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بسم هللا الرحمن الرحیم                                                      
المحاضرة السابعة واألربعون : حكم الصوم

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .
وصوم وقضاءً، أداءً بالغ عاقل مسلم كل على فریضة رمضان صوم ( : هللا رحمھ المصنف قال 

النذر والكفارات واجب، وما سواه نفل، وصوم العیدین وأیام التشریق حرام ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكلم فلن صوما للرحمن نذرت إني { : تعالى قولھ بدلیل القول أو الفعل عن اإلمساك : لغة الصوم 
  1الیوم إنسیا }

إلى الفجر طلوع من ( مخصوص وقت في  2حكماأو حقیقة المفطرات عن اإلمساك : شرعا  
غروب الشمس ) من شخص مخصوص مع النیة 

فضیلة الصوم : 
یرفث فال جنة الصیام ( : قال سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبو روى  

فم لخلوف بیده نفسي والذي - مرتین - صائم الإني فلیقل شاتمھ أو قاتلھ امرؤ وإن یجھل وال 
لي الصیام أجلي من وشھوتھ وشرابھ طعامھ یترك المسك ریح من تعالى هللا عند أطیب الصائم 

لم وھذا الصوم عن الغیر شركة ینفي تعالى هللا أن أي  3)أمثالھا بعشر والحسنة بھ أجزي وأنا 
إال المظالم في الحسنات تؤخذ وقیل ریاء المفروض الصوم في لیس لذا الطاعات سائر في یذكر 

الصوم 
لھ یقال بابا الجنة في إن ( : قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي سھل عن روي و 

ال فیقومون الصائمون أین یقال غیرھم أحد منھ یدخل ال القیامة یوم الصائمون منھ یدخل الریان 
4یدخل منھ أحد غیرھم فإذا دخلوا أغلق فلم یدخل منھ أحد )

 اإلمساك عن قضاء شھوتي البطن والفرج وعما ألحق بھما   أركان الصوم :
 شروط الصوم : 

 أوال : شروط وجوب الصوم : 
 - اإلسالم : ألنھ عبادة فال یجب على الكافر 1
رضي طالب أبي بن علي روى لما علیھ والمغمى والمجنون الصغیر على یجب فال : العقل -  2 

وعن یستیقظ حتى النائم عن : ثالثة عن القلم رفع ( : قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أن عنھ هللا 
الصبي حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل ). 

الصالة على قیاسا بھ ویؤمر صحیح صومھ لكن الممیز الصبي على الصوم یجب فال : البلوغ -  3
ویضرب على تركھ لعشر . والتكلیف ھنا لألولیاء 

 5- الصحة من المرض : لقولھ تعالى : { فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر }4
 - الخلو من الحیض والنفاس 5 

- اإلقامة 6

26: مریم  1
كمن أكل ناسیا: اإلمساك حكما  2
1795 / 2كتاب الصوم باب  / 2ج : البخاري  3
1797 / 4كتاب الصوم باب  / 2ج : البخاري  4
184: البقرة  5
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أقسام الصوم 
یقسم الصوم من حیث حكمھ إلى أقسام : 
 أوال : الصوم المفروض وھو نوعان : 

 - معین : وھو ما كان لھ وقت خاص ویشمل صوم شھر رمضان والنذر المعین 1
 - غیر معین : وھو ما لیس لھ وقت خاص ویشمل : 2
 - قضاء ما فات من صوم رمضان 1
 - النذر المطلق 2 

المتعة وصوم الصید جزاء وصوم والیمین الخطأ والقتل الظھار كفارة وتشمل : الكفارات -  3
والقران إن لم یھد وفدیة األذى في اإلحرام إذا اختار الصوم وكفارة اإلفطار العمد 

 ثانیا : الصوم المسنون 
عشر الحادي أو التاسع مع یكون أن بشرط الماضیة السنة یكفر فإنھ عاشوراء یوم صوم ـ 1

أحتسب عاشوراء یوم صیام ( : قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي قتادة أبي لحدیث 
هللا رسول قال : قال عنھما هللا رضي عباس ابن ولحدیث  6)قبلھ التي السنة یكفر أن هللا على 

صلى یبق ولم قابل عام إلى أي . 7)التاسع ألصومن قابل إلى بقیت لئن ( : سلم و علیھ هللا صلى 
هللا علیھ و سلم إلیھ 

الثالث أي 8البیض أیام كونھا ویندب . الشھر صام كمن فیكون شھر كل من أیام ثالثة صیام -  2
رسول كان ( : قال أبیھ عن القیسي ملحان ابن عن روي لما عشر والخامس عشر والرابع عشر 

: قال عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة ثالث : البیض نصوم أن یأمرنا سلم و علیھ هللا صلى هللا 
 9قال : ھن كھیئة الدھر )

صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن روي لما : والخمیس االثنین یومي صوم -  3 
صائم وأنا عملي یعرض أن فأحب والخمیس االثنین یوم األعمال تعرض ( : قال سلم و علیھ هللا 

(10 
هللا رسول أن عنھ هللا رضي األنصاري أیوب أبي عن روي لما : شوال من أیام ستة صوم - 4 

. 11)الدھر كصیام كان شوال من ستا أتبعھ ثم رمضان صام من ( : قال سلم و علیھ هللا صلى 
ویستحب أن تكون متفرقة وقیل : األفضل وصلھا 

سلم و علیھ هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي قتادة أبي لحدیث الحاج لغیر عرفة یوم صوم -  5 
12قال : ( صیام یوم عرفة أحتسب على هللا أن یكفر السنة التي قبلھ والسنة التي بعده )

هللا صلى هللا رسول قال : قال عنھما هللا رضي عباس ابن لحدیث : الحجة ذي عشر صوم -  6 
رسول یا : فقالوا العشر األیام ھذه من هللا إلى أحب فیھن الصالح العمل أیام من ما ( : سلم و علیھ 

196 / 36كتاب الصیام باب  / 2ج  : مسلم 6
 134 / 20 / كتاب الصیام باب 2 مسلم : ج 7

سمیت كذلك لتكامل ضوء الھالل وشدة البیاض فیھا 8
 2449 / 68 / كتاب الصوم باب 2 أبو داود : ج 9

747 / 44كتاب الصوم باب  / 3ج : الترمذي  10
204 / 39كتاب الصیام باب  / 2ج : مسلم  11
196 / 36كتاب الصیام باب  / 2ج  : مسلم 12
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یرجع فلم ومالھ بنفسھ خرج رجل إال هللا سبیل في الجھاد وال فقال ؟ هللا سبیل في الجھاد وال هللا 
   13من ذلك بشيء )

لما محرم صوم وأفضلھا ورجب ومحرم الحجة وذو القعدة ذو : وھي الحرم األشھر صوم - 7
من صم ( : سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول قال : قال عمھا أو أبیھا عن الباھلیة مجیبة عن روي 
ثم فضمھا الثالثة بأصابعھ وقال . واترك الحرم من صم واترك الحرم من صم واترك الحرم 

بعد الصالة وأفضل المحرم هللا شھر رمضان بعد الصیام أفضل ( : ولحدیث .   14)أرسلھا 
( : قالت عنھا هللا رضي عائشة عن روي لما شعبان صوم یندب وكذلك . 15)اللیل صالة الفریضة 

فما یصوم ال نقول حتى ویفطر یفطر ال نقول حتى یصوم سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول كان 
منھ صیاما أكثر رأیتھ وما رمضان إال شھر صیام استكمل سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول رأیت 

   16في شعبان )
هللا رسول لي قال : قال عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد لحدیث : یوم وإفطار یوم صوم -  8 

الصیام أفضل وھو السالم علیھ داود صیام فذلك یوما وأفطر یوما فصم ( : سلم و علیھ هللا صلى 
(17  
هللا صلى قولھ لعموم بوقت یخصص وال كراھتھ الشارع عند یثبت لم ما وھو : المطلق النفل -  9 

هللا باعد هللا سبیل في یوما صام من ( : عنھ هللا رضي الخدري سعید أبو رواه فیما سلم و علیھ 
.   18وجھھ عن النار سبعین خریفا )

ثالثاً : الصوم المكروه والمحرم .
 ) الصوم المكروه : 1( 
 - صوم یوم عاشوراء منفردا عن التاسع أو الحادي عشر 1
هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي فعن عنھ النھي لوجود بالصوم الجمعة یوم إفراد -  2

بین من بصیام الجمعة تخصوا وال اللیالي بین من بقیام الجمعة لیلة تختصوا ال ( : قال سلم و علیھ 
 19األیام إال أن یكون في صوم یصومھ أحدكم )

علیھ هللا صلى هللا رسول أن أختھ عن بسر بن هللا عبد عن روي لما بالصوم السبت یوم إفراد -  3
 .20و سلم قال : ( ال تصوموا یوم السبت إال فیما افترض هللا علیكم )

بمن كیف هللا رسول یا : عمر فقال ( : وفیھ عنھ هللا رضي قتادة أبي لحدیث الدھر صوم یكره -  4
 21یصوم الدھر كلھ ؟ قال : ال صام وال أفطر )

757 / 52كتاب الصوم باب  / 3ج : الترمذي  13
 2428 / 54 / كتاب الصوم باب 3 أبو داود : ج 14
 202 / 38 / كتاب الصیام باب 2 مسلم : ج 15

1868 / 51كتاب الصوم باب  / 2ج : البخاري  16
1875 / 55كتاب الصوم باب  / 2ج : البخاري  17
168 / 31كتاب الصیام باب  / 2ج  : مسلم 18
148 / 24كتاب الصیام باب  / 2ج :  مسلم 19
  744 / 43 / كتاب الصوم باب 3 الترمذي : ج 20
196 / 36كتاب الصیام باب  / 2ج :  مسلم 21
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: قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن روي لما الصوم أجھده إذا المسافر صوم یكره -  5
  22قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم : ( لیس من البر أن تصوموا في السفر )

 ) المكروه تحریما : 2 ( 
نھى ( : قال عنھ هللا رضي الخدري سعید أبي لحدیث األضحى وعید الفطر عید یومي صوم -  1

 23النبي صلى هللا علیھ و سلم عن صوم یوم الفطر والنحر )
رسول قال : قال الھذلي نبیشة لحدیث األضحى عید بعد التي الثالثة وھي التشریق أیام صوم -  2

 24هللا صلى هللا علیھ و سلم : ( أیام التشریق أیام أكل وشرب )

بسم هللا الرحمن الرحیم
المحاضرة الثامنة واألربعون : ثبوت رؤیة الھالل .

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعین .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم التماس الھالل : 
 یجب التماس الھالل في لیلة الثالثین من شھر شعبان ألنھ قد یكون الشھر تسعة وعشرین یوما .

وعشرین تسعة یكون الشھر إن ( : قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أن عنھا هللا رضي سلمة أم عن 
 .25یوما)

 وتثبت رؤیة الھالل عند القاضي : 
بخبر أو عدل عاقل بالغ واحد مسلم بخبر رمضان شھر ھالل یثبت : غائما الجو كان إن - أ  

هللا رضي عباس ابن عن روي لما . تاب ثم بقذف محدودا أو رقیقا أو أنثى كان ولو الحال مجھول 
أتشھد ( : فقال الھالل رأیت إني : فقال سلم و علیھ هللا صلى النبي إلى أعرابي جاء : قال عنھما 

 92 / 15 / كتاب الصیام باب 2 مسلم : ج 22
 1890 / 65 / كتاب الصوم باب 2 البخاري : ج 23
144 / 23 كتاب الصیام باب  /2ج :  مسلم 24
 1811 / 11 / كتاب الصوم باب 2 البخاري : ج 25
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في أذن بالل یا : قال . نعم : قال ؟ هللا رسول محمدا أن أتشھد : قال . نعم : قال ؟ هللا إال إلھ ال أن 
.  26الناس فلیصوموا غدا )

مكلفین مسلمین حرین عدلین من إثباتھ في بد فال الغیم یوم في األشھر من وغیره شوال ھالل أما  
ربعي عن روي لما وذلك . دعوى تقدم اشتراط بال لكن وامرأتین رجل أو قذف في محدودین غیر 
یوم آخر في الناس اختلف ( : قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن حراش بن 
. عشیة أمس الھالل ألھال با� سلم و علیھ هللا صلى النبي عند فشھدا أعرابیان فقدم رمضان من 

27فأمر رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم الناس أن یفطروا )

في فالتفرد وشوال رمضان إلثبات كثیرین جماعة رؤیة من فالبد : صحوا السماء كانت إن - ب  
ھذه الحالة یوھم الغلط . والجمع الكثیر قیل : أھل المحلة وقال أبو یوسف خمسون 

رؤیتھ لیلة یشھد بأن وذلك ثقة كان إن أحدھم بخبر فیصوم وال وال قاض القریة في یكن لم إن أما  
عظیم جمع من فالبد وإال علة السماء في كان إن رجلین بخبر ویفطرون المسجد في الناس بین 

لثبوت الصیام والفطر 
ثبوت شھر رمضان : 

 یجب صوم رمضان بأحد األمور التالیة :                                                                           
عمر ابن عن روي . باإلجماع وذلك غبار أو بغیم الھالل غم إن یوما ثالثین شعبان استكمال -  1 

فال لیلة وعشرون تسع الشھر ( : قال سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي 
28تصوموا حتى تروه فإن غم علیكم فأكملوا العدة ثالثین )

صلى النبي قال : قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي ولحدیث المتقدم للحدیث رمضان ھالل رؤیة -  2
29هللا علیھ و سلم : ( صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ فإن غبي علیكم فأكملوا عدة شعبان ثالثین )

شھد فمن { : تعالى لقولھ القاضي رده ولو وحده الھالل رأى من بحق رمضان صوم یجب -  3
منكم الشھر فلیصمھ }. لكن ال یأمر الناس بالصوم سواء كان من عرض الناس أو كان إماما. 

وال إماما كان ولو بالفطر الناس یأمر وال الفطر لھ یجوز فال منفردا شوال ھالل رأى لو أما  
یصلي بھم العید أخذا باالحتیاط . ولو أفطر وجب علیھ القضاء دون الكفارة لوجود الشبھة 

 - یجب الصوم بحق من أخبر رؤیة الھالل من قبل من یثق بھ 4
القریب بین فرق ال األقطار سائر على الصوم وجب األقطار من بقطر الھالل رؤیة ثبتت إذا -  5

 .والبعید منھا أي ال عبرة الختالف المطالع مطلقا 
وھناك قول آخر باستقالل كل قطر الختالف المطالع وكال القولین مصحح 

وثق من على وال لحسابھم الصوم علیھم یجب وال لھ عبرة فال الفلك وعلماء المنجمین قول أما  
بقولھم 

یوم الشك : 
شعبان كمال فاحتمل الھالل غم وقد شعبان من والعشرین التاسع یلي الذي الیوم ھو : تعریفھ  

ونقصانھ . 

2340 / 14 / كتاب الصوم باب 2 أبو داود : ج 26
2339 / 13 / كتاب الصوم باب 2 أبو داود : ج 27
 1808 / 11 / كتاب الصوم باب 2 البخاري : ج 28

1810 / 11 / كتاب الصوم باب 2 البخاري : ج 29
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حكم صومھ : 
رضي یاسر بن عمار لقول االحتیاط جھة على رمضان من أنھ على صامھ إن تحریما مكروه -  1

30هللا عنھما : " من صام الیوم الذي یشك فیھ فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علیھ و سلم " 

أو وواجب نفل بین فیھ مترددا صیامھ نوى إذا أو واجب عن صیامھ نوى إذا تنزیھا مكروه -  2
بین نفل وفرض كأن یقول : إن كان غدا من رمضان فھو فرض وإن كان من شعبان فھو نفل 

صامھ إن أما . كراھة فیھ أن إال كانت نیة بأي أجزأه رمضان أنھ وظھر صامھ إن كل وعلى  
ال فإنھ آخر صوم وبین بینھ تردید بال نفال صامھ إن وكذا بحقھ یكره فال كفارة أو نذرا أو قضاء 
ھل لرجل قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أن ( عنھ هللا رضي حصین بن عمران لحدیث یكره 

أفطرت فإذا : سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول فقال . ال : قال ؟ شیئا الشھر ھذا سرر من صمت 
شھر كل ختم ویستحب . فیھ القمر الستتار آخره الشھر وسرار 31)مكانھ یومین فصم رمضان من 

بالعصیان یتم ولئال أفضل صیامھ أن الظن خشیة ذلك یعلن أال صامھ لمن یشترط ولكن . بعبادة 
لخبر عمار رضي هللا عنھ المتقدم 

: قیل معتاده یوافق لم إذا األفضل في واختلف اتفاقا أفضل فصومھ معتاده الشك یوم وافق وإذا  
هللا صلى هللا رسول قال : قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي فعن النھي لظاھر احترازا الفطر األفضل 

. 32)فلیصمھ صوما یصوم كان رجل إال یومین وال یوم بصوم رمضان تقدموا ال ( : سلم و علیھ 
وقیل : ال بأس بالصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي هللا عنھما فإنھما كانا یصومانھ 

فصائم رمضان من كان إن : یقول كأن واإلفطار الصوم بین مترددا نوى إن صومھ باطل -  3
وإال فمفطر لعدم الجزم بالنیة 

 

153 / ص 4 النسائي : ج 30
200 / 37 / كتاب الصیام باب 2 مسلم : ج 31
 21 / 3 / كتاب الصیام باب 2 مسلم : ج 32
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بسم هللا الرحمن الرحیم
المحاضرة التاسعة واألربعون :مفسدات الصیام .

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعین .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفسدات الصیام :
أوالً : قطع نیة الصیام : للحدیث : ( إنما األعمال بالنیات ) .

ثانیاً : اآلكل والشرب عمداً : بإجماع أھل العلم .
ثالثاً : األبر المغذیة : النھا بمعنى الطعام .
رابعاً : التدخین : النھ داخل الى الجوف .

یَتَبَیَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُواْ وَكُلُواْ لَكُمْ هللاُّ كَتَبَ مَا وَابْتَغُواْ بَاشِرُوھُنَّ فَاآلنَ ( : تعالى قال : الجماع : خامسأً 
33لَكُمُ الْخَیْطُ األَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ األَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ ) 

قال: وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعید أبي لحدیث  : والنفاس الحیض دم  : سادساً 
( ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ).

إذا إال علیھ قضاء وال یضره فال القيء ذرعھ لو أما أفطر التقیؤ تعمد فلو  :القيءتعمد سابعاً: 
هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي لحدیث . القضاء فعلیھ الفم ملء وكان عمدا ابتلعھ 
اإلمام وقال   35)فلیقض عمدا استقاء ومن قضاء علیھ فلیس  34القيءذرعھ من ( : قال سلم و علیھ 

أبو یوسف : إذا تعمد القيء وكان أقل من ملء الفم ال یفسد .
( حكم بعض المستجدات المعاصرة )

المسألة األولى : بخَّاخ الربو.
الصحیح أن بخَّاخ الربو ال یفطر، وال یفسد صوم الصائم .

على قیاساً یفطِّر فال جداً، قلیل المعدة إلى ثم ومن المريء إلى الربو بخّاخ من الداخل الن وذلك 
المتبقي من المضمضة واالستنشاق.

المسألة الثانیة: األقراص التي توضع تحت اللسان :
مباشرة تمتص وھي القلبیة، األزمات بعض لعالج اللسان تحت توضع أقراص بھا:ھي التعریف 

الجوف إلى یدخل وال المفاجئة، أزماتھ فتوقف القلب، إلى الدم ویحملھا قصیر، بوقت وضعھا بعد 
شيء من ھذه األقراص.

187البقرة :  33
ذرعھ القيء : غلبھ وسبق إلى فیھ 34
720 / 25 / كتاب الصوم باب 3الترمذي : ج  35
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الفم في تمتص بل الجوف، إلى شيء منھا یدخل ال ألنھ الصائم؛ تفطر ال األقراص ھذه : حكمھا 
كما سبق.

المسألة الثالثة : غاز األكسجـــــین.
أو عالقة، مواد على یحتوي وال المرضى، لبعض یعطى ھواء ھو األكسجین غاز بھ: التعریف 

مغذیة، ویذھب معظمھ إلى الجھاز التنفسي.
حكمھ: ال یعتبر غاز األكسجین مفطراً كما ھو واضح، فھو كما لو تنفس الھواء الطبیعي.

. المسألة الرابعة: التخدیر (البنـــــــج)
التعریف بھ : ھناك نوعان من التخدیر:

ـ تخدیر كلـــــــي .1
ـ تخدیر موضعي .2

ویتم تخدیر الجسم بعدة وسائل:
فیحدث أعصابھ، على تؤثر غازیة مادةً المریض یشم بحیث األنف، طریق عن أ)التخدیر 
التخدیر.

وال جرماً، لیست األنف في تدخل التي الغازیة المادة ألن مفطرا؛ یعدُّ ال أنھ  : حكمھ النوع وھذا 
تحمل مواد مغذیة، فال تؤثر على الصیام.

 ب)التخدیر الجاف :
الجلد، تحت اإلحساس، مراكز إلى جافةٍ مصمتةٍ إبر بإدخال ویتم الصیني، العالج من نوع وھو 

یفقد وبذلك الجسم، علیھ یحتوي الذي الطبیعي، المورفین إفراز على الغدد من معیناً نوعاً فتستحثَّ 
المریض القدرة على اإلحساس. وھو في الغالب تخدیر موضعي، وال یدخل معھ شيء إلى البدن.

وھذا النوع حكمھ :  أنھ ال یعدُّ مفطرا .
ج) التخدیر بالحقن:

دخول لعدم یفطر ال النوع وھذا ونحوھما. والعضلة اللِّثة في كالحقن موضعیاً تخدیراً یكون وقد ـ 
شيء إلى الجوف .

ثم معدودة، ثوان في اإلنسان ینام بحیث المفعول، سریع بعقار الورید بحقن وذلك كلیاً یكون وقد ـ 
أیضاً ویتم التنفس، یتم اآللة طریق عن ثم األنف، عبر الھوائیة القصبة إلى مباشر أنبوب یدخل 
أقوال من الصحیح على الصوم یفطر فھو تاماً. فقداناً الوعي فقدان إلى المؤدیة الغازات إدخال 
العلماء.
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بسم هللا الرحمن الرحیم
المحاضرة الخمسون :ما ال یفسد الصیام .

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعین .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاالت ال تفطر وال یجب فیھا شيء : 
صلى هللا رسول قال : قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي لحدیث ناسیا والجماع والشرب األكل -  1 

.  36)وسقاه هللا أطعمھ فإنما صومھ فلیتم شرب أو فأكل صائم وھو نسي من ( : سلم و علیھ هللا 

171 / 33 / كتاب الصیام باب 2مسلم : ج  36
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كراھة لھ ویكره صائم أنھ فلیذكره الصوم إتمام على قادرا وكان یأكل للصوم ناسیا رأى ومن 
واللطف الرزق قطع من فیھ لما تذكیره عدم فاألفضل قوة لھ یكن لم إن أما التذكیر ترك تحریمیة 

فیھ أفضل شابا كان أو شیخا 
هللا رضي عباس ابن عن روى ولما القصد عن لتجرده للصوم مفسد غیر وھو : االحتالم -  2 

والحجامة القيء : الصائم یفطرن ال ثالثة ( : سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول قال : قال عنھما 
 37واالحتالم )

ولو الصوم یفسد ال بالفكر أو المرأة إلى بالنظر كاإلنزال منھ فعل أو مباشرة غیر من اإلنزال -  3 
أدام النظر رغم أنھما حرام 

سلم و علیھ هللا صلى النبي كان ( : قالت عنھا هللا رضي عائشة روت لما تفطر ال القبلة وكذا  
 38یقبل ویباشر وھو صائم وكان أملككم إلربھ )

 - دھن الجلد أو االغتسال ولو وجد برد الماء في كبده 4  
بین لیس إذ ال أم مطیبا كان وسواء بصاقھ في لونھ أو حلقھ في طعمھ وجد ولو االكتحال -  5  

علیھ هللا صلى هللا رسول اكتحل ( : قالت عنھا هللا رضي عائشة عن وروي مسلك والدماغ العین 
 . ومثلھ القطرة بالعین 39و سلم وھو صائم )

ما أما ) واالحتالم والحجامة القيء : الصائم یفطرن ال ثالثة ( : المتقدم للحدیث االحتجام -  6  
 ) والمحجوم الحاجم أفطر ( : قال سلم و علیھ هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي ھریرة أبو رواه 

فمؤول بذھاب األجر . ومثلھ إبرة سحب الدم أثناء الصوم 
 - دخول الدخان في حلقھ بال صنعة لعدم القدرة على االمتناع منھ 7  
الحتراز لعسر الصوم یفسد ال حلقھ في أدویة طعم أثر بقاء أو ذباب أو طریق غبار دخول -  8  

عنھا 
ألبي خالفا ( ومحمد حنیفة أبي اإلمام عند یفطر ال دھن أو بماء الرجل قبل في االحتقان -  9  

یوسف فیما إذا وصل إلى المثانة یفسد ) 
لكن الصوم یفسد ال عمدا وابتالعھا استنشاقھا ثم األنف إلى الرأس من النخامة نزول -  10  

یستحب إلقاؤھا للخروج من خالف السادة الشافعیة 
بعود األذن حك وكذا . للضرورة صومھ یفسد ال ماء أذنھ في فدخل استحم أو سبح إذا -  11  

وخروج درن من الصماخ ال یفسد الصوم ولو أدخلھ مرارا 
 - إذا ابتلع ما بین أسنانھ ال یفطر إن كان دون الحمصة 12  
 - إذا مضغ قدر سمسمة قد تناولھا من خارج فمھ حتى تالشت ولم یجد لھا طعما في حلقھ 13  
 - من ذرعھ القيء ولو مأل فاه ال یفسد إن لم یبتلعھ 14  
محمد اإلمام وقال یوسف أبي اإلمام عند یفسد ال الفم ملء من أقل وكان القيء تعمد من -  15  

بالفساد 
بعد الغسل وقوع اللیل طوال بالمباشرة اإلذن ضرورة من ألن یفسد ال بالجنابة اإلصباح -  16 

الفجر 
 - إذ نوى الفطر ولم یفطر لعدم الفعل 17 

170 / ص 3مجمع الزوائد : ج  37
 ، وإرب : الحاجة أي كان صلى هللا علیھ و سلم أغلبكم لھواه .1826 / 23 / كتاب الصوم باب 2 البخاري : ج 38

1678 / 17 / كتاب الصیام باب 1ابن ماجھ : ج  39
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 - الغیبة : ال تفسد الصوم 18 

بسم هللا الرحمن الرحیم
المحاضرة الحادیة والخمسون : الناس والصیام .

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعین .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناس والصوم
أوالً : المرأة الحائض و النفساء: 

الحیض والنفاس من موانع الصوم ، اذ ال یحل للمرأة الصوم مع دم الحیض أو النفاس ، .1
وھذا باجماع االمة .

اتفق أھل العلم على وجوب قضاء االیام التي أفطرتھا الحائض او النفساء . .2

ثانیاً : المرأة الحامل والمرضع : 
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یجوز للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا على أنفسھما أو على ولدیھما أو على أنفسھما .1
وولدیھما.

ویجب علیھما القضاء ؛ ألن هللا تعالى فرض الصیام على كل مسلم ، وقال في المریض .2
والمسافر : ( فعدة من أیام أخر ) مع أنھما مفطران بعذر ، فإذا لم یسقط القضاء عمن أفطر 

لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطھ عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .
وأما اإلطعام ھل یجب علیھما أم ال ؟ لھما ثالث حاالت :.3

األولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسھما فتقضیان فقط .
الثانیة : أن تفطرا خوفاً على ولدیھما ، فتقضیان وتطعمان لكل یوم مسكیناً ، أما القضاء فألنھما 

أفطرتا ، وأما اإلطعام فألنھما أفطرتا لمصلحة غیرھما ، فلزمھما اإلطعام ، قال ابن عباس رضي 
هللا عنھما في قولھ تعالى : ( وعلى الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین ) قال : كانت رخصة للشیخ 

الكبیر ، والمرأة الكبیرة وھما یطیقان الصیام یفطران ویطعمان كل یوم مسكیناً ، والمرضع 
 وروي عن ابن عمر رضي هللا عنھما مثلھ .40والحبلى إذا خافتا على أوالدھما أفطرتا وأطعمتا

الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتھما ومصلحة الولد : الجنین أو الطفل ؛ ففیھ خالف ، والراجح أنھ 
یلزمھا القضاء فقط دون اإلطعام ، ألن غایة ما یكون أنھما كالمریض والمسافر فیلزمھما فقط ، 

وأما سكوت ابن عباس عن القضاء في الحدیث السابق فألنھ معلوم ، وأما حدیث : ( إن هللا تعالى 
وضع الصیام عن الحبلى و المرضع ) فالمراد بذلك وجوب أداءه وعلیھما القضاء.

رابعاً : المریض : 
المریض الذي یرجى برئھ :.1

أ - إن خاف المكلف زیادة مرضھ أو بطء الشفاء جاز لھ الفطر وعلیھ القضاء من أیام آخر لقولھ 
تعالى : { فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر }.

 ب - إن خاف على نفسھ الھالك أو ذھاب منفعة عضو وجب علیھ الفطر  .
المریض الذي ال یرجى برئھ: المریض مرضا مبیحا لإلفطار وال یرجى شفاؤه ، تجب .2

علیھ الفدیة باجماع العلماء .

والفدیة ھي : 
 إطعام مسكین نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعیر أو قیمتھ ، فإن لم یقدر على اإلطعام 

لعسرتھ یستغفر هللا سبحانھ ویطلب منھ العفو عن تقصیره في حقھ .
خامساً : المسافر :

یجوز للمسافر في رمضان قبل الفجر أن یفطر وعلیھ القضاء فیما بعد أما إن أنشأ السفر بعد الفجر 
فال یحل لھ الفطر بعد ما أصبح صائما 

 وأدلة جواز الفطر في السفر قولھ تعالى : { فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام آخر 
}. وما روي عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال : ( صام رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم في 

السفر وأفطر ) . 

 خرجھ أبو داود40
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ولكن الصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم یضره بدلیل قولھ تعالى : { وأن تصوموا خیر لكم 
إن كنتم تعلمون } ، وما روي عن أبي الدرداء رضي هللا عنھ قال : ( لقد رأیتنا مع رسول هللا 
صلى هللا علیھ و سلم في بعض أسفاره في الیوم الحار الشدید الحر وإن الرجل لیضع یده على 
رأسھ من شدة الحر وما في القوم أحد صائم إال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم وعبد هللا بن 

رواحة ).
 ھذا إذا لم یكن عامة رفقتھ مفطرین وإال فاألفضل الفطر موافقة للجماعة .

 وإذا كان مسافرا فأقام أثناء النھار وكان أكل أو شرب فیستحب لھ اإلمساك بقیة یومھ أما إذا 
وصل قبل الزوال ولم یفسد صومھ فینوي الصوم ویتابع یومھ صائما

سادساً : صاحب العمل الشاق :
 إن أجھده العطش الشدید أو الجوع المفرط وخاف الھالك جاز لھ الفطر . لكن ال یفطر حتى 

یجھده الصوم .
سابعاً : الشیخ الكبیر والمرأة العجوز:

لقول ابن عباس رضي هللا عنھما في تفسیر قولھ تعالى : { وعلى الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین 
}  ھو الشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة ال یستطیعان أن یصوما فیطعمان مكان كل یوم مسكینا . وقد 

أطعم أنس رضي هللا عنھ بعد ما كبر عاما أو عامین كل یوم مسكینا خبزا ولحما وأفطر . 


