For my fast to be valid
•

I would intend the fasting in my heard at night for
every day after sunset (Error! Bookmark not

defined.Error! Bookmark not defined.1) and
before fajr such as: “I now intend fasting the day of
Ramadan tomorrow”
•

Avoid all invalidators during the day

Invalidators of fasting are:
•
•

Eating or drinking intentionally even if little, but
not forgetfully.
Inducing vomit intentionally. If it was
unintentional, it does not invalidate the fast as long
as one cleans by gargling with water

•

Having intercourse intentionally (2)

•

Riddah which is committing blasphemy after faith

Blasphemous

Blasphemous Blasphemous
Sayings

doings

Such as believing
there’s a similar or
partner to Allah. Or
believing that the
Prophets lie or such
which contradicts
the meaning of the

Such as cussing
Allah, or any of the
Prophets, or Islam,
or belittling
something that
Allah glorified such
as His holy books,

Such as throwing
the Qur’an in the
trash or similar ugly
doings.

two testifciations of
faith which are the
foundation of Islam.
They are: I testify
that no one is God
except Allah, and I
Testifiy that
Muhammad is the
messenger of Allah.

or His angels, or
His rules or rites of
the religion

beliefs

So whoever commits anything that takes out of Islam in the day of
Ramadan, his fast is invalid and his deeds are lost. He must return
to Islam immediately by saying the two shahadatayn.

صحيحا
ليكون صيامي
ً

 أي بعد غروب، فتكون النية ليًل،ليًل لكل يوم قبل طلوع فجره
 أنويالصيام بقليب ا
َ
 وذلك. 1 وهذا ما يسميه العلماء بتبييت النية،مشس اليوم الفائت وقبل طلوع الفجر
. نويت صيام يوم غد عن رمضان:كأن أقول يف قليب
. أجتنب مجيع املفطرات خًلل النهار:مفطرات يجب اجتنابها خالل نهار رمضان
عمدا أوشرب
 فلو أكل الصائم ولو كسرة خبزمت ا.األكل أو الشرب عمدا ولو قليًل
 أما لو أكل أو شرب ناسيا للصيام فًل يفطر.عمدا فسد صومه
ولو قطرة ماء مت ا
.ولو كان كثريا

•

. أما من غلبه القيء فًل يفطر.االستقاءة ومعناهااستخراج القيء من اجلوف
وجيب على من غلبه القيء أن يطهر فمه باملضمضة باملاء قبل ابتًلع شىء من
ريقه املتنجس بالقيء

•

2 مجاع الزوجة عمدا

•

. ومعناها الكفر بعد اإلميان.الردة

•

ومن الكفر ما
حيصل بباقي
اجلوارح
ويسميه العلماء

ومن الكفر ما حيصل
باللسان الكفر القويل

ومن الكفر ما حيصل بالقلب
الكفر االعتقادي

كمسبة اهلل أو أحد
أنبيائه أو اإلسًلم أو
السخرية بشىء عظمه
اهلل ككتبه أو مًلئكته أو
.أحكامه أو شعائر دينه

كاعتقاد الشبيه أو الشريك هلل
تعاىل أو اعتقاد الكذب يف
أنبيائه أو حنو ذلك مما يناقض
معىن الشهادتني اللتني مها أصل
اإلسًلم أشهد أ ْن ال إله إال اهلل
.وأشهد أن حمم ادا رسول اهلل

الكفر الفعلي
كرمي املصحف
يف القاذورات
وحنو ذلك من
.األفعال الشنيعة

.فسد صيامه وحبط عمله
َ فمن صدر منه ما ُيرج من اإلسًلم يف هنار رمضان
.فورا
وجيب عليه حىت يرجع إىل اإلسًلم أن ينطق بالشهادتني ا

Some of the cases where it’s permissible for the

بعض األحوال التي يجوز فيها للمسلم أن يفطر في

رمضان وما يجب عليه إذا أفطر

Muslim to break his fast in Ramadan, and what he
must do if he breaks fast:
Excuses for breaking the fast

What must be done on whoever
breaks the fast with an excuse

The ill person with non-terminal
illness
The traveler traveling distance

Must make up before next
Ramadan

ماذا يجب على المفطر
المعذور؟

القضاء قبل رمضان القادم

The women during her menses or
post-partum bleeding
The ill person with terminal illness

Pay fidyah (3) expiation to a poor
person

The pregnant or breast-feeding
woman if they broke fast out of
fear of harm to themselves

Must make up before next
Ramadan

The pregnant or breast-feeding
woman if they broke fast out of
fear losing the baby or lack of milk

Must make up before next
Ramadan and pay fidyah
expiation

As for the one who broke his fast without an excuse, then he/she
must abstain for the rest of the day and make up that day
immediately after Eid of Fitr without delay. We ask Allah to make
us among those whose fast and prayer are accepted, and us blessed
by your obedience.

____________________________
1.
2.
3.

It is valid to intend fasting 30 days of Ramadan on its first night
Eating, drinking and intercourse is permissible at night before fajr
even after making the intention
The fidyah is the fill of two cupped average hands from the local most
common staple food. It is wheat in Canada and many other countries.

3 دفع الفدية لفقري أو مسكني
القضاء قبل رمضان القادم
القضاء قبل رمضان القادم ودفع
الفدية

العذر في الفطر
رجى شفاؤه بعد
َ املريض الذي ي
ذلك
طويًل
سفرا ا
املسافر ا
املرأة يف فرتة احليض أو النفاس
رجى شفاؤه
َ املريض الذي ال ي

املرأة احلامل واملرضع إن أفطرتا
خوفاا من الضرر على أنفسهما

املرأة احلامل واملرضع إن أفطرتا
خوفاا من إجهاض الولد أو قلة
اللنب

وأما َمن أفطر بغري عذر فيجب عليه أن ميسك باقي النهار الذي أفطر فيه عن املفطرات
.فورا بعد عيد الفطر بدون تأخري
وجيب عليه أن يقضي هذا اليوم ا
.ك يا أرحم الرامحني
َ وقيامه وأسعدتَه بطاعت
َ َاللهم اجعلنا ممن ق
َ صيامه
َ بلت
____________________________
. ويصح أن أنوي صيام ثًلثني يوما عن رمضان يف أول ليلة منه1
.ليًل (قبل طلوع الفجر) ولو بعد إيقاع النية
 جيوز األكل والشرب واجلماع ا2
 الفدية هي مقدار ما ميأل الكفني املعتدلتني من القوت الغالب يف البلد وهو القمح يف كندا وكثري من3
البًلد األخرى

