيام من ممارسة 

عمله الذي يرتزق منه؟
عمله  ممارسة  من  الصيام  يمنعه  من  اجلواب: 
الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفًا ال يطيق معه 
اإلمساك  معه  يطيق  ال  لعطش  يعرضه  أو  العمل، 

عن رشب املاء أو لغري ذلك.
ففي هذه الالة إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو 
التوقف  أيام  يف  رزقه  يف  االعتمد  مع  عنه  التوقف 
عليه  وجب  ذلك  نحو  أو  دين  أو  موفر  مال  عل 
األحوط  ولكن  وجوبه،  عنه  سقط  واال  الصيام 
األكل  يف  يقترص  أن   - الصورة  هذه  يف   - وجوبًا 
والشب عل الد األدنى الذي يفرضه عليه عمله 
ويدفع به الرج واملشقة عن نفسه، ويب عليه أن 

يقيض ما يفوته من الصوم بعد ذلك إن تيرس له.
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الصوم وترطيب الشفاه:
حال  يف  الشفاه  ترطيب  حكم  ما  السؤال: 

الصوم؟
اجلواب: ال يرّض بصحة الصيام، نعم إذا فرض 
عود البلة ال داخل الفم ونزولا - مع االلتفات - 
ال اجلوف من دون أن تستهلك يف لعاب الفم كان 

مفطرًا.

الصوم وتنظيف األسنان بالفرشاة:
بالفرشاة  األسنان  تنظيف  حكم  ما  السؤال: 

واملعجون يف حال الصوم؟
األسنان  تنظيف  املفطرات  من  ليس  اجلواب: 
مما  شيئًا  الصائم  يبلع  مل  ما  واملعجون،  بالفرشاة 
يرّض  وال  التنظيف،  عملية  جّراء  بريقه  اختلط 

اليشء اليسري الذي يستهلك يف الريق.
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طوائف ُرّخص لها في اإلفطار:
رمضان  شهر  إفطار  يف  الرخصة  وردت   
ألشخاص معدودين مل جيب عليهم صيام رمضان 

منهم:
تعذر  إذا  العطاش  وذو  والشيخة  الشيخ  أ- 
ومشقة  حرجًا  هلم  يسبب  كان  أو  الصوم،  عليهم 
ويف هذه احلالة - أي املشقة - جيب عليهم الفدية 
أرباع  ثالثة  ومقدارها  فيه،  أفطروا  يوم  كل  عن 
كوهنا  واألفضل  الطعام،  من  تقريبًا  غرام  الكيلو 

من احلنطة، وال جيب عليهم قضاء الصوم.
أو  الصوم  هبا  يرض  التي  املقرب  احلامل  ب- 

يرض بحملها، وجيب عليها القضاء بعد ذلك.
ج  - املرضعة القليلة اللبن إذا أرض هبا الصوم 
عىل  هبا  اإلرضاع  وانحرص  بولدها  أرض  أو 
األحوط وجوبًا، وإال مل جيز هلا اإلفطار، وإذا جاز 

هلا اإلفطار فعليها القضاء بعدئذ. 
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المتقدمة   والمرضعة  الحامل  على  يجب   *
الكيلو  أرباع  ب ثالثة  أفطرتا  يوم  كل  عن  التكفري 

غرام تقريبًا من الطعام.
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أحكام ثبوت الهالل
السؤال: ما هو املعترب يف ثبوت رؤية اهلالل؟

اجلواب: يثبت الالل بأحد الطرق التالية:
1-  العلم الاصل من رؤية املكّلف نفسه، أو 

التواتر أو غريمها. 
االطمئنان الاصل من الشياع أو غريه من   -(
يلحقه  فيم  أو  بلده،  يف  برؤيته  العقالئية،  املناشئ 

حكًم.
ميض ثالثي يومًا من هالل الشهر السابق   -3

فيثبت هالل الشهر الالحق.
شهادة رجلي عادلي بالرؤية.   -4

الرجلني  شهادة  رشوط  هي  ما  السؤال: 
العادلني بالرؤية؟

فلو  به،  املشهود  وحدة  فيها  يشرتط  اجلواب: 
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اّدعى أحدمها الرؤية يف طرف واّدعى اآلخر رؤيته 
يف طرف آخر مل يثبت الالل بذلك، كم يعترب فيها 
عدم العمل أو االطمئنان باشتباههم وعدم وجود 
استهّل  لو  كم   - حكًم  ولو   - لشهادهتم  معارض 
إالّ  الرؤية  يدع  ومل  البلد  أهل  من  كبرية  مجاعة 
عدالن ومل يره اآلخرون وفيهم عدالن يمثالنم يف 
النظر مع فرض صفاء  الالل وحّدة  معرفة مكان 
عن  مانعًا  يكون  أن  حيتمل  ما  وجود  وعدم  اجّلو 

رؤيتهم، ففي مثل ذلك ال عربة بشهادة العدلي. 
السؤال: هل ختتص حجية البينة )شهادة رجلني 

عادلني بالرؤية( بالقيام عند احلاكم الرشعي؟
)شهادة  البينة  حجية  ختتص  ال  اجلواب: 
علم  من  كل  بل  الاكم،  عند  بالقيام  العدلي( 

بشهادهتا عّول عليها.
السؤال: إذا رأى الشخص اهلالل ولكن احلاكم 

مل حيكم بالثبوت فام هو حكمه؟
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عمل  رؤيته  من  متأكدًا  كان  إذا  اجلواب: 
بمقتضاها وال حاجة ال حكم الاكم.

السؤال: إذا شهد عادالن بالرؤية ولكن احلاكم 
مل حيكم فام هو تكليف الناس؟

اجلواب: يثبت الالل بذلك إذا مل يكن لشهادهتم 
معارض ولو حكًم وال حاجة ال حكم الاكم.

السؤال: ما هي األمور التي ال يثبت اهلالل هبا؟
اجلواب: ال يثبت الالل بالطرق التالية:

إذا  إالّ  النساء  بشهادة  الالل  يثبت  ال   -1
حصل اليقي أو االطمئنان به من شهادهتّن.

وال بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمي.   -(
وال بقول املنجمي.   -3

وال بغيبوبته بعد الشفق ليدل عل أنه لليلة   -4
السابقة. 

وال بشهادة العدلي إذا مل يشهدا بالرؤية.   -٥
الرؤية  الزوال ليكون يوم  وال برؤيته قبل   -6
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من الشهر الالحق. 
لليلة  أنه  عل  ليدل  الالل  بتطوق  وال   -٧

السابقة. 
السؤال: ما املراد بتطوق اهلالل؟ هل هو بروز 

طرفيه أو كونه حماطًا هبالة من النور؟
مع  كطوق  حوله  النور  ظهور  املراد  اجلواب: 
للتطويق  أثر  ال  أنه  علًم  الوسط،  يف  دامس  ظالم 

عند سمحة السيد )دام ظله(.
مل  وإن  الاكم  بحكم  الالل  يثبت  ال  كم   -8
يعلم خطؤه وال خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حكمه 
أو الثبوت عنده االطمئنان بالرؤية يف البلد أو فيم 

بحكمه اعتمد عليه. 
بلد  يف  اهلالل  رؤية  ثبوت  إن  هل  السؤال: 

يوجب ثبوته يف اآلخر أم يشرتط اتفاق األفق؟
اجلواب: يشرتط االتفاق يف األفق بمعنى كون 
البلد  يف  للرؤية  مستلزمه  األول  البلد  يف  الرؤية 
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الثاين لو ال املانع من سحاب أو جبل أو نحومها، 
وفق  الثاين  يف  الالل  كان  إذا  فيم  ذلك  ويتحقق 
أو  أفضل  بمواصفات  الفلكية  الدقيقة  السابات 
مماثلة ملا كان عليه يف البلد األول من حيث الجم 
واالرتفاع عن األفق وقت الغروب والبعد الزاوي 

عن الشمس.
ثبوت  يف  األفق  باحتاد  املقصود  ما  السؤال: 
السيد  اهلالل، مع ذكر مثال لذلك؟ وهل يذهب 

اخلوئيH  اىل احتاد األفق يف ثبوت اهلالل؟
الرؤية  مكان  مع  أفقًا  املتحد  املكان  اجلواب: 
أفضل  بصورة  الالل  فيه  يظهر  الذي  املكان  هو 
علم  كأن  الرؤية  مكان  يف  با  ظهر  ملا  مشابة  أو 
بموجب املحاسبات الفلكية الدقيقة أنه يكون فيه 
بحجم أكرب وبارتفاع عن األفق يزيد عل ارتفاعه 

يف بلد الرؤية، هذا عند سمحة السيد )دام ظّله(.
وأما السيد اخلوئيH فكان يرى أن رؤية الالل 
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املشاركة  األمكنة  بقية  يف  ثبوته  يف  يكفي  مكان  يف 
معه يف جزء من الليل.

السؤال: هل يمكن حتديد املدى الذي نستطيع 
يف  متوافقان  إهنام  )منطقتني(  عن  فيه  نقول  ان 

األفق؟
بصورة  ذلك  تديد  يمكن  ال  اجلواب: 
بلد  غريب  يف  املكّلف  بلد  كان  إذا  نعم  مضبوطة، 
الرؤية وكانا متقاربي يف خطوط العرض - بأن مل 
خيتلفا االّ بدرجة أو درجتي - تكفي الرؤية لبلده 

أيضًا.
أقصد  العلمية،  التقنية  نتبع  ال  ملاذا  السؤال: 
األجهزة فيام خيص رؤية اهلالل يف األعياد وبدايات 

األشهر ونعتمد الرؤية بالعني املجردة؟
الشعية  النصوص  من  املستفاد  ألن  اجلواب: 
الالل  بوجود  القمري  الشهر  العربة يف دخول  أن 
يف األفق عند غروب الشمس بدرجة من االرتفاع 
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واإلضاءة بحيث يكون قاباًل للرؤية بالعي املجردة 
االعتيادية لوال املوانع.

طريق  عن  بالرؤية  اهلالل  يثبت  هل  السؤال: 
الكريمة:  اآلية  تقول  حيث  الفلكية   األرصاد 
اآلية  فهل   ،Qفلَيُصمُه هَر  الشَّ ِمنكم  َشهَد  Rَفَمن 
الكريمة ختتص بمن شهد الشهر بعينه املجّردة أم 

تشمل كل من شهده بأي طريق كان؟
اجلواب: دخول الشهر منوط رشعًا - بمقتىض 
الدليل املذكور يف حمله - بظهور الالل فوق األفق 
االعتيادية،  املجردة  بالعي  للرؤية  قابل  نحو  عل 
فال تكفي رؤيته باألدوات املقّربة إذا مل يمكن رؤيته 

بدونا.
السؤال: إذا ثبت هالل شهر رمضان أثناء اليوم 

فامذا يفعل؟
اجلواب: إذا ثبت قبل الظهر ومل يمرس مفطرًا 
وجب  وإالّ  عليه  قضاء  وال  الصوم  عليه  وجب 
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وجوبًا،  األحوط  عل  اليوم  بقية  ويمسك  قضاؤه 
مفطر  منه  ومل يصدر  الظهر  بعد  الثبوت  كان  وإذا 
كان  إذا  وأّما  والقضاء،  الصوم  وجوبًا  فاألحوط 
له  القضاء واألحوط وجوبًا  فعليه  بمفطر  أتى  قد 

اإلمساك بقية اليوم.
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زكاة الفطرة
:Bزكاة الفطرة في روايات أهل البيت

فقال:  الفطر  يوم   Aاملؤمنني أمري  وخطب 
)...فاذكروا اهلل يذكركم، وادعوه يستجب لكم، 
واجبة  وفريضة  نبيكم،  سنة  فإنا  فطرتكم  وأدوا 

من ربكم()1).
وعن أب عبد اهلل الصادقA عن آبائهB أن 
تم  الفطرة  زكاة  أدى  )من  قال:   Aاملؤمنني أمري 

اهلل له با ما نقص من زكاة ماله()2).
وعنهA: )إن من تام الصوم اعطاء الزكاة()3)، 

يعني زكاة الفطرة.

)1) وسائل الشيعة للعامل: ج9، ص318.
)2) املصدر السابق.
)3) املصدر السابق. 
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أو  صالح  بقول  صيامه  ختم  )من   :Aوعنه
بن  يا  فقيل:  صيامه،  منه  اهلل  تقبل  صالح  عمل 
رسول اهلل ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن ال إله 

إال اهلل، والعمل الصالح إخراج الفطرة()1).
،Aوعن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أب احلسن 

بمنزلة  أواجبة هي  الفطرة  قال: سألته عن صدقة 
اَلَة  الزكاة؟ فقال: )هي مما قال اهلل: Rَوَأِقيُموا الصَّ

َكاَةQ، هي واجبة()2). َوَآُتوا الزَّ

أحكام زكاة الفطرة:
السؤال: عىل من جتب زكاة الفطرة؟

اجلواب: يب عل كل بالغ عاقل مالك لقوت 
لنفسه  سنته  قوت  يملك  كان  )بأن  فعاًل  سنته 
ولعياله(، أو قوة )بأن كان له صنعة أو حرفة مثاًل 
يتمكن با من توفري قوت نفسه وعياله( أن خيرج 

)1) وسائل الشيعة للعاميل: ج9، ص319.
)2) املصدر السابق: ج9، ص320.
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به،  يعول  من  كل  وعن  نفسه  عن  الفطرة  زكاة 
واجب النفقة كان أم غريه، قريبًا أم بعيدًا مسلًم أم 
حتى  حارضًا،  أم  مسافرًا  كبريًا،  أم  صغريًا  كافرًا، 
ضيفه إذا نزل عنده قبل دخول ليلة عيد الفطر ] أو 
بعد دخولا عل األحوط وجوبًا[ وانضم إل عياله 
وعّد ممن يعول به، ويب يف أدائها قصد القربة عل 

النحو املعترب يف زكاة املال.
ليلة  ضيف  كل  أن  البعض  يتصور  السؤال: 
هذا  فهل  مضّيفه  عىل  فطرته  زكاة  جتب  العيد 

صحيح؟
اجلواب: كال هذا غري صحيح بل البد أن ُيعّد 
الضيف عرفًا أنه ممن يعول به املضّيف حيث يعترب 
يف العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تت كفالته 
يف معيشته ولو يف مدة قصرية سواء أكل أم مل يأكل، 
كالضيف الذي ينزل عل مضّيفه قبل الالل وبقي 
عنده ليلة العيد وإن مل يأكل عنده، وكذلك فيم إذا 
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نزل بعده ـ أي بعد الالل - عل األحوط لزوما، 
وأما إذا دعا شخصا إل االفطار ليلة العيد مل يكن 

من العيال، ومل تب فطرته عل من دعاه.
الفطرة  زكاة  إخراج  يستحب  هل  السؤال: 

للفقري؟
أيضا  إخراجها  للفقري  يستحب  نعم  اجلواب: 
صاع  إال  عنده  يكن  مل  وإذا  يعوله،  وعّمن  عنه 
واحد تصدق به عل بعض عياله، ثم هو عل آخر 
انتهاء  عند  استحبابا  واألحوط  بينهم،  يديرونا 
األحوط  إن  كم  األجنبي،  عل  التصدق  الدور 
يأخذه  أن  أو جمنون  فيهم صغري  إذا كان  استحبابا 

الول لنفسه ويؤدي عنه.
السؤال: من وجبت فطرته عىل غريه هل تسقط 

عنه؟
األحوط  ولكن  عنه،  تسقط  نعم   اجلواب: 
وجوبا عدم السقوط إذا مل خيرجها من وجبت عليه 
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عصيانا أو نسيانا. 
زكاة  جتب  فهل  فقريا  املعيل  كان  إذا  السؤال: 

الفطرة عىل العيال؟
اجلواب: نعم تب زكاة الفطرة عل العيال إذا 

اجتمعت رشائط الوجوب.

مقدار زكاة الفطرة وجنسها:
السؤال: ما هو جنس زكاة الفطرة؟

يكون  أن  الفطرة  جنس  يف  الضابط  اجلواب: 
التغذي  عندهم  يتعارف  البلد  ألهل  شايعا  قوتا 
به وإن مل يقترصوا عليه سواء أكان من األجناس 
األربعة )النطة والشعري والتمر والزبيب( أم من 

غريها كاألرز والذرة.
السؤال: هل جيوز الدفع من القسم املعيب من 

الطعام؟
الفطرة  خترج  ال  أن  وجوبًا  األحوط  اجلواب: 

من القسم املعيب.
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السؤال: هل جيزي دفع قيمة الطعام؟
النقود  من  القيمة  دفع  يزي  نعم  اجلواب: 
عوضًا عن األجناس املذكورة، واملدار قيمة وقت 
األداء ال الوجوب، وبلد اإلخراج ال بلد املكلف.
 السؤال: ما هو املقدار الواجب دفعه من الفطرة؟

اجلواب: املقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد، 
ويكفي فيها إعطاء ثالث كيلوغرامات .

السؤال: هل جيزي ما دون الصاع من اجليد إذا 
كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غري اجليد؟

صاع  دفع  من  البد  بل  يزي  ال  كال  اجلواب: 
كامل.

السؤال: هل جيزي الصاع امللفق من جنسني؟
كال ال يزي، ولكن ال يشرتط اتاد  اجلواب: 
جنس ما خيرجه عن نفسه مع ما خيرجه عن عياله، 
وال اتاد ما خيرجه عن بعضهم مع ما خيرجه عن 

البعض اآلخر.
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وقت عزل زكاة الفطرة ودفعها:
السؤال: متى جيب عزل زكاة الفطرة؟

ليلة  بدخول  الفطرة  زكاة  عزل  يب  اجلواب: 
العيد عل املشهور ويوز تأخريها إل زوال الشمس 
يوم العيد ملن مل يصل صالة العيد واألحوط لزوما 

عدم تأخريها عن صالة العيد ملن يصليها.
فهل  الفطرة  زكاة  املكلف  عزل  إذا  السؤال: 
تأخري  له  جيوز  أو  فورا  يدفعها  أن  عليه  بجب 

الدفع؟
اجلواب: إذا عزلا جاز له التأخري يف الدفع إذا 
كان التأخري لغرض عقالئي، فإذا عزلا ومل يؤدها 
إل الفقري لنسيان، أو النتظار فقري معي، أو نحو 

ذلك جاز أداؤها إليه بعد ذلك.
السؤال: إذا مل يعزل املكلف الفطرة حتى زالت 

الشمس فامذا يصنع؟
الفطرة  املكلف  يعزل  ومل  يدفع  مل  إذا  اجلواب: 
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األحوط  عل  عنه  تسقط  مل  الشمس  زالت  حتى 
املطلقة  القربة  بقصد  بعدئٍذ  يؤديا  ولكن  لزوما، 

من دون نية األداء والقضاء.
السؤال: هل جيوز تقديم زكاة الفطرة يف شهر 

رمضان؟
شهر  يف  تقديمها  جواز  الظاهر  اجلواب: 
التقديم  استحبابا  األحوط  كان  وإن  رمضان، 

بعنوان القرض.
السؤال: هل جيوز عزهلا يف مال خمصوص؟

اجلواب: نعم يوز عزلا يف مال خمصوص من 
واألحوط  بقيمتها،  النقود  من  أو  األجناس  تلك 
يكون  بحيث  األزيد  يف  عزلا  جواز  عدم  وجوبا 
وكذا  الفطرة،  زكاة  وبي  بينه  مشرتكًا  املعزول 
مشرتك  مال  يف  عزلا  جواز  عدم  وجوبًا  األحوط 

بينه وبي غريه وإن كان ماله بقدرها.
فهل  الفطرة  زكاة  املكلف  عزل  إذا  السؤال: 

جيوز له تبديلها؟
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يوز  فال  تعينت،  عزلا  إذا  فإّنه  كال  اجلواب: 
تبديلها بمل آخر.

السؤال: إذا عزل زكاة الفطرة ولكنه أّخر دفعها 
إىل أن تلفت فهل يضمنها؟

إمكان  مع  تلفت  إذا  يضمنها  نعم  اجلواب: 
الدفع إل املستحق ولكنه أمهل يف أدائها إليه.

الفطرة  زكاة  نقل  للمكلف  جيوز  هل  السؤال: 
إىل غري بلده مع وجود املستحق يف بلده؟

Aاجلواب:  نعم يوز نقل زكاة الفطرة إل اإلمام 
يستحقها،  من  املكلف  بلد  يف  كان  وإن  نائبه  أو 
خارج  غريمها  إل  النقل  عدم  لزومًا  واألحوط 
البلد مع وجود املستحق فيه، نعم إذا سافر عن بلد 

التكليف إل غريه جاز دفعها يف البلد اآلخر.
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مصرف زكاة الفطرة:
السؤال: ملن تدفع زكاة الفطرة؟

مرصف  اختصاص  لزوما  األحوط  اجلواب: 
استجمع  مع  واملساكي  بالفقراء  الفطرة  زكاة 

الشائط املذكورة يف زكاة املال.
السؤال: هل جيوز لغري اهلاشمي إعطاء فطرته  

للهاشمي وبالعكس؟
اجلواب: ترم فطرة غري الاشمي عل الاشمي، 
وتل فطرة الاشمي عل الاشمي وغريه، والعربة 
هاشميا  العيال  كان  فلو  العيال،  دون  املعيل  عل 
كان  وإذا  الاشمي،  فطرته عل  مل تل  املعيل  دون 
فطرته  والعيال غري هاشمي حلت  املعيل هاشميا 

عل الاشمي.
السؤال: هل جيوز إعطاء زكاة الفطرة ملن جتب 
نفقته عىل دافع الزكاة كاألب أو األم أو الزوجة أو 

الولد؟
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اجلواب: كال ال يوز.
إىل  فطرته  دفع  للمكلف  جيوز  هل  السؤال: 

الفقراء بنفسه، أو البد من دفعها إىل الفقيه؟
الفقراء  إل  دفعها  للملك  يوز  اجلواب: 
عل  واجلريان  األرحام  تقديم  ويستحب  بنفسه 
والدين،  بالعلم،  الرتجيح  وينبغي  الفقراء،  سائر 
واألفضل  استحبابًا  األحوط  ولكن  والفضل، 

دفعها إل الفقيه.
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