السالـ على نبيِّنا ؿبمد ,وعلى آلو
رب العاؼبُت ,و َّ
اغبمد هلل ِّ
الصالة و َّ
وأصحابو أصبعُت.
َّأما بَػ ْع ُد:
فنذكر يف ىذا اؼبساء بإذف اهلل الدَّرس الثالث ِم ْن دروس منت العمدة وىو
الصوـ.
(باب ما يفسد َّ
الصوم) واؼبفسدات أي :مبطالت َّ
الصوـ والذي ال
ِّف رضبو اهلل يف ىذا الباب الذي يُفسد َّ
وذكر اؼبصن ُ
شك فأكل أو
ب ظاناً بقاء اللَّيل أو العكس ,أو َّ
وم ْن أَ َك َل َ
وش ِر َ
يُفسدهَ ,
ب ,أو جامع ظاناً بقاء اللَّيل والعكس.
َش ِر َ
واؼبفسدات اليت ذكرىا رضبو اهلل أيضاً تنقسم إىل قسمُت:
وقسم :طبس مفسدات ما
قسم :أربع مفسدات فيما يدخل إىل اعبوؼٌ ,
ٌ
الصوـ.
خيرج من اعبسد ,مث ذَ َكَر بعد ذلك شبانية أمور ال تُفسد َّ
للصوـ ,و َّأما بقية ما ذكره
وذكر اهلل عز وجل ثالث مفسدات يف كتابو َّ
بالسنَّة أو باالجتهاد ,واؼبفسدات اليت ذكره اهلل عز
ِّف رضبو اهلل فهو َّإما ُّ
اؼبصن ُ
وجل يف كتابو :اعبماع ,واألكل والشُّرب كما سيأيت.
الصوـ)) أي :ما يُبطلو ,واستطرد
لذلك قاؿ رضبو اهلل(( :باب ما يفسد َّ
الظن والشَّك كما سيايت.
أيضاً يف الذي ال يُفسده ,مث ذَ َكَر مسألتُت :مسألة ِّ
(ومن أكل) يشرع ىنا رضبو اهلل يف ِذكر اؼبفسدات اليت تدخل يف اعبسد,
اؼبفسد األوؿ قاؿ(( :ومن أكل))؛ لقولو سبحانو:
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱠ
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ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

َّ
فدؿ على َّ
أف األكل والشُّرب

مأذو ٌف فيهما قبل طلوع الفجر ,وبعد مغيب الشمس؛ َّ
فدؿ على َّ
أف ما بينهما
 أيِ :م ْن طلوع الفجر إىل مغيب الشمس  -حيرـ فيو األكل أو الشُّرب.ىنا قاؿ(( :ومن أكل)) وكذا اغبكم فيما إذا كاف ما ىو يف حكم األكل
غذية فهذه تُفطِّرَّ ,أما اإلبر غَت ال ُػم ِّ
مثل :اإلبر ال ُػم ِّ
غذية كاإلبر اليت عن مرض
السكر وكبو ذلك فبَّا ال تغذية فيو فهذا ال يُفطِّر؛ ألنَّو ليس يف معٌت األكل أو
ُّ
الشُّرب.
اؼبفسد الثاين قاؿ( :أو شرب) أيضاً لقولو سبحانو:
ب الدُّخاف ِم ْن ال ُػمفطِّرات؛ ألنَّو
ويدخل يف الشُّرب ما ىو يف معناه ,فمثالًُ :ش ْر ُ
فًت اعبسد  -أي :يؤثر فيو بقوتو أو ضعفو .-
يف معٌت الشُّرب فهو يُ ِّ
و َّأما ما ال تأثَت فيو مثل خباخ الربو لؤلنف فإنَّو ال يُفطِّر؛ ألنَّو ليس يف معٌت
األكل أو الشُّرب ,و َّأما العطورات فما كاف منها من األشياء الطَّيارة فهذه ال
تُفطِّر وىي اليت تصدر الرائحة بالبَّخ فهذه ال تُفطِّر ,والبخور األحوط عدـ
تعمد ش ِّػمو لكن لو ش َّػمو اؼبرء ال يُفطِّر ولو دىن منو وش َّػمو عمداً ال يُفطِّر؛ ألنَّو
ُّ
ليس يف معٌت األكل والشُّرب ولكن األحوط لو أ ْف يبتعد عن البخور.
إذاً العطورات النَّفاثة ال تُفطِّر ,والبخور أيضاً ال يُفطِّر لكن األوىل االبتعاد
عنو؛ ألنَّو ال يغذي البدف.
ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱠ

الصوـ ,استعط :أدخل
(أو استعط) ىذا ىو اؼبفسد الثالث من مفسدات َّ
َّ
الدواء عن طريق أنفو فعند اؼبصنِّف رضبو اهلل أنَّو من ال ُػمفطِّرات؛ ألنَّو يصل إىل
اعبوؼ فهو يف معٌت األكل والشُّرب.
أف القطرة يف األنف ال تُفطِّر؛ َّ
الراجحَّ :
ألَّنا ليست يف معٌت األكل
و َّ
والشُّرب ,ومن باب أوىل قطرة العُت واألذف؛ َّ
ألَّنا ال تصل إىل اعبوؼ.
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وثبت يف صحيح مسلمَّ :
َّب صلى اهلل عليو وسلم استعطى واحتجم
أف الن َّ
لكن يف غَت رمضاف؛ َّ
فدؿ على َّ
الصعود وىو وضع َّ
أمر
أف َّ
الدواء يف األنف ٌ
َّب صلى اهلل عليو وسلم سواء كاف دبواد سائلة أو دبواد نفَّاثة
مشروع وفَػ َعلَو الن ُّ
تصل إىل الدِّماغ ,يعٍت :سواء وصلت إىل اعبوؼ أو إىل الدِّماغ.
وكذلك ثبت َّ
َّب صلى اهلل عليو وسلم تعطَّر بالبخور ؼبا يف صحيح
أف الن َّ
عن نافع رضي اهلل عنو قاؿَ (( :كا َف ابْ ُن عُ َمَر يَ ْستَ ْج ِم ُر بِاألَلَُّوةِ َغْيػَر
مسلم ْ
ِ
ٍ
وؿ :ى َك َذا رأَيت رس َ ِ
صلَّى اللَّوُ
وؿ اللَّو َ
ور يَطَْر ُحوُ َم َع األَلَُّوةُ ,مثَّ يَػ ُق ُ َ َ ْ ُ َ ُ
ُمطََّراةَ ,والْ َكافُ ُ
ِ
صنَ ُع)) واأللوة ىي البخور؛ َّ
فدؿ على َّ
أصل شرعي؛
َعلَْيو َو َسلَّ َم يَ ْ
أف البخور لو ٌ
ِ
َّب صلى اهلل عليو وسلم لو.
لف ْع ِل الن ِّ
َّب صلى اهلل عليو وسلم كاف يُكثر ِم ْن اؼبسك
و َّأما اؼبسك فكما تعلموف الن ُّ
ِ ِ
ِ
َين أَنْظُر إِ َىل وبِ ِ ِ ِ
صلَّى
يص الْم ْسك ِيف َم َفا ِرؽ َر ُسوؿ اللَّو َ
حىت قالت عائشةَ (( :كأ ِّ ُ َ
اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َوُى َو ُْؿب ِرٌـ)) يعٍت :يضعو على رأسو ِم ْن كثرتو يسيل ,وقاؿ عليو
ك أَطْيَب الطِّ ِ
يب)).
َّ
الصالة و َّ
السالـ(( :الْ ِم ْس ُ
ُ
اؼبفسد الرابع قاؿ( :أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان) معٌت
كل ما وصل إىل اعبوؼ على قوؿ اؼبصن ِ
ىذاَّ :
أي موض ٍع
ِّف رضبو اهلل يف ِّ
أف َّ

كاف  -سواء عن طريق اغبلق مثالً ,أو عن طريق األذف ,أو عن طريق الوريد
وكبو ذلك  -أنَّو يُفطِّر.
وسبق لكم التَّفصيل يف ذلك :إذا كاف ما وصل إىل اعبسد من غَت موضع
األكل والشُّرب  -أيِ :م ْن غَت موضع الفم  -إذا كاف ُمغذياً للجسد يُفطِّر,
وإذا كاف غَت مغذي للجسد فإنَّو ال يُفطِّر مثل :االنسولُت ,ومثل أيضاً اؼبريض
لو وضع يف فرجو شيئاً فإنَّو ال يُفطِّر.
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قاؿ( :أو استقاء فقاء) ىذا ىو النوع الثاين من أنواع ال ُػمفطِّرات اليت زبرج

من اعبسد وىي طبسة أنواع:
تعمد إخراج الطعاـ ِم ْن فمو ((فقاء))؛
النوع األوؿ قاؿ(( :أو استقاء)) يعٍتَّ :
ضاءَ َعلَْي ِوَ ,وَمن
َّب صلى اهلل عليو وسلمَ (( :من َذ َر َعوُ ال َقيءُ فَ َال قَ َ
لقوؿ الن ِّ
ِ
تعمد إخراج الطعاـ من البدف
ضاءُ)) يعٍت :إ ْف َّ
استَػ َقاءَ  -أي :عمداً  -فَػ َعلَْيو ال َق َ
ْ
يتعمد خرج بغَت إرادتو َّ
فإف صومو ال يفسد للحديث
يفسد صومو ,وإذا مل َّ
السابق.
َّ
والعلَّة يف ذلك :وإ ْف كاف ليس يف معٌت األكل والشُّرب َّ
وإَّنا جعلو مفسداً
قسموا اؼبفسدات يف صبلتو إىل
من اؼبفسدات؛ ألنَّو يُضعف البدف فأىل العلم َّ
قسمُت:
قسم :يقوي البدف ىذا يُفسد.
ٌ
ضرر على
وقسم :يُضعف البدف كما سيأيت اغبجامة ,والقيء ,فإذا كاف فيو ٌ
ٌ
اؼبسلم حكموا بإفساد صومو.
وذىب بعض أىل العلم إىل َّ
أف القيء ال يُفسد سواء كاف عمداً أو غَت
ف جسده عن ذلك فإنَّو
عمد؛ لضعف اغبديث لكن َم ْن َّ
تعمد القيء َ
وضعُ َ
يُفطر ,لكن لو خرج منو شيءٌ ال يُفطر.
ىنا يذكر األمر الثاين وىو خروج اؼبٍت بأحد ثالثة أمور قاؿ( :أو استمنى,

أو قبَّل ,أو لمس فأمنى) يعٍت :إذا خرج منو اؼبٍت بأحد ىذه األمور الثالثة,

فإنَّو يَفسد صومو.
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((أو استمٌت)) يعٍت :طلب خروج اؼبٍت بنفسو ,أو عن طريق زوجتو ,أو أ ََمتِو
َّ
َّب صلى اهلل عليو وسلم(( :يَدعُ َش َه َوتَوُ َوطَ َع َاموُ ِم ْن
فإف صومو يفسد؛ لقوؿ الن ِّ
أَ ْجلِي)) فمن أخرج اؼبٍت مل يدع شهوتو هلل عز وجل يتمتَّع فيفسد صومو.
والنوع الثاين ِم ْن خروج اؼبٍت قاؿ(( :أو قبَّل)) فلو قبَّل زوجتو وخرج اؼبٍت
يفسد صومو؛ ألنَّو مل يدع شهوتو هلل ,وإذا قبَّل ومل يُنزؿ فال يفسد صومو؛
غبديث عائشة رضي اهلل عنهاَ (( :كا َف النَِّب صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم يػ َقبِّل ويػب ِ
اش ُر
ُّ َ
ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َُ
صائِ ٌمَ ,وَكا َف أ َْملَ َك ُك ْم ِِإل ْربِِو)) يعٍت :كاف ديلك شهوتو فال يقع يف احملذور.
َوُى َو َ
فإذا كاف ال ُػمقبِّل ُخيشى منو يف الوقوع يف الوطء فإنَّو حيرـ يف حقو؛ ألنَّو
وسيلة إىل ؿبرـ ,وإذا كاف ال ُخيشى من ذلك كالشيخ الكبَت وكبوه فلو أ ْف يقبِّل
َّب صلى اهلل عليو وسلم.
كما فَػ َع َل الن ُّ
واألمر الثالث قاؿ(( :أو ؼبس)) يعٍت :لو ؼبس زوجتو أو غَت زوجتو ((فأمٌت))
يفسد صومو ,واللَّمس سواء كاف باليد ,أو كاف بالوطء باإليالج فإنَّو يفسد
صومو.
مث بعد ذلك قاؿ( :أو أمذى) أيضاً لو فَػ َع َل ىذه األمور الثالثة استمٌت
فخرج اؼبذي على قوؿ اؼبصن ِ
ِّف َّ
الصوـ.
أف خروج اؼبذي يفسد َّ
الصوـ َّ
الصوـ ىو اؼبٍت؛ َّ
ألف بو سباـ
وإَّنا الذي يفسد َّ
والراجح :أنَّو ال يفسد َّ
الشَّهوةَّ ,أما اؼبذي فهو مقدَّمة للمٍت.
واؼبذي :ماءٌ لزج خيرج عند مقدِّمات الشَّهوة ,واغبكمة يف ذلك :لكي
يرطب ؾبرى اؼبٍت ,وكذلك يرطب فرج اؼبرأة سبهيداً لوصوؿ اؼبٍت إىل رحم اؼبرأة
وىذا ِم ْن حكمة اهلل عز وجل يف ذلك ,فلو خرج اؼبٍت ِم ْن غَت مذياً فإنَّو يكوف
ض َع اهلل خروج ذلك.
فيو مشقة يف اػبروج؛ َفو َ
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فعلى قوؿ اؼبصن ِ
ِّف رضبو اهلل لو طلب خروج اؼبٍت لكن خرج اؼبذي فقط
الصوـ ,ولو قبَّل زوجتو أو أ ََمتَو أو رجالً وكبو ذلك فأمذى فقط فإنَّو
يفسد َّ
الراجحَّ :
الصوـ ,وسبق لكم َّ
أف خروج
الصوـ ,أو لو ؼبس أيضاً يفسد َّ
يفسد َّ
أف َّ
الصوـ؛ َّ
اؼبذي ال يفسد َّ
ألف الشَّهوة ال تتم َّإال بو للحديث َّ
السابق ((يَدعُ
َش َه َوتَوُ َوطَ َع َاموُ ِم ْن أَ ْجلِي)).
كرر النَّظر إىل ٍ
رجل ,أو
قاؿ( :أو كرر النظر) ىذا اؼبفسد الرابع ,يعٍت :لو َّ
امرأةٍ ,أو صورةٍ وكبو ذلك (حتى أنزل) اؼبٍت أو اؼبذي َّ
فإف صومو يفسد,
يتعمد إخراج
الراجح :أنَّو ال يفسد وإليو ذىب شيخ اإلسالـ رضبو اهلل؛ ألنَّو مل َّ
و َّ
بدنو ٍ
بشيء من جوارحو اؼبلموسة َّ
وإَّنا بالنَّظر.
وبعض النَّاس ينظر وال خيرج منو اؼبٍت وبعضهم ينظر وخيرج منو اؼبٍت ,فمن
خرج منو اؼبٍت بالنَّظر فهو على غَت طبيعة النَّاس فال يفسد صومو خبروج اؼبٍت
الصوـ.
كرر النَّظر ,لكن لو وضع يده على عضوه فأنزؿ يفسد َّ
إذا َّ

قاؿ( :أو احتجم) اغبجامة :ىي إخراج الدـ الفاسد من اعبسد ,وىي ُسنَّة
َّب
َّب صلى اهلل عليو وسلم ,ففي صحيح
ِّ
احتَ َج َم النِ ُّ
ثابتةٌ عن الن ِّ
البخاريْ (( :
صلى اهلل عليو وسلم ِيف َرأْ ِس ِو)) وىذه اغبجامة اليت على الرأس ىي أنفع أنواع
اغبجامات؛ َّ
َّب صلى اهلل عليو وسلم ,واحتجم
ألَّنا تُ ِّ
طهر الدِّماغ فاحتجم الن ُّ

أيضاً يف أعلى ظهره ,واحتجم أيضاً على كتفو األدين وكتفو األيسر ىذا الذي
َّب صلى اهلل عليو وسلم أربعة مواضع للحجامة ,وىي نوعٌ ِم ْن العالج,
فَػ َعلَو الن ُّ
ِِ
ٍ
ج ٍم))
َّب صلى اهلل عليو وسلم قاؿِّ (( :
والن ُّ
الش َفاءُ ِيف ثَالثَة .. :قَ َاؿَ :و َش ْرطَة ْؿب َ
فهي من أنواع الشِّفاء.

6

فلو َّ
الصائم احتجم يفسد صوـ اغباجم وىو الذي يَفعل اغبجامة إذا
أف َّ
كاف باآللة القددية ,وىو أ ْف يضع اآللة يف فمو ويسحب الدـ؛ ألنَّو خشية أ ْف
السحب باليد َّ
فإف
يدخل يف جوفو شيءٌ ِم ْن الدـَّ ,أما يف اآلالت اغبديثة َّ
اغباجم ال يَفطر؛ ألنَّو ال يصل يف جوفو شيءٌ من ذلك.
و َّأما احملجوـ وىو اؼبريض أو الذي يريد أ ْف يفعل ذلك فإنَّو يَفطر؛ لقوؿ
ِ
الًتمذي ,وإليو
وـ)) رواه أضبد و ِّ
َّب صلى اهلل عليو وسلم(( :أَفْطََر اغبَاج ُم َو ْ
الن ِّ
احمل ُج ُ
ذىب شيخ اإلسالـ رضبو اهلل.
واغبجامة تُفعل للتَّداوي وتُفعل للوقاية ,للتَّداوي مثل :أمل الرأس أو يف
عامةً أ ْف حيتجم ولو
القدـ وكبو ذلك ,وتُفعل أيضاً للوقاية فللمسلم أو اإلنساف َّ
مل يشعر دبرض ,فهي وقايةٌ ألسباب اؼبرض القادمة  -لو َس َػم َح اهلل يف ذلك.-
والسبب يف إفطارهَّ :
الصائم يضعف بدنو بسبب خروج ىذا الدـ ,بل
ألف َّ
َّ
إف بعض النَّاس إذا َكثُرت عليو اغبجامة حيصل لو اإلغماء.
للصوـ
ِّف رضبو اهلل يف إفسادىا َّ
واؼبفسدات َّ
السابقة اليت ذكرىا اؼبصن ُ
شرطُت:

ومتعمداً إخراج
متعمد األكل والشُّربِّ ,
الشرط األوؿ قاؿ( :عامدا) يعٍتِّ :
متعمداً مثل :لو َّ
أف شخصاً
ومتعمداً اغبجامة وكبو ذلك ,فإذا مل يكن ِّ
اؼبٍتِّ ,

نائم وىو نائم فَػتَ َح فمو فأتت قطرات وىو نائم فدخلت يف فمو من ماء ال
يتعمد ذلك واهلل عز وجل قاؿ :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﱠ
يُفطر؛ ألنَّو مل َّ
[األحزاب.]5 :
الشرط الثاين قاؿ( :ذاكرا لصومه فسد) يعٍتَّ :
أف النَّاسي فيما تقدَّـ ال
تم
ب ناسياً أنَّو صائم فإ ْف صومو ال يفسد ,ويُ ُّ
يفسد صومو ,فمن أكل أو َش ِر َ
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صومو؛ لقوؿ النَّب صلى اهلل عليو وسلم(( :من نَ ِسي وىو ِ
ب
ِّ
َ ْ َ ََُ َ
صائ ٌم فَأَ َك َل أ َْو َش ِر َ
ِ
ص ْوَموُ؛ فَِإََّّنَا أَطْ َع َموُ اللَّوُ َو َس َقاهُ)).
فَػ ْليُت َّم َ
ولكن جيب على َمن يراه أ ْف يُنبهو لذلك؛ َّ
ألف ىذا منكر وىو الفِّطر يف
ِ
َّب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
رمضاف فينبهو لذلك ,وم ْن باب النَّصيحة الن ُّ
ِ
وؿ اللَّ ِو؟ قَ َاؿ :لِلَّ ِوَ ,ولِ ِكتَابِِوَ ,ولَِر ُسولِِوَ ,وألَئِ َّم ِة
يحةُ ,قُػ ْلنَا :لِ َم ْن يَا َر ُس َ
ِّين النَّص َ
((الد ُ
ِِ
ُت َو َع َّامتِ ِه ْم)) فينبَّو لذلك ,وغبديث أيب سعيدَ (( :م ْن َرأَى ِمْن ُك ْم ُمْن َكًرا
الْ ُم ْسلم َ
فَػ ْليُػغَيِّػ ْرهُ بِيَ ِدهِ  ))...إىل آخره.
ِّف رضبو اهلل :وىو أ ْف يكوف عاؼبا َّ
بأف
وأيضاً شر ٌ
ط ٌ
ثالث مل يذكره اؼبصن ُ
أف طلوع الفجر ال يُفطِّر َّ
األكل مثالً يُفطِّر ,أو الشُّرب يُفطِّر ,أو َّ
وإَّنا يبدأ
َّ ِ
َّب صلى اهلل عليو وسلم لعُدي(( :إِ َّف ِو َس َاد َؾ
الصوـ م ْن طلوع الشمس؛ لقوؿ الن ِّ
السواد يف اػبيط ,فأخذ ِم ْن
يض)) ألنَّو كاف ُّ
يظن أنَّو إذا ظهر لو البياض و َّ
إِذاً لَ َع ِر ٌ
َّب صلى اهلل عليو وسلم لو(( :إِ َّف
ظاىر اآلية :يبدأ وقت اإلمساؾ فقاؿ الن ُّ
يض)) يعٍت :سوؼ تناـ كثَتاً حىت خيرج الفجر وزيادة.
ِو َس َاد َؾ إِذاً لَ َع ِر ٌ
فمن كاف جاىالً باغبكم ال يفسد صومو ,واهلل عز وجل يقوؿ:

ﱡﭐ ﲴ ﲵ

ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠ وأيضاً إذا كاف جاىالً باغباؿ كما سيأيت يف آخر
ظن َّ
تبُت لو َّأَّنا مل تغرب,
أف الشمس قد غربت مث َّ
الفصل بإذف اهلل مثل :لو َّ
ومثل :أيضاً قبل الغروب مثالً بعشر دقائق َِظب َع صوت اؼبذياع يؤذف لصالة
فتبُت لو أنَّو تسجيل لبلد آخر ال يُفطر غبديث
وظن أنَّو مسجد حيِّوَّ ,
اؼبغرب َّ
ِ ِ ِ
صلَّى
أظباء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت(( :أَفْطَْرنَا َعلَى َع ْهد َر ُسوؿ اهلل َ
اهلل علي ِو وسلَّم ِيف يػوِـ َغي ٍمُ ,مثَّ طَلَع ِ
َّب صلى اهلل
َّم
الش
ت
س)) فلم يأمرىم الن ُّ
َ ْ َ َ َْ ْ
َ
ْ
ُ
وعليو وسلم بالقضاء.
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ِّف رضبو اهلل :وىو أ ْف يكوف ـبتاراً لؤلفعاؿ
وأيضاً شر ٌ
ابع مل يذكره اؼبصن ُ
طرٌ
شخص على األكل ال يفسد
السابقة يأكل وىو ـبتار وضدَّه اؼبكره ,فلو أُكره
َّ
ٌ
صومو ,وكذا لو أُكره على الشُّرب.
وكذا على قوؿ اؼبصن ِ
ِّف رضبو اهلل لو َّ
أف رجالً أخذ آخر وىو صائم وأدخل
قطرًة يف أنفو ال يُفطر؛ ألنَّو مكره على ذلك الفعل.
ِّف رضبو اهلل لكنَّو سبق يف أوؿ الباب :وىو أ ْف
وأيضاً شر ٌ
ط مل يذكره اؼبصن ُ
يكوف مقيماً ,فللمسافر أ ْف يفعل مثل ىذه األفعاؿ.
قاؿ( :وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه) بناءً على الشرطُت
الصوـ اهلل عز وجل
السابقُت :عامداً ,ذكراً لصومو ,فإ ْف فَػ َعلَو ناسياً ال يفسد َّ
َّ

َّب صلى اهلل عليو وسلم:
يقوؿ :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﱠ قاؿ الن ُّ
ت)) يعٍت :لن أؤاخذ النَّاسَّ ,أما غَت النَّاسي مثل حديث النَّفس
((قَ َاؿ اللَّوُ :فَػ َع ْل ُ
يُفكر فأمٌت وكبو ذلك ال يفسد صومو؛ َّ
ألف اهلل عز وجل ال يؤاخذنا حبديث
َّب صلى اهلل عليو وسلم.
النَّفس كما أخرب الن ُّ
الصوـ ,وذكر رضبو اهلل شبانية أمور ال تُفسد
اآلف يذكر أموراً ال تُفسد َّ
الصوـ كثَتة ,ولكن ذكر شبانية فبَّا
الصوـ ,وذكرىا وإ ْف كانت األشياء ال تُفسد َّ
َّ
الصوـ فذكرىا؛ إلزالة اللَّبس.
قد َّ
يتوىم فيو بعض النَّاس َّأَّنا تُفسد َّ
األمر األوؿ قاؿ( :وإن طار إلى حلقه ذباب) ال يُفطر؛ ألنَّو خار ٌج عن
الصوـ.
إرادتو ,مثل :لو
ذباب ال يفسد َّ
فاتح فمو مث َد َخ َل ٌ
ٌ
شخص ٌ

األمر الثاين قاؿ( :أو) طار إىل حلقو (غبار) من غَت إرادتو ال يفسد

تعمد استنشاؽ األدخنة فإذا كاف فيها معٌت األكل والشُّرب
َّ
الصوـَّ ,أما لو َّ
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الصوـ كما سبق ,وإذا كاف ليس ؽبا ذلك فال تُفسد
مثل :التَّدخُت فإنَّو يُفسد َّ
الصوـ.
َّ
مثاؿ ذلك :لو َّ
الربية يريد أ ْف يصنع طعاماً فيجمع
ُ
أف شخصاً مثالً يف َّ
حطباً وخيرج دخاناً ,فبإصباع أىل العلم َّ
أف الدُّخاف ىذا لو تساقط إىل أنفو أو
الصوـ.
إىل حلقو ال يُبطل َّ

َّب صلى اهلل عليو وسلم:
قاؿ( :أو تمضمض) ال يُفسد َّ
الصوـ؛ لقوؿ الن ِّ
ضم َ ِ ِ ِ ِ
صائِماً)) َّ
ِ ِ
فدؿ على َّ
أف
ضة َواال ْستْن َشاؽ إَِّال أَ ْف تَ ُكو َف َ
(( َوبَال ْغ يف الْ َم ْ َ
اؼبضمضة ال تُفسد أيَّ :
الصوـ
أف الشيء اؼبتبقي يف الفم من اؼباء ال يُفسد َّ

الصوـ.
حىت ولو أكثر الشخص من اؼبضمضة ال تُفسد َّ
مثل :لو َّ
أف شخصاً فمو القى مشقة شديدة من الظمأ؛ فعاود اؼبضمضة
الصوـ.
عدَّة مرات ال تُفسد َّ
الصوـِ ,
وم ْن باب أوىل
وبناءً عليو :فرشاة األسناف يف رمضاف ال تُفسد َّ
وؿ اهلل
ت َر ُس َ
ِّ
السواؾ؛ غبديث عامر بن ربيعة عن أبيو رضي اهلل عنو قاؿَ (( :رأيْ ُ
اؾ وىو ِ
عد وَال أُح ِ
صي)) حىت إذا بقي
صائ ٌم َما َال أَ ُّ َ ْ
صلَّى اهلل عليو وسلَّم يَ ْستَ ُ َ ُ َ َ
الصوـ ,فباتِّفاؽ أىل العلم أنَّو جيوز
شيءٌ يف فمو من طَ ْع ِم اؼبعجوف فال يُفسد َّ
ؼبن يصنع الطعاـ وىو صائم أ ْف يتذوقو ىل ىو ماحلٌ أـ ال؟ َّ
ألف ىذا ال يُغذي
اعبسد شيءٌ يسَتٌ ,وكذلك اؼبتبقي من الفرشاة ليس فيها معٌت األكل والشُّرب
تقوي البدف وال تزيده قوة.
فال ِّ
قاؿ( :أو استنشق) كذلك االستنشاؽ ال يُفطِّر َّإال إذا بالغ الشخص فيو
َّب صلى اهلل عليو وسلمَ (( :وبَالِ ْغ ِيف
(فوصل إلى حلقه ماء)؛ لقوؿ الن ِّ
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ضم َ ِ ِ ِ ِ
صائِماً)) واؼببالغة يف االستنشاؽ مستحبةٌ
ضة َواال ْستْن َشاؽ إَِّال أَ ْف تَ ُكو َف َ
الْ َم ْ َ
الصياـ ال يُبالغ اؼبرء فيها.
الصياـ ,لكن يف ِّ
الصياـ وغَت ِّ
يف ِّ
وىذا ِم ْن ؿباسن الدين فال ذبد ديانةً يُشرع فيها غسل داخل األنف يف
أي دي ٍن ِم ْن األدياف ُديسح
اليوـ عدَّة مرات سوى دين اإلسالـ ,وال يوجد يف ِّ
أعلى األذف وداخل األذف َّإال يف دين اإلسالـ؛ فديننا دين النَّظافة بل ال يوجد
دين أيضاً يأمر بغسل أسفل القدـ والنَّاس ال يرونو سوى دين اإلسالـ ,فديننا
دين العظمة والكماؿ والنَّظافة واإلحساف إىل النَّاس وللنَّفس.
فيجب علينا أ ْف كبمد اهلل عز وجل على نعمة اإلسالـ العظيمة فكم من
الصحية والطِّبية ال ربصى ِ
وم ْن
ع لنا ِم ْن األحكاـ الفقهية لكن فوائدىا َّ
أم ٍر ُش ِر َ
الصياـ؟!
ذلك ِّ
أف الكبد ربتاج إىل شه ٍر ٍ
فمثالً :أىل الطِّب َّقرروا َّ
كامل يف العاـ حىت
بالصوـ.
تُنظِّف ما بداخلها ويكوف ذلك َّ
قاؿ( :أو فكر فأنزل) يعٍت :منياً ال يفسد صومو؛ َّ
َّب صلى اهلل عليو
ألف الن َّ
ت بِِو أَنْػ ُف ُسهاَ ,ما َملْ تَػ ْع َم ْل أ َْو
وسلم قاؿ(( :إِ َّف اهللَ َذب َاوَز َع ْن أ َُّم ِيت ما َح َّدثَ ْ
الصوـ لو َخَر َج اؼبٍت ,حىت ؾبرد الفكر خاطرة
تَػتَ َكلَّ ْم)) فمجرد الفكر ال يُفسد َّ
الصالة وكبو ذلك ال يُفسد.
يف إفساد َّ
وىذا ِم ْن رضبة اهلل عز وجل بنا؛ َّ
ألف الشَّيطاف قد يتخطَّف اؼبسلم ببعض
اػبطرات؛ فرتَّب الدين َّ
َّب صلى اهلل
أف ذلك ال يضر يف العبادة لذلك قاؿ الن ُّ
وؿَ :م ْن َخلَ َق َك َذا؟ َم ْن َخلَ َق َك َذا؟ َح َّىت
َح َد ُك ْم فَػيَػ ُق ُ
عليو وسلم(( :يَأْيت الشَّْيطا ُف أ َ
ك؟ فَِإذا بَػلَغَوُ؛ فَػ ْليَستَعِ ْذ بِاهللِ ولْيَػْنتَ ِو)) َّ
فدؿ على َّ
أف اػبطرات
يَػ ُق َ
وؿَ :م ْن َخلَ َق َربَّ َ
ْ
َ
ال يؤاخذ هبا اإلنساف ,وىذا ِم ْن فضل اهلل عز وجل ورضبتو بنا.
11

ض َع عالجاً يف
قاؿ( :أو قطر في إحليله) اإلحليل :ىو ؾبرى البوؿ ,فلو َو َ

ؾبرى بولو وأدخلو ال يُفطر بذلك ,ومنو إدخاؿ اؼبنظار سواء عن طريق ؾبرى
البوؿ ,أو إدخاؿ اؼبنظار الطِّب عن طريق الفم ,أو عن طريق األوردة وكبو ذلك
الصوـ؛ َّ
ألف ليس فيها معٌت األكل أو الشُّرب.
ال تُفسد َّ
الصوـ؛ ألنَّو خار ٌج عن إرادتو واهلل عز
قاؿ( :أو احتلم) ال يُفسد االحتالـ َّ

معفو عنو؛
وجل يقوؿ :ﱡﭐﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠ فهذا خطأ لكنَّو ٌ
ألنَّو خار ٌج عن إرادة اإلنساف ,وكذا قوؿ الن ِّ
َّب صلى اهلل عليو وسلم(( :إِ َّف اهللَ
َّب صلى اهلل
استُ ْك ِرُىوا َعلَْيو)) ,وقاؿ الن ُّ
ِّسيَا َفَ ,وَما ْ
َذبَ َاوَز ِِل َع ْن أ َُّم ِيت اػبَطَأََ ,والن ْ
عليو وسلم(( :رفِع الْ َقلَم عن ثََال ٍ
ظ)) فالنائم
ث .. :قَ َاؿَ :و َع ِن النَّائِ ِم َح َّىت يَ ْستَػْي ِق َ
ُ َ ُ َْ
ُّ
َّ
ائل عقلو ,كذلك النائم لو احتلم ال
لو تكلم بكلمة الكفر ال يكفر؛ ألنَّو ز ٌ
يفسد صومو.
قاؿ( :أو ذرعه القيء) يعٍت :خرج الطعاـ من داخل جوفو ِم ْن غَت إرادتو
(لم يفسد صومه) َّ
ألف ليس بإرادة اإلنساف ,وىذا ِم ْن فضل اهلل عز وجل علينا
َّ
كل ما ليس بإرادتنا ال نؤاخذ بو.
أف َّ
اآلف انتهى ِم ْن األمور اليت تُفسد عددىا تسعة ,واليت ال تُفسد عددىا
شبانية ,واليت تُفسد بإدخاؿ ٍ
شيء إىل اعبوؼ عددىا أربعة ,وبإخراج ما يف
ع بعد ذلك يف مسألتُت :مسألة الظَّن ,والشَّك.
اعبسد عددىا طبسةَ ,شَر َ
الظَّن :ىو ترجيح أحد األمرين.
الًتدد بُت أمرين وال مرجح بينهما.
والشَّكَّ :
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شخص :ذلك الرجل البعيد ال أعلم ىل ىو زيد أـ ليس
مثل :لو قاؿ
ٌ
بزيد؟ ىذا ىنا الشَّك ,وغلب على الظَّن :رأى شخصاً يشبو زيداً قاؿ لآلخر:
تبُت أنَّو غَت زيد فهو غلب على ظنِّو أنَّو زيد.
فلما دىن منو َّ
ىذا زيد َّ
الظن والشَّك ,الشَّك وجوده كعدمو ((فاليقُت ال
فعندنا مسألتاف :غلبة ِّ
يزوؿ بالشَّك)) فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكلية يف الفقو ,والدليل على
ص ْوتاً ,أ َْو َِجي َد
ص ِر ْ
ذلك :الن ُّ
ؼ َح َّىت يَ ْس َم َع َ
َّب صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ(( :ال يَػْن َ
ك
َّب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(( :إِ َذا َش َّ
ِرحياً)) يعٍت :الشَّك ال يلتفت إليو ,والن ُّ
أَح ُد ُكم ِيف ِِ
َّك ,ولْيَ ْ ِ
ْب
ص َالتو ,فَػلَ ْم يَ ْد ِر َك ْم َ
َ
َ ْ
صلَّى ثََالثًا أ َْـ أ َْربػَ ًعا؟ فَػ ْليَطَْر ْح الش َّ َ
استَػْيػ َق َن)).
َعلَى َما ْ
وكذا لو َّ
فشك ىل ىي أربعاً أـ طبساً؟ الشَّك الذي
أف الطائف يطوؼ َّ
طرأ إليو ىي أربعة لكن طرأ عليو َّأَّنا طبسة ,يطرح الشَّك وىكذا.
الصياـ :لو َّ
شك أنَّو أذَّف ال تنظر إىل
أف شخصاً قبل الفجر َّ
وأمثلتها يف ِّ
شاؾ يف طلوع الفجر مل
ِّ
ب وىو ٌ
الشك؛ فاألصل بقاء اللَّيل فلو أكل أو َش ِر َ
يفسد صومو.
شك َّ
وكذا لو َّ
شك
أف الشمس غربت َّ
أف شخصاً قبل غروب الشمس َّ
فشك َّ
أف الشمس غربت فأكل ىنا يُفسد صومو,
شكاً أظلم النهار يسَتاًَّ ,
فالشَّك ال يلتفت إليو ونُبقي النهار ,فهذه مسألة الشَّك.
ظن َّ
أف الفجر َخَر َج
ومسألة الظَّن َقبعلها يف حكم اليقُت ,فلو قبل الفجر َّ
ب ىنا يفسد صومو.
وىو يف البَّػِّرية فأكل َ
وش ِر َ
ظن َّ
ب ال يفسد صومو؛
وكذا يف آخر النهار َّ
أف الشمس غربت فأكل َ
وش ِر َ
ظن َّ
أف الشمس غربت يعٍت :تيقَّن يف حكم اليقُت َّأَّنا غربت ,فلو
ألنَّو ؼبا َّ
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ب ,أو جامع أو فَػ َع َل شيئاً َّ
فإف صومو ال يفسد الدليل على ذلك
أكل ,أو َش ِر َ
حديث أظباء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها يف صحيح البخاري(( :أَفْطَْرنَا َعلَى
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
س)) أي:
َع ْهد َر ُسوؿ اهلل َ
وسلَّ َم ِيف يَػ ْوـ َغْي ٍمُ ,مثَّ طَلَ َعت الش ْ
صلَّى اهلل َعلْيو َ
َّم ُ
ظنَّوا َّ
ِّف رضبو اهلل األمرين.
أف الشمس غربت ,لذلك ذكر اؼبصن ُ
فرؽ بُت اؼبسألتُت :الظَّن والشَّك فيجعلهما
وؽبذا :بعض طلبة العلم ال يُ ِّ
شيئاً واحداً وىي زبتلف ,الظَّن يف حكم اليقُت قبعلو ,والشَّك قبعلو يف حكم
العدـ.
قاؿ( :ومن أكل يظنه ليال فبان نهارا فعليه القضاء ,ومن أكل شاكا في
طلوع الفجر لم يفسد صومه) َّ
ألف األصل بقاء اللَّيل ,واألصل ((بقاء ما كاف
مرجوح.
قوؿ
ِّف رضبو اهلل يف مسألة الظَّن ٌ
على ما كاف)) وما ذكره اؼبصن ُ
ٌ
شك َّ
أف َِظب َع
(وإن أكل شاكا في غروب الشمس) يعٍت :قبل اؼبغرب َّ
فشك أنَّو آذاف مل يغلب على ظنِّو ومل يتيقن فأكل (فعليه القضاء) َّ
ألف
أذاناً َّ
األصل بقاء النهار وال خيرج ىذا النهار َّإال بيقُت ,فال خيرج بالشَّك ىذا أمر.
األمر اآلخر القاعدة اؼبتَّفق عليهاَّ :
أف الشَّك ال يُلتفت إليو بعد أداء العبادة

مطلقاً؛ لئال يكوف مدخالً للشيطاف على اؼبسلم.
مثل :لو َّ
أف شخصاً صلَّى الظهر مث انقضى وانتهى ,وىو جالس يقوؿ :أنا
أشك ىل صليت أربعاً أـ ثالثاً ,أو ما صليت؟ نقوؿ :ما داـ انقضت العبادة
ُّ
ال نلتفت إىل الشَّكَّ ,
ث يف ذات العبادة مثل :ىو
وإَّنا ننظر إىل الشَّك إذا َح َد َ
يطوؼ َّ
شك ستاً أـ سبعاً؟ لكن إذا انتهى ِم ْن الطواؼ أنا شكيت طوفت ستاً
أـ سبعاً نقوؿ :ال تلتفت إىل الشَّك.
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وىذه قاعدة عظيمة إذا أخذىا اؼبسلم يف حياتو كانت إغالقاً ٍ
لباب عظي ٍم
ِم ْن أبواب الشيطاف يف الشَّك يف عباداتو.
واؼبسلم إذا نقضت عبادتو عليو أ ْف يدعو اهلل عز وجل بالقبوؿ

ﱡﭐﲈﲉ

يشك فيما تقدَّـ ىذا يُضعفو عن أداء
ﲊ ﲋ ﲌﱠ [اؼبائدةَّ ]72 :أما أنَّو ُّ
العبادة القادمة ,واهلل عز وجل يقوؿ :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [الشرح ]2 :يعٍت:
انتهيت ِم ْن عبادة ابدأ يف عبادة أخرىَّ ,أما الشَّك بعدىا والوساوس؛ فليست
ىذه ِم ْن مقاصد الدين.
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