
 الدكتور عبد اهللا محمد عبد اهللا إعداد  المفطرات

 
 المستشار بمحكمة التمييز الكويتية سابًقا

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 المفطرات

 توطئة ومدخل :
فرض اهللا على املسلمني أن يصوموا شهر رمضان يف آيات بينات من كتابه العزيز ، فقال تعاىل : { يَا أَيـَُّها 

) أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن  183ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن (  الَِّذيَن َآَمُنوا
رًا َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم مِ  ْسِكٍني َفَمْن َتَطوََّع َخيـْ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن ( ٌر لَُه َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ ) َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى لِلنَّاِس 184فـَُهَو َخيـْ
َر فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوبـَيـَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّهْ 

َداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدََّة َولُِتَكبـُِّروا اللََّه َعَلى َما هَ 
 ] 185-183[ البقرة :  ) } .185(

واملتأمل يف هذه اآليات الكرمية خيرج حبصيلة نافعة من الفوائد ، فقد مهد اهللا سبحانه وتعاىل أن هلذه الفريضة 
على مجيع األمم من لدن آدم إىل خامت النبيني ،  -تفضًال منه وتطييًبا للنفوس وترغيًبا هلا ، بأن الصوم قد فرض 

إجيابه ، فقال : { َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن } وتقوى القلوب مطلب عزيز ، فإ�ا رأس  وقرن ذلك بذكر احلكمة من
احلكمة ومشكاة احلياة الفاضلة وينبوع اإلشراقات اإلهلية ، ومطمئن النفوس البشرية ، من وصل إليها فقد 

تؤدي إىل هذه وصل إىل أصل كل خري ، وسبب كل نعمة مادية وأدبية ، فإذا كان الصوم من العوامل اليت 
الفضيلة السامية وهي التقوى وجب أن يعىن املؤمنون بشأنه ، وأن يهتموا بأمره ، وأن يقوموا حبقه ، ويؤدوه على 
وجهه . أمَّا أن الصوم كان مفروًضا على مجيع األمم ، فقد أظهرته البحوث االستقرائية لألديان يف هذه العصور 

قرآن ال يعرفون من تاريخ العامل إال ما كان بينهم وبينه اتصال ، وكانت املتأخرة ، وقد كان الناس عند نزول ال
أكثر أقطار األرض جمهولة لديهم ، فتصريح القرآن بأن الصيام كان مفروًضا على األمم السابقة كافة فيه إعجاز 

وجوًدا ، كانوا  علمي ظاهر ليس خيفى على أحد . فاملصريون القدماء والصينيون واهلنود يعتربون من أقدم األمم
يصومون يف مجيع أعيادهم ، وكان الصينيون يقومون بالصيام تعبًدا ويوجبونه على أنفسهم حتفظًا من شرور 

 الفنت ، وقد علم أن الربامهة كانوا وال يزالون من أشد األمم مراعاة للصيام .



 ويأتونه دفًعا للنكبات االجتماعية. أما اليونانيون القدماء والرومانيون فقد كانوا كغريهم يعتدون بأمر الصيام
 

 

 : تخفيف اإلسالم للشدة المتوقعة من الصوم
إن من الناس من يتفق أن يكون مريًضا يف شهر رمضان أو أن يكون على سفر ، والسفر قطعة من العذاب ، 

من تكون  ومن الناس من يكون شيخا كبريًا طاعًنا يف السن هرًما يضره اإلمساك عن الطعام ، ومن النساء
طامثًا أو نفساء ، فاقتضت حكمة اهللا ورمحته أن خيفف وطأة الصيام عن هؤالء ، فقال تعاىل : { َفَمْن َكاَن 

رًا فـَُهَو َفَمْن َتَطوََّع َخيْـ ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن } . [ البقرة :  ٌر َلُه َوأَْن َتُصوُموا َخيـْ  ]184َخيـْ

أي : من كان مريًضا أو مسافرًا فعليه أن يفطر أيام مرضه أو سفره ، ويصوم بدًال أياًما أخرى يف غري رمضان يف 
 حال صحته أو إقامته.

ة ، وقال داود الظاهري : بل على سبيل الوجوب ، وقد تابع يف ذلك رأي قال العلماء : هذا على سبيل الرخص
 أيب هريرة ، وقال القرطيب : للمريض حالتان :

 إحدامها : أال يطيق الصوم ، فعليه الفطر واجًبا .
 1والثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر وال يصوم إال جاهل 

 
 

 

 ] :184قوله تعالى : { َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة } [البقرة :  آراء العلماء في
اختلف العلماء يف هذه اآلية هل هي حمكمة أو منسوخة ، فقيل : إ�ا منسوخة وإمنا كانت رخصة عند ابتداء 

 -خ ذلك فرض الصيام ؛ ألنه شق عليهم ، فكان من أطعم كل يوم مسكيًنا ترك الصوم وهو يطيقه ، مث نس
حكاه الشوكاين ، وقال : وروي عن بعض أهل العلم أ�ا مل تنسخ ، وأ�ا رخصة للشيوخ  -وهذا قول اجلمهور 

 والعجائز خاصة إذا كانوا ال يطيقون الصيام إال مبشقة .
 ]185لبقرة : وكان الناسخ عند من قال بالنسخ قوله تعاىل : { َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه } . [ ا

وهذا يتفق مع احلكمة العالية اليت اتبعها اإلسالم وهي عدم مفاجأة النفوس بالتكاليف ، ولكن بالتدرج فيها 

 280،  276/ 2) تفسیر القرطبي : 1( 1

 

                                                 



 حىت تألفها .
روى البخاري : وقال ابن منري حدثنا األعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أيب ليلى حدثنا أصحاب حممد 

عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيًنا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص صلى اهللا عليه وسلم ، نزل رمضان فشق 
ٌر َلُكْم } . [البقرة :   2] 184هلم يف ذلك ، فنسختها { َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ

وروى الطربي يف تفسريه ، قال : حدثنا حممد بن املثىن قال : ثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة ، 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم عليهم أمرهم بصيام ثالثة أيام من كل شهر قال : حدثنا أصحابنا : أ

تطوعا غري فريضة ، قال : مث نزل صيام رمضان ، قال : وكانوا قوًما مل يتعودوا الصيام ، قال : وكان يشتد 
ِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر عليهم الصوم ، قال : فكان من مل يصم أطعم مسكيًنا ، مث نزلت هذه اآلية { َفَمْن شَ 

] فكانت الرخصة للمريض 185فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر } [ البقرة : 
 )2واملسافر ، وأمرنا بالصيام . (

 
 
 133،  132/ 2) تفسري الطربي : 2(

 

 المفطرات :
ر والرمحة ، ومل يقصد بتكاليفه عنًتا وال إرهاقًا ، قال تعاىل : { َفَمْن َكاَن الشريعة اإلسالمية مبنية على اليس

] ، وقال : { َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها 184ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر } [ البقرة :
 ]286َهلَا َما َكَسَبْت } [ البقرة : 

وعلى سنن من هذين النصني وغريمها من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فإن الصوم ال جيب إال 
على من تكاملت فيه شروط؛ وهو أن يكون مقيًما سليًما قادرًا على الصوم دون ضرر يلحقه أو مشقة ترهقه ، 

قضاء عند الصحة واإلقامة ، كما قال تعاىل أما من كان مريًضا أو مسافرًا فإنه قد أبيح له اإلفطار مع وجوب ال
 ]184: { َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر } . [ البقرة : 

وكذلك من يشق عليه الصوم لسبب ال يرجى زواله ، ومنه الشيخوخة واملرض املزمن , واحلمل واإلرضاع 
ى احلامل واملرضع أو الرضيع ، فقد أبيح هلؤالء وأمثاهلم اإلفطار دون قضاء ، واكتفى املتواليان إذا خيف عل

الشارع منهم أن يطعموا بدًال عن كل يوم مسكينا كما قال تعاىل : { َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني 
اإلطاقة ال يعرب هبا عن اليسر والسهولة ، فال يقال ] فالفدية ال تكون إال بدًال عن فائت ، و 184} [ البقرة : 

: فالن يطيق محل التفاحة ، وإمنا يقال يطيق محل هذه الصخرة ، وإذن فهي تدل على العسر ومشقة 
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 3االحتمال . 
 : معنى المفطرات و المقصود منها

 4)2يقال أفطر الصائم : تناول الطعام بعد صيامه ، وفطَّر الصائم : جعله يفطر . (
واملعىن الشرعي هلا مقارب للمعىن اللغوي وال خيتلف عنه ؛ ألن الذي جيرح الصوم هو كل ما يتناىف ومعىن 

الصيام ، سواء جاء من قبل الصائم نفسه وهو املعىن املفهوم من اللفظ (أفطر) أو من قبل الغري كاإلكراه وحنوه 
 وهو املعىن املستفاد من لفظة ( فطَّر) بالتشديد.

 ء بينوا أن كل ما يتناىف ومعىن الصيام مفسد للصوم ، وذلك يرجع احلاالت اآلتية :والفقها
تناول الطعام والشراب عمًدا والقيء عمًدا واحليض و النفاس واالستمناء واجلماع ، وهذه املفسدات منها ما  -أ

 5اجلماع .  يوجب القضاء دون الكفارة وهي ما عدا األخري ، ومنها ما يوجب القضاء والكفارة وهو
ومما يتعلق بإفساد الصوم اإلمث إذا أُفسد بغري عذر ؛ ألن إبطال الطاعة من غري عذر حرام لقوله تعاىل : { َوَال 

 6] أما إذا أفسد الصوم بعذر فال يأمث . 33تـُْبِطُلوا أَْعَماَلُكْم } . [حممد : 
 
 

 

 وأما األعذار املسقطة لإلمث واملؤاخذة فهي :
 املرض : -أ

 7وه بأنه كل ما خرج به اإلنسان عن حد الصحة من علة . وحدُّ 

 8وقال يف بدائع الصنائع : هو الذي خياف أن يزداد بالصوم . 
وذكر عن الكرخي : أن املرض الذي يبيح اإلفطار هو ما خياف منه املوت أو زيادة العلة ، كائًنا ما كانت العلة 

 9ه أداء صالة الفرض قاعًدا فال بأس بأنه يفطر . . وذكر عن أيب حنيفة أنه إن كان حبال يباح ل
وقال الكاساين : " واملبيح املطلق بل املوجب هو الذي خياف منه اهلالك ؛ ألن فيه إلقاء النفس إىل التهلكة ، 

111) اإلسالم عقیدة وشریعة للشیخ شلتوت ، ص 3( 3  
 

المعجم الوجیز مادة (فطر) و(أفطر).) لسان العرب ، مادة (فطر) و 4( 4  
 

، مادة (صوم) . 26؛ وموسوعة الفقه اإلسالمي : ج  248/ 3) فقه السنة : 5( 5  
1016/ 4) بدائع الصنائع : 6( 6  

) المصباح المنیر مادة (مرض)7( 7  
8 )8 (2 /1017  
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كان اإلفطار مباًحا بل ال إلقامة حق اهللا تعاىل وهو الوجوب ، والوجوب ال يبقى يف هذه احلالة وأنه حرام ، ف
 10ا " .واجب

ونقل القرايف آراء طائفة من العلماء يف بيان حد املرض املبيح للفطر ، فنقل عن ابن سريين قوله : مىت حصل 
اإلنسان يف حال يستحق هبا اسم املرض صح الفطر ، قياًسا على املسافر لعلة السفر ، وإن مل تدع إىل الفطر 

 11ضرورة . 
د بن سريين يف رمضان وهو يأكل ، فلما فرغ قال : إنه قال طريف بن متام العطاردي : دخلت على حمم

 وجعت أصبعي هذه .
وقال مجهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤمله ويؤذيه أو خياف متاديه أو خياف تزيده صح له الفطر ، قال 

 12ابن عطية : وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون . 
يشق على املرء ويبلغ به. وقال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية  وقال : وأما لفظ مالك : فهو املرض الذي

عن مالك يف املرض املبيح للفطر ، فقال مرة : هو خوف التلف يف الصيام. وقال مرة : شدة املرض والزيادة فيه 
ل واملشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر ، ألنه مل خيص مرًضا من مرض ، فهو مباح يف ك

 مرض إال ما خصه الدليل من الصداع واحلمى واملرض اليسري الذي ال كلفة معه يف الصيام.
وبعد أن سرد أقوال طائفة من العلماء قال : قلت : قول ابن سريين أعدل شيء يف هذا الباب إن شاء اهللا 

 تعاىل .
 
 
 

فعادين إسحاق بن راهويه يف  ونقل عن البخاري قال : اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك يف شهر رمضان ،
نفر من أصحابه فقال يل : أفطرت يا أبا عبد اهللا ؟ فقلت : نعم. فقال : خشيت أن تضعف عن قبول 

الرخصة . قلت : حدثنا عيدان عن ابن املبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من أي املرض أُفطر؟ قال : 
 اَن ِمْنُكْم َمرِيًضا } .من أي مرض كان كما قال اهللا تعاىل { َفَمْن كَ 

 13قال البخاري : وهذا احلديث مل يكن عند إسحاق . 
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ويرى الطربي أن املرض الذي أذن اهللا تعاىل ذكره باإلفطار معه يف شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهًدا 
ألمر ، فإن غري حمتمل ، فكل من كان كذلك فله اإلفطار وقضاء عدة من أيام أخر ، وذلك أنه إذا بلغ ذلك ا

مل يكن مأذونًا له يف اإلفطار فقد كلف عسرًا أو منع يسرًا ، وذلك غري الذي أخرب اهللا أنه أراده خبلقه بقوله : 
] ، وأما من كان الصوم غري جاهده ، فهو 185{ يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر } [ البقرة : 

 14طيق الصوم فعليه أداء فرضه مبعىن الصحيح الذي ي
وقال الشافعية : شرط إباحة الفطر للمريض العاجز عن الصوم أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتماهلا ، وأما 

 املرض اليسري الذي ال يلحق به مشقة ظاهرة ، مل جيز له الفطر بال خالف عندنا ، خالفًا ألهل الظاهر.
بًقا فله ترك النية بالليل ، وإن كان حيم وينقطع ووقت احلّمى ال يقدر وقالوا : املرض اجملوز للفطر إن كان مط

على الصوم ، وإذا مل تكن محى يقدر عليه ، فإن كان حمموًما وقت الشروع يف الصوم فله ترك النية ، وإال فعليه 
رض املبيح للفطر وعند احلنابلة ، قالوا : امل 15اد املرض واحتاج إىل الفطر أفطر .أن ينوي من الليل ، مث إن ع

هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو خيشى تباطؤ برئه ، وقيل ألمحد : مىت يفطر املريض ؟ قال : إذا مل يستطع . 
قيل : مثل احلمى ؟ قال : وأي مرض أشد من احلمى ؟ قال : وحكي عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بكل 

 وهو ما ذكرناه عن ابن سريين .16مرض حىت من وجع األصبع والضرس لعموم اآلية فيه , 
الرأي املختار : إذا كان املرض يشق معه الصوم على املريض أو حيتاج إىل تعاطي الدواء أثناء النهار فالفطر أوىل 

 الثقة .، وإن كان غري ذلك فالصوم أفضل ، املرد يف ذلك إىل الطبيب املعاجل 
 

 

 ويتعلق باملرض مسألتان :
 ريض هل جيزيه صومه عن فرضه أم ال ؟األوىل : وهي إن صام امل

 اختلف العلماء على رأيني :
 األول : وهو رأي اجلمهور من العلماء ؛ قالوا : إن صام املريض وقع صيامه وأجزأه.

 الثاين : وهو رأي أهل الظاهر ؛ ذهبوا إىل أنه ال جيزيه ، وأن فرضه هو أيام أخر .
َمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر } [ البقرة : والسبب يف هذا االختالف تردد اآلية : { فَ 

] بني أن حيمل على احلقيقة فال يكون هنالك حمذوف أصًال أو حيمل على اجملاز فيكون التقدير ، فأفطر 184
 فعدة من أيام أخر .

والحلبي 150/ 2) تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن : 14( 14  
 

، مادة (صوم) . 46/ 28؛ وانظر الموسوعة الفقهیة : 258/ 6) المجموع : 15( 15  
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هم الظاهرية قالوا : إن فرض املسافر عدة من أيام أخر ، فمن محل اآلية على احلقيقة وال حيملها على اجملاز و 
 قال : إمنا فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر . -فأفطر -ومن قدَّر 

 وينسحب كل ما ذكرناه على املسافر أيًضا .17وكال الفريقني يرجح تأويله باآلثار الشاهدة لكال املفهومني , 
 و الفطر؟أما املسألة الثانية : وهي هل الصوم أفضل أ

قال ابن رشد : واختلف العلماء يف األفضل من الفطر ، إذا قلنا : إنه من أهل الفطر على مذهب اجلمهور ، 
فإ�م اختلفوا يف ذلك على ثالثة مذاهب ، فبعضهم رأى أن الصوم أفضل ، وممن قال هبذا القول : مالك وأبو 

ول : أمحد ومجاعة ، وبعضهم رأى أن ذلك على حنيفة ، وبعضهم رأى أن الفطر أفضل ، وممن قال هبذا الق
 وعزوه للشافعي .18التخيري وليس أحدمها أفضل 

 

 المفطرات بسبب العالج :
تناول الفقهاء عدًدا من املسائل اليت تتصل بأمور العالج اليت كانت معروفة يف زمنهم ، وقد تباينت أنظارهم 

ا تؤثر على سالمة الصوم وصحته وهم األكثر ، ومن قائل : بشأ�ا ؛ فمن قائل بأ�ا تتناىف وحكمة الصيام وأ�
إ�ا غري جارحة للصوم وهم األقل ، وسنقف على تعليل كل فريق , مث نستظهر آراء أئمتنا املعاصرين ، ونسوق 

 يف هذا املقام النصوص الفقهية, قال اإلمام النووي يف شرحه للمهذب :
على حترمي الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم ، أما األحكام فقال أصحابنا : أمجعت األمة 

َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيطِ  اْألَْسَوِد ِمَن  ودليله اآلية الكرمية ويقصد قوله تعاىل : { وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
 يه ابن املنذر .] ، واإلمجاع ، وممن نقل اإلمجاع ف187اْلَفْجِر } [ البقرة : 

قال الرافعي : وضبط األصحاب الداخل املفطر بالعني الواصلة من الظاهر إىل الباطن يف منفذ مفتوح عن قصد 
 مع ذكر الصوم.

 قال : وفيه قيود :
 منها : الباطن الواصل إليه ، وفيما يعترب به وجهان :

 أحدمها : أنه ما يقع عليه اسم اجلوف .
 يكون فيه قوة حتيل الواصل إليه من دواء أو غذاء . والثاين : يعترب معه أن

قال : واألول هو املوافق لتفريغ األكثرين كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل ، ويدل عليه أ�م جعلوا احللق كاجلوف 
 يف إبطال الصوم بوصول الواصل إليه .

باطن الدماغ والبطن واألمعاء واملثانة وقال إمام احلرمني : إذا جاوز الشيء احللقوم أفطر وعلى الوجهني مجيًعا 

250/ 1) بدایة المجتهد : 17( 17  
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فوضع عليها دواء  -وهي اآلمة  -مما يفطر الوصول إليه بال خالف ، حىت لو كانت ببطنه أو برأسه مأمومة 
فوصل إىل جوفه أو خريطة دماغه أفطر ، وإن مل يصل باطن األمعاء وباطن اخلريطة ، وسواء كان الدواء رطًبا 

 أو يابًسا عندنا .
 19ملتويل والرافعي وجًها أن الوصول إىل املثانة ال يفطر ، واختاره القاضي حسني وهو شاذ . وحكى ا

وأما احلقنة فتفطر على املذطب وبه قطع املصنف واجلمهور ، وفيه وجه قاله القاضي حسني ال تفطر وهو شاذ 
ة وسواء وصلت إىل املعدة أم ، وإن كان منقاًسا فعلى املذهب قال أصحابنا : سواء كانت احلقنة قليلة أو كثري 

 ال فهي مفطرة بكل حال عندنا .
 
 

 

 وأما السعوط فإن وصل إىل الدماغ أفطر بال خالف .
 قال أصحابنا : وما جاوز اخليشوم يف االستعاط فقد حصل يف حد الباطن وحصل به الفطر .

اهر يف بعض األشياء حىت لو قال أصحابنا : وداخل الفم واألنف إىل منتهى الغلصمة واخليشوم له حكم الظ
 أخرج إليه القيء أو ابتلع منه خنامة أفطر .

وأما إذا قطر يف إحليله شيًئا ومل يصل إىل املثانة أو زرق فيه ميًال ففيه ثالثة أوجه : أصحها يفطر وبه قطع 
 األكثرون ، والثاين ال ، والثالث إن جاوز احلشفة أفطر وإال فال .

 مث ذكر فروًعا منها :
فوصلت خمه مل يفطر بال خالف ألنه ال يعد و أوصل الدواء إىل داخل حلم الساق أو غرز فيه سكيًنا أو غريها ل

 عضًوا أو جوفًا.
ولو طعن نفسه أو طعنه غريه بإذنه فوصلت السكني جوفه أفطر بال خالف عندنا ، سواء كان بعض السكني 

 خارًجا أم ال .
ارًجا ولو أدخل الرجل أصبعه أو غريها دبره أو أدخلت املرأة أصبعها أو غريها دبرها أو قبلها وبقي البعض خ

 20بطل الصوم باتفاق أصحابنا إال الوجه الشاذ السابق عن احلناطي . 
ولو قطر يف أذنه ماء أو دهًنا أو غريمها فوصل إىل الدماغ فوجهان ، أصحهما يفطر وبه قطع املصنف 

واجلمهور. والثاين ال يفطر قاله أبو علي السنجي والقاضي حسني والفوراين وصححه الغزايل كاالكتحال ، 

 313/  6) المجموع : 19( 19
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ادعوا أنه ال منفذ من األذن إىل الدماغ وإمنا يصله باملسام كالكحل وكما لو دهن بطنه فإن املسام تتشربه وال و 
يفطر خبالف األنف ، قال : السعوط يصل منه إىل الدماغ يف منفذ مفتوح ، مث تناول مذاهب العلماء يف بعض 

 ما ذكرناه عنه وهي :
نا ونقله ابن املنذر عن عطاء والثوري وأيب حنيفة وأمحد وإسحاق ، احلقنة : قال ذكرنا أ�ا مفطرة عند -1

وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيًضا عن مالك ، ونقله املتويل عن عامة العلماء ، وقال احلسن بن صاحل 
 وداود : ال يفطر.

يوسف ، وقال أبو لو قطر يف إحليله شيًئا فالصحيح عندنا أنه يفطر كما سبق وحكاه ابن املنذر عن أيب  - 2
 حنيفة واحلسن بن صاحل وداود : ال يفطر.

السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا ، وحكاه ابن املنذر عن الثوري واألوزاعي وأيب حنيفة ومالك  - 3
 وإسحاق وأيب ثور . وقال داود : ال يفطر . وحكاه ابن املنذر عن بعض العلماء .

ل دماغه أفطر على األصح عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لو صب املاء أو غريه يف أذنيه فوص -4
 واألوزاعي وداود : ال يفطر إال أن يصل حلقه .

ولو داوى جرحه فوصل الدواء إىل جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطًبا أو يابًسا ، وحكاه  - 5
طر إن كان دواء رطًبا وإن كان يابًسا فال ، وقال ابن املنذر عن أيب حنيفة ، واملشهور عن أيب حنيفة أنه يف

 مالك وأبو يوسف وحممد وأبو ثور وداود : ال يفطر مطلًقا.
ولو طعن نفسه بسكني أو غريها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غريه بأمره فوصلتهما أفطر عندنا.  - 6

 21 اجلانب اآلخر أفطر وإال فال . إىلوقال أبو يوسف وحممد : ال يفطر. وقال أبو حنيفة : إن نفذت الطعنة 
 
 

 

فاإلمساك عن  -أي الصوم  -ويتفق احلنفية مع الشافعية يف كثري مما ذكرناه أيًضا ، قال الكاساين : وأما ركنه 
األكل والشرب واجلماع ؛ ألن اهللا تعاىل أباح األكل والشرب واجلماع يف ليايل رمضان لقوله تعاىل : { ُأِحلَّ 

لَ  َتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم ُكْنُتْم ختَْ َلُكْم لَيـْ
َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلََن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلو  ا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

] ، أي حىت يتبني لكم ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر ، 187اْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر } . [ البقرة : 
] فدل 187َياَم ِإَىل اللَّْيِل } [ البقرة : مث أمر باإلمساك عن هذه األشياء يف النهار بقوله تعاىل : { ُمثَّ أَِمتُّوا الصِّ 

 أن ركن الصوم ما قلنا ، فال يوجد الصوم بدونه .
وعلى هذا األصل يتبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه ؛ ألن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري ، 
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عىن ال صورة ، وسواء كان وذلك باألكل والشرب واجلماع ، سواء كان صورة ومعىن ، أو صورة ال معىن ، أو م
بغري عذر أو بعذر ، وسواء كان عمًدا أو خطًأ ، طوًعا أو كرًها بعد أن كان ذاكرًا لصومه ال ناسًيا وال يف معىن 

 22الناسي ، والقياس أن يفسد وإن كان ناسًيا وهو قول مالك . 
كاألنف واألذن والدبر بأن   ويف العالج : قال : وما وصل إىل اجلوف أو إىل الدماغ من املخارق األصلية

استعط أو احتقن أو أقطر يف أذنه فوصل إىل اجلوف أو إىل الدماغ َفَسَد صومه ، أما إذا وصل إىل اجلوف فال 
شك فيه لوجود األكل من حيث الصورة ، وكذا إذا وصل إىل الدماغ ؛ ألن له منفًذا إىل اجلوف ، فكان مبنزلة 

 زاوية من زوايا اجلوف...
وصل إىل اجلوف أو إىل الدماغ من غري املخارق األصلية بأن داوى اجلائفة أو اآلمة ، فإن داواها بدواء  وأما ما

يابس ال يفسد ألنه مل يصل إىل اجلوف وال إىل الدماغ ، ولو علم أنه وصل يفسد يف قول أيب حنيفة ، وإن 
ا املخارق األصلية ؛ ألن الوصول إىل داواها بدواء رطب يفسد عند أيب حنيفة وعندمها ال يفسد ، مها اعترب 

 اجلوف من املخارق األصلية متيقن به ، ومن غريها مشكوك فيه فال حنكم بالفساد مع الشك .
وأما اإلقطار يف اإلحليل فال يفسد يف قول أيب حنيفة ، وعندمها يفسد ، وأما اإلقطار يف قبل املرأة فقد قال 

 23ألن ملثانتها منفًذا فيصل إىل اجلوف كاإلقطار يف األذن . مشاخينا : إنه يفسد صومها باإلمجاع ؛ 
 
 
 

 
ويف كتب احلنابلة : أنه يفطر بكل ما أدخله إىل جوفه أو جموف يف جسده كدماغه وحلقه وحنو ذلك مما ينفذ 

إىل معدته إذا وصل باختياره وكان مما ميكن التحرز منه ، سواء وصل من الفم على العادة أو غري العادة  
لوجور واللدود أو من األنف كالسعوط ، أو ما يدخل يف األذن إىل الدماغ أو ما يدخل من العني إىل احللق كا

كالكحل ، أو ما يدخل إىل اجلوف من الدبر باحلقنة ، أو ما يصل من مداواة اجلائفة إىل جوفه أو من دواء 
فأشبه األكل ، وكذلك لو جرح نفسه أو املأمومة إىل دماغه فهذا كله يفطره ألنه واصل إىل جوفه باختياره 

جرحه غريه باختياره فوصل إىل جوفه ، سواء استقر يف جوفه أو عاد فخرج منه ، وهبذا كله قال الشافعي ، 
وقال مالك : ال يفطر بالسعوط إال أن ينزل إىل حلقه ، وال يفطر إذا داوى املأمومة واجلائفة ، واختلف عنه يف 

 24 يصل إىل احللق منه شيء ، أشبه ما مل يصل إىل الدماغ وال اجلوف . احلقنة واحتج له بأنه مل
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 1014/ 2) بدائع الصنائع : 23( 23

 
96/ 3ي ، البن قدامة : ) المغن24( 24  

 

                                                 



وقال : فإن قطر يف إحليله دهًنا مل يفطر به سواء وصل إىل املثانة أو مل يصل ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال 
 25الشافعي : يفطر. 

 وقال : ومن استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فال شيء عليه .
بن مسعود وابن عباس أن القيء ال يفطر ، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال : (( ثالث وحكي عن ا

 ال يفطرن الصائم : احلجامة والقيء واالحتالم )) وألن الفطر مبا يدخل ال مبا خيرج.
ا فليقض واستدل القائلون بالفطر حبديث أيب هريرة : (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عامدً 

)) قال الرتمذي : هذا حديث حسن غريب ، ورواه أبو داود وصححه احلاكم على شرط الشيخني ، وردوا 
احلديث األول وقالوا : إنه غري حمفوظ يرويه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف يف احلديث ، قاله 

 الرتمذي.
والبخاري وأبو داود ، وجزموا بأنه غري حمفوظ ،  واحلديث الثاين الذي استدل به القائلون بالفطر أنكره أمحد

 26وقال النسائي : وقفه عطاء على أيب هريرة . 
__________ 

 
 

 مذاهب العلماء في الحجامة :
ذكر النووي أن مذهب الشافعية : ال يفطر هبا ال احلاجم وال احملجوم ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن 

خلدري وأم سلمة وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والشعيب والنخعي عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد ا
 ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغريهم .

وقال مجاعة من العلماء : احلجامة تفطر وهو قول علي بن أيب طالب وأيب هريرة وعائشة واحلسن البصري وابن 
ة ، قال اخلطايب : قال أمحد وإسحاق : يفطر سريين وعطاء واألوزاعي وأمحد وإسحاق وابن املنذر وابن خزمي

 27احلاجم واحملجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . وقال عطاء : يلزم احملتجم يف رمضان القضاء والكفارة . 
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 آراء األئمة املعاصرين يف مسائل العالج يف حق الصائم :
 : -رمحه اهللا -رأي الشيخ حممود شلتوت -1

 : احلقن كلها ال تفطر . 28به الفتاوى " قال رمحه اهللا يف كتا
واملعدة هي حمل  -وحقيقتهما دخول شيء من احللق إىل املعدة  -وإذا كان من حمظور الصوم األكل والشرب 

الطعام والشراب من اإلنسان وقالوا : إ�ا كاحلويصلة للطائر والكرش للحيوان, كان املبطل للصوم ما دخل فيها 
ا أم غري مغذٍّ ، وال بد من املنفذ املعتاد ، ومن أجل هذا فما دخل اجلوف ، ولكن خبصوصها سواء أكان مغذيً 

 مل يصل إليها ال يفسد الصوم .
فاحلقنة الشرجية يدخل هبا املاء إىل اجلوف ، ولكن ال يصل إليها فال تفطر ، واحلقن اجللدية أو العرقية يسري 

تفطر ، نعم قد حيدث بعضها نشاطًا يف اجلسم وقوة عامة  أثرها يف العروق وال تدخل حمل الطعام والشراب فال
، ولكن ال تدفع جوًعا وال عطًشا ، ومن هنا ال تأخذ حكم األكل أو الشرب وإن أدت شيًئا من مهمته ، 

وإذا كان هذا هو األصل يف اإلفطار وكانت احلقن جبميع أنواعها ال تفطر الصائم فإن أقماع البواسري أو مرامهها 
تحال أو التقطري يف العني ، كل ذلك ال تأثري بشيء منه على الصوم ، فهو ليس بأكل يف صورته وال يف أو االك

 معناه ، وهو بعد ال يصل إىل املعدة حمل الطعام والشراب " .
 
 

 

 رأي الشيخ سيد سابق : -2
ت اجللد فإ�ا وإن قال : " احلقنة مطلقا سواء أكانت للتغذية أم لغريها ، وسواء أكانت يف العروق أم حت

 وصلت إىل اجلوف ، فإ�ا تصل إليه من غري املنفذ املعتاد " .
وقد سبقهما إىل هذا الرأي ابن تيمية ، حيث قال فيما نقله عنه الشيخ سيد سابق يف كتابه فقه السنة : أما 

العلم ، فمنهم من مل يفطر  الكحل واحلقنة وما يقطر يف إحليله ومداواة املأمومة واجلائفة فهذا مما تنازع فيه أهل
بشيء من ذلك ، ومنهم من فطر باجلميع ال بالكحل ، ومنهم من فطر باجلميع ال بالتقطري ، ومنهم من ال 

 يفطر بالكحل وال بالتقطر ، ويفطر مبا سوى ذلك.
لذي مث قال مرجًحا الرأي األول : واألظهر أنه ال يفطر بشيء من ذلك ، فإن الصيام من دين اإلسالم ، ا

 حيتاج إىل معرفته اخلاص والعام .
فلو كانت هذه األمور مما حرمها اهللا ورسوله يف الصيام ويفسد الصوم هبا لكان هذا مما جيب على الرسول بيانه 

 136) الفتاوى ، ص 28( 28

 

                                                 



، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه األمة كما بلغوا سائر شرعه ، فلما مل ينقل أحد من أهل العلم عن النيب 
لم يف ذلك ال حديثا صحيًحا وال ضعيًفا وال مسنًدا وال مرسًال ، علم أنه مل يذكر شيًئا من صلى اهللا عليه وس

وكذلك احلقنة ال تغذي بل تستفرغ ما يف البدن ، كما لو شم شيًئا من املسهالت أو  -إىل أن قال :  -ذلك 
 فزع فزًعا أوجب استطالق جوفه ، وهي ال تصل إىل املعدة .

  املعدة يف مداواة اجلائفة واملأمومة ال يشبه ما يصل إليها من غذائه.والدواء الذي يصل إىل
إىل أن قال : فالصائم �ي عن األكل والشرب ؛ ألن ذلك سبب التقوى , فرتك األكل والشرب الذي يولد 

وال ما  الدم الكثري الذي جيري فيه الشيطان إمنا يتولد من الغذاء ال عن حقنة وال كحل ، وال ما يقطر يف الذكر
 29يداوى به املأمومة واجلائفة . اهـ 

 
 

 

 اإلغماء وزوال العقل وأثرهما على الصوم :
, وأغمي عليه عرض له ما أفقده احلس واحلركة فهو مغمى عليه ، 30اإلغماء يف اللغة فقد احلس واحلركة لعارض

دواء حلاجة أو أكره على ومن زال عقله بسبب غري حمرم كمن جن أو أغمي عليه أو زال عقله مبرض أو بشرب 
شرب مسكر فزال عقله ففي هذه احلاالت ال يلزمه الصوم ، ونقل النووي عن املزين أنه يصح صوم املغمى عليه 

 . واختلفوا يف وجوب القضاء عليه.31وإن كان ال يلزمه الصوم على القول األخري أيضا ألنه غري مكلف .
 اء استغرق مجيع رمضان أو بعضه.قال النووي : جيب القضاء على املغمى عليه سو 

قال : وحكى األصحاب وجًها عن ابن سريج أن اإلغماء املستغرق جلميع رمضان ال قضاء فيه كاجلنون ، وكما 
ال جيب عليه قضاء الصالة ، قال : هكذا نقل اجلمهور عن ابن سريج ، ونقل البغوي عنه أنه إذا استغرق 

يه . قال : واختار صاحب احلاوي قول ابن سريج هذا يف أنه ال قضاء اإلغماء رمضان أو يوما منه ال قضاء عل
 32على املغمى عليه ، مث قال : واملذهب وجوب القضاء عليه . 

 مث قال : ومن زال عقله مبرض أو بشرب دواء حلاجة أو بعذر لزمه
 قضاء الصوم دون الصالة ، كاملغمى عليه.

 247،  244/ 3) فقه السنة : 29( 29
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 لى الصوم :وأخريًا التخدير وإجراء العمليات وأثرمها ع
,عن طريق احلقن ، وقد سبق أن بينا مذاهب العلماء يف 33التخدير يف الطب عملية إفقاد اإلحساس باألمل

احلقن على اختالفها ، وأ�ا على رأي املتأخرين من حمققي العلماء أ�ا ال تفطر ، فينقاس عليها حقن التخدير 
ول الطعام املعتاد بالطرق االعتيادية طيلة النهار فإن صومه ، ومن مث فإن العمليات اليت ال حيتاج صاحبها إىل تنا

صحيح ، وهو رأي املزين ، وال قضاء عليه وهو مذهب ابن سريج وصاحب احلاوي اإلمام أيب احلسن املاوردي 
 ، وقال النووي :

إىل تعاطي ما  " قال أصحابنا جيوز شرب الدواء املزيل للعقل للحاجة ، وقال : ولو احتيج يف قطع يده املتآكلة
فاقة يزيل عقله فوجهان : أصحهما جوازه ، وقال : وإذا زال عقله واحلالة هذه مل يلزمه قضاء الصلوات بعد اإل

 34ألنه زال بسبب غري حمرم " 
أما صحة الصوم وقضاؤه فقد سبق بيانه وذكرنا مذاهب العلماء يف صحة صومه وحكم القضاء ، وأن األصل 

غماء , وقد بينا حكم صوم املريض قبل هذا يف أول البحث ويف أثنائه ، فال نعيد الذي ينقاس عليه هو اإل
 القول فيه .

 
 

 خالصة البحث
أوًال : الصوم عبادة عظيمة شرعها املوىل عز وجل ملصلحة اإلنسان ، حيث تنمي فيه روح املراقبة اليت هي 

 مشكاة احلياة الفاضلة وسبب كل نعمة مادية وأدبية .
ذلك فإن الصوم كان مفروًضا على مجيع األمم ، وهو ما أثبته البحث االستقرائي ، فتصريح القرآن ثانًيا : ك

 الكرمي به فيه إعجاز علمي ظاهر.
ثالثًا : ملا كان الصوم فيه بعض املشقة ، ومن الناس من يتفق أن يكون مريًضا أو أن يكون على سفر ، والسفر 

شيًخا كبريًا طاعًنا يف السن هرًما يضره اإلمساك عن الطعام والشراب قطعة من العذاب ، ومن الناس من يكون 
، ومن النساء من تكون طامثًا أو نفساء ؛ فاقتضت حكمة اهللا ورمحته أن خيفف وطأة الصيام عن هؤالء ، 

 فأباح هلم الفطر يف أيام السفر واملرض ، ويصومون بدًال عنه أياًما أخرى يف غري رمضان.
من األعذار املسقطة للصوم ، وعرفوا املرض بأنه ما خرج به اإلنسان عن حد الصحة من علة ،  رابًعا : املرض

أو هو الذي خياف أنه يزداد بالصوم أو ما خياف منه اهلالك ، وقال مجهور العلماء : إذا كان به مرض يؤمله 

) المعجم الوجیز مادة (خدر)33( 33  
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 ويؤذيه أو خياف متاديه أو خياف تزيده صح له الفطر.
 صح صومه ، وهو الرأي املختار وهو رأي مجهور العلماء. خامًسا : املريض إذا صام

 
سادًسا : أمجعت األمة على حترمي الطعام والشراب على الصائم وضبط العلماء الداخل املفطر : بالعني الواصلة 
من الظاهر إىل الباطن يف منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم ، والباطن الواصل إليه هو : ما يقع عليه اسم 

ف أو ما يعترب معه أن يكون فيه قوة حتيل الواصل إليه من دواء أو غذاء ، وهو باطن الدماغ والبطن اجلو 
 واألمعاء واملثانة يف قول مجهور العلماء .

سابًعا : وقد اختلف العلماء يف مجلة من املسائل كاحلقنة والسعوط والتقطري يف اإلحليل ، ودواء اجلروح إذا 
 ف واحلجامة .وصل إىل الدماغ أو اجلو 

ثامًنا : ذهب املعاصرون من العلماء ومنهم الشيخ شلتوت شيخ األزهر األسبق والشيخ سيد سابق ، وسبقهما 
 شيخ اإلسالم ، من ابن تيمية ، إىل أن احلقن جبميع أنواعها غري مفطرة ، وبه نأخذ .

بقصد العالج مما اختلف العلماء فيه ،  تاسًعا : اإلغماء وزوال العقل بغري تعد ، وتناول األدوية املزيلة للعقل
فقد ذهب مجهور العلماء إىل أن تناول األدوية املغيبة للعقل جائز وال يلزمه الصوم ويلزمه القضاء ، وقال املزين 
: يصح صومه ، وقال ابن سريج : ال يلزمه القضاء ، وبه نأخذ. وعليه فالتخدير باحلقن وإجراء العمليات اليت 

ها إىل تناول الطعام بالطرق االعتيادية عن طريق الفم ، ولو تناوهلا من طريق احلقن ولو مغذية ال ال حيتاج صاحب
 جيرح صومه وال يلزمه القضاء... واهللا أعلم .

 وهذا ما تيسر لنا مجعه يف هذه العجالة .
صلى اهللا وسلم على أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به إنه مسيع جميب ، وأن يتقبل عملنا وجيعله خالًصا لوجهه ، و 

 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 د.. عبد اهللا حممد عبد اهللا

 


