
 كل صائممسألة مهمة ل61

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من كتب  فهذه

راجيا من اهلل أن ينفع هبا وأن   وفتاوى اإلمام ابن عثيمني

 .جيعلها خالصة لوجهه الكريم

 :حكم أكل ورشب من شك يف طلوع الفجر -6

جيوز لإلنسان أن يأكل ويرشب حتى يتبني له الفجر، لقول اهلل 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤچ: تعاىل
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فام دام مل يتيقن أن الفجر قد طلع فله األكل ولو كان شاكًا  [،٧٨١

بخالف من شكل يف غروب الشمس ، فإنه ال يأكل حتى  حتى يتقني ،

 .عىل ظنه غروب الشمس يتيقن غروب الشمس أو يغلب

 :حكم من يأكل أثناء األذان -2

أثناء األذان حسب أذان املؤذن ،  هذا األكل الذي يكون يف حكم

، فإن الواجب إال بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن كان ال يؤذن

كلوا وارشبوا حتى »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اإلمساك من حني أن يؤذن ، لقول

، مسلم ، وإن كان ال يتيقن طلوع الفجر أخرجه «يؤذن ابن أم مكتوم

يأكل حتى يفرغ املؤذن ما دام مل  أن ، ولهفاألوىل أن يمسك إذا أذن

، وأن ال يأكل االحتياط ، لكن األفضل، ألن األصل بقاء الليليتيقن

 .بعد أذان الفجر

 :العوم والغوص يف املاء للصائم -3

ألن ذلك  ؛فيه يسبحبأس أن يغوص الصائم يف املاء أو يعوم  ال

هة أو عىل واألصل احلل حتى يقوم دليل عىل الكرا ،ليس باملفطرات

، وإنام كرهه عىل التحريم وال عىل الكراهة ، وليس هناك دليلالتحريم

 .إىل حلقه يشء وهو ال يشعر به بعض أهل العلم خوفًا من أن يدخل

 :القطرة واملرهم للصائم -4

بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر يف عينه، وأن يقطر كذلك  ال

ال يفطر هبذا؛ ألنه ليس وجد طعمه يف حلقه، فإنه  يف أذنه، حتى وإن

األكل والرشب، والدليل إنام جاء يف منع  بأكل وال رشب، وال بمعني

 .يف معنامها األكل والرشب، فال يلحق هبام ما ليس

، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .وهو الصواب

 :استعامل فرشة األسنان أثناء األذان أو بعده -5

بأس أن ينظف اإلنسان أسنانه بالفرشاة واملعجون، لكن نظرًا  ال

ألنه  ؛املعجون ينبغي أال يستعمله اإلنسان يف حال الصيام لقوة نفوذ

واملعدة من غري أن يشعر به اإلنسان، وليس هناك  ينفذ إىل احللق

يفطر، ويكون عمله هبذا يف الليل  رضورة تدعو إليه، فليمسك حتى

 .به ه يف األصل جائز وال بأسال يف النهار، لكن

 :استعامل املراهم واملرطبات أثناء الصيام -1

بأس أن يستعمل اإلنسان ما يندي الشفتني واألنف من  ال

بخرقة أو شبه ذلك، ولكن حيرتز من أن يصل  مرهم، أو يبله باملاء

 .أزال به النشوفة يشء إىل جوفه من هذا اليشء الذي

 د؟لكن لو وصل يشء من غري قص -7

إذا وصل يشء من غري قصد فال يشء عليه كام لو متضمض 

 .ووصل يشء إىل جوفه؛ فإنه ال يفطر هبا

 :حقن اإلبر يف العضل والوريد للصائم -8

اإلبر يف الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس، وال يفطر  حقن

ليس من املفطرات وال بمعني املفطرات، فهو  به الصائم؛ ألن هذا

األكل والرشب، وقد سبق أن قلنا  ب، وال بمعنيليس بأكل وال رش

بام يغني عن األكل  أن ذلك ال يؤثر، وإنام املؤثر حقن املريض

 .والرشب

 :املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم -9

لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد، فإنه ال يفطر بذلك؛ 

ما  ألن من رشوط الفطر كام سبق أن يكون الصائم قاصدًا لفعل

 .حيصل به الفطر

 :شم الطيب للصائم -61

الطيب ال بأس به سواء كان دهنًا أم بخورًا، لكن إذا كان  شم

؛ ألن )واملسألة خالفية بني اهل العلم( يستنشق دخانه بخورًا فإنه ال

اجلوف، فهو جسم يدخل إىل اجلوف فيكون  الدخان له جرم ينفذ إىل
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دون أن يستنشقه حتى يصل إىل ب مفطرًا كاملاء وشبهه، وأما جمرد شمه

 .جوفه فال بأس به

 :األكل والرشب ناسيا   -66

النايس ال يفسد صومه ولو أكل كثريًا ورشب كثريًا ما دام عىل 

 .نسيانه، فصومه صحيح

 ماذا يفعل من رأى صائام  يأكل؟ -62

من رأى صائاًم يأكل فليذكره؛ ألن هذا من باب التعاون عىل الرب 

 .والتقوى

 :ج الدم من الصائمخرو -63

ال يرضه خروج ذلك، يعني بغري قصد منه، فلو أرعف أنفه 

 .وخرج منه دم كثري، فإن صومه صحيح وال قضاء عليه

 فإن تسبب يف خروج الدم كأن خيلع رضسه مثال ؟ -64

حرج عليه أيضًا، ألنه مل خيلع رضسه ليخرج الدم، وإنام خلع  ال

فهو إنام يريد إزالة هذا الرضس، والغالب أن الدم  رضسه ألمل فيه،

 . يسري ال يكون له معنى احلجامة الذي خيرج من خلع الرضس دم

 :السفر يف رمضان من أجل اإلفطار -65

يف األصل واجب عىل اإلنسان، بل هو فرض وركن من  الصيام

معروف، واليشء الواجب يف الرشع ال جيوز  أركان اإلسالم كام هو

نفسه، فمن سافر من أجل أن  أن يفعل حيلة ليسقطه عن لإلنسان

حرامًا عليه، فيجب  يفطر كان السفر حرامًا عليه، وكان الفطر كذلك

فإن مل  عليه أن يتوب إىل اهلل عز وجل ، وأن يرجع عن سفره ويصوم،

 .يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً 

أنه ال جيوز لإلنسان أن يتحيل عىل اإلفطار يف  اجلواب: وخالصة

التحيل عىل إسقاط الواجب ال يسقط به، كام أن  رمضان بالسفر، ألن

 .مباحاً  التحيل عىل املحرم ال جيعله

 :قضاء الفائت من رمضان -61

بقضاء رمضان أفضل من التأخري؛ ألن اإلنسان ال يدري  املبادرة

قيض ما عليه من دين الصوم أحزم وي ما يعرض له، كونه يبادر

كان يكون »قالت:  ولوال حديث عائشة  وأحرص عىل اخلري،

أخرجه  «شعبان عيّل الصوم من رمضان فام أستطيع أن أقضيه إال يف

احلديث يدل  . لوال هذا احلديث لقلنا بوجوب املبادرة، وهذاالبخاري

  رمضان التا ي وهوعىل أن من عليه يشء من رمضان ال يؤخره إىل

كذلك ، فال جيوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إىل 

عذر، كام لو بقي مريضًا ال يستطيع، أو كانت  رمضان آخر إال من

فال حرج عليها أن تؤخر قضاء  امرأة ترضع ومل تستطع أن تصوم،

 .رمضان الفائت إىل ما بعد رمضان التا ي

 .نَا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىلى اهلل وسلىم عىل َنبِيى 

 . تم باختصار وترصف من فتاوى الصيام لإلمام ابن عثيمني 
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