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 إىل بعض أحكام الصيام إرشاد األنام

 وإعدادمجع 

 ظه هللا تعاىلحف فؤاد بن يوسف أبو سعيد: فضيلة الشيخ لفقري إىل عفو ربها

، ُد ّلَِلَه َمح ُدُه وحنحسْ  إن اْلح الِنحا، َونَ ُعوُذ َِبّلِلَه  تحِعيُنُه وحنحْست حْغِفرُُه،َنحْمح َمنح ِمْن ُشُروِر أحنْ ُفِسنحا وحِمْن سحيِ ئحاِت أحْعمح
َدَه  ُ فحال ُمِضله لحُه، يَ هح َللح اَّلله َهُد  فحال هحاِديح لحُه،َوَمنح ُيضح ُه ال شحرِيكح لحُه،َوَأشح ُ وحْحدح ا َوَأنه مَُ  أحْن ال إِلحهح ِإال اَّلله مهد 

 عحْبُدُه وحرحُسولُُه.

 ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين. وصحبهوعلى آله صل وسلم وابرك على نبينا حممد، اللهم 

 أما بعد؛

ها َنن نستقبل شهر رمضان فيطيب الكالم إىل إرشاد األانم إىل بعض أحكام  أيها اإلخوة الكرام؛
 الصيام.

لنفسه وألهله ولغريهم، ليعملوا هبا، ويهتموا هبذه العبادة؛  يستفيد منها اإلنسان ليةمَ فاألحكام العَ 
 على عبادتهفيحافظ العابد حىت ال يذهب ما فيها من تعب وجهد ومشقة سدى، ودون فائدة ترجتى، 

الذنوب، وسرت  ةمغفر  يل ولكم ولسائر املسلمني ؛هبذه األحكام واإلرشادات، راجيا العلي القدير سبحانه
 ى من اجلنة، اللهم آمني.لالعالعيوب، والدرجات 

*** 

 الصيام

 اإلمساك واالمتناع.معناه  الصيام يف اللغة:

فهو هو التعبُّد هلل سبحانه وتعاىل ابإلمساك عن األكل والشرب، وسائر املفطرات؛ وأما يف الشرع: 
 من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

رَ  َمنحُكمُ  َشَهدَ  َفَمنح } قال سبحانه:ابلنص  وهو يف شهر رمضان فرض هُ  الشههح  ،(581)البقرة:  .{فَ لحَيُصمح
 .األمة إمجاع كذلك يف وهو من أركان اإلسالم كما ثبت يف احلديث الصحيح، و
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إمجاعاً، فصام النيب صلى هللا عليه وسلم تسعح  من اهلجرةيف السنة الثانية  صيام رمضان رضفوكان 
 .، أي تسع رمضاانتسنني

لة الثالثني من شعبان، أو أكملت عدة شعبان ثالثني يوما فقد وجب رمضان لي رأينا هاللفإذا 
 الصوم، ودخل وقته.

طريق اآلالت  =عنيعمُّ ما إذا رأيناه ابلعني اجملردة، أو ابلوسائل املقربة؛ ورؤية هالل رمضان، 
 ألن الكل  رؤية. والتلسكوب؛

أنه ال جيب إال  وقول آخر؛ ،لصوم(إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلههم ا): لبعض العلماء وهناك قول
ه وله علماؤه الذين يتقلدون هذه و كما حيدث يف اختالف البالد اإلسالمية، فكل بلد له مفتعلى من رآه،  

أو كان يف حكمهم أبن توافقت مطالع اهلالل، فإن مل تتفق فال جيب  شهر وعدمه،الفتوى يف إثبات ال
 الصوم.

ل ثقة رجل أو امرأة قوي البصر، فإذا شهدوا عند القاضي من عد يف الشرعورؤية اهلالل تثبت 
 .، وعليه أن يعم اخلرب على اجلميع ليصومواوصدقهم وجب الصوم على الناس واملفيت ووثق هبم،

ومل يُ رح  ،بعدهم بيوم، وأمت هو ثالثني يوماً  همبرؤية بلد، مث سافر لبلد آخر قد صاموا  أحدانلو صام ف
 م احلادي والثالثني ابلنسبة له؟يو  إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟ افرليت ساهلالُل يف تلك البلد ا

الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحدًا وثالثني يوماً، ورمبا يقاس ذلك على ما لو سافر إىل بلد 
، فيكون أهله مل يتأخر غروُب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس يف تلك البلد اليت سافر إليها

 .فطروا بعد وهو أفطر مع أولئك القومي

سافران من املدينة إىل القاهرة مثال أو إىل ليبيا و لو عكسنا القضية وتوجهنا إىل الغرب،  كذلكو 
  فيزيد وقت الصيام. فسنتأخر ساعة أو أكثر يف اإلفطار،

سبة للذي ، وهكذا ابلناآلن السحور وال اإلفطار مع غري البلد اليت أنت فيهاال جيوز لك  كذلكو 
 يوما، فهو يصوم نيصام ثالثني يوما أكمل ألنه بدأ من بلده، وجاء للبلد املتأخر عند الذين صاموا هم ثالث

 معهم، وهللا أعلم.
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ن يوما مثال، وأفطروا يف التاسع يوذهبنا إىل بلد صام قبلنا وهو صام مثانية وعشر لو عكسنا القضية 
ة وعشرين أو ثالثني فهل يتابعهم؟ هذا يتابعهم ويفطر وعليه والعشرين ابلنسبة له هو، وهم أكملوا تسع

وما، فعليه قضاء يوم وهللا تعاىل أعلم؛ ألن رمضان ال يكون وال األشهر العربية ال تكون مثانية وعشرين ي
 .قضاء يوم، وهللا أعلم

ل ه أن يصوم أوه ا، فلق  حمُ ورمبا يكون يف رؤيته رمبا يكون وامها فمن رأى هالل رمضان وحده، في أمها
ال ل الشهر، لكن إن رأى هالل شو  يصوم يف أوه رمبا  ، فال خيالف البلد اليت هو فيها فيجاهر،االشهر سر  

قد ألنه  ؛، وال يفطر وحدهيفطر مع الناسو  بل يصوم مع الناس ال سر ا وال جهرا، ال يفطر وحدهفوحده 
  صيامه أول رمضان.يكون وامها يف

إبمتام مخس عشرة سنة، أو إنبات  البلوغ ويكون، غو لالب، و اإلسالم ط منها:شرو  ويشرتط للصيام
ألنه فاقد العقل  ؛صوم، وال إطعام ماملخرِ ف ال جيب عليهو اجملنون ، فالعقلو ، العانة، أو إنزال املنِ  بشهوة

وخامس  .يضاْل بلوغ املرأة سن وشرط رابع خاصٌّ ابلنساء؛ هذه الثالثة السابقة، ورابع وهو واإلدراك.
من  املوانع من املرأةخلّو وسادس هو  فاملسافر ما عليه صيام،، واالستيطان اإلقامةو ، واالستطاعة ةدر الق
 .، فإذا كانت عليها الدورة ال جيوز هلا أن تصوماسالنف ضياحل

ال و حضر مفطرا واملريض برئ أثناء النهار، فعليهم القضاء، سافر املطهرات، و  نفساءالاضض و فإذا اْل
لكن  القول الراجح. إن شاء هللا، وهذا هو ،أقوال للعلماء يف هذه املسألة هناك ولكنْ يلزمهم اإلمساك، 

 لئال يظن به الظنون السيئة. ؛اإلسرار ابإلفطار هو األوىل

واإلمساك عن  من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، أن يصوم غدا وميتنع، النية، وأركان الصيام اثنان
 من طلوع الفجر إىل غروب الشمس. لوقت احملدد؛يف ااملفطرات 

معناها واحد، فقصد الشيء يعن نيته، وإرادة الشيء يعن نيته، والنية  كلهاالنية، واإلرادة، والقصد و 
 ال ميكن أن ختتلف من عمل اختياري.

الشهر،  عن آخره، عن كل ِ  ر، والنية تكون يف أول الشهر جتزئقبل الفج ت لشهر رمضانيه ب ّ والنية ت ُ 
 ما مل يقطعه قاطع، كيف يقطعه قاطع؟ كامرأة نوت أن تصوم رمضان ويف اليوم العاشر انقطع صومها

فيصوم  د النية، أما الذي ليس عنده عذر  جد ِ ، ويف اليوم السادس عشر انتهى حيضها وطهرت فتُ ابحليض



4 
 

صيام النافلة، فيجوز أن تنوي جائز خبالف أنه واحدة على خالف بني العلماء، والصحيح  هذه األايم بنية  
  د أكلت أو شربت شيئا بعد فجر ذلك اليوم.ولو هنارا، لكن بشرط أن ال تكون ق

وتكون النية ، كفارة، أو عن نذر أو ما أشبه ذلكفينوي الصيام عن رمضان، أو عن   أما غري النافلة؛
 قبل طلوع الفجر. من

  للصاضم فعله: ما يكرهو 

  .هنا مستقذرة؛ ألوالنخاعة بلع النخامةَ  -

ار  من لسانه وال من اخل يبتلع الدمأن ن يستخدم السواك أو الفرشاة ممال جيوز للصائم وال لغريه؛ و 
  .بني أسنانه

فهو مسئول ، واحلاجة مثل أن يكون طبهاخًا حيتا  أن يذوق الطعام؛ بال حاجة ذوق طعام  ويكره  -
د ملح الطعام أو نقص حيدث هلا املشاكل، إذا زا املزا  عن هذا الطعام، أو امرأة زوجها عصيب

  وال يبتلع.لكن يتذوق  للحاجة جيوزهذا مثل ف

فإذا مل حترك شهوته فال شيء عليه، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  ؛ملن حترك شهوته بلةالقُ وتكره  -
  .إذا كان ال أيمنح فساد صومه قول عائشة: )وأيكم أملك إلربه(،وهو صائم، تيقبل 

صوم ويف غريه، ولكن يف وهذا يف ال، شتمالو  والنميمة والسب ،غيبةالكذب و التناب اجوجيب  -
 ولكنهم ذكروا هذا من ابب التوكيد.، الصوم أشد

 :من سنن الصيام 

 رفعوي، يقوهلا جهراً يف صوم النافلة والفريضة، و : إين صاضمأن يقولفمن السنة  وهو صائم من ُشِتم -
 .أمامهليسمع من صوته 

وليس أتخري السحور إىل  فجر،ولكن يؤخِ ره ما مل خيشح طلوعح ال، َسحورالأتخرُي لصيام ومن سنن ا -
قبل وقت ربع ساعة أو عشر دقائق  ،ما بعد الفجر ال، جيعل سحوره الذي يستغرق ربع ساعة

  الفجر.
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 ،تاطاملؤذن حيرمبا يكون ه ألن ؛وال ينتظر األذان املبادرةُ به إذا غربت الشمس،، و رافطاإلتعجيل و -
 الشمس بعينه فهذا يفطر.أما إنسان متأكد من غروب  واألذان ملن مل يرح غروب الشمس،

يقول ، وهو اليابس، متر؛ أفطر على وإاله ، هو التمر اللني، الذي مل ييبسو  ؛على ُرَطب يفطر أنو  -
، واجملَّب هو: املكنوز الذي الشيخ ابن عثيمني:  مل فإن ، ببعضصار كاجُلَّْب مرتبطًا بعضه أو اجملَّبه

 .ماء فليفطر على اوال رطب اال متر  جيد

 ماء وال شراابً آخر وال طعاماً، نوى الفطر بقلبه ويكفي. رطبا وال عصريا، والفإن مل جيد 

وهي على  عند اإلفطار وغريه، التسمية عند األكل أو الشرب،عند اإلفطار ومن السنن أيضا  -
، ويقول: ولو يف آخره فإنه يسمي إذا ذكر ،يف أولهي واجبة، ولكنه لو نسالتسمية القول الراجح 

َم اّلِلَه يف َأوهَلَه َوآَخرََه"(.")   (1) ... َبسح

يف ، عند االنتهاء (احلمدُ ) ، عن النيب صلى هللا عليه وسلمكذلك أيضًا مما ورد عند الفطر وغريه
 .رمضان وغريه، حيمد هللا عند هناية الطعام

ُ"(.: رعند اإلفطا يقولوثبت أن  ُر َإنح َشاَء اّلِله َجح  (2) )"َذَهَب الظهَمأُ َواب حتَ لهَت الحُعُروُق، َوثَ َبَت األح

ن هذا أقرب إىل مشاهبة األداء؛ ألن يف غريه، وذلك أل متتابعا   ما أفطر يف رمضان قضاءويستحب 
 واجبا.التتابع ولكن ليس ، أنه أحوط، و أنه أسرع يف إبراء الذمة، و األداء متتابع

 مسألة ينبغي التنبيه هلا: وهناك

بدل أن تتطوع ادفع ما عليك، عليك ال تقدم على قضاء رمضان،  األايم الستة من شوالوهي أن 
، أخر  الزكاة، عندك ديون للناس ال تتطوع والناس هلم ديون زكاة فريضة فال تذهب وتعطي الناس صدقات

تصوم ستة من شوال ن ضان فبعد العيد بدال من أعليك فأنت عليك قضاء، وهذه امرأة عليها قضاء من رم
، لكن لو صامت أو صام إنسان الستة من شوال قبل القضاء جاز، وقال املشايخ: هاتصوم الستة اليت علي

                                                           

 (.6112(، َصِحيح التَّْرِغيِب )1628(، )اإلرواء( تحت حديث: )4623(، )جة( )1181( )ت( )1)

 (.661) (، وحسنه األلباني في اإلرواء:2666(، )هق( )1842(، )ك( )4466(، )ن( )6482( )د( )6)
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فلو  ستة من شوال متبعا إايه بعد رمضان، ليس كمن صام الدهر، ع ليس من اببيعترب انفلة أو تطوُّ 
  (3) .كصيام الدهر  صل على ثواهبامت صارت نفالً مطلقاً، ومل حيقده 

  ةمفطر  مفسدة للصوم، ومنها غري فمنها يف عصران اليومأخرى حادثة مفسدات للصيام و: 

 :مثانية وهي، وهي مفسدات الصيام: املفطِ رات مجع ُمفحطِ ر

( 6. والنفاس( 1احليض و ( 4. اجلماعو ( 3 .كاإلبر املغذية وما يف معنامهاالشرب و ( 2. األكل (5
 ،يكفر والعياذ ابهلل يف هنار رمضان منك؛  الردةو ( 8 وهو إخرا  الشهوة. ( واالستمناء،7لقيء عمدا، وا

 .ويتوب إىل هللا عز وجل ،ويقضي يوما آخر ،فسد صومه وميسك بقية يومه

 :منها ما يفطر ومنها من ال يفطر األمور اْلادثة للصاضمو 

وهذا الدواء حيتوي على ، عن علبة فيها دواء سائل وهو عبارة الراجح أنه ال يفطر،: خباخ الربو (1
ألنه عبارة ؛ ال يفطر وال يفسد الصوم وهو .وبعض املستحضرات الطبية، واألكسجني، املاء رثالث عناص

 .عن هواء أو ماء مضغوط

أقراص توضع حتت اللسان لعال  بعض األزمات : واملراد هبا: األقراص اليت توضع حتت اللسان (2
مباشرة وحيملها الدم إىل القلب فتتوقف األزمة  صُّ وهي مُتتح  ،-عافاان هللا وإايكم من كافة األمراض-، القلبية

 هبا، لكن لو ابتلع احلبة ألفطر.ألنه ال يشر ؛ املفاجئة اليت أصابت القلب

وعلى هذا فليست ، ألنه ال يدخل منها شيء إىل اجلوف بل مُتتص يف الفم غري مفطرة؛هي جاضزة و 
 .مفطرة

مزودة  يدخل يف اجلسم حىت يصل إىل املعدة ويكون على رأسه كامريا صغرية: منظار املعدة (3
ال يفطر و  ،وهو عبارة عن جهاز طيب يدخل عن طريق الفم إىل البلعوم مث إىل املريء مث إىل املعدة مبجسات،

 هذا املنظار مادة   ولكن يستثىن من ذلك ما إذا وضع الطبيب على ؛إبدخال هذه األشياء اليت ال تغذي
 .لكي ُيسهِ ل دخول املنظار إىل املعدة فإنه يفطر ويكون فيه دهن ميتصه اجلسم، ،دهنية مغذية

                                                           

 ( انظر )الشرح الممتع البن عثيمين(.4)



7 
 

من السنتيمرت  0.6.= فالقطرة الواحدةقالوا: )، اليت تستخدم عن طريق األنف ال تفطر: القطرة (4
فيكون  إذا وصل ،عدة إال شيء يسرياملمث ستدخل هذه القطرة إىل األنف ولن يصل إىل . (الواحد املكعب

 .فهي ال تفطر ،عنه معفواً 

 .فيكون خباخ األنف ال يفطر: البحث فيه كالبحث يف خباخ الربو: خباخ األنف (5

 :وحتته أنواع: التخدير (6

وذلك أبن يشم املريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث : التخدير اجلزضي عن طريق األنف أ(
 .وال حتمل مواد مغذية خل األنف ليست جرماً ألن املادة الغازية اليت تد، ال يفطرفهذا : التخدير

يتم إبدخال إبر جافة إىل مراكز اإلحساس حتت : نسبة إىل بالد الصني: التخدير اجلزضي الصيين ب(
 أي شيء داخلي، ؛من الغدد على إفراز املورفني الطبيعي الذي حيتوي عليه اجلسم اجللد فتستحث نوعاً 

 ؛صيام ما دام أنه موضعي وليس كليا  وهذا ال يؤثر على ال ،القدرة على اإلحساسوبذلك يفقد املريض 
 ولعدم دخول املادة إىل اجلوف.

حبيث يغطي على عقل املريض  ؛وذلك حبقن الوريد بعقار سريع املفعول: التخدير اجلزضي ِبْلقن ت(
 .معدودة بثوان  

 .وألنه ال يدخل إىل اجلوف ؛ال يفطرف ليس كليا  فما دام أنه موضعي و 

 ؛وقد تكلم فيه العلماء السابقون يف مسألة املغمى عليه: اختلف فيه العلماء: التخدير الكلي ث(
وهذا ال خيلو من  ؟املغمى عليه هل يصح صوم ؛قاسوها على شيء قدمي وهو مسألة اإلغماءفعلماؤان اليوم 

 :أمرين

فهذا ال يصح صومه عند مجهور : من النهار حبيث ال يُفيق جزءاً  ؛يغمى عليه مجيع النهارأن : األول
 ألنه فاقد للعقل يف هذه احلالة.وليس عليه قضاء وال ليس عليه إطعام ، العلماء

 .بني العلماء فهذا موضع خالف: ال يغمى عليه مجيع النهارأن : الثاين
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ألن  رمحهم هللا؛ قول أمحد والشافعيوهذا ، من النهار أن صيامه صحيح ءاً أنه إذا أفاق جز  ؛والصواب
 .ويُقال يف التخدير مثل ذلك، من النهار نية اإلمساك حصلت جبزء  

 .ال يفطرف ؛يصب يف األذن (مستحضرات طبية)عبارة عن دهن : واملراد هبا: قطرة األذن (7

وهي ما إذا  ؛دةبني  أنه ليس بني األذن والدماغ قناة يصل هبا املائع إال يف حالة واح: والطب اْلديث
 .أهنا ال تفطر إذا دخل منها شيء يف خرق األذن؛ أهنا؛ وعلى هذا الصواب، حصل خرق يف طبلة األذن

إال أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة األذن فإنه : وهذا حكمه حكم قطرة األذن: غسول األذن (8
 ستكون الكمية الداخلة إىل األذن كثرية فتكون مفطرة.

 :ذن ينقسم إ ى قسمنفإذا  غسول األ

 فال يفطر. ؛إذا كانت الطبلة موجودة

ألن  ،فإنه يفطر بني العلماء والراجح وهللا أعلموهذه فيها خالف  ؛إذا كانت الطبلة فيها خرق
 السائل الداخل كثري.

 ،وهو مذهب احلنفية والشافعية ،فطرتال  اأهن والراجحخالف للمتأخرين  افيه: قطرة العن (9
حىت لو وجدت طعم القطرة يف  وإذا كان كذلك فإنه ال يفطر. ،أبنه ال منفذ بني العني واجلوفويستدلون 

 قك ما مل تبتلعها فهذه ال تفطر.ووجدت لوهنا يف بصا ،فمك ولسانك

 :وهذه تنقسم إىل ؛املفطر العاشر: اْلقن العالجية( .5

 .حقن وريدية -3. حقن عضلية -2. حقن جلديه -5

وقد نص على ذلك ابن ابز  ،فال تفطر عند املعاصرين: ية والعضلية غري املغذيةاْلقن اجللدفأما 
وكذلك هي ليست  ،أن األصل صحة الصوم حىت يقوم دليل على فساده: والدليل، وابن عثيمني رمحهما هللا

 .أكالً وال شرابً وال يف معنامها
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طيلة شهر رمضان ال الطعام والشراب  عناملريض الذي يتعاطاها  تغناليت  اْلقن الوريدية املغذيةأما 
وجممع الفقه  ،وهو قول الشيخ السعدي وابن ابز وابن عثيمني رمحهم هللا: مفطرة فهي ؛يذوق شيئا

 .فالذي يتناوهلا يستغن عن األكل والشرب ،أهنا يف معىن األكل والشرب :والدليل ،اإلسالمي

 .ليست مفطرةف اإلبر اليت يتعاطاها مريض السكرأمها 

ه أوعية دموية تقوم اجللد يف داخلِ  نعلم أنه : الدهاانت واملراهم والالصقات العالجية (11
وهذا ما  ،ال تفطر فهي، وهذا امتصاص بطيء جداً  ،ابمتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعريات الدموية

جد يف العصور ألهنا مل تو ؛ بل حكى بعضهم إمجاع املعاصرين على ذلك، ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي
 .السالفة

. وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل يف الشرايني ألجل العال  أو التصوير: قسطرة الشراين (12
منها  ألهنا ليست أكاًل وال شرابً وال يف معنامها وال يدخل املعدة ؛مع الفقه اإلسالمي أهنا ال تفطرذهب جم

 .شيء

 :وله طريقتان: الغسيل الكلوي (13

ويقوم  ،حيث يتم سحب الدم إىل هذا اجلهاز (الكلية الصناعية)تسمى  سيل بواسطة آلةالغ: األوىل
 .مث يعود إىل اجلسم عن طريق الوريد ؛اجلهاز بتصفية الدم من املواد الضارة

 .ويف أثناء هذه احلركة قد حيتا  إىل سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد

ذلك أبن يدخل أنبوب صغري يف جدار البطن فوق و : طنطريق الغشاء الربيتواين يف البعن : الثانية
 ،مث يدخل عادة لرتان من السوائل حتتوي على نسبة عالية من السكر اجللوكوز إىل داخل البطن ،السرة

عافاان هللا وإايكم من - .وتبقى يف اجلوف لفرتة مث تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات يف اليوم
 -.مجيع األمراض

وهي احلالة الثانية اليت يدخل إىل  واألقرب أنه يفطر ؟هل هو مفطر أم الاملعاصرون فيه  واختلف
 .إذا رافقه إدخال مواد مغذية، وهللا تعاىل أعلم اجلسم وخير  منه الدم
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لكن هذا  ،فإنه ال يفطر استخرا  املواد السامة، ،لو حصل جمرد التنقية للدم فقط :مسألة وهنا
 ،أضيفت هذه فهي تفطرإذا  .وغري ذلك ،ى إضافة بعض املواد الغذائية واألمالحاحلاصل يف غسيل الكل

 وهللا أعلم.

 .الغسول املهبلي: ومثله: التحاميل اليت تستخدم عن طريق فرج املرأة (14

أن املرأة إذا قطرت يف قبلها مائعًا فإهنا ال : عند املالكية واحلنابلة؛ فتكلم عليها العلماء قدميًا وحديثاً 
 .أبنه ليس هناك اتصال بني فر  املرأة واجلوف :وعلهلوا .تفطر

وعلى هذا ال  ،أبنه ال منفذ بني اجلهاز التناسلي للمرأة وبني جوف املرأة :الطب اْلديث يقولو 
ال  إدخال املنظار أو اللولب وَنومها إىل الرحم.، أو إصبع للفحص الطيب وال إبدخال .تفطر بتلك األشياء

 وفعله ليال أوىل.يفطر املرأة 

لتخفيف احلرارة وختفيف  ؛وتستخدم لعدة أغراض طبية: التحاميل اليت تؤخذ عن طريق الدبر (15
 .احلقن الشرجية: ومثله وغري ذلك، .آالم البواسري

  ال تفطر على خالف بني العلماء.: اْلقن الشرجية: أوال  

 لشراب.ت منفذا معتادا للطعام واأهنا ال تفطر ألهنا ليسوالراجح 

ألهنا حتتوي مواد عالجية  ؛وهو قول ابن عثيمني رمحة هللا، ال تفطر، التحاميل عن طريق الدبر: اثنيا  
 .فليست أكالً وال شرابً وال يف معنامها ،وليس منها سوائل غذائية، دوائية

إال ال يفطر  ،الطبيب قد يدخل املنظار يف فتحة الدبر ليكشف على األمعاء: املنظار الشرجي (16
 .وَنوها لتسهيل اإلدخال هلذا اجلهاز ؛إن رافقته مواد دهنية

طرة )أنبوب دقيق( سق أو ما يدخل يف اجلسم عرب جمرى الذكر من منظار أو ملول أو دواء (17
 فهذا كله ال يفطر. أو منظار، أو مادة ظليلة على األشعة، أو دواء، أو حملول لغسل املثانة.

  .ولو وصل إ ى املثانة ،أن التقطري يف اإلحليل ال يفطر: حلنابلةاحلنفية واملالكية وا فعند

 .ال يفطر هوعلي: ال عالقة بني املسالك البولية واجلهاز اهلضمي: ويف الطب اْلديث



11 
 

وهذا ، مفطرة عند احلنابلةوهذه فيها خالف طويل وقوي بن العلماء : التربع ِبلدماْلجامة و  (18
 .ليهع اختيار ابن تيمية رمحة هللا

فقد وردت  ؛كان أول األمرينابحلجامة  تفطري الصائم وفساد صومه ف. ال تفطر على أهنا: واجلمهور
 مث نسخ، مبا ثبت من أحاديث وآاثر تدل على عدم فساد الصوم ابحلجامة، منها:  أحاديث أهنا تفطر

ُهمحا:  َتَجَم َوُهَو ُمحرٌَم، َأنه النهِبه َصله »ما ثبت عحِن اْبِن عحبهاس  رحِضيح اَّللهُ عحن ْ ى هللُا َعَليحَه َوَسلهَم احح
َتَجَم َوُهَو َصاَضمٌ   (4) «.َواحح

ُ عحْنُه:  َرُهوَن اَْلَجاَمَة لَلصهاَضَم؟( ولقد ُسِئلح أحنحُس ْبُن محاِلك  رحِضيح اَّلله ُتمح َتكح : )َأُكن ح َل قحالح )اَل، َإاله َمنح َأجح
ث حنحا ُشْعبحُة، عحلحى عحْهِد النهيبِ  صحلهى هللاُ عحلحْيِه وحسحلهمح. وحزحادح شحبحابحُة، الضهعحَف(.  (1) ححده

إذا سحب منه الدم يضعف فقد يفطر، فيكرهونه للصائم، وهذا على عهد رسول هللا صلى اإلنسان 
 خيشى على الصائم أن يقله دمه من احلجامة، وخرو  الدم منها فيضعف،هللا عليه وسلم، 

=أي ال يفطر إال  (،)َأنه َرُسوَل اّلِلَه َصلهى هللُا َعَليحَه َوَسلهَم نَ َهى َعَن اَْلَجاَمَة َوالحُمَواَصَلةَ  وثبت أيضا
 (6) ؛ َإب حَقاء  َعَلى َأصحَحاَبَه(.َوَلَح ُُيَّرَمحُهَما) ،=وقت السحور

م يومني بدون شراب ال تفطر لذاهتا، فاحلجامة هنى عنها، وهنى عن املواصلة أن تصو  إذن فاْلجامة
 .رضي هللا عنهم وال طعام، هذا هنى عنه إبقاء على أصحابه

 : َوَعبحُد هللَا بحُن ُعَمَر ) ==رضي هللا عنه ،()َكاَن َسعحُد بحُن َأِب َوقهاصوحعحْن اْبِن ِشهحاب  الزُّْهرِيِ  قحالح
  (7) رضي هللا عنهما َُيحَتَجَماَن َوُُهَا َصاَضَماَن(.

                                                           

 (.1641( )خ( )3)

 (.1631( )خ( )8)

 (.6423( )د( )2)

 ( إسناده صحيح: مالك، عن ابن شهاب، عن ابن عمر.2831(، )عب( )221( )ط( )2)
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مكروهة  للصائم غري مفسدة للصوم، وفعلها ليال  والتربع ابلدم وما شابه ذلكأن احلجامة ؛ واخلالصة
 أسلم. وهللا أعلم.

 ؛ال يفطرفإنه  =ا غري احلجامة وغري التربع ابلدم=وهذ: ما يتعلق أبخذ شيء من الدم للتحليل (19
 ذين يقولون أن احلجامة تفطر.ال حىت عند احلنابلة .فاحلجامة تضعف البدن ،ألنه ليس يف معىن احلجامة

يف حكم العضو اخلار ؛  فم اإلنسان  ،ألن الفم يف حكم الظاهر ؛ال يفطر: معجون األسنان (22
لكن األوىل للصائم أن ال  ،فطرتكأن تضع املاء على يدك، كذلك إن وضعت املاء يف فمك للمضمضة ال 

وقد يتحلل منه شيء فيبتلعه الصائم فيفطر، نفاذة، ورائحته  ،إذ نفوذه قوي ،يستخدمه إال بعد اإلفطار
أو  ،ويستغىن عن ذلك ابلسواك ،ر أوىلجوفعله قبل دخول وقت املنع عند أذان الف ،وفعله يف الليل أوىل
 .وهللا أعلم، ابلفرشة بال معجون

 تنبيه مهم:

غري جاهل،  ماعدا احليض والنفاس ال يفطر هبا الصائم إال بشروط ثالثة: أن يكون عاملا ؛املفّطرات
 .ُمْكرحه ذاكرا غري انس، خمتارا غري مضطر وال

  ،ذه الشروط فيفطرهبهذه املفطرات  تناول مفطرا منإذا 

 ال يفطر، وال شيء عليه. تناول مفطراجاهل ابحلكم الشرعي و  ،أما أن يكون غري عامل

 أن يكون انسيا فالذي أيكل ويشرب انسيا فإمنا أطعمه هللا وسقاه.

 غري خمتار فال يفطر.دا خمتارا ليس مكرها وهذا أيضا هو الذي يفطر، أما مكرها عامأن يكون 

واإلبر  ،كاألدوية واحلبوب عن طريق الفم  ؛من املفطرات ما يكون يف معىن األكل والشرب (21
 املغذية.
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مث رجوعه  ،أن تكون كل هذه اإلبر ابلليل، وغسيل الكلى الذي يتطلب خرو  الدم لتنقيتهواألحوط 
 يعترب مفط را ،إىل الدم =وترجع=كالسكرايت واألمالح وغريها   ،رة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائيةم
 (8خالطه هذا الشيء، وهللا أعلم.= ) إذا كان=

فوجد  ،ومن حشا سن ه حبشوة طبية ،(9) .ذلك ال يفطر كلُّ   ،ومداواة اجلراح ،قلع السنّ ( 22
  .فال يضر ذلك صيامه ،طعمها يف حلقه

لكن ال ينبغي أن يتناثر منها شيء أو من املاء الذي يرش فيه أو ما شابه ذلك فيبتلعه، وإذا مل يبتلعه 
شيء فال شيء  فال شيء عليه ولكن إن ابتله منه شيئا عن غري قصد أو عن غري اختيار رغم أنفه دخله

 عليه وصيامه صحيح.

 .هل الصوم إن مل يبتلعْ ال يبط =إن مل تبتلع منه شيئا ف =ودواء الغرغرة ( 23

وهذه كلها  حماليل( مغذية.) البنج( ما مل يعط املريض سوائل) غازات التخديرو  غاز األكسجن (24
 ال تفطر.

لتصوير أو عال  أوعية القلب أو غريه من  ؛أنبوب دقيق( يف الشرايني) وهي ؛قسطرةإدخال ( 25
 األعضاء.

 أو إجراء عملية جراحية عليها. ،لفحص األحشاء ؛إدخال منظار من خالل جدار البطن( 26
 فهذه ال تفطر.

ما مل تكن  أيخذ منها أشياء للفحص، ،أو غريه من األعضاءأخذ عينات )خزعات( من الكبد ( 27
 مصحوبة إبعطاء حماليل.

مؤخر الرأس هذه كلها ال  أو النخاع الشوكي. ،أو مواد عالجية إىل الدماغ ،دخول أي أداة( 32
 تفطر.

                                                           

 (.11/161( فتاوى اللجنة الدائمة )1)

 (.68/638(، )68/644( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم )6)
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 :للصاضم أحكامال  فواضد وبعض ال * 

يف هنار رمضان دون عذر فقد أتى كبرية عظيمة من = =والعياذ ابهللمن أكل أو شرب عامدا  (5
 وإن كان فطره ابجلماع فعليه القضاء والكفارة. ،وعليه التوبة والقضاء ،الكبائر

كمسكر ازداد  زجاجة مخر=ى الدخان أو أفطر على فطر مثال علكأن ي= ؛وإن كان إفطاره مبحرم( 2
ليجرب نقص  ؛واإلكثار من النوافل من صيام وغريه ،والواجب بكل حال التوبة العظيمة ،فعله شناعة وقبحا

 .ولعل هللا أن يتوب عليه ،الفريضة

  (12) (."وسقاه هللا أطعمه فإمنا صومه، فليتم وشرب فأكل نسي إذا") و (3

رَ "): رواية ويف   (11(. )"َضاَء َعَليحَه َواَل َكفهارَةَ فاَل قَ  ،رََمَضاَن اَنَسي ا َمنح َأفحَطَر يف َشهح

 نفسه أو ذكِ ر من غريه فليمتنع.لكن ال يتمادى إذا ذكر يف 

 :تعاىل =سبحانه و= هللا قول لعموم يذك ره أن عليه فإن انسيا؛ =أو يشرب= أيكل من رأى وإذا( 4
 َنَسيتُ  فََإَذا" :وسلم عليه هللا صلى الرسول قول ولعموم ،(2)املائدة:  .والتقوى{ الربّ  على }وتعاونوا
 (53) .تغيريه جيب =وهو األكل والشرب يف هنار رمضان= منكر هذا أن األصل وألن ؛(12. )"َفذَكَُّروين 

 يُفطر فإنه =من حريق أو غرق مما شابه ذلك= ؛مهلكة من معصوم إلنقاذ اإلفطار إىل احتا  من (1
 .احلرائق وإطفاء الغرقى إنقاذ يف حيدث قد كما ؛ويقضي

 ،أو ال ابألكل أفطر =فبدل أن يبدأ جبماع زوجته= ،زوجته مجاعح  أراد و= حتايل إنسان= لو (6
 وابل   وحيلته ،أوكد عليه املغلظة والكفارة ،ومجاعه أبكله مرتني؛ الشهر حرمة هتك وقد ،أشد   فمعصيته

 كفارة اجلماع.  يقضي ويكفروهذا ، (54) .النصوح التوبة عليه وجتب =نسأل هللا السالمة= ،عليه
                                                           

 (.1644( )خ( )11)

 (.231(، انظر صحيح موارد الظمآن )2124(، )هق( )1826(، )ك( )4861(، )حب( )1661( )خز( )11)

 (.311( )خ( )16)

 (.21( )مجالس شهر رمضان( ابن عثيمين )ص: 14)

 (.68/626( انظر مجموع الفتاوى )13)
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 كان إن أمته أو ،لزوجته الصائم من النظر وتكرار واللمس ،=للزوجة= واملعانقة واملباشرة والتقبيل (7
 يقّبل )كان ؛وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنها هللا رضي عائشة عن الصحيحني يف ملا جائز، نفسه ميلك
 .==أي ميلك نفسه عن الشهوة أَلرَبه(، أملككم كان ولكنه ضم،صا وهو ويباشر صاضم، وهو

َلي َمنح  َزوحَجَتهُ  َوَيدَعُ ": حديث أما  سريع الشخص كان إن ولكن مجاعها، به فاملقصود ،(15. )"َأجح
 من مفسد وقوع من أيمن وال ،صومه إفساد إىل يؤدي ألنه ؛ذلك له جيوز فال ؛نفسه ميلك ال الشهوة
 احلديث يف تعاىلسبحانه و  هللا قال قضاء، واجلماع عليه قضاء وكفارة==اإلنزال عليه  ،اعاجلم أو ،اإلنزال

 .مرم( فهو مرم إ ى وسيلة كان ما )كل :تقول الشرعية والقاعدة. "أجلي من شهوته ويدع: "القدسي

 أتخري له وجيوز ،صومه يضر   فال ليه الفجر ومل يغتسل من اجلنابة=أذن ع= ُجُنب وهو أصبح إذا (8
 .الصالة ألجل املبادرة عليه لكنو  ،الفجر طلوع بعد ما إىل والنفاس واحليض اجلنابة غسل

 وأتخري ،=ويغتسل= يتم ه بل إمجاعا صومه يفسد ال فإنه فاحتلم =يف القيلولة= الصائم انم إذا (9
 .املالئكة ولتقربه ةالصال ألجل ال=ابالغتس= به يبادر أن عليه ولكن =وهو جائز= ،الصيام يضر   ال الغسل

 بقى على جنابة جتتنبه املالئكة.=فالذي ي=

و قطعة حلم أ ؟من حالوة أو متر من بقااي السحور= ،قصد بغري أسنانه بني علق ما ابتلع وإذا( .5
 فإن ؛لفظه ميكنه كثريا كان وإن يفط ر، وال للريق تبع فهو ،وجم ه متييزه عن يعجز قليال كان أو صغرية=

 (56) .صومه فسد عامدا ابتلعه وإن ،عليه يءش فال لفظه

 البلل من بقي ما يضر ه فال= =إنسان متضمض ومج املاء املضمضة بعد املاء أخر  وإذا( 55
فالبلل املتبقي مسامح فيه معفو عنه، أنت ابصق  ناه أن تبقي تبصق حىت جيف ريقك،فليس مع= ؛والرطوبة

  .منه التحرز ميكنه ال ألنه املوجود أم ا البلل فال حر =؛ املاء

 (57) .اختياره بغري انشئ أمر وهو ،صحيح فصيامه رعاف أصابه ومن( 52

                                                           

 (.1162( )خز( )18)

 (.32/ 3( )المغني 12)

 (.623/ 11( فتاوى اللجنة الدائمة )12)
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 (58) .صومهم يضر   ال املياه حتلية حمطات يف العاملني حال مثل يف املاء خبار استنشاق( 53

ريق ن مبلال ابملاء والحىت السواك لو كا= رطبا، كان وإن النهار مجيع يف للصائم سن ة والسواك( 51
 مث ريق وعليه فمه من أخرجه أو فبلعه طحْعِمه من غريها أو حرارة فوجد صائم وهو استاك وإذا فال مانع=،

 (59) .يضره فال وبلعه أعاده

 عنه خار  طعم إليه أضيف وما ،األخضر كالسواك ؛تتحلل مادة له ما ==من السواك وجيتنب( 56
 شيء فال قصده بغري ابتلعه فإن ابتالعه تعمد جيوز وال، فمال داخل منه تفتت ما وخُير ، والنعناع كالليمون

 .عليه

 ال اختياره بغري حلقه إىل البنزين أو للماء ذهاب   أو ،رعاف أو جرح من للصائم يعرض وما (57
يتدفق إىل حلقه،  ملاءفيسحب بفمه وإذا اب ،كإنسان يريد أن أيخذ املاء من برميل معني=. الصوم يُفسد

 فال ،تعمد بال ذابب أو دخان أو غبار جوفه إىل دخل إذا وكذلك ه مل يقصد ذلك=ألن ؛فال شيء عليه
 .الدقيق وغربلة الطريق غبار ومثله ،يفط ره ال الريق كابتالع منه التحرز مُيكن ال وما، يُفطر

 .األصح على يفط ره مل =خالف بني العلماء، والراجح أنه= قصدا ابتلعه مث فمه يف ريقه مجع وإن( 58
(2.) 

 فيجد ابحلناء خيتضب أو ،شاربه أو رأسه يدهن أن أو ،حلقه إىل الدمع نزول يضره ال وكذلك( 59
 (25) .والد هن والكحل احلن اء وضعُ  يفط ر وال، حلقه يف طعمه

 العطور واستعمال الطيب بشم   أبس وال. ==هذه ال تفطر للبشرة وامللي نة املرط بة املراهم وكذلك( .2
يتسعط يعن جيعله عند =( 22) .به يتسع ط مل إذا للصائم فيه حر  ال والبخور، وَنوها لوردوا العود ودهن

 وهللا أعلم أنه ال يفطر.=أو اختذه كعطور  عرضا ليس قصدا،ه ويستنشق هذا يفطر، لكن إن مشه أنف

                                                           

 (.11/622( فتاوى اللجنة الدائمة )11)

 (.638( الفتاوى السعدية )16)

 (.112/ 4( المغني البن قدامة )61)

 (.638/ 68، 644/ 68( انظر مجموع الفتاوى )61)
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 يف اعذر  وليس= =وعائلة التدخني بكاملها؛ الشيشة واألرجلية ووو... ،املفط رات من التدخني( 25
ري قادر أان ال أصرب على ترك الدخان مخس غ فبعض الناس يقول أان= !مبعصية؟ يُعذر كيف إذ ،الصيام ترك

 =عشرة ساعة!!

 وال ،للصائم به أبس ال للتربد ؛مبتل   بثوب التلفف أو ==أو حوض أو حبر ماء يف واالنغماس (22
 (23) .والعطش احلر من املاء رأسه على يصب   أن أبس

لإلنسان يف فمه مث  اءفعال قد يدخل امل=. للفساد الصوم تعريض من فيها ملا ؛السباحة له رهوُيك( 23
 كان فإن الغطس تتطل ب وظيفته أو الغوص يف عمله كان ومن معدته من حيث ال يشعر،=يدخل إىل 

 .بذلك أبس فال جوفه إىل املاء دخول من أيمن

 =ألن ؛عليه شيء فال طلع قد الفجر أن له تبني مث الليل بقاء ظاان جامع أو شرب أو أكل لو (24
 عبد روى وقد، التبنيُّ  حيصل أن إىل اإلابحة على دل ت قد اآلية ألن ؛الوقت الذي ظنه هو وقت اإلفطار=

َت َحَّته اَل َتُشكه ): قال عحبهاس   اْبنِ  صحيح إبسناد( 24) الرزاق ُ َلَك الشهَراَب َما َشَككح  (.َأَحله اّلِله

: عحْن و  ف حقحالح  (،َإَذا َشَككحتَ )ف حقحالح رحُجل :  (َمََّت َأدَُع السُُّحوَر؟)أحِب الضُّححى أحنه رحُجاًل قحالح اِلْبِن عحبهاس 
 : َت َحَّته يَ تَ بَ نهَ َلكَ   )اْبُن عحبهاس  =ما دمت تشك يف الفجر طلع أم مل يطلع فكل  (25) (.ُكلح َما َشَككح

أن يف وقت الفجر قد طلع فصيامك صحيح، لكن أقلع وامتنع عند  حىت ال تشك، فإن تبني بعد ذلك
 البيان.=

}وَُكُلواح من أتى مفطراً، وهو شاكٌّ يف طلوع الفجر فصومه صحيح، وهذا يؤخذ من قوله تعاىل:  (21
رَ  َوَد َمَن الحَفجح َيحَط اأَلسح َيحُط األَب حَيُض َمَن اخلح َربُواح َحَّته يَ تَ بَ نهَ َلُكُم اخلح  (.587)البقرة:  {.َواشح

                                                                                                                                                                                                 

 (.413/ 11( فتاوى اللجنة الدائمة )66)

 (.33/ 4( المغني )64)

 (. 2422( ح )126/ 3(رواه عبد الرزاق في مصنفه )63)

(، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية مجموع الفتاوى 148/ 3(، فتح الباري )1141( ح )423/ 3للبيهقي ) ( السنن الكبرى 68)
(66 /624.) 
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، وشك أن الشمس غربت أم األصل املنع خبالف الليل =إذِ فإن أكل شاكا  يف غروب الشمس؛ ( 26
وجيوز له = يف له أن أيكل ويشرب؟يف الشمس أهنا مل تغرب بعد، ك شكُّ ي=ما دام فال يصح صومه، = ال

طر وال قضاء عليه ما مل يتبهني أهنا مل فله أن يف ،أن أيكل إذا تيق ن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت
 تغرب.

غربت فأكل مث بعد ذلك =أكل بغلبة الظن فظن أن الشمس فإن تبني له بعد ذلك أهنا مل تغرب 
 فالصحيح أنه ال قضاء عليه؛ ألنه عمل ابحلكم الذي يعلمه.= ظهرت الشمس

 ة، مث رأى الشمس؟ رجل غابت عليه الشمس وهو يف األرض، وأفطر وطارت به الطائر  مسألة:

ألن النهار يف حقه انتهى، والشمس مل تطلع = =يبقى أيكل ويشرب، ملاذا؟نقول: ال يلزم أن ميسك؛ 
 عليه بل هو طلع عليها.

مث طارت الطائرة وملا = =على مغيبهاوبقي مخس دقائق، = =هو حتت اآلنلكن لو أهنا مل تغب 
 فإن صيامه يبقى؛ ألنه ما زال عليه صومه. ارتفعت، إذ الشمس ابقي عليها ربع ساعة أو ثلث،

 وكذلك، صومه ويصح يلفظه أنه على الفقهاء اتفق فقد شراب أو طعام فيه ويف الفجر طلع وإذا (28
 .لفظه إىل ابدر إن صومه صح   شراب أو طعام فيه ويف تذك ر مث انسيا شرب أو أكل فيمن احلكم

 للمرأة الصيام أحكام من

 ومثلها من أايم أفطرهتا. فات ما وقضاء ،العظيمة التوبة عليها ؛تُفطر كانتو  فخجلت بلغت اليت (5
 وجه على تركتها اليت األايم عدد تعلم مل فإن. تقض ومل خجال عادهتا أايم تصوم كانت اليت احلكم يف

 الرمضاانت من تقضها ومل فيها حاضت اليت األايم قضت أهنا ظنها على يغلب حىت صامت التحديد
 .السابقة

=تطوعات واثنني  .حر  فال سافر فإذا، إبذنه إال حاضر وزوجها (رمضان غري) الزوجة تصوم وال (2
ومخيس وغريه ال تصوم إال إبذن زوجها أما يف رمضان القضاء أو الكفارة أو ما شابه ذلك إبذنه وبدون إذنه 

 =.كان زوجها مسافرا فلها أن تتطوعتصوم إال إذا  
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 انتهاء بعد الر حم يدفعه أبيض سائل وهو= =وهي عالمة الطهر؛ البيضاء ةالقص   رأت إذا احلائض (3
 تعرفه طهر هلا يكن مل وإن، وتصوم الليل من الصيام تنوي، طهرت قد أهنا املرأة هبا عرفتح  اليت؛ احليض

=وألنه رمبا ليس هلا ، أفطرت= =إليها احليض دم رجع فإذا، صامت نظيفا خر  فإن وَنوه بقطن احتشت
 قد دام ما الصيام يقطع فإنه كدرة أو يسريا دما كان ولو هر فبهذه الطريقة وهللا أعلم=طمة تعرف هبا العال

 (26) .العادة وقت يف خر 

=ألن الدم ، صومها صح   الليل من بنية صامت قد وكانت املغرب إىل الدم انقطاع استمر وإذا( 4
ها صحيح، فإن جاءها الدم بعد ذلك فتكون مع هذا اليوم الكامل هلا ذلك فيه وصوم منقطع إىل الليل

 صومها صح الشمس غروب بعد إال خير  مل ولكنه احليض دم ابنتقال أحست اليت واملرأة ،=احلائضات
 .يومها وأجزأها

 فمذهب اغتساهلا قبل الفجر طلع مث الصيام ف حن حوحت ليالً  دمها انقطع إذا النفساء أو واحلائض( 1
 ولو أخرت الغسل.(، 27) .صومها صحة كافة العلماء

 .الدم ترى حىت تُفطر وال وصيامها نيتها على تستمر اغدً  أتتيها عادهتا أن تعرف اليت املرأة (6

=من احلبوب  تتعاطى وال ،عليها هللا كتب مبا وترضى ،طبيعتها على تبقى أن للحائض األفضل (7
 كانت وهكذا ،ذلك بعد والقضاء احليض يف فطرال من منها هللا قحِبل ما وتقبل ،الدم به متنع ما= واألقراص

  (28) .السلف ونساء املؤمنني أمهات

 للدورة ما يف مانع إن شاء هللا.==لكن لو استخدمت احلبوب املانعة 
 النساء من كثري وابتليت، -اليت متنع احليض– املوانع هذه من كثري ضرر ابلطب   ثبت قد( 8

 وصامت نظيفة وصارت فارتفع الدم به تقطع ما وتعاطت رأةامل فعلت فإن، ذلك بسبب الدورة ابضطراب
 .ذلك أجزأها

                                                           

 (.183/ 11( فتاوى اللجنة الدائمة )62)

 (.131/ 3( الفتح )62)

 (.181/ 11( فتاوى اللجنة الدائمة )61)
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 =.=ألنه نزيف الصيام صحة يف يؤثر ال االستحاضة دم (9

، نفاس دم فدمها ،يد أو كرأس ؛لعضو ختطيط فيه ظهر أو ،متخل قا جنينا احلامل أسقطت إذا (.5
=إذا ما   ،استحاضة دم فدمها ؛اإلنسان خحْلق من شيء فيه يتبني   ال ؛حلم مضغة أو علقة سقط ما كان وإذا

 وإال ،استطاعت إن الصيام وعليها ،=يكون دم نفاس فيه ختلق  وإذا كان استحاضة،  دمُ ف ق  كان فيه ختلُّ 
  (29) .وقضت أفطرت

 بعد يبدأ التخل ق أن العلماء ذكر وقد. صامت التنظيف عملية بعد نظيفة صارت إن وكذلك( 55
 ، فتفطر إن نزل يف هذه الفرتة.ملاحل من يوما مثانني

 ن األم كاليد أو َنوها، فال تفطر.أما قبل الثمانني فقطعة م 

 (.3) .للصالة واغتسلت صامت األربعني قبل طهرت إذا النفساء( 52

 بعد الدم هبا استمر وإن، نفاس ألنه ؛الصيام عن أمسكت األربعني يف الدم إليها رجع فإن( 53
 وقت وافق إن إال استحاضة، استمر ما عتربوتح  ،(العلم أهل مجهور عند) اغتسلتو  الصيام نوت األربعني
 .حيض فهو املعتاد حيضها

 فصيامها ابلنهار طاهرا وكانت ،الدم من نقطا الليل يف ورأت ،ابلنهار صامت إذا واملرضع( 54
 (35) .صحيح

 على خافتا سواء القضاء الإ عليهما وليس ،اإلفطار هلما جيوزأنه  واملرضع احلامل يف الراجح (51
َإنه اّلِلهَ تَ َعا َى َوَضَع َعَن ": وسلم عليه هللا صلى النيب قال وقدإن أطاقتا الصيام،  ولديهما أو نفسيهما

َم، َوَشطحَر الصهاَلَة، َوَعَن اْلَاَمَل َأَو املُرح  َيامَ املَُساَفَر الصهوح َم َأَو الصَّ حلامل فإن مل تستطع ا (،32. )"َضَع الصهوح
مضاانت فمىت =حوايل ثالث سنني، ويدخل عليها ثالث ر واملرضع القضاءح؛ لتوايل احلمل اإلرضاع سنني، 

                                                           

 (.663/ 11( فتاوى اللجنة الدائمة )66)

 (.1/421الكبير )( المغني مع الشرح 41)

 (.11/181( فتاوى اللجنة الدائمة )41)

 (.16126(، )حم( )1222( )جة( )218( )ت( )46)
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تطعم وهللا تعاىل أعلم، وال قضاء عليها، فلو قلنا: هذه أفطرت من أجل احلمل، = تقضي بني محل ورضاعة
رمضان آخر ومل تستطع الصوم  فمىت تقضي؟ ويف السنة اليت بعد رمضان الذي أفطرته تكون مرضعا، وجاء

اثلث، ففات عليها رمضان احلمل،  وسنة أخرى، وحقُّ الطفل أن يرضع عامني كاملني، فجاء رمضانُ 
ورمضان العام األول، رمضان العام الثاين، ثالث رمضاانت أفطرهتا، بني محل وإرضاع! فمىت تقضي؟ ألن 

ة أو سنتني، فيكون جنني آخر ورضيع أخر، وال عمر الطفل صار سنتني أو ثالاث، فاملرأة حتمل بعد سن
 تستطيع الصيام!

كما سنعلم أنه من كانت حالتها كهذه فال قضاء عليها؛ بل   عليه آاثر السلف والصحيح الذي تدلُّ 
 : َسَها،عليها اإلطعام فقط، ف حعحْن اْبِن عحبهاس  رضي هللا تعاىل عنهما قحالح َاَمُل َعَلى نَ فح  )َإَذا َخاَفتح اْلح

َكين ا، َواَل يَ قحَضَياَن صَ  م  َمسح َطَراَن، َوُيطحَعَماَن َمَكاَن ُكلَّ يَ وح م ا(.َوالحُمرحَضُع َعَلى َوَلَدَها يف رََمَضاَن؛ يُ فح  (33) وح

ِفع  عحِن اْبِن ُعمحرح رضي هللا عنهما؛  َلى؟(وحعحْن انح َرأَتََه َسأَلَتحُه َوَهَي ُحب ح :  )َأنه امح َأطحَعَمي )َأفحَطَري، وَ ف حقحالح
َكين ا، َوالَ تَ قحَضي(. م  َمسح  (34) َعنح ُكلَّ يَ وح

 : َطُر َوالَ تَ قحَضي(.كذلك عحْن عبد هللا اْبِن ُعمحرح رضي هللا عنهما قحالح َاَمُل َوالحُمرحَضُع، تُ فح   (35) )اْلح

: أحنهُه قحالح يف ق حوْ  رضي هللا عنهماْبِن عحبهاس  يكفي تفسري حرب األمة عبِد هللا وح  }َوَعَلى الهَذيَن لِِه ت حعحاىلح
َكن {  يٌَة طََعاُم َمسح :ُيَطيُقونَُه َفدح َكن    )قحالح َتَدَي َبطََعاَم َمسح ُهمح َأنح يَ فح ُمهُ  ،َكاَن َمنح َشاَء َمن ح َتَدى َوََته َلُه َصوح  ،اف ح

 : ٌر ف حقحالح ٌر َلُه َوَأنح َتُصوُموا َخي ح ر ا فَ ُهَو َخي ح :  ،َلُكمح{}َفَمنح َتَطوهَع َخي ح َر مُثه قحالح }َفَمنح َشَهَد َمنحُكمح الشههح
م  ُأَخَر{( ُه َوَمنح َكاَن َمرَيض ا َأوح َعَلى َسَفر  َفَعدهٌة َمنح َأايه :  فَ لحَيُصمح َلى َوالحُمرحَضَع( )َإَذا )قحالح فَأُثحَبَتتح لَلحُحب ح

 (36) َمَتا(.َأفحَطَرََت َوَأطحعَ  -يَ عحيَن َعَلى َأوحاَلَدَُهَا-َخافَ َتا 

                                                           

 (، وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.616(، وانظر )اإلرواء( تحت حديث )6281( )تفسير الطبري( )44)

 (.616رواء( تحت حديث )( وانظر )اإل2121(، )هق( )221(، )ط( )2881(، )عب( )13/ ح612/ ص: 6( )قط( )ج43)

 (.616(، وانظر )اإلرواء( تحت حديث )11/ ح612/ ص: 6( )قط( )ج48)

 (.614(، انظر اإلرواء )6411(، )6412(، )6412( )د( )42)
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، القمة يف الفقه واالستنباط، عبد هللا بن عباس، عبد هللا بن عمرهذه آاثر عن السلف وأيُّ سلف؟ 
 .فلم يذكر قضاء بل إطعام

 (37) .صيامها صحة على ذلك يؤث ر وال ،صحيح فصيامها نزيف ومعها صامت إذا واحلامل( 56

 وأما ،حكمه فحكمها برضاها رمضان هنار يف زوجها جامعها إذا الصوم عليها وجب اليت املرأة (57
 . اليوم ذلك تقضي أن هلا واألحوط، عليها كفارة وال دفعه يف االجتهاد فعليها مكرهة كانت إن

 هنار يف التزين وترتك ،عنه تتباعد أن نفسه ميلك ال زوجها أن تعلم اليت املرأة على وينبغي( 58
 =.=لئال تكون مستدرجة له ؛رمضان

 الواجب للصيام ُيشرتط وال ،زوجها علم بدون ولو رمضان من أفطرته ما قضاء املرأة على وجيب( 59
 .الزو  إذن املرأة على

 حيل   وال ،شرعي عذر من إال اإلفطار هلا حيل   فال الواجب الصيام قضاء يف املرأة شرعت وإذا( .2
ن أل(، 38) .ذلك يف تطيعه أن هلا ليسو  ،جُيامعها أن له وليس ،تقضي وهي ابإلفطار أيمرها أن املرأة لزو 

 حقه هللا مقدهم  على حق العباد.

 هللا رضي هريرة أِب حلديث ؛إبذنه إال حاضر وزوجها فيه تشرع أن هلا جيوز فال النافلة صيام أم ا( 25
 َإال)" ر==أي حاضر غري مساف "(اَهدٌ شَ  َوبَ عحُلَها الحَمرحَأةُ  َتُصومُ  ال"): وحسحلهمح  عحلحْيهِ  اَّللهُ  صحلهى النهيب ِ  عحنْ  عنه

 (39) (."ِبََذحنَهَ 

 ِبب االعتكاف

 مأخوذ من عكف على الشيء؛ أي: لزمه وداوم عليه.

 ويف الشرع: لزوم مسجد لطاعة هللا تعاىل.

                                                           

 (.11/668( فتاوى اللجنة الدائمة )42)

 (.11/484( فتاوى اللجنة الدائمة )41)

 (.3264( )خ( )46)
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 .مسجد يف إذن لزوم الدار لزوم البيت، لزوم املدرسة، مكان العمل ما ينفع فيها االعتكاف إال 

 .دل على هذا الكتاب، والسنة، واإلمجاع وهو مسنون يف كل وقت قد مسنون واالعتكاف

فالذي يعتكف يف غري رمضان، فإنه ال ينكر عليه بدليل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أذن لعمر بن 
: ايح رحُسولح اَّللهِ  ْرُت يف اجلحاِهِليهِة  اخلطاب أن يويف بنذره، عحْن ُعمحرح ْبِن اخلحطهاِب رحِضيح اَّللهُ عحْنُه، أحنهُه قحالح ِإين ِ نحذح

ْسِجِد احلحرحاِم، ف حقحالح لحُه النهيبُّ صحلهى هللُا عحلحْيِه وحسحلهمح: 
ح
لحًة يف امل َلة   َأوحفَ »أحْن أحْعتحِكفح لحي ْ َرَك فَاعحَتَكَف لَي ح . «َنذح

يف املسجد احلرام يوما، فأذن  ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً مل أيذن له بوفاء نذره. أن يعتكف ،(42)
 له وهذا كان يف غري رمضان.

؛ كساعة أو ساعتني، جمرد أن يدخل املسجد ينوي االعتكاف اعتكافا  مؤقتا  من اعتكف  مسألة:
 حىت خير ، ومن قال: كلما دخلت املسجد فانِو االعتكاف!

 لم.فمثل هذا ينكر عليه؛ ألن هذا مل يكن من هدي الرسول صلى هللا عليه وس

 وإمنا هذا اعتكاف يف احلقيقة اعتكاف لغوي وليس اعتكافا شرعيا ترتتب عليه األحكام الشرعية.

 للمعتكف من املستحبات إذا كان يف غري رمضان، وأقله يوما وليلة. والصوم

جيمع فيه، تقام فيه اجلماعة، وال يشرتط أن تقام فيه اجلمعة...  االعتكاف إال يف مسجدوال يصح 
 ف بني أهل العلم. وفيه خال

 ، فلو أدى نذره يف مسجد آخر جاز،، أو الصالة يف مسجد غري الثالثة مل يلزمهنذر االعتكافومن 
 واملراد ابلثالثة املسجد احلرام، واملسجد النبوي، واملسجد األقصى.

نذر وأفضل املساجد املسجد احلرام، فمسجد املدينة، فاألقصى، فهذه املساجد الثالثة هي اليت إذا 
 الصالة أو االعتكاف فيها تعينت.

فالصحيح يف هذه املسألة؛ أن غري املساجد الثالثة إذا عينه ال يتعني إال ملزية شرعيه، فإنه يتعني؛ ألن 
 النذر جيب الوفاء به، وال جيوز العدول إىل ما دونه. 

                                                           

 (.6136( )خ( )31)
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 وقت بداية االعتكاف:

د غروب الشمس من يوم عشرين من من نذر أن يعتكف العشر األواخر من رمضان، فإنه يدخل عن
 ليايل الوتر.و رمضان، أي ليلة احلادي والعشرين منه؛ ألهنا ليلة من ليايل القدر، 

 وخير  إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه.

 ابخلرو  من املعتكف لغري حاجة: ويفسد االعتكاف

 د لُه منه.وال خير  املعتكف من املسجد الذي يعتكف فيه إال ملا الب

 فال يعود مريضاً، وال يشهد جنازة إال أن يشرتطه.

به االعتكاف سواء اشرتطه أم  وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل، لغري حاجةاملعتكف أما خرو  
 ال.

ل غريه أو ، وهو معتكف، سواء اشرتط أم مل يشرتط ال خير ، إما أن يوك ِ للراتبمثل ماذا؟ اخلرو  
 ، وليس مما ليس له.هذا مما له منه بدٌّ ينتظر أوائل شوال، 

 يف فر  فسد اعتكافه. وطئ املعتكفوإن 

لو اشرتط عند دخوله يف املعتكف أن جيامع أهله يف اعتكافه مل يصح شرطه؛ ألنه حملِ ل  ملا حرم هللا، ف
 ما حرم هللا فهو ابطل. {، وكلُّ شرط  أحله وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد}

، مجع قُ ْربة، وهي العبادات اخلاصة؛ كقراءة القرآن، والذكر، ِبلُقرب يشتغلَ للمعتكف أن  ويستحبُّ 
والصالة يف غري وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إىل حلقات العلم؛ اللهم إال أن 

 .هذا الوقت تكون هذه احللقات اندرة، ال حتصل له يف غري

 ، وما ال يهمه من قول أو فعل، أو غري ذلك وهذا ُسنهة  له ولغريه.ال يعنيه جيتنب ماللمعتكف أن  ويستحبُّ 

 .، ويتحدث إليه ساعة من زمانيزوَر املعتكَف أحٌد من أقاربهجيوز أن و 

ودليل ذلك أن بعض نساء النيب صلى هللا عليه وسلم كصفية رضي هللا عنها كانت تزور النيب صلى 
 اجة ليوصلها إىل بيتها رضي هللا تعاىل عنها.هللا عليه وسلم، وخير  معها للح
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 وحسن وشكره ذكره على يُعيننا أن تعاىل هللا أسأل، الصيام مسائل من ذكره تيس ر ما هذا ؛اخلتام ويف
 .النريان من والعتق، ابلغفران رمضان شهر لنا خيتم وأن، عبادته

 وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على هللا وصلى 

 بينا حممد وعلى آله وصبحه أمجعنيوصلى هللا وسلم وابرك على ن وهللا تعاىل أعلم،

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهو 


