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اغبمد هلل ربِّ العاؼبُت, والصَّالة والسَّالـ على نبيِّنا ؿبمد, وعلى آلو 

 وأصحابو أصبعُت.
 أمَّا بَػْعُد:

الدَّرس الثالث ِمْن دروس منت العمدة وىو بإذف اهلل فنذكر يف ىذا اؼبساء 
.الصَّومباب ما يفسد )  ( واؼبفسدات أي: مبطالت الصَّـو

رضبو اهلل يف ىذا الباب الذي يُفسد الصَّـو والذي ال وذكر اؼبصنُِّف 
يُفسده, وَمْن َأَكَل وَشِرَب ظانًا بقاء اللَّيل أو العكس, أو شكَّ فأكل أو 

 َشِرَب, أو جامع ظاناً بقاء اللَّيل والعكس.
 واؼبفسدات اليت ذكرىا رضبو اهلل أيضاً تنقسم إىل قسمُت: 

عبوؼ, وقسٌم: طبس مفسدات ما قسٌم: أربع مفسدات فيما يدخل إىل ا
.  خيرج من اعبسد, مث ذََكَر بعد ذلك شبانية أمور ال تُفسد الصَّـو

, وأمَّا بقية ما ذكره  وذكر اهلل عز وجل ثالث مفسدات يف كتابو للصَّـو
اؼبصنُِّف رضبو اهلل فهو إمَّا بالسُّنَّة أو باالجتهاد, واؼبفسدات اليت ذكره اهلل عز 

 اعبماع, واألكل والشُّرب كما سيأيت.وجل يف كتابو: 
أي: ما يُبطلو, واستطرد  ((باب ما يفسد الصَّـو))لذلك قاؿ رضبو اهلل: 

 أيضاً يف الذي ال يُفسده, مث ذََكَر مسألتُت: مسألة الظنِّ والشَّك كما سيايت.
( يشرع ىنا رضبو اهلل يف ذِكر اؼبفسدات اليت تدخل يف اعبسد, ومن أكل)

 مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ؛ لقولو سبحانو: ((ومن أكل))قاؿ:  اؼبفسد األوؿ

فدؿَّ على أفَّ األكل والشُّرب  َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
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مأذوٌف فيهما قبل طلوع الفجر, وبعد مغيب الشمس؛ فدؿَّ على أفَّ ما بينهما 
 حيـر فيو األكل أو الشُّرب.  -أي: ِمْن طلوع الفجر إىل مغيب الشمس  -

وكذا اغبكم فيما إذا كاف ما ىو يف حكم األكل  ((ومن أكل))ىنا قاؿ: 
ية كاإلبر اليت عن مرض  ية فهذه تُفطِّر, أمَّا اإلبر غَت الػُمغذِّ مثل: اإلبر الػُمغذِّ
السُّكر وكبو ذلك فبَّا ال تغذية فيو فهذا ال يُفطِّر؛ ألنَّو ليس يف معٌت األكل أو 

 الشُّرب.
 َّ رئ ّٰ ُّٱ( أيضًا لقولو سبحانو: أو شرباؼبفسد الثاين قاؿ: )

ويدخل يف الشُّرب ما ىو يف معناه, فمثاًل: ُشْرُب الدُّخاف ِمْن الػُمفطِّرات؛ ألنَّو 
 .-أي: يؤثر فيو بقوتو أو ضعفو  -يف معٌت الشُّرب فهو يُفًتِّ اعبسد 

معٌت  وأمَّا ما ال تأثَت فيو مثل خباخ الربو لؤلنف فإنَّو ال يُفطِّر؛ ألنَّو ليس يف
األكل أو الشُّرب, وأمَّا العطورات فما كاف منها من األشياء الطَّيارة فهذه ال 
تُفطِّر وىي اليت تصدر الرائحة بالبَّخ فهذه ال تُفطِّر, والبخور األحوط عدـ 
تعمُّد شػمِّو لكن لو شػمَّو اؼبرء ال يُفطِّر ولو دىن منو وشػمَّو عمداً ال يُفطِّر؛ ألنَّو 

  األكل والشُّرب ولكن األحوط لو أْف يبتعد عن البخور.ليس يف معٌت
إذًا العطورات النَّفاثة ال تُفطِّر, والبخور أيضًا ال يُفطِّر لكن األوىل االبتعاد 

 عنو؛ ألنَّو ال يغذي البدف.
, استعط: أدخل أو استعط) ( ىذا ىو اؼبفسد الثالث من مفسدات الصَّـو

ف رضبو اهلل أنَّو من الػُمفطِّرات؛ ألنَّو يصل إىل الدَّواء عن طريق أنفو فعند اؼبصنِّ 
 اعبوؼ فهو يف معٌت األكل والشُّرب. 

ا ليست يف معٌت األكل  والرَّاجح: أفَّ القطرة يف األنف ال تُفطِّر؛ ألَّنَّ
ا ال تصل إىل اعبوؼ.  والشُّرب, ومن باب أوىل قطرة العُت واألذف؛ ألَّنَّ
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 صلى اهلل عليو وسلم استعطى واحتجم وثبت يف صحيح مسلم: أفَّ النَّبَّ 
لكن يف غَت رمضاف؛ فدؿَّ على أفَّ الصَّعود وىو وضع الدَّواء يف األنف أمٌر 
مشروع وفَػَعَلو النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم سواء كاف دبواد سائلة أو دبواد نفَّاثة 

 تصل إىل الدِّماغ, يعٍت: سواء وصلت إىل اعبوؼ أو إىل الدِّماغ. 
ذلك ثبت أفَّ النَّبَّ صلى اهلل عليو وسلم تعطَّر بالبخور ؼبا يف صحيح وك

َر َيْسَتْجِمُر  اْبُن ُعَمرَ  افَ كَ ))مسلم عْن نافع رضي اهلل عنو قاؿ:  بِاألَُلوَِّة َغيػْ
: َىَكَذا رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو وُر َيْطَرُحُو َمَع األَُلوَِّة, مُثَّ يَػُقوؿُ , َواْلَكافُ ُمطَرَّاةٍ 

واأللوة ىي البخور؛ فدؿَّ على أفَّ البخور لو أصٌل شرعي؛  ((َعَلْيِو َوَسلََّم َيْصَنعُ 
 لِفْعِل النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم لو. 

ك فكما تعلموف النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم كاف ُيكثر ِمْن اؼبسك وأمَّا اؼبس
أَْنظُُر ِإىَل َوبِيِص اْلِمْسِك يف َمَفارِِؽ َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى  َكَأينِّ ))حىت قالت عائشة: 

يعٍت: يضعو على رأسو ِمْن كثرتو يسيل, وقاؿ عليو  ((اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىَو ؿُبْرـٌِ 
 .((اْلِمْسُك َأْطَيُب الطِّيبِ ))الة والسَّالـ: الصَّ 

( معٌت أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كاناؼبفسد الرابع قاؿ: )
ىذا: أفَّ كلَّ ما وصل إىل اعبوؼ على قوؿ اؼبصنِِّف رضبو اهلل يف أيِّ موضٍع  

سواء عن  طريق اغبلق مثاًل, أو عن طريق األذف, أو عن طريق الوريد  -كاف 
 أنَّو يُفطِّر.  -وكبو ذلك 

وسبق لكم التَّفصيل يف ذلك: إذا كاف ما وصل إىل اعبسد من غَت موضع 
إذا كاف ُمغذيًا للجسد يُفطِّر,  -أي: ِمْن غَت موضع الفم  -األكل والشُّرب 

وإذا كاف غَت مغذي للجسد فإنَّو ال يُفطِّر مثل: االنسولُت, ومثل أيضًا اؼبريض 
 لو وضع يف فرجو شيئاً فإنَّو ال يُفطِّر.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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( ىذا ىو النوع الثاين من أنواع الػُمفطِّرات اليت زبرج أو استقاء فقاءقاؿ: )
 وىي طبسة أنواع: من اعبسد

؛ ((فقاء))يعٍت: تعمَّد إخراج الطعاـ ِمْن فمو  ((أو استقاء))النوع األوؿ قاؿ: 
َمن , وَ وِ يْ لَ عَ  اءَ ضَ  قَ اَل يُء فَ َمن َذَرَعُو القَ ))لقوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم: 

يعٍت: إْف تعمَّد إخراج الطعاـ من البدف  ((اءُ ضَ القَ  وِ يْ لَ عَ فػَ  -أي: عمداً  - اءَ قَ تػَ اسْ 
يفسد صومو, وإذا مل يتعمَّد خرج بغَت إرادتو فإفَّ صومو ال يفسد للحديث 

 السَّابق. 
ا جعلو مفسداً  والعلَّة يف ذلك: وإْف كاف ليس يف معٌت األكل والشُّرب وإَّنَّ

صبلتو إىل من اؼبفسدات؛ ألنَّو ُيضعف البدف فأىل العلم قسَّموا اؼبفسدات يف 
 قسمُت:

 قسٌم: يقوي البدف ىذا يُفسد.
وقسٌم: ُيضعف البدف كما سيأيت اغبجامة, والقيء, فإذا كاف فيو ضرٌر على 

 اؼبسلم حكموا بإفساد صومو.
وذىب بعض أىل العلم إىل أفَّ القيء ال يُفسد سواء كاف عمدًا أو غَت 

عن ذلك فإنَّو عمد؛ لضعف اغبديث لكن َمْن تعمَّد القيء وَضُعَف جسده 
 يُفطر, لكن لو خرج منو شيٌء ال يُفطر.

 ,أو استمنىىنا يذكر األمر الثاين وىو خروج اؼبٍت بأحد ثالثة أمور قاؿ: )
( يعٍت: إذا خرج منو اؼبٍت بأحد ىذه األمور الثالثة, أو لمس فأمنى ,لأو قبَّ 

 فإنَّو يَفسد صومو.
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و عن طريق زوجتو, أو أََمِتو يعٍت: طلب خروج اؼبٍت بنفسو, أ ((أو استمٌت))
 نْ مِ  اَموُ عَ طَ وَ  تَوُ وَ هَ َيدُع شَ ))فإفَّ صومو يفسد؛ لقوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم: 

 فمن أخرج اؼبٍت مل يدع شهوتو هلل عز وجل يتمتَّع فيفسد صومو. ((يْجلِ أَ 
فلو قبَّل زوجتو وخرج اؼبٍت  ((لأو قبَّ ))والنوع الثاين ِمْن خروج اؼبٍت قاؿ: 

يفسد صومو؛ ألنَّو مل يدع شهوتو هلل, وإذا قبَّل ومل يُنزؿ فال يفسد صومو؛ 
َويُػَباِشُر   يُػَقبِّلُ   َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َكاَف النَِّبُّ ))غبديث عائشة رضي اهلل عنها: 

ْرِبوِ    وََكاَف أَْمَلَكُكْم  ,َوُىَو َصاِئمٌ     يعٍت: كاف ديلك شهوتو فال يقع يف احملذور.  ((إِلِ
فإذا كاف الػُمقبِّل خُيشى منو يف الوقوع يف الوطء فإنَّو حيـر يف حقو؛ ألنَّو 
, وإذا كاف ال خُيشى من ذلك كالشيخ الكبَت وكبوه فلو أْف يقبِّل   وسيلة إىل ؿبـر

 اهلل عليو وسلم. كما فَػَعَل النَّبُّ صلى
 ((فأمٌت))يعٍت: لو ؼبس زوجتو أو غَت زوجتو  ((أو ؼبس))واألمر الثالث قاؿ: 

يفسد صومو, واللَّمس سواء كاف باليد, أو كاف بالوطء باإليالج فإنَّو يفسد 
 صومو.

( أيضًا لو فَػَعَل ىذه األمور الثالثة استمٌت أو أمذىمث بعد ذلك قاؿ: )
. فخرج اؼبذي على قوؿ اؼب  صنِِّف أفَّ خروج اؼبذي يفسد الصَّـو

ا الذي يفسد الصَّـو ىو اؼبٍت؛ ألفَّ بو سباـ  والراجح: أنَّو ال يفسد الصَّـو وإَّنَّ
 الشَّهوة, أمَّا اؼبذي فهو مقدَّمة للمٍت. 

واؼبذي: ماٌء لزج خيرج عند مقدِّمات الشَّهوة, واغبكمة يف ذلك: لكي 
ج اؼبرأة سبهيدًا لوصوؿ اؼبٍت إىل رحم اؼبرأة يرطب ؾبرى اؼبٍت, وكذلك يرطب فر 

وىذا ِمْن حكمة اهلل عز وجل يف ذلك, فلو خرج اؼبٍت ِمْن غَت مذياً فإنَّو يكوف 
 فيو مشقة يف اػبروج؛ فَوَضَع اهلل خروج ذلك.
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فعلى قوؿ اؼبصنِِّف رضبو اهلل لو طلب خروج اؼبٍت لكن خرج اؼبذي فقط 
, ولو قبَّل زوجت و أو أََمَتو أو رجاًل وكبو ذلك فأمذى فقط فإنَّو يفسد الصَّـو

, وسبق لكم أفَّ الرَّاجح: أفَّ خروج  , أو لو ؼبس أيضاً يفسد الصَّـو يفسد الصَّـو
؛ ألفَّ الشَّهوة ال تتم إالَّ بو للحديث السَّابق  َيدُع ))اؼبذي ال يفسد الصَّـو

 .((يْجلِ أَ  نْ مِ  اَموُ عَ طَ وَ  َتوُ وَ هَ شَ 
( ىذا اؼبفسد الرابع, يعٍت: لو كرَّر النَّظر إىل رجٍل, أو النظرأو كرر قاؿ: )

( اؼبٍت أو اؼبذي فإفَّ صومو يفسد, حتى أنزلامرأٍة, أو صورٍة وكبو ذلك )
والرَّاجح: أنَّو ال يفسد وإليو ذىب شيخ اإلسالـ رضبو اهلل؛ ألنَّو مل يتعمَّد إخراج 

ا بالنَّ   ظر. بدنو بشيٍء من جوارحو اؼبلموسة وإَّنَّ
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 

.  إذا كرَّر النَّظر, لكن لو وضع يده على عضوه فأنزؿ يفسد الصَّـو
اسد من اعبسد, وىي ُسنَّة ( اغبجامة: ىي إخراج الدـ الفأو احتجمقاؿ: )

اْحَتَجَم النَِّبُّ ))ثابتٌة عن النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم, ففي صحيح البخاريِّ: 
وىذه اغبجامة اليت على الرأس ىي أنفع أنواع  ((صلى اهلل عليو وسلم يف رَْأِسوِ 

ا ُتطهِّر الدِّماغ فاحتجم النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم, واحتجم  اغبجامات؛ ألَّنَّ
أيضًا يف أعلى ظهره, واحتجم أيضًا على كتفو األدين وكتفو األيسر ىذا الذي 

وٌع ِمْن العالج, فَػَعَلو النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم أربعة مواضع للحجامة, وىي ن
  ((َوَشْرطَِة ؿِبَْجمٍ  قَاَؿ: .. :الشَِّفاُء يف َثالثَةٍ ))والنَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 فهي من أنواع الشِّفاء.
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فلو أفَّ الصَّائم احتجم يفسد صـو اغباجم وىو الذي يَفعل اغبجامة إذا  
ـ؛ ألنَّو خشية أْف كاف باآللة القددية, وىو أْف يضع اآللة يف فمو ويسحب الد

يدخل يف جوفو شيٌء ِمْن الدـ, أمَّا يف اآلالت اغبديثة السَّحب باليد فإفَّ 
 اغباجم ال يَفطر؛ ألنَّو ال يصل يف جوفو شيٌء من ذلك.

وأمَّا احملجـو وىو اؼبريض أو الذي يريد أْف يفعل ذلك فإنَّو يَفطر؛ لقوؿ 
مذي, وإليو  ((اغبَاِجُم َواحمْلُجوـُ أَْفطََر ))النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم:  رواه أضبد والًتِّ

 ذىب شيخ اإلسالـ رضبو اهلل.
واغبجامة تُفعل للتَّداوي وتُفعل للوقاية, للتَّداوي مثل: أمل الرأس أو يف 
القدـ وكبو ذلك, وتُفعل أيضاً للوقاية فللمسلم أو اإلنساف عامًَّة أْف حيتجم ولو 

 .-لو َسػَمَح اهلل يف ذلك -سباب اؼبرض القادمة مل يشعر دبرض, فهي وقايٌة أل
والسبب يف إفطاره: ألفَّ الصَّائم يضعف بدنو بسبب خروج ىذا الدـ, بل 

 إفَّ بعض النَّاس إذا َكثُرت عليو اغبجامة حيصل لو اإلغماء.
واؼبفسدات السَّابقة اليت ذكرىا اؼبصنُِّف رضبو اهلل يف إفسادىا للصَّـو 

 شرطُت:
( يعٍت: متعمِّد األكل والشُّرب, ومتعمِّدًا إخراج عامداوؿ قاؿ: )الشرط األ

اؼبٍت, ومتعمِّدًا اغبجامة وكبو ذلك, فإذا مل يكن متعمِّدًا مثل: لو أفَّ شخصاً 
نائم وىو نائم فَػَتَح فمو فأتت قطرات وىو نائم فدخلت يف فمو من ماء ال 

 َّ هبجت مب خب حب ُّٱيُفطر؛ ألنَّو مل يتعمَّد ذلك واهلل عز وجل قاؿ: 
 .[5]األحزاب: 

( يعٍت: أفَّ النَّاسي فيما تقدَّـ ال فسد ذاكرا لصومهالشرط الثاين قاؿ: )
يفسد صومو, فمن أكل أو َشِرَب ناسيًا أنَّو صائم فإْف صومو ال يفسد, ويُتمُّ 
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َشِرَب  َمْن َنِسَي َوُىَو َصاِئٌم َفَأَكَل أَوْ ))صومو؛ لقوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
َا َأْطَعَمُو اللَُّو َوَسَقاهُ  ؛فَػْليُِتمَّ َصْوَموُ   .((فَِإَّنَّ

ولكن جيب على َمن يراه أْف يُنبهو لذلك؛ ألفَّ ىذا منكر وىو الفِّطر يف 
رمضاف فينبهو لذلك, وِمْن باب النَّصيحة النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

يُن النَِّصيَحةُ )) يَا َرُسوَؿ اللَِّو؟ قَاَؿ: لِلَِّو, َوِلِكَتابِِو, َولَِرُسولِِو, َوألَِئمَِّة قُػْلَنا: ِلَمْن  ,الدِّ
َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا ))فينبَّو لذلك, وغبديث أيب سعيد:  ((اْلُمْسِلِمَُت َوَعامَِّتِهمْ 

 إىل آخره. ((... فَػْليُػَغيػِّْرُه بَِيِدهِ 
و اهلل: وىو أْف يكوف عاؼبا بأفَّ وأيضًا شرٌط ثالٌث مل يذكره اؼبصنُِّف رضب

ا يبدأ  األكل مثاًل يُفطِّر, أو الشُّرب يُفطِّر, أو أفَّ طلوع الفجر ال يُفطِّر وإَّنَّ
ِإفَّ ِوَساَدَؾ ))الصَّـو ِمْن طلوع الشمس؛ لقوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم لُعدي: 

ياض والسَّواد يف اػبيط, فأخذ ِمْن ألنَّو كاف يظنُّ أنَّو إذا ظهر لو الب ((َلَعرِيضٌ  اً ِإذ
ِإفَّ ))ظاىر اآلية: يبدأ وقت اإلمساؾ فقاؿ النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم لو: 

 يعٍت: سوؼ تناـ كثَتاً حىت خيرج الفجر وزيادة. ((َلَعرِيضٌ  اً ِوَساَدَؾ ِإذ
 حض جض ُّٱفمن كاف جاىاًل باغبكم ال يفسد صومو, واهلل عز وجل يقوؿ: 

وأيضاً إذا كاف جاىاًل باغباؿ كما سيأيت يف آخر   َّ جعمع مظ حط مض خض
ا مل تغرب, بإذف اهلل الفصل  مثل: لو ظنَّ أفَّ الشمس قد غربت مث تبُتَّ لو أَّنَّ

ومثل: أيضًا قبل الغروب مثاًل بعشر دقائق ظبََِع صوت اؼبذياع يؤذف لصالة 
اؼبغرب وظنَّ أنَّو مسجد حيِّو, فتبُتَّ لو أنَّو تسجيل لبلد آخر ال يُفطر غبديث 

نَا َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى أَْفطَرْ ))أظباء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت: 
فلم يأمرىم النَّبُّ صلى اهلل  ((ْيِو وَسلََّم يف يَػْوـِ َغْيٍم, مُثَّ طََلَعِت الشَّْمسُ اهلل َعل

 وعليو وسلم بالقضاء.
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وأيضًا شرٌط رابٌع مل يذكره اؼبصنُِّف رضبو اهلل: وىو أْف يكوف ـبتارًا لؤلفعاؿ 
ار وضدَّه اؼبكره, فلو ُأكره شخٌص على األكل ال يفسد السَّابقة يأكل وىو ـبت

 صومو, وكذا لو ُأكره على الشُّرب. 
وكذا على قوؿ اؼبصنِِّف رضبو اهلل لو أفَّ رجاًل أخذ آخر وىو صائم وأدخل 

 قطرًة يف أنفو ال يُفطر؛ ألنَّو مكره على ذلك الفعل.
ق يف أوؿ الباب: وىو أْف وأيضًا شرٌط مل يذكره اؼبصنُِّف رضبو اهلل لكنَّو سب
 يكوف مقيماً, فللمسافر أْف يفعل مثل ىذه األفعاؿ. 

( بناًء على الشرطُت وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومهقاؿ: )
السَّابقُت: عامداً, ذكرًا لصومو, فإْف فَػَعَلو ناسيًا ال يفسد الصَّـو اهلل عز وجل 

قاؿ النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم:  َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض ُّٱيقوؿ: 
يعٍت: لن أؤاخذ النَّاس, أمَّا غَت النَّاسي مثل حديث النَّفس  ((قَاَؿ اللَُّو: فَػَعْلتُ ))

يُفكر فأمٌت وكبو ذلك ال يفسد صومو؛ ألفَّ اهلل عز وجل ال يؤاخذنا حبديث 
 النَّفس كما أخرب النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم.

, وذكر رضبو اهلل شبانية أمور ال تُفسد  اآلف يذكر أموراً  ال تُفسد الصَّـو
, وذكرىا وإْف كانت األشياء ال تُفسد الصَّـو كثَتة, ولكن ذكر شبانية فبَّا  الصَّـو

ا تُفسد الصَّـو فذكرىا؛ إلزالة اللَّبس.  قد يتوىَّم فيو بعض النَّاس أَّنَّ
؛ ألنَّو خارٌج عن ( ال يُفطروإن طار إلى حلقه ذباباألمر األوؿ قاؿ: )

 .  إرادتو, مثل: لو شخٌص فاتٌح فمو مث َدَخَل ذباٌب ال يفسد الصَّـو
( من غَت إرادتو ال يفسد غبار( طار إىل حلقو )أواألمر الثاين قاؿ: )

, أمَّا لو تعمَّد استنشاؽ األدخنة فإذا كاف فيها معٌت األكل والشُّرب  الصَّـو
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ـو كما سبق, وإذا كاف ليس ؽبا ذلك فال تُفسد مثل: التَّدخُت فإنَّو يُفسد الصَّ 
.  الصَّـو

ية يريد أْف يصنع طعامًا فيجمع  مثاُؿ ذلك: لو أفَّ شخصًا مثاًل يف الربَّ
حطبًا وخيرج دخاناً, فبإصباع أىل العلم أفَّ الدُّخاف ىذا لو تساقط إىل أنفو أو 

.  إىل حلقو ال يُبطل الصَّـو
؛ لقوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم: أو تمضمضقاؿ: ) ( ال يُفسد الصَّـو

فدؿَّ على أفَّ  ((اً اِؽ ِإالَّ َأْف َتُكوَف َصاِئمَوااِلْسِتْنشَ  اْلَمْضَمَضِة  َوبَاِلْغ يف ))
اؼبضمضة ال تُفسد أي: أفَّ الشيء اؼبتبقي يف الفم من اؼباء ال يُفسد الصَّـو 

.حىت ولو أكثر الشخص من اؼبضمضة ال   تُفسد الصَّـو
مثل: لو أفَّ شخصًا فمو القى مشقة شديدة من الظمأ؛ فعاود اؼبضمضة 

.  عدَّة مرات ال تُفسد الصَّـو
, وِمْن باب أوىل  وبناًء عليو: فرشاة األسناف يف رمضاف ال تُفسد الصَّـو

 وَؿ اهللسُ ُت رَ أيْ رَ ))رضي اهلل عنو قاؿ:  بن ربيعة عن أبيو عامرالسِّواؾ؛ غبديث 
حىت إذا بقي  ((ي ُأْحصِ اَل عدُّ وَ  أَ ا اَل مَ  مٌ ائِ صَ  وَ ىُ اُؾ وَ تَ سْ صلَّى اهلل عليو وسلَّم يَ 

, فباتِّفاؽ أىل العلم أنَّو جيوز  شيٌء يف فمو من طَْعِم اؼبعجوف فال يُفسد الصَّـو
ؼبن يصنع الطعاـ وىو صائم أْف يتذوقو ىل ىو ماحٌل أـ ال؟ ألفَّ ىذا ال يُغذي 

يسٌَت, وكذلك اؼبتبقي من الفرشاة ليس فيها معٌت األكل والشُّرب  اعبسد شيءٌ 
 فال تقوِّي البدف وال تزيده قوة.

( كذلك االستنشاؽ ال يُفطِّر إالَّ إذا بالغ الشخص فيو أو استنشققاؿ: )
َوبَاِلْغ يف ))(؛ لقوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم: فوصل إلى حلقه ماء)
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واؼببالغة يف االستنشاؽ مستحبٌة  ((اً اِؽ ِإالَّ َأْف َتُكوَف َصائِمْسِتْنشَ َوااِل  اْلَمْضَمَضِة  
 يف الصِّياـ وغَت الصِّياـ, لكن يف الصِّياـ ال يُبالغ اؼبرء فيها.

وىذا ِمْن ؿباسن الدين فال ذبد ديانًة ُيشرع فيها غسل داخل األنف يف 
اليـو عدَّة مرات سوى دين اإلسالـ, وال يوجد يف أيِّ ديٍن ِمْن األدياف دُيسح 
أعلى األذف وداخل األذف إالَّ يف دين اإلسالـ؛ فديننا دين النَّظافة بل ال يوجد 

س ال يرونو سوى دين اإلسالـ, فديننا دين أيضًا يأمر بغسل أسفل القدـ والنَّا
 دين العظمة والكماؿ والنَّظافة واإلحساف إىل النَّاس وللنَّفس. 

فيجب علينا أْف كبمد اهلل عز وجل على نعمة اإلسالـ العظيمة فكم من 
أمٍر ُشرَِع لنا ِمْن األحكاـ الفقهية لكن فوائدىا الصَّحية والطِّبية ال ربصى وِمْن 

 !ذلك الصِّياـ؟
فمثاًل: أىل الطِّب قرَّروا أفَّ الكبد ربتاج إىل شهٍر كامٍل يف العاـ حىت 

.  تُنظِّف ما بداخلها ويكوف ذلك بالصَّـو
( يعٍت: منياً ال يفسد صومو؛ ألفَّ النَّبَّ صلى اهلل عليو أو فكر فأنزلقاؿ: )

َثْت ِبِو أَ ِإفَّ اهلَل ذَباَوَز َعْن أُمَّيِت ))وسلم قاؿ:  ا ملَْ تَػْعَمْل َأْو مَ  ,نْػُفُسها ما َحدَّ
فمجرد الفكر ال يُفسد الصَّـو لو َخرََج اؼبٍت, حىت ؾبرد الفكر خاطرة  ((تَػَتَكلَّمْ 

 يف إفساد الصَّالة وكبو ذلك ال يُفسد. 
وىذا ِمْن رضبة اهلل عز وجل بنا؛ ألفَّ الشَّيطاف قد يتخطَّف اؼبسلم ببعض 
اػبطرات؛ فرتَّب الدين أفَّ ذلك ال يضر يف العبادة لذلك قاؿ النَّبُّ صلى اهلل 

َحىتَّ  ؟اَمْن َخَلَق َكذَ  ؟ايَْأيت الشَّْيطاُف َأَحدَُكْم فَػيَػُقوُؿ: َمْن َخَلَق َكذَ ))عليو وسلم: 
فدؿَّ على أفَّ اػبطرات  ((فَػْلَيْسَتِعْذ بِاهلِل َوْليَػْنَتوِ  ؛فَِإذا بَػَلَغوُ  ؟َمْن َخَلَق َربَّكَ يَػُقوَؿ: 

 ال يؤاخذ هبا اإلنساف, وىذا ِمْن فضل اهلل عز وجل ورضبتو بنا.
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( اإلحليل: ىو ؾبرى البوؿ, فلو َوَضَع عالجاً يف أو قطر في إحليلهقاؿ: )
بذلك, ومنو إدخاؿ اؼبنظار سواء عن طريق ؾبرى ؾبرى بولو وأدخلو ال يُفطر 

البوؿ, أو إدخاؿ اؼبنظار الطِّب عن طريق الفم, أو عن طريق األوردة وكبو ذلك 
؛ ألفَّ ليس فيها معٌت األكل أو الشُّرب.  ال تُفسد الصَّـو

؛ ألنَّو خارٌج عن إرادتو واهلل عز أو احتلمقاؿ: ) ( ال يُفسد االحتالـ الصَّـو
فهذا خطأ لكنَّو معفٌو عنو؛  َّ جعمع مظ حط مض خض حض جضُّٱ: وجل يقوؿ

ِإفَّ اهلَل ))ألنَّو خارٌج عن إرادة اإلنساف, وكذا قوؿ النَّبِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
, وقاؿ النَّبُّ صلى اهلل ((َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيو ,َوالنِّْسَيافَ  ,ذَبَاَوَز ِل َعْن أُمَّيِت اػَبطَأَ 

فالنائم  ((َوَعِن النَّاِئِم َحىتَّ َيْستَػْيِقظَ .. قَاَؿ:  :ثٍ اَل رُِفَع اْلَقَلُم َعْن ثَ ))عليو وسلم: 
لو تكلَّم بكلمة الكُّفر ال يكفر؛ ألنَّو زائٌل عقلو, كذلك النائم لو احتلم ال 

 يفسد صومو.
( يعٍت: خرج الطعاـ من داخل جوفو ِمْن غَت إرادتو أو ذرعه القيءقاؿ: )

( ألفَّ ليس بإرادة اإلنساف, وىذا ِمْن فضل اهلل عز وجل علينا لم يفسد صومه)
 أفَّ كلَّ ما ليس بإرادتنا ال نؤاخذ بو.

اآلف انتهى ِمْن األمور اليت تُفسد عددىا تسعة, واليت ال تُفسد عددىا 
شبانية, واليت تُفسد بإدخاؿ شيٍء إىل اعبوؼ عددىا أربعة, وبإخراج ما يف 

 َع بعد ذلك يف مسألتُت: مسألة الظَّن, والشَّك.اعبسد عددىا طبسة, َشرَ 
 الظَّن: ىو ترجيح أحد األمرين. 

دد بُت أمرين وال مرجح بينهما.   والشَّك: الًتَّ
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مثل: لو قاؿ شخٌص: ذلك الرجل البعيد ال أعلم ىل ىو زيد أـ ليس 
بزيد؟ ىذا ىنا الشَّك, وغلب على الظَّن: رأى شخصًا يشبو زيدًا قاؿ لآلخر: 

 ذا زيد فلمَّا دىن منو تبُتَّ أنَّو غَت زيد فهو غلب على ظنِّو أنَّو زيد.ى
فاليقُت ال ))فعندنا مسألتاف: غلبة الظنِّ والشَّك, الشَّك وجوده كعدمو 

فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكلية يف الفقو, والدليل على  ((يزوؿ بالشَّك
َأْو جيََِد  , يَػْنَصِرْؼ َحىتَّ َيْسَمَع َصْوتاً اَل ))ذلك: النَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

ِإَذا َشكَّ ))يعٍت: الشَّك ال يلتفت إليو, والنَّبُّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ((رحياً 
ـْ أَْربَػًعا , َوْلَيْْبِ  ؟َأَحدُُكْم يف َصاَلتِِو, فَػَلْم يَْدِر َكْم َصلَّى َثاَلثًا َأ فَػْلَيْطرَْح الشَّكَّ

 .((اْستَػيػَْقنَ  َعَلى َما
وكذا لو أفَّ الطائف يطوؼ فشكَّ ىل ىي أربعًا أـ طبساً؟ الشَّك الذي 

ا طبسة, يطرح الشَّك وىكذا.  طرأ إليو ىي أربعة لكن طرأ عليو أَّنَّ
وأمثلتها يف الصِّياـ: لو أفَّ شخصًا قبل الفجر شكَّ أنَّو أذَّف ال تنظر إىل 
؛ فاألصل بقاء اللَّيل فلو أكل أو َشِرَب وىو شاٌؾ يف طلوع الفجر مل  الشكِّ

 يفسد صومو. 
وكذا لو أفَّ شخصًا قبل غروب الشمس شكَّ أفَّ الشمس غربت شكَّ 

لشمس غربت فأكل ىنا يُفسد صومو, شكًا أظلم النهار يسَتاً, فشكَّ أفَّ ا
 فالشَّك ال يلتفت إليو ونُبقي النهار, فهذه مسألة الشَّك.

ومسألة الظَّن قَبعلها يف حكم اليقُت, فلو قبل الفجر ظنَّ أفَّ الفجر َخرََج 
 وىو يف البػَّرِّية فأكل وَشِرَب ىنا يفسد صومو. 

ِرَب ال يفسد صومو؛ وكذا يف آخر النهار ظنَّ أفَّ الشمس غربت فأكل وشَ 
ا غربت, فلو  ألنَّو ؼبا ظنَّ أفَّ الشمس غربت يعٍت: تيقَّن يف حكم اليقُت أَّنَّ
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أكل, أو َشِرَب, أو جامع أو فَػَعَل شيئًا فإفَّ صومو ال يفسد الدليل على ذلك 
أَْفطَْرنَا َعَلى ))حديث أظباء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها يف صحيح البخاري: 

أي:  ((ْيِو وَسلََّم يف يَػْوـِ َغْيٍم, مُثَّ طََلَعِت الشَّْمسُ اهلِل َصلَّى اهلل َعل َعْهِد َرُسوؿِ 
 ظنَّوا أفَّ الشمس غربت, لذلك ذكر اؼبصنُِّف رضبو اهلل األمرين. 

وؽبذا: بعض طلبة العلم ال يُفرِّؽ بُت اؼبسألتُت: الظَّن والشَّك فيجعلهما 
حكم اليقُت قبعلو, والشَّك قبعلو يف حكم شيئًا واحدًا وىي زبتلف, الظَّن يف 

 العدـ.
ومن أكل شاكا في , فبان نهارا فعليه القضاء ومن أكل يظنه ليالقاؿ: )

بقاء ما كاف ))( ألفَّ األصل بقاء اللَّيل, واألصل طلوع الفجر لم يفسد صومه
 وما ذكره اؼبصنُِّف رضبو اهلل يف مسألة الظَّن قوٌؿ مرجوٌح. ((على ما كاف

( يعٍت: قبل اؼبغرب شكَّ أفَّ ظبََِع إن أكل شاكا في غروب الشمسو )
( ألفَّ فعليه القضاءأذانًا فشكَّ أنَّو آذاف مل يغلب على ظنِّو ومل يتيقن فأكل )

 األصل بقاء النهار وال خيرج ىذا النهار إالَّ بيقُت, فال خيرج بالشَّك ىذا أمر.
الشَّك ال يُلتفت إليو بعد أداء العبادة  األمر اآلخر القاعدة اؼبتَّفق عليها: أفَّ 

 مطلقاً؛ لئال يكوف مدخالً للشيطاف على اؼبسلم. 
مثل: لو أفَّ شخصًا صلَّى الظهر مث انقضى وانتهى, وىو جالس يقوؿ: أنا 
أشكُّ ىل صليت أربعًا أـ ثالثاً, أو ما صليت؟ نقوؿ: ما داـ انقضت العبادة 

ا ننظ ر إىل الشَّك إذا َحَدَث يف ذات العبادة مثل: ىو ال نلتفت إىل الشَّك, وإَّنَّ
يطوؼ شكَّ ستًا أـ سبعاً؟ لكن إذا انتهى ِمْن 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 إغالقًا لباٍب عظيٍم 
 عباداتو.ِمْن أبواب الشيطاف يف الشَّك يف 

 مم ام ُّٱواؼبسلم إذا نقضت عبادتو عليو أْف يدعو اهلل عز وجل بالقبوؿ 

أمَّا أنَّو يشكُّ فيما تقدَّـ ىذا ُيضعفو عن أداء  [72]اؼبائدة:  َّمن زن رن
يعٍت:  [2]الشرح:  َّ حي جي يه ىه ُّٱالعبادة القادمة, واهلل عز وجل يقوؿ: 

شَّك بعدىا والوساوس؛ فليست انتهيت ِمْن عبادة ابدأ يف عبادة أخرى, أمَّا ال
 ىذه ِمْن مقاصد الدين.

 


