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وعىل آله وصحبه ومن   ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمد هلل، بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :وبعد ،اتَّبع ُهداه

صباح » :رمضان ُتقام مسابقة يف هذا املسجد بإرشاف وبعنايةيف ففي كل عام إخواين يف اهلل 

القلم ف ،األحقافويف حفظ سوريت القلم  وهذه املسابقة هي ،هئوأبنا -رمحه اهلل- «ن قياوال

االختبار  ،يف اخلارج ةوبيانات اإلعالن ُمعلق ،واألحقاف للمرحلة املتوسطة ،للمرحلة االبتدائية

سيكون يف اليوم التَّاسع  -إن شاء اهلل-وتوزيع اجلوائز كذلك  ،من رمضان  يكون يوم سبعة عرش

 .لنا ولكم التوفيق -عزَّ وجل- نسأل اهلل ،عرش من رمضان 

ث ق م الصيام مما حيتاجه املسلم يف هذا الشهر حتى ُيقيم اكحول بعض أح ياًل لكذلك سنتحدَّ

فمام ينبغي أن يتعلمه املسلم بخصوص  -عليه الصالة والسالم-عبادته عىل وفق ما جاء عن نبينا 

 .أحكام هذا الشهر ما يتعلق بقضية املفطرات 

 ،أو يزيد عليه القضاُء مع الفدية ،األشياء التي إذا ارتكبها املسلم كان عليه قضاُء هذا اليوم ما هي

ارة املغلظة ،أو يكون عليه الفدية ا املسلم فهذه األشياء إذا عرفه ،أو يكون عليه مع القضاء الكفَّ

أو  ،هنا أشياء يُظنُّها بعض الناس من املفطرات أيضا وعىل العكس  ا،اجتنبها فكان صيامه صحيحً 

فعلها وال حرج فيها عىل  الدليل عىل جواز عىل العكس جاء  أهنا ال جتوز يف هنار رمضان وهي

حول بعض هذه املفطرات وبعض األشياء التي  -إن شاء اهلل -هذا الوقت اليسري  فنستغلُّ  ،الصائم

 .جيوز للصائم فعُلها يف هنار رمضان 
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  :من هذه املفطرات

 رئ  ّٰ  يفٱ : -عزَّ وجل  -وهذا كام قال اهلل  ، باإلمجاع بال خالف األكل والرشب  :أوال

فمن   ، ١٨٧البقرة:  ىف يتىت نت  مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ

نه إن تعمد هذا ال شك أنه أبجانب  ،فإنَّ عليه قضاء ذلك اليوم اُُمتارً  ،اذاكرً  ،اأكل أو رشب عامدً 

 .-سبحانه وتعاىل-من كبائر الذنوب ومن األمور العظيمة عند اهلل 

 له حكم األكل كُ  ،كذلك مما يكون من املفطرات ما كان يف حكم األكل والرشب  
ٍ
لِّ يشء

املغذي الذي ُيستخدم يف املستشفى  ،اإلبر املغذيةملفطرات مثاُل ذلك من ا إنه يكون والرشب ف

وكذلك  ،ألنه ُيغني عن األكل والرشب  ؛فهذا إذا استخدمه الصائم فإنه يكون من املفطرات 

بخالف اإلبر  ،اإلبر التي فيها تغذية للجسم فهذه كلُّها من املفطرات  وأإبر الفيتامينات  ؛اإلبر

كري التي ليست ُمغذية يف الذي ُيستخدم فأو إبرة البنج اخل ،املضادة و اإلبرأ ،مثل إبرة السُّ

 .يف األسنان وغري ذلك هذا كله ليس من املفطرات جيوز استعامله للصائم مثاًل 

  :اإلبر على نوعني افإًذ
  .إن كانت ُمغذية وأخرب الطبيُب بذلك فإهنا تكون من املفطرات 

 .استعامُُلاوإن مل تكن عىل هذا الوجه فإنه جيوز 
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ُك أنك تُ فيه  فيام وقع كجعل األصل عنداو خره إىل الليل عند ذلك تسلم إذا استطعت أن ؤالشَّ

به ت  تؤخر أمثال هذه األشياء إىل الليل فعند ذلك تسلم وال تقع يف احلرج حول هذه املسائل التي تش  

 .عليك

وضُع اليد يف الفم واستفراُغ ما يف املعدة  ،امن األشياء التي تكون من املفطرات القيء عمدً  

 .ذا كله من املفطرات إن كان بسببفهُيسمى ترجيع أو زواع 

 ،القيء بمعنى أنه جاءه من غري إرادته فهذا ليس عليه يشء وال يكون من املفطرات  وإن ذرعهُ 

ن  » :قال -عليه الصالة والسالم-أنَّ النبيَّ  -ريض اهلل تعاىل عنه-كام جاء يف حديث أيب هريرة    م 

هُ  ع  ر  ءُ  ذ  ي  ق  ل ي س    ال  ي ه   ف  ل  اٌء، ع  ن   ق ض  م  اء   و  ت ق  ًدا اس  م  ض   ع  ي ق  ل   .«ف 

 ،التَّربُع بالدموُيلحُق فيها  ،احلجامة ذه عىل خالٍف بني أهل العلم وهيفطرات وهـُكذلك من امل 

استعامُل احلجامة يف هنار رمضان أو التربع بالدم فيه خالف بني أهل العلم هل هو من املفطرات 

وعىل ُكلٍّ مثلام ذكرنا تأخرُيها  ،هو أهنا من املفطرات  -واهلل أعلم-والصواب  ،أو ليس كذلك

 .لك فليحجم يف الليل أو ليتربع بالدم يف الليلذإىل  ابعد انتهاء الصيام إن كان ُمضطرً 

عليه -وذهب إىل أنه من املفطرات كثري من علامء احلديث منهم أمحد وإسحاق وغريه لقوله 

مُ  أ ف ط ر  » :-الصالة والسالم ُجومُ  احل  اج  امل  ح   .مسألة خالفيه يعرُفها ُطالب العلم وهي «و 
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سواًء كان بُمبارشة أو بيده مما يكون هذا الفعل  ،املنيِّ  -أعزكم اهلل-كذلك من املفطرات إخراُج  

وعليه  ،أو بمبارشة زوجته فإن خرج منه املاء الغليظ فهذا يكون من املفطرات  ،من املحرمات 

كُ » :قالأنَّ الصيام يف احلديث  -عليه الصالة والسالم-قضاء ذلك اليوم لقوله  ُ هُ  ي ْت  ام   ط ع 

اب هُ  رش   ت هُ  و  و  ه  ش  ل   من و   .وهذا من أعظم الشهوات  «أ ج 

قضية أن يواقع الرجل امرأته  والكفارُة عليها أغلُظها وهيها أعظمُ  كذلك من املفطرات وهي 

 ،بعض الشباب لكنَّه من املحرمات املغلظة يف هنار رمضان  فيه هذا قد يتساهلف ،يف هنار رمضان 

وال تقرب  ،ن كنت ختاُف عىل نفسك هذا الباب أو الولوج يف هذه املسألة فابتعد عن أسباهباإو

ثم بعد ذلك  ،ع فيها منأى عن هذه املسألة حتى ال تقوُكن يف ،بارشةوال تقرب إىل امل ،إىل أسباهبا

 :ألنَّ الذي يقع عىل امرأته يف هنار رمضان ؛ تقع يف حرٍج كبري

 .عليه قضاء ذلك اليوم ً:ًاأولً 

 .عليه التوبة واالستغفار اً:وثانيً 

 ،ثم يأكل ويرشب  ،ال جيوز له أن يقول خالص أنا أفطرت  ،عليه إكامُل صيام ذلك اليوم اً:لثً وثًا

 .يستمر يف الصيام ،ال

ارٌة ُمغلظة :اوأيض     :جيُب عليه الكفارة وهيَّ كفَّ

  .وهذا غري ُمتيرس يف عرصنا هذا ،عليه أن ُيعتق رقبة ً:ًاأولً 
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يوٍم من هذين الشهرين إن مل جيد فعليه صيام شهرين ُمتتابعني ال يقطُع بينهام أو ال ُيفطر يف أي 

يصوم  ،بدُأ الشهرين ويستأنفهام من جديدأما إن قطعه بغري ُعذر فإنه ي ،ذٍر كمرٍض أو غريهإال لعُ 

 .شهرين متتابعني ال يقطع بينهام بيوم

وال جيوز التَّساهل يف االنتقال إىل  ،اذلك إىل إطعام ستني مسكينً فإن مل يستطع فإنه ينتقل بعد

 .وجود القدرة عىل الصياماإلطعام مع 

ومل ُُتاول  ،تصوم شهرين متتابعنيثم ال تستطيع  اكيف تكوُن شاب   ،بعضهم يقول أنا ال أستطيع 

 .أن تصوم شهرين متتابعني

 يتساهل كثري من الناس يأيت ،عىل عدم الوقوع يف هذه املسألةما ذكرنا احلرص مثل لذلك ينبغي 

 ،ثم يقعون يف حرٍج بعد ذلك كبري عليه وعىل زوجته ،وقعوا يف هذا األمر بعض الذين يسألون فعاًل 

 .عليها الكفارة عىل خالٍف بني أهل العلم اوالزوجُة أيًض 

 :جيوز فعلها للصائم وال حرج فيه عليها ،من األشياء اليت على عكس هذه املسائل

زال عىل جنابة مل يغتسل من أهله بمعنى أنه أذن عليه الفجر وهو ال ،االصائم ُيصبح ُجنُبً  مثاًل  

ُيتم صيامه وصيامه  ،ليس عليه يشءفزال عىل جنابة و الن وطلع الفجر وأمسك وهأذَّ  افإذ

 .حيصل منه ذلك ثم ُيتم صيامه -عليه الصالة والسالم-صحيح كان النبيُّ 

لكن  ،كذلك يف هنار رمضان أو يف النهار كله استخدام السواكئم للصامن األشياء اجلائزة  

وإنام  ،يتجنب السواك الذي ُخلط بنكهاٍت كنكهة الليمون أو غريها فهذا جيتنبه الصائم
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هذا جائٌز استعامله يف هنار رمضان فيستخدم السواك األصل أو الطبيعي الذي مل ُُيلط بغريه 

 .يشءفيه س عليه يول

 .ةصربلكن ال ُيبالغ فيها كام يف حديث لقيط بن  ،جيوز املضمضةكذلك مما  

إذا مل يكن ُياف عىل نفسه إتيانه لزوجته جيوز له  -مثلام ذكرنا -كذلك مما جيوز للصائم  

صىل اهلل عليه -النبيُّ فكان  ،ألنه حيتاجها املسلم ؛املبارشة والتقبيل هذه أحكام نذكرها

ان  » :تقول عائشة ،ُيبارش وهو صائم -وسلم ل ُكُكم   ك  ب ه   أ م  ر  فإذا كان   ،أي حلاجته وشهوته «إل 

 وإن مل يكن ُياُف عىل نفسه فهذا أمٌر جائز وال حرج فيه. ،اإلنسان ُياف فيبتعد

ُتليل الدم إذا احتاج إىل أخذ دٍم يسري من يده   ،استعامله يف هنار رمضان التحليل مما جيوز 

يسري من رضسه أو خلع   إذا خرج دمٌ  ،ألجل التحليل فهذا أمر جائز وليس عليه فيه يشء

 .هذا أمٌر جائز وليس عىل الصائم فيه يشءف رضس

عه وإنام لكنَّه ال يوجله أو ال يبل ،قضية ذوق الطعاماملرأة  اكذلك مما جيوز للصائم وخصوًص  

 .كذلك جائٌز للصائم هذا أمرٌ  ،قُه بلسانهويذُ 

عليه  -اء البارد فإنَّ النبيَّ أو االغتسال بامل ،عىل الرأس داملاء البار مما جيوز للصائم صبُّ  

 .كان يُصبُّ عىل رأسه من املاء وهو صائم من العطش أو من احلر -الصالة والسالم

  :هذا البخاخ يأيت عىل نوعني ،مما جيوز استخدامه للصائم بخاخ الربو 
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شفطها ها أو يحطيكون مثل احلبوب ُتطحن ثم بعد ذلك يش ،نوٌع يكون حبوٌب ُتطحن •

 .ألهنا تذهب إىل اجلوف ؛ااملريض أو يتنفُسها فهذا يكون من املفطرات إذا كان حبوبً 

غريه فهذا ال يكون من  وأ ،مثل ما ُيستخدم يف املستوصفات  اأما إن كان هواًء أو غازً  •

 . يف الليل فهذا أوىل وأفضل -ام ذكرنامثل-وإن استعمله  ،املفطرات 

 .واألشياء التي جيب أن يبتعد عنها ،األشياء التي ينبغي التَّنُبه ُلا يف قضية املفطرات  ضفهذه بع

 .أن يوفقنا وإياكم لكل خري -سبحانه وتعاىل-سأل اهلل أ

  .عنَّا -عزَّ وجل-يرضاه اهلل  اصحيحً  ان جيعل صيامنا صيامً أو

  .اهلل وسلم عىل نبينا حممدوصىل ، واهلل أعلم

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط 
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