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مقدمة

ا�مد هللا رب العا��، وا�صالة وا�سالم � سيد ا�رسل� �مد بن عبد اهللا و� آ� 

وصحبه الطي�� الطاهر�ن، أما بعد.
�  فهذا �ع �ا تفرق من �م من فقهائنا ا�شافعية ر�هم اهللا تعا� حول ا�فطرات �ٌ

ُ َ� ُ ِا�عا�ة، وما حاولت بفه� ا�ضعيف إ�اقه ب�المهم، �ا �شتد ا�اجة إ� معرفة ُ
ً

ِحكمه، سائال اهللا تعا� أن ينفع� به و�نفع به غ�ي من ا�سلم�، آم�. ِ
ُ ُ و�نت قد أرسلت ما �عته إ� فضيلة ا�شيخ د. � بن إسماعيل القدي� إلبداء ُ

ً َُ ُ ُ ا�الحظات، فنظم �لص ما �عت، والحظ عليه، فجعلت ما �عته تعليقا � نظمه، َ

نفع اهللا بعلمه،، آم�.

�يب �يب عبد اهللا
(١)

منتصف شعبان ١٤٤٠ه

ُ ُ ُ
١) أعدت قراءتها وأضفت إ�ها وصححتها � ١٥ شعبان ١٤٤١ه

y
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ْ �َ ِ� عباده ا�صـــــــــــيام فوجبَ ِ ِ
َ ِ� ا�ي عال به ا�صــــــــــــياُمَ

ْ ََ ُ ََ  مـــــا غردت سواجع ا�مــــــاِم�
َْ �( ١ ) َ ُْ ِ وحكمها � ا�شافعـــــــــية فرهَُ

ًٌ َ
ِ وهو حقا نبه   �ـــــــــــــــيُب

َ( ٢ ) �
ِِ بذهــــــ� ا�ق� ا��ــــــيل

� ُ �ُ و� ا�صـــــباح �مد القوم ا��ىَ

 

َ ْْ َ ً ِا�مد هللا ا�ي قدمــــــــــا كت  بُ ِ
ُُ ِ  ثم صـــــــــــــالة اهللا وا�سال م�

ِ  م ِِ  وآ� وصــــــــــــــحبه ا�كرا ِ
ٌْ َ َ   و�عد، ذي �ســــائل معـــــا� ةَُ

َُ َ ُْ َ َ   نظمت ما �عه �ـــــــــــــي بُ
َ ََ َ ُ

ِ  وزدت بعض �ظر قلــــــــــــيل ٍ
  فهو كما تـــرى، ومن قــــرأ درىََ

 

ُ ٌ ٌْ ََ ِمداعة وشـــــــــــــ�شة معسلهَ ِ
ْ ُ ُُ ٍِ بــــــــفــــــــمه ودبر أو القبلُ

�ُُ ِِ ألنه �لجــــــوف ذو تـــــــوصلّ

َُ ُْ ُ ْ� ٍ�ـــــاخ ر�و وا�خـــــان أ�ملهَ
ْ ٌُ ِ  كذا ا�حاميل ومنظار وصـــــــل�

ٌ َْ ِ  والفطر واقع بفحص مهــــــــبْ�ُ ٍِ


  األول: ما ال يفطر مع ا�كراهة:

ٌَ ُ�ُ �كــــــــــــروهة، و� ال �فطرََ
َُ ََُ �ُ تذوق الطعـــــــــــــاِم وا�عطر�

١) فعل أ�ر من الفعل (رأى).
٢) تواضع من ا�اظم وفقه اهللا، و�ال فهو �ن يصدق فيه قول القائل:ٌ

ُ َ
ِ  تراه من ا��ِء �يل جسم    ..  عليه من توقده د�ل ِ ٍ

ُ ُ ُ   إذا �ن الف� ضخم ا�عا�   ..  فل�س ي�ه ا�سم ا�حيلُ
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ا�الث: ماال يفطر وال ي�ره ول�س خالف االو�:

ُ
ِ و�ا�جامة �ا تمـــــــثـــــــيل

َْ ٌُ ُ ُ
 أو� ف��ه خــــــروج من خالف

ُ تـــــــ�ع با�م وا�حلـــــــيل��ٌ
ْ ُ لــــ�س مفطرا، ول�ن ذو خالفً

ْ َُ ِ ووضعه �لصــــــــــقات ا��يةُ
ْ ِ ل�س به فطر وال كــــــــــــراهةٌْ ِ

ْ ُ َُ ِوضــــع ا�راهم ووضـــــع األدو�ةَ
ََ ٌ ِ  كـــــذا ا�ي �رطب شفاهـــــهَُ ِ


ُ ُ َْ �َ وخـالـف ا�ـجـة، وهـو ذو مـقــامُ

َْ َ َُ ِ  وخـلف هـذا القـــــــول ال يـقر�ُُ
َ َُ ِ  و�الـقـواعــد لـذا انتصـــــــارَ ِ

ْ ُ ٌ َ � ِِمـؤ�ـدات، خـذ بـه وانـــتــخـبُ
ُ ُّ ُ ِ  وغــ�ه لــلفــطــر ال �ــصــلُ

ُ   حظ، ول�ن دون ما من قـــبل �ْرٌَ
َ ْ ُ ٍِ  إذ �ط مفطر �ــــــــــــثله أ�ُ

ْ ِ  جوفا من ا�نفذ مفتوحا حصـــــلًً
ُْ ُ

ِِ  وزد عليه بعض تفصــــــيل دري ٍ
َُ   ال �ر، أو إن ي�ن �يــــــــــاٌ

ًَ ْ ِ  و�م يفق �ـــــــــو �ظة وذا ا��ُ
َََ ُ   لــــــــ�س كمن جن وال من ناما�َ

ُْْ ُ ٌْ ِوقطرة � األذن �فسد ا�صـــــــيامُ ِ
ُ ِوقــطـــــرة � الـعيـن ال تــضـر�ُ

َُ َ و�بـــر لـــــيــس بـهــا إفــطـارٌَ
ُ ِوذا األصــح،ونـصـوص ا�ــذهـبُّ

ُ َ ُ ِو�ـعضـهـم مـا � الـور�ــد يبــطل ُُ
ُ �ْ َ  وذا قــــــوي ولــه مــن ا�ــظـرّ
ََ  ومــا ســـواه ال �ــا� ا�ــذهــباُ

ْ َ �َ َ  فإنهــم قــد شــرطــوا فيمـا وصل َ
ُ � ِ وا��م � ا�خدير مـــــثل اإلبرُ ِ

َُ ُ  فإن يك ا�خدير �وضــــــــــعيا�
َ ً ُ ََ ِ واســـتغرق ا�ــهار كــال أبــطال�

َ َ ِ � ح�م اإلغمـاء �ى من صـامــاَ

ا�ا�: ما ال يفطر وهو خالف االو�:
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

�اخ ا�ر�و

ا�سيجارة 

ا�داعة (ا�ش�شة)

ا�حاميل

ا�قن ا��جية

� ع� تدخل من القبل أو ا�بر

منظار ا�عدة

� ع� تدخل ع� األنف والفم

القسطرة ا�و�ة

تذوق الطعام

شم ا�روائح العطر�ة

ا��ع با�م

يفطر

تفطر

تفطر

تفطر

تفطر

تفطر

تفطر

تفطر

تفطر

ال يفطر

ال يفطر

ال يفطر

ُ ُ ْْ ْ ِ�للت أجـــــــزاؤه الفطر احتذيُُ
َُُ ُ ٍِ  كشــــــــمة والقات حيث يوضعّ

ْ ِ  إن سار �لجوف، و�و ســـــهوا فعلًََ
َُ ُ ِ  دخول � مـــــنه �يه ثــــــ�تاْ

َْ َ َ َ ْْ ِ  فعـــــــــدم القصد لفطر ما منعُ ٍِ
ْ
ِ  عليه واآلل وصــــــــحبه ا�كرام ِِِ

ٌَْ َ َُ ا�ي�ُ ا�ر�ق  بلع  إن  ِوعلك 
َ ُُ ٍِ كحبة �ت ا�لســــــــــان توضعَ

ْ ُْ ِ ثم ا�سباحة بها الفطر حصـــــــلُ�
ُ(١) َُ ْ

ِ ومــثل ذا معجون االســـنان مَ�
َْ �ْ َ ُ

ٍ ألنه عـــــــــــن غ� مأذون و�ع ِ
ْ ُ ِ تم ا��م با�صــــالة وا�ســـــالم�



١) بتخفيف ا�مزة �لوزن.
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١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

أخذ ا�م �لتحليل

ا�جامة

وضع ا�راهم واألدو�ة ا��ية

وضع ا�لصقات ا��ية

قطرة األذن

قطرة الع�

اإلبر

ا�خدير

العلك

ا�بة ال� توضع �ت ا�لسان
القات وا�شمة�

ا�سباحة

معجون األسنان

ما يتخلل ب� األسنان

استعمال دواء مع ا�يض

ال يفطر

ال تفطر

ال يفطر

ال يفطر
ا�عتمد تفطر، مقابله: ال تفطر، وهو قوي.�

ا�عتمد ال تفطر، وقال بعض ا�شافعية

 ا�عا��ن: تفطر.

فيها خالف، واألقوى: ال تفطر.
يفطر إذا �ن �يا واستغرق �يع ا�هار.ً

يفطر إن �لل منه �ء وابتلعه.

تفطر �كونها تتحلل وتدخل مع ا�ر�ق.

يفطران إذا �لال ودخال مع ا�ر�ق.

تفطر إذا وصل ا�اء إ� ا�وف.

ال يفطر إال إذا اختلط مع ا�ر�ق واب�تلعه.
ً

يفطر إذا ابتلعه عمدا.

جائز.
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ْ ِ� عباده ا�صـــــــــــيام فوجبَ ِ
ِ  � ا�ي عال به ا�صـــــــــــياُمَ

  ما غردت ســــــــــواجع ا�ماِم�

ْْ ِا�مد هللا ا�ي قدما كــــــــــتبً
ُُُ َ ّ  �م صـــــــــــــالة اهللا وا�سالم�

ِِ وآ� وصـــــــــــــــحبه ا�كرام  ِ

ابتدأ ا�اظم حفظه اهللا نظمه �مد اهللا تعا� وا�صــالة وا�ســالم � رسو�  وآ� وصحبه 
ٌ � ا�كرام، مبديا براعة استهالل، بأن اهللا تعا� �ع ا�صـــــيام، وهو ��عة قديمة � األ�م ً

ا�سـابقة، كما قال تعا�: (يا أيها ا�ين آمنوا كتب علي�م ا�صـيام كما كتب � ا�ين من 

قبل�م لعل�م تتقون).

َْ وحكمها � ا�شـــــــــــافعية فرهَ
ٌ َ

ِ  وهو حقا نبه   �ـــــــــــــــيُب

ِ  بذه� ا�ق�ـــــــــــــ ا��يل
� ُُ   و� ا�صــــباح �مد القوم ا��ىَ

  

ٌْ و�عد، ذي �ســــــــــائل معا�ةُ
ُ  نظمت ما �عه �ــــــــــــــيبُ

ِ وزدت بعض نظر قلـــــــــــــيل ٍ
َ

 فهو كما تــــرى، ومن قــــرأ درى

 
ً ُ كنت قد �عت أقوال فقهاء ا�شافعية حول ما �سـ� بـ(ا�فطرات ا�عا�ة) قاصدا بها نفع ُ

نف�ـ وأمثا� من الطلبة، ثم أرسلتها إ� ا�اظم الفاضل ل�اجعها، و�تحف� بمالحظاته، ُ
ً ًً ُ ُ َُ َ ُ فتكرم بنظمها، والحظ أشـياء، فجعلت نظمه أصـال، وما �عته تعليقا عليه، ســائال اهللا �

تعا� أن ينفع بذ�ك، ا� آم�.
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ُ ٌ ٌْ( ١ )
مداعة وش�شـــــة معســــــله

ُ ُْ ُ
ٍ�ـــــاخ ر�و وا�خـــــان أ�مله

 

أما �اخ ا�ر�و، فيفطر ا�صائم:

 قد أف� بذ�ك ا�كتور نوح القضـــاة مف� األردن، وهو شاف� ا�ذهب، ونص فتواه: (أخذ �
�ُ

ا�خاخ عن طر�ق األنف أو الفم مفطر؛ ألن ا�واء � هذه ا�خاخات يراد � ا�وصــول إ� 
(١). ا�رئ��، وهما من ا�وف) إلخ

( ٢ )
ما نصه: (�سـأل ا�اس   و� مناهل العرفان من فتاوى وفوائد ا�شيخ فضل بن عبد ا�ر�ن

عن استعمال ا�خاخة � ر�ضــان نهارا، هل يبطل ذ�ك ا�صــوم ؟ و�ن �يبهم باإلبطال، ً
و�وز استعما� �ل�ورة مع القضاء؛ ألن ا�واء وسط ا�خاخة ع� سائل تبخره اآللة عند ٌ�

االستعمال) اه

� ً وقد ســــــــألت عددا من األطباء عن �كونات هذه ا�خاخ، فقا�وا: إنه يتكون من ماء، ُ
وأ�ســـج� �ر�ز، و�واد دوائية تعمل � توسيع ا�شعب ا�وائية، وهذا ا�واء ي�ناول عن َُّ�

ٌ
طر�ق الفم، حيث يضع ا�ر�ض العبوة � فمه ثم يضـغط عليها �نطلق �ة إ� جوفه، وهذه 

ا�خة تتوجه ال�سـبة األ�� منها إ� رئ�يه وجزء �سـ� إ� معدته؛ و�كونه �سـ�ا قال بعض ً�
الفقهاء ا�عا��ن؛ يع� عنه وال يفسد ا�صوم.ُ

�
 إال أن ما ذكره فقهاؤنا من الفطر با�خاخ هو ا�ي �ري � تقر�رات ا�ذهب؛ أل�ر�ن:

١) أحد أسا�ب تدخ� ا�بغ، من�� � بعض ا�ول.

٢) اتبع ا�رابط:

https://www.aliftaa.jo/Question1.aspx?QuestionId=1389#.XLhovonXLcc

. ٣) (ص١٨٣)
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� �
– سواء وصـلت الع� إ�  األول: �نهم ذكروا أن ا�طن جوف - وهذا بال خالف � ا�ذهب 

ً
ا�هاز ا�نف� أو ا�ض� فال فرق؛ �كونها عينا وصلت إ� ا�وف من منفذ مفتوح.

�ً ا�ا�: و� ال�سليم بأن ا�زء ا�واصل إ� ا�هاز ا�ضـ� �سـ� جدا، فإننا ال �سـلم العفو ٌ
ٌ �� ِعنه، وقد قال الفقهاء: (�و بل خيطا بر�قه فرده إ� فمه وعليه رطو�ة تنفصــــــل وابتلعها ً ِ

��ُ ّ ـه أو �فافه؛ فإنه ال ي�، ُ ِفيفطر، �الف ما �و �م ي�ن � ا�يط ما ينفصل لقلته أو لع� ِ
(١)

اه كأثر ماء ا�ضمضة)

ُ �� أما ا�خان (ا�سيجارة) و (ا�داعة) فإنها تفطر ا�صائم: �

� ( ٢ : (ما فيه ع� كرا�ة ا��، يع� ا��باك، لعن اهللا من أحدثه؛ ألنه ٌ( ف� بغية ا�سـ�شدين

من ا�دع القبيحة، فإنه يفطر به)اه.

( ٣  و� رسالة وضوح ا�طالن با��م بعدم الفطر باإلبرة با�قن � نهار ر�ضان ما نصـه: (
� (�الف ما فيه ع� كرا�ة ا��باك فيفطر به؛ ألنه �كثافته تنفصل منه ع�)اه.ٌ

ُ وقال العالمة �مد بن أ�د بن عبد ا�اري األهدل: (ا�خان ا�ي ��ــــــب � ا�وصة �
(ا�داعة)، فإنه مفطر كما أفاد ذ�ك �ع متأخرون، ول�س ذ�ك كر�ح ا�خور ا�صـاعد من ٌ�

�و ا�جمرة؛ ألنه لقلته ال يتو� منه ع�، ف�ا جزم ا�شيخ ابن حجر بعدم الفطر به، �الف ٌ�
ٌ ا�خان ا�صـــاعد من ا�وصة ا�ســـماة با�داعة، فإنه يتو� منه ع�، وهو وسخ م�ا�م ٌٌ

(٤) ٌ
�شاهد، فال �ل تناو�ا �لصائم) اه.

و� الفتاوى �لعالمة � بن عمر باكث�: (ا��باك ا�ي ��ـــ�ه من ال خالق � مفطر بال 
�(٥)

اه شك؛ ألنه كث�)

. )فتح ا�ع� (ص٢١٦)

. (٣/٨٤) (

. ) (ص٢١)

. ) إفادة ا�سادة العمد �ح نظم ا�ز�د (ص٣٥٠)، وانظر �لفائدة عمدة ا�ف� وا�ستف� (١/٢٠٦)

. ) (ص٢٢١)
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ْ
ِبفمه ودبر أو القــــــــــــــــــبل ٍِ

�� ُ
ِِ  ألنه �لجــــــوف ذو تـــــــوصل

ْ كذا ا�حاميل ومنظار وصــــــــلُُ
ٌ ٍ والفطر واقع بفحص مهـــــــــبْ�ُ

�ُُ أما ا�حاميل و� ما يدخل من القبل أو ا�بر فإنها تفسد ا�صوم، ومنظار ا�عدة ي�ون ع� ُُ�
َ ُ� �ٌ ٍالفم سواء بمواد دهنية �سـهل وصو� إ� ا�عدة أم ال، ف� ا�ال� يفسـد ا�صــوم؛ ألنه ع� ُ ٍ

ٍوصلت إ� ا�وف من منفذ مفتوح، ومثله هذا ح�م ا�نظار ا���.

ٌ
  ومثله ما يدخل ع� األنف، فإنه يفسد ا�صـوم؛ ألنهما أعيان واصلة إ� ا�وف، من منافذ 

مفتوحة:

قال العالمة ابن حجـــر ا�يت� � ا�حفة (٣/٦٢٧) مع عبارة ا�نهاج: ((وا�قط� � باطن 
ٌَُ ٍٍاألذن واإلحليل)، وهو: �رج بول ول�، و�ن �م �اوز ا�شـــفة وا�لمة (مفطر � األصح) َ

ً ُ �ُُ ٍبناء � األصح: أن ا�وف ال �ش�ط كونه �يال، و�ذا يفطر بإدخال أد� جزء من أصبعه � ً
ُ ُُ دبره أو �بلها، بأن �اوز ما �ب غسله � االس�نجاء) اهُ

َ � ( ١ ؛ ألن القسطرة ا�و�ة إدخال أنبوب � ذكر ا�رجل ( وعليه: فالقسطرة ا�و�ة تفسد ا�صوم

أو فتحة ا�ول عند ا�رأة، �يث ي�ون أحد طرفيه داخل ا�ســم (ا�ثانة) واآلخر خارجه 

حيث �مع ا�ول � ك�س خاص.

ُ ًَ هذا األنبوب ا�ي يدخل إ� ا�ثانة إلخراج ا�ول، و�ب� أياما يفسـد ا�صـوم � يوم إدخا� ُ
ًُ ُ

ِإن أدخل أثناء ا�صوم، و� يوم نزعه إن نزع أثناء ا�هار، و� األيام ال� يب� فيها متصـال ال 
ً يفسد ا�صـوم، وهذا أخذا من قول فقهائنا ا�شـافعية ر�هم اهللا تعا�: (و�و ابتلع خيطا مثال ًً

ٌ � َ(٢) ُ ُ اه، ًَ با�ليل ثم أصبح صائما، فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر؛ ألن ابتالعه أ�ل ونزعه استقاءة)
ً ٍوقال اإلمام ا�ووي ر�ه اهللا تعا�: (و�و ابتلع خيطا � �لة من ر�ضـــــان فأصبح صائما ً

ُ ُ
و�عض ا�يط خارج فمه و�عضـه داخل جوفه .. و�ن ب� ا�يط �م تصـح صالته التصــا� 

(٣) ُ ُ اه� با�جاسة و�صح صومه)
ُ� ١) قال د. �مد ا�زحي� � ا�عتمد � الفقه ا�شاف� (٢/١٨٢): (إذا قطر � اإلحليل أو � قبل ا�رأة فإنه يفطر).  ّ

. ٢) حاشية ا��وا� � ا�حفة (٤/٥٣٥)

. ٣) ا�جموع �ح ا�هذب (٢/١١)

10



�
ذكر ا�اظم حفظه اهللا تعا� �ا ال يفطر ا�صائم و�كنه �كروه أ�ر�ن:

األول: تذوق الطعام، قال العالمة ا�طيب ا��ـــ���: (و�ســـتحب أن يتحرز عن ذوق 
الطعام، خوفا من وصو� إ� جوفه، أو تعاطيه لغلبة شهوته) اه.(١)ً

 ل�ن �و احتاج إ� �ضــغ الطعام لطفله أو غ�ه و�م �د غ�ه يقوم مقامه فال كراهة، وال 
� ًُ ُ ِكراهة أيضا: � ذوق �و الطعام لغرض إصـالحه �تعاطيه، و�ن �ن عنده مفطر غ�ه؛ ألنه ٌ

(٢)
. قد ال يعرف إصالحه مثل ا�صائم

( ٣ )� : (ال ي� وصول ر�ح با�شم، و�ذا من ّ ٍوا�ا�: ا�عطر، أي: ا�طيب، ف� بغية ا�س�شدين
ً

الفم كرا�ة ا�خور أو غ�ه إ� ا�وف و�ن تعمده؛ ألنه ل�س عينا)اه.

ُ ُ� �  و�ذ�ك ي�ره � شم الطيب وا�ر�ان، وال �سـن � ا�طيب و�و � يوم ا�معة، قال العالمة �ُ
�َ ُ ً� ٍِا�شـــــهاب ا�ر��: (تقديما �لن� ا�اص � ا�طيب فيه العام، كما �و وافق يوم عيد يوم ّ ِ

(٤)
اه، وهذا الفرع �ا يندرج �ت قاعدة تقديم ا�انع � ا�قت�. اس�سقاء)


  األول: ما ال يفطر مع ا�كراهة:

ٌَ ُ
ِ�كـــــــــــــروهة و� ال �فطُر

ُ�ُ تـــــــــــــذوق الطعاِم وا�عطر�

 

. ١) مغ� ا�حتاج (٢/١٦٨)

. ٢) حاشية ال��� (٥/٦٦٠)

. (٣/٨٤) (٣

. ٤) حاشية ا�روض (١/٤٢٢)
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أما ا��ع با�م فال يفسـد ا�صــوم قياسا � ا�جامة، و� ال تفســده � مذهب سادتنا ً
ً ً(١)

. ا�شافعية وفاقا �لجمهور، وخالفا �لحنابلة
َ

(٤) (٣) ، و� (٢) ، وهو ا�عــــتمد � ا�حفة وا�هاية نعم ا�جامة خالف األو� كما � ا�جموع
ٌ (٥)

: �كروهة. ا�روضة

� ٌُ َ ثم راجعت كتب ا�نابلة، فوجدت أنهم يقو�ون: إن تعليل ا�فطـ� با�جامة تعـبدي، فال ُ

يقاس عليه غ�ه.ُ

 قال د. القعي� حفظه اهللا: (وهذه من ا�فـــــردات، والعلة فيها تعبدية، فال يقاس عليها ُ
اه.(٦) ا��ع، وال الفصد، وال ا��ط)

ْ(٧) اهُ ٍ و�ا قال العالمة ا�كردي: (أما الفصد فلم أقف � خالف � الفطر به)

ً
 وعليه: فا��ع با�م وأخذ ا�م �لتحا�ل ي�ب� أن ي�ون عدم الفطر به اتفاقا.

و�راد ا�اظم حفظه اهللا تعا� بـ(ا�حليل) أخذ ا�م �حليله � أثناء ا�صوم.�

ا�ا�: ما ال يفطر وهو خالف األو�:

ُ
ِو�ا�جامة �ا تمـــــــثــــــــيل

ْ ٌُ ُ
  أو�، ف��ه خـــــروج من خالف

ُ ٌ
تـــــــ�ع با�م وا�حلـــــــيل

ْ  لـــــ�س مفطرا ول�ن ذو خالفً

: ١) ا�وا� ا�سابغات (ص٢٣٢)

. (٦/٣٦٤) (٢

. (٣/٦٤٠)(٣

. (٣/١٧٤)(٤

. (٢/٣٥٧)(٥

٦)ا�وا� ا�سابغات (ص٢٣٢)

٧)ا�وا� ا�دنية (٢/١٢٢)
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ُ ذكر ا�اظم حفظه اهللا تعا� � هذا القسم أ�ورا ال تفطر وال ي�ره تعاطيها أثناء ا�صوم، بل ً
ٌ

ول�ست خالف األو�؛ إذ ل�س فيها ما يقت� ذ�ك، وهذه نصوص توضح حكمها:

: (فال ي� وصول ا�هن ب��ب ا�سام)اه.�(١) قال اإلمام ا�ووي � ا�نهاج

ُ ( ٢ : (فال ي� وصول ا�هن) إ� ا�وف ب��ب ا�سـام و� �(  قال العالمة ا�طيب ا�����
َ ثقب ا�دن ..كما �و ط� رأسه أو بطنه به، كما ال ي� اغ�ســا� با�اء ا�ارد و�ن وجد � أثرا ً�َ

بباطنه �امع أن ا�واصل إ�ه ل�س من منفذ)اه.

 وأفتت دار اإلفتاء األردنية - و� تل�م ا�ذهب ا�شــاف� ��ا - بعدم �ر ا�لصــوقات ًُ
، و�ذا �رطب ا�شفاه ال يفسد ا�صوم؛ لعدم وصو� إ� ا�وف.ُ(٣) ا��ية

ا�الث: ماال يفطر وال ي�ره ول�س خالف 

األو�:

ْ َ ووضعه �لصـــــــــــقات ا��يةُ
ْ   ل�س به فطر وال كـــــــــــراهةٌ

ْ وضــــع ا�راهم ووضـــــع األدو�ةُ
ْ
 كذا ا�ي �رطب شـــــــــــفاهه

. ١) (ص٥٧)

. ٢) مغ� ا�حتاج (٢/١٥٦)

٣) اتبع ا�رابط:

(https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=897#.XLhoYonXLcc
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�
ا�عتمد � ا�ذهب أن ما يدخل ع� األذن يفسد ا�صوم، 

ف� مغ� ا�حتاج �لخطيب: (وا�قط� � باطن األذن و�ن �م يصـل إ� ا�ماغ) اه، أي: �ا 

يفطر.

ٌ و� بغية ا�سـ�شدين ما نصــه: (قال � القالئد: (وأف� شيخنا فيمن دخلت � أذنه ذرة (١)
�

فآذته �واز إدخال ا�اء عليها، و�نه يفطر وعليه القضاء)اه.

(٢)
: (القطرة � األذن مفطرة، ألنها منفذ مفتوح)اه.  و� الفقه ا�نه�

 وأف� بعض ا�شــــــافعية بعدم اإلفطار بما يدخل من األذن، وهو رأي اإلمام الغزا� من �ُ

ا�شافعية، وهو من أشار إ�ه ا�اظم حفظه اهللا تعا� بقو�: (ا�جة).

ً ( ٣ : (وأتذكر قوال � ا�ذهب ا�شـاف� (  قال ا�سيد أ�د ا�شـاطري � �ح ا�اقوت ا�ف�س
(٤) ٌ ، قال ا�سيد أ�د ّ مقابل األصح: ال يبطل ا�صوم بوصول ا�اء إ� باطن األذن، وهو قول قوي

بك ا�ســ�� � �حه �كتاب األم: (سقطت � ال�ســاخ � األم �مة (ال) من عبارتها 

و�: (و�فطر بوصـول �ء إ� أذنه)، وأصــل العبارة: (وال يفطر بوصــول �ء إ� أذنه) 
ٌ � ل�ن هذا ا��ح �م يطبع، و�قق اآلن أن األذن منفذ غ� مفتوح)اه.ُ

(٥)
.  وانظر فتاوى ر�ضان، �لسيد عبد اهللا بن �فوظ ا�داد


َْ

وخالف ا�جة وهو ذو مقام
ْ ُ ُ
ِوقطرة � األذن تفسد ا�صيام

. (٣/٨٢) (١

. (٢/٨٤) (٢

(١/٤٦٢) (٣
�ُ ٤) لعل ا�سيد ا�شاطري ر�ه اهللا تعا� ير�د �نه: قوي من حيث تعليله، أما � ا�ذهب فهو خالف ا�عتمد.��

. ٥) (ص٨٥)
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ٌُ � ُ � ما نصه: (وقد أثبت الطب ا�ديث .. �نه ل�س �ألذن منفذ (١) ِ و� ا�قر�رات ا�سديدة
ِمفتوح) ا�وقطرة � الع� ال ت��ُُ

َْ ُ ُ  وخلف هذا القول ال �قر�ُ
ً   ا�عتمد � ا�ذهب أن الع� ل�ست منفذا مفتوحا إ� ا�وف، و�ا�ا� ال يفطر بقطرة ً�

فيها، و�و وجد طعمها � حلقه.

(٢)
ما نصـه:   و� رسالة وضوح ا�طالن با��م بعدم الفطر باإلبرة با�قن � نهار ر�ضـان

�� ٌ (إنما قا�وا بعدم الفطر � ذ�ك؛ ألن ا�واصل منه أثر ال ع�، فقد ع� بعضـــهم بقو�: (و�ن ٌ
وجد طعم ا�كحل �لقه)، أي: ا�كيفية ��الوة وضدها، و�عضــهم ع� بقو�: (و�ن وجد ُّ

�ون ا�كحل)، و�عضـهم قال: (أثر ا�كحل)، ووصول األثر فقط ال ي�ـ، كما �و وصل ا�ر�ح 

با�شـــــم إ� دماغه، أما �و وصلت ع� ا�كحل إ� حلقه و�و من عي�يه فيفطر كما �ح 
(٣)

اه. بذ�ك ا��قاوي � حاش�ته � ا�حر�ر)

ٌ �ٌ ( ٤ )ُ  ورأى بعض ا�شـــافعية ا�عا��ن أن الع� منفذ مفتوح، بناء � ما أث�ته الطب - كما ً
ّ

– ل�ن هذا ا�نفذ �شبه ا�سـام، و�ا فال يؤثر، قال ا�سـيد عمر ا��ـي � حاش�ته  تقدم 
ُ� ُ : (أهل ال��ــــ�ح ي�بتونه - أي: منفذ الع� -، وقد �اب: �نه �فائه وصغره (٥) � ا�حفة

ً ُ �لحق با�سام)اه، و�ا قال ا�اظم: "ال يقر مذهبا". �ٌ

. ١) (ص٤٨١)، ها�ش (١)

. ٢) (ص٢٠)

٣) انظر ما سيأ� من �م ا�سيد عمر ا��ي ر�ه اهللا تعا�.
ً ٤) انظر ا�قر�رات ا�سديدة (ص٤٨١)، ها�ش (١)، وفيه: (وقد أثبت الطب ا�ديث: أن �لع� منفذا مفتوحا)اهً�

. (١/٤٠٤) (٥
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حاصل األقوال � اإلفطار باإلبر ثالثة:

� األول: اإلفطار بها مطلقا، وهو ا�ي أف� به كث� من فقهاء ا�شافعية � ح�ـ�وت، وألف ًٌ
ً ُ وا� شـي� العالمة سـا�م بن سـعيد ب�� ر�ه اهللا تعا� رسـالة � ا�رد � من قال بعدم ُُ

ا�فط� بها، ســــماها: (وضــــوح ا�طالن با��م بعدم الفطر باإلبرة با�قن � نهار �
ً ر�ضـان)، وطبعت مذيلة برسالة أخرى بعنوان: (ح�م اإلبرة � نهار ر�ضـان)، �لشـيخ ُ

�
ٍ�مد عوض بن طاهر باوز�ر، جاء فيها بعد نقوالت عن فقهاء ا�ذاهب: (و�هذا يتضـح: أن 

ٌ ا�واء ا�عطى �لصــائم بواسطة اإلبرة مفســد �لصــوم � ا�ذاهب األر�عة سواء �ن � َ

العضالت أو ا�ور�د أو �ت ا�� أو قناة ا�خاع، وسواء �ن �لتغذية و�لتقو�ة و�كثار ا�م، 

أو �خدير األعصاب أو لعالج �رض)اه

ً
وا�ا�: عدم اإلفطار باإلبر مطلقا، و�ن قال بذ�ك العالمة �مد بن ســـا�م ا�يحا� ر�ه 

ٍاهللا تعا�، ونص �مه: (وا�قنة: اإلبرة � العضــد والفخذ و� � ��ن من ا�ســـم ال �
(١) َ َ اه.َ ِتفطر، و�ن ان�� ا�واء منها إ� ا�سد �ه و�ن وجد طعمه � �سانه)

(٢) ً
. وقال به أيضا د. �مد حسن هيتو

و�القواعد �ا انتصــــــــــــــاُر
ْ ٌ ِِ�ؤ�دات، خذ به وانــــــــــتخبُ

ُ ُّ ُ   وغ�ه �لفطــــــــــــر ال �صلُ
ٌ

ِ  حظ ول�ن دون ما من قبل �ــــر
ِ  إذ �ط مفطر �ــــــــــــثله أ�ُ ٍ

ْ ِ  جوفا من ا�نفذ مفتوحا حصـــــلًً
  وغ�ه �لفطــــــــــــر ال �صلُّ

ُ و�بـر �ــس بهــــــا إفـطــــــارٌ
ِ وذا األصح، ونصــوص ا�ذهــــبُ

ُ
و�عضــــهم مـا � الــور�د يـبـطل 

ُ  وذا قـوي ولـه مـن الـــــــــنـظْر�

 ومــا ســـواه ال �ـا� ا�ــذهـبــاَُ
ْ

 فإنهم قد �طوا فيما وصـــــــــل 
ُ

 و�عضهـم مــا � الــور�ــد يـبطل 

. ١) فقه ا�صيام (ص٨٧)

. ٢) �فة ر�ضان (ص٣٧)
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ً وهذا القول أقوى األقوال؛ ألن الفتحة ال� �دثها اإلبرة كفتحة ا�سـام، فل�ســت منفذا ّ�
َ مفتوحا، قال العالمة ابن قاســم معلقا � قول ا�ووي ر�ه اهللا تعا�: ((�ط ا�واصــل: ً

ً(١) ُ ًَُ اه.ُ ٍكونه � منفذ مفتوٍح) أي: عرفا أو فتحا يدرك)

ً  كما يفهم ذ�ك أيضا من قول العالمة ابن حجر ا�يت� ر�ه اهللا تعا� � تعر�ف ا�ســـام: ُ
ٌ َُ(٢) ُ ً ٌ. (و� �قب لطيفة جدا ال تدرك)

( ٣ : (وقول فيه تفصـيل - وهو األصح – ( وا�الث: ا�فصيل، قال ا�شيخ حسن بن أ�د ا��ف

وهو:

إذا �نت مغذية فتبطل ا�صوم، و�ذا �نت غ� مغذية فننظر:

(٤) ُ ّ. أ  -    إذا �نت � العروق ا�جوفة – و� األوردة – فتبطل

ب - و�ذا �نت � العضل – و� العروق غ� ا�جوفة – فال تبطل)اهّ

ً � وهناك رأي رابع، وهو: أن اإلبر � العضل ال يبطل بها صوم ا�صـائم مطلقا، واإلبر � ا�ور�د ٌ
إن �م ت�ن غذائية فكذ�ك، و�ال فاألقرب: �نها يبطل بها صوم ا�صـائم، وهذا رأي العالمة ��

� ، و�تلف هذا ا�رأي عن سابقه ب�نه يرى (٥) عبد اهللا بن عوض ب��، و� رسالة � ا�ســألة
ً

ا�فط� باإلبر ا�غذية � ا�ور�د، وا�رأي ا�الث: يـرى أنه إذا �نت � ا�ور�د أفطـر مطلقا، 

و�و �نت غ� مغذية.

. (٣/٤٠٣) (١

. ٢) ا�حفة (٣/٦٢٨)

٣) ا�قر�رات ا�سديدة، قسم العبادات (ص٤٥٢)، وانظر �لفائدة وانظر فتاوى ر�ضان، �لسيد عبدا� بن �فوظ ا�داد (ص٨٧)
�

٤) � الفقه ا�نه� (ص٢/٨٤): (ا�قنة ا�ور�دية ال تفطر؛ ألن ا�ور�د غ� مفتوح) اه، وقال د. �مد ا�زحي� � ا�عتمد (٢/١٨٢): 

(ا�قنة �ت ا��، وا�قنة ا�ور�دية ال تفطران) اه
٥) و�م أقف عليها، ل�ن ذكر خالصة رأيه ابنه ا�شيخ عبد ا�ر�ن بن عبد اهللا ب�� � تعليقه � �ح وا�ه � سفينة ا�جا ُ

. ا�وسوم بـ(�سيم ا�ياة) (ص١٥٥)
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ُْ ُ
وزد عليه بعض تفصـــــــيل دري

َ   ال �ر، أو إن ي�ن �يــــــــــاَ
ً   و�م يفق �ـــــــــو �ظة وذا ا��ْ

َ   لــــــــ�س كمن جن وال من ناما�ُ

  

ِوا��م � ا�خدير مثل اإلبـــــرُ
َُ  فإن يك ا�خدير �وضــــــــــعياُ

َ ً ُ ِ واســـــــــتغرق ا�هار � أبطالََ
ِ � ح�م اإلغماء �ى من صــــاماَ

 

ذكــر ا�اظم حفظه اهللا تعا� ما يتعلق با�خديــر، وهو إذا �ن با�قن باإلبــر، فيأ� فيه 

ا�الف ا�تقدم، و� القول بعدم ا�فط�، ننظر: 

فإن �ن �وضعيا، فال ي� ا�صوم.�ً

ً ًَ  و�ن �ن �يا واستغرق �يع ا�هار بطل ا�صـــوم، و�ن أفاق و�و �ظة فيصــــح قياسا � ًَ
( ١ ) ً اإلغماء، ومعتمد ا�ر��: أنه ال يفطر به إن أفاق �ظة، و�و �ن متعديا، ومعتمد ابن حجر �

ًُ � �� ُ
�نه: �نه إذا تعدى أفطر و�و أغ� عليه �ظة.

ُ
أما إذا �ن ا�خدير عن طـر�ق األنف من خالل الغازات (ا�خاخة)، نظـر فيها فإن �نت 

ُ �
�رد أثر ال ع� فإنها ال تؤثر و�ال فإنها تفســد ا�صــوم إذا وصلت إ� ا�وف، وا�ي يقو� 

�
كث� من األطباء: إنها – أي: الغازات – تصل إ� ا�ماغ وا�عدة ف�سـبب ا�الة ال� �شـبه 

اإلغماء، وعليه فإنها تفسد ا�صوم.

. ١) ا�حفة (٣/٦٤٦)، وحاشية ال��� (٥/٥٨٨)
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ُُ �للت أجـــــــزاؤه الفطر احتذيُُْ
ُُ ٍِ  كشــــــــمة والقات حيث يوضعّ

ْ   إن ســـار �لجوف و�و ســـهوا فعلً
َ ُ ِ  دخول � مـــــنه �يه ثــــــ�تاْ
ْ َ ٍِ  فعدم القصـــــــــد لفطر ما منعُ

ٌَ وعلك إن بلع ا�ـــــــــــر�ق ا�يَ

ِِ كحبة �ت ا�لســــــــــان توضُع
ْ ُ

 ثم ا�ســـباحة بها الفطر حصــــل
ُُ

 ومثل ذا معجون األســــــنان م�
�ْ ُ

ٍ ألنه عن غـــــــــــ� مأذون وقع

بيان ما ذكره ا�اظم حفظه اهللا تعا�، �آل�:

( ١ )
: (وأما العلك فإن �ن يتحلل منه �ء �تلط مع  أما العلك فقد قال د. �مد حسن هيتو

ٌ
ا�ر�ق، و��تلعه ا�صــــائم، كما هو معروف � العلك ا�ا� ا�عا�، فهذا حرام باإل�اع، 

ً� ً
و�فطر به ا�صائم، وأما إذا �ن ال يتحلل منه �ء أبدا، كقطعة ا�رخو ا�طاط مثال، فإن هذا 

ي�ره وال �رم)اه.

ُ
 وأما ا�بة ال� توضع �ت ا�لسان، و�سـتعملها �ر� القلب؛ ألنها تمنع حدوث ا��ات 
� ُ �

ا�صـدر�ة – �فانا اهللا و�يا�م آم� – وال� يقول األطباء: إنها توضع �ت ا�لســان؛ ألن 
تلك ا�نطقة ��ع من االمتصاص، ف� تدخل إ� ا�سـم من �سـامات � تلك ا�نطقة ال ُ

عن طر�ق الفم، ل�ن قد يتحلل منها �ء و��ي مع ا�ر�ق إ� ا�وف ع� ا�لعوم، و�ناء ً

� �مهم، أقول:

إن امتصاص هذه ا�بة من منطقة ما �ت ا�لسان دون أن ��ـي من أجزائها �ء مع ٌ� ں

�
ا�ر�ق إ� ا�وف ال يفسـد ا�صـوم؛ ألن الفم بال�ســبة �خول غ� ا�ر�ق منه يعت� من 

( ٢ ، وامتصاص األجزاء ا�تحللة ع� ا�سامات ال� �ت ا�لسـان ( الظاهر ال من ا�اطن
ً ال يؤثر � ا�صوم؛ ألنه ل�س منفذا مفتوحا.ً�



. ١) فقه ا�صيام (ص١٠٩)

٢) �� ا�كر�م (ص٥٥٢). 
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� أما �و �للت أجزاء فدخلت مع ا�ر�ق إ� ا�وف فإنها تفسد ا�صوم؛ ألن ا�ر�ق ال يفطر ّ� ں

ُ ُ َ ّ ا�صائم ��ـط كونه خا�صا، فلو اختلط بما يغ� �ونه أو طعمه أو ر�ه �، واهللا أعلم، �ً
ُ ً ثم رأيت قرارا �جمع الفقه اإلسال� يوافقه ما ذكرت، فا�مد هللا رب العا��.ُ

�ّ(١)
: (ومنه  وأما القات وا�شمة، فقد قال العالمة �مد بن أ�د األهدل � إفادة ا�سـادة العمد

�ٌّ ا�لبان ا�ي يبل با�اء و�مضــغ، فإن ازدرد[ابتلع] ا�ر�ق وهو متغ� بلون ما يمضــغه أفطر، ُ
ً ُ قلت [أي العالمة األهدل]: ومن العلك القات ا�عروف با�من، فإن صــــار متفتتا �يث ُ

�ُ
يص� إ� ا�لق، فإنه يفطر به، كما يفطر بال�شـوق ا�سـ� بال�دقان ا�ي يوضع � الفم؛ 

�
ألن أجزاءه ��ــي � ا�ر�ق ح� يصــل إ� ا�لق، ثم إ� ا�اطن، ومن زعم إ�اقه بالعلك 

فقد وهم)اه.

�  قلت: ال�دقان هو: ا�شمة.ُ

أما ا�ســـباحة فألنها قد تؤدي إ� اإلفطار، وذ�ك إذا وصل ا�اء إ� جوفه أو دماغه أو باطن 
ً

أذنه، و�و دخل ا�اء سبقا بال قصـد، قال ا�ر��: (�و عرف من �دته أنه يصــل ا�اء منه إ� 
�(٢) ً اهُ جوفه أو دماغه باالنغماس وال يمكنه ا�حرز عنه �نه �رم االنغماس و�فطر قطعا)

أما معجون األسنان، ال يفطر ا�صـــائم، إن �م يدخل �ء منه، أو ابتلع ا�ر�ق ا�ي اختلط ٌ
به، قال ا�ســيد عبد اهللا بن �فوظ ا�داد، وقد سئل عنه: (ال ي�ــ ذ�ك مع ا�حافظة أال ُ

� يدخل �ء من نفس ا�عجون وال ا�ر�ق ا�ختلط به، وال ي�ــــ بقاء ا�كهة؛ ألنها أثر ال ٌ
(٣)

اه ع�)

. ١) (ص٣٥٤)

٢)نهاية ا�حتاج (١/٢٢٦)

٣) فتاوى ر�ضان (٩٣)
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وما يتخلل ب� األسنان، يفطر به إذا ابتلعه، قال د. �مد حســـــن هيتو: (ما يب� � خلل 
ً

األســــــــنان من الطعام فإنه �ب عليه أن يتحراه و�رجه، فإن ابتلعه عمدا أفطر عند 
(١). ا�شافعية بال خالف)اه

(٢)
، و�  فائدة: استعمال ا�رأة ا�واء �نع ا�يض؛ �تم�ن من ا�صيام مع ا�اس جائز

ُ ِفتاوى القماط ما حاصله: (جواز استعمال ا�واء �نع ا�يض)ا�تم ا��م با�صالة �ّ
ْ ْ
ِوا�سالم عليه واآلل وصحبه ا�كرام

ختم ا�اظم حفظه اهللا منظومته ا�بار�ة با�صالة وا�سالم � سيد األنام - وذ�ك َََ
� � معلوم و�ن �م يتقدم � ذكر قر�ب، كقو� تعا�: (إنا أنز�اه � �لة القدر) أي: القرآن ٌٌ

ا�كر�م - و� آ� وصحبه أ�ع�.

 أسأل اهللا أن ينفع بنظمه وتعلي� عليه، وأن ي�تب األجر �ا و�ن نفع وانتفع ا�� آم�.

� �
هذا، واهللا أعلم وص� اهللا وسلم � سيدنا �مد و� آ� وصحبه أ�ع�.

١) فقه ا�صيام (ص٧٧)

٢) انظر زاد ا�قيم وا�سافر فيما �تاج إ�ه من األوا�ر، أل�د ا�لوي (ص٣٧٢)، والعالمة القماط هو �مد بن حسن القماط ّ

ا�ز�يدي (ت: ٩٠٣ه).
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