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:

وعمر قلوبهم بأنوار الدين
احلمد لله الذي غمر العباد بإنعامهَّ ،

وأحكامه ،وتعهدهم مبا شرع لهم بلطيف حكمته وأحكامه ،وفضل

شهر رمضان بإنزال القرآن وفرضية صيامه.
أما بعد:

فإنه مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،وانطال ًقا من قوله تعالى:

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ [البقرة.]١٨٥ :

فإن مكتب مجلة الوعي اإلسالمي يسره أن يقدم إلى إخوانه املسلمني

هذا الكتيب بعنوان« :فقه املريض في الصيام» الذي يحمل في طياته

أحكا ًما تتعلق بصيام املريض ،ونظ ًرا ألهمية هذا اإلصدار بالنسبة
لشريحة واسعة من املسلمني وتطلعهم ملعرفة حكم الشرع فيها حتى
اً
مقبول بإذن الله تعالى.
صحيحا
يكون صيامهم
ً

جميعا وسدد خطانا على هدي من كتاب ربنا وسنة نبينا
وفقنا الله
ً

محمد  والله الهادي إلى سواء السبيل.
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مجلة الوعي اإلسالمي

مدخل:

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :أجمع أهل العلم على إباحة الفطر

للمريض في اجلملة ،واألصل فيه قول الله تعالى :ﭽ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [البقرة،]١٨٥ :

وعن سلمة بن األكوع  قال :ملا نزلت هذه اآلية :ﭽﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ [البقرة ،]184 :كان من أراد أن

يفطر ،يفطر ويفدي ،حتى نزلت اآلية التي بعدها يعني قوله تعالى:

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ،فنسختها.

أما ابن عباس  فال يرى النسخ وإمنا جاء عنه ما رواه أبو داود وغيره

قال :كانت رخصة للشيخ الكبير واملرأة الكبيرة أن يفطرا ،ويطعما
مكان كل يوم مسكينًا ،واملرضع واحلبلى إذا خافتا على أوالدهما

أفطرتا وأطعمتا».

قال بعض احملققني :فتكون اآلية محكمة غير منسوخة ،وإمنا أريد

بها هؤالء من باب إطالق العام وإرادة اخلاص ،وهو أولى من ادعاء

النسخ ،فإنه خالف األصل ،فالواجب عدمه أو تقليله مهما أمكن».
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القسم األول :أحكام الصيام:
لقد خلص ابن جزي املالكي رحمه الله تعالى األحكام اخلاصة بفقه
املريض في الصيام إلى أربعة أحوال:
 -1أال يقدر على الصوم أو يخاف الهالك من املرض أو الضعف إن
صام ،فالفطر عليه واجب.
 -2أن يقدر على الصوم مبشقة ،فالفطر له جائز ،وقال ابن العرين:
مستحب.
 -3أن يقدر مبشقة ويخاف زيادة املرض ،ففي وجوب فطره قوالن.
ً
خالفا
 -4أال يشق عليه وال يخاف زيادة املرض ،فال يفطر عند اجلمهور
البن سيرين[ .القوانني الفقهية ،ص.]282 :
وميكن باستظهار تلك األحكام تصور ّ
جل املسائل ،وذلك فيما
يلي:
أول :املرض الذي يجب معه اإلفطار:
ال ريب أن الله عز وجل قد أوجب الصيام على املسلم إذا كان مكل ًفا
كامل األهلية أي ً
بالغا عاقلاً  ،ما لم يعرض عليه شيء من عوارض
األهلية فيسقط عنه وجوب الصوم حينئذ ،ومن عوارض األهلية التي
تسقط وجوب الصوم املرض الذي يعلم منه املريض إما بنفسه أو بإعالم
الطبيب املداوي له أنه إن صام هذا اليوم فإنه سيتلف شيء من جسده
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أو أعضائه ،ففي هذه احلالة يقال له :يجب عليك أن تفطر فإن صمت

هذا اليوم صح صومك وأنت آثم،ألنك ف َّو ّت على نفسك شيئًا أعظم،

وهو صيانة أحد أعضائك ،وكما هو مقرر في القاعدة األصولية أن:
دفع املفاسد مقدم على جلب املصالح».
ثان ًيا :املرض الذي يجوز فيه اإلفطار:

وهو املرض الذي إذا صام معه املريض فإنه قد يكون عليه في هذا

الصيام حرج ومشقة وتعب شديد بسبب مرضه ،أو قد يتأخر برؤه
وشفاؤه لفترة من الزمان ،إما لتركه التداوي ،أو لتركه الغذاء ونحو
ذلك ،فهذا النوع ال يترتب عليه ضرر على الشخص وإمنا فيه حرج

ومشقة شديدة عليه ،فيجوز له حينئذ أن يفطر ،وقد يقال باستحباب
الفطر من باب الترخص بالرخص التي جعلها الله لعباده ،قال رسول
الله  :إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»

[رواه أحمد ،برقم.]5866 :
ومثال هذا النوع ُ
احل ّمى ،وهي ارتفاع درجة حرارة اجلسم باختالف

مسبباتها ،سواء كانت حمى مستمرة أو متقطعة ،وقد سئل اإلمام
أحمد عن ُ
احل ّمى :هل يفطر فيها املسلم؟ قال :نعم ،وأي ضرر
أشد منها».
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ثال ًثا :ما كان دون ما سبق من األمراض ،وال ضرر على الصائم بها

وال حرج في تأخير الفطر:

وذلك كالزكام والصداع اليسير ُ
واحل ّمى اليسيرة ونحو ذلك من

أمراض اجلروح وغيرها ،فهذا النوع من املرض ال يفطر معه املريض;

وذلك لعدم وجود املشقة ولعدم خوفه من زيادة املرض.

القسم الثاني :األثر املترتب على إفطار املريض في نهار رمضان:

ذكر العلماء أن املسلم إذا أفطر في نهار رمضان بسبب مرضه فإنه ال

يخلو من إحدى حاالت ثالث:

احلالة األولى :من يجب عليه القضاء فقط:

وذلك إذا أفطر املريض في نهار رمضان لعذر املرض ،وكان هذا

املرض مما يرجى برؤه ،كما لو أصاب إنسا ًنا مرض معني فأفطر ،وهذا
املرض مؤقت ملدة يومني أو ثالثة ويعرف أن هذا املرض يرجى برؤه
والشفاء منه ،فهنا يفطر فإذا انقضى رمضان فإنه يقضي هذا اليوم الذي
أفطره وال شيء عليه ،لقوله تعالى :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.
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احلالة الثانيةَ :من يجب عليه اإلطعام ،وال يجب عليه القضاء:
املريض الذي ال يرجى برؤه حكمه حكم الكبير يفطر و ُيطعم عنه،
لكون الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام ال
يجب عليهما الصيام وال القضاء ،وإمنا جتب عليهما الكفارة بدل
الصيام ،وهي :إطعام مسكني عن كل يوم مبقدار نصف صاع من
طعام ،أي ما يقارب كيلو ونصف من األرز أو البر أو الذرة أو غير ذلك
من األطعمة التي يقتات بها الناس ويدخرونها.
ومن عظيم لطف الله بعباده أن املريض الذي يخاف زيادة مرضه
بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو ،له أن يفطر ،بل ُي َس ُّن فطره،
ويكره إمتامه ،ألنه قد يفضي إلى الهالك ،فيجب االحتراز عنه.
[رد احملتار ،)116/2( :مراقي الفالح( :ص ،)373 :حاشية
القليوبي على شرح احمللى ،)83/1( :كشاف القناع.])310/2( :
معا:
احلالة الثالثةَ :من يجب عليه القضاء واإلطعام ً
وتنطبق هذه احلالة على وصفني:
َ -1من أفطر يو ًما في رمضان لعذر ثم أتى رمضان الثاني ولم يقض ما
عليه من الصوم بغير عذر للتأخير ،وجب عليه قضاء األيام التي
أفطرها وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا ،لوروده عن ابن عباس
وابن عمر وأبي هريرة [رواه الدار قطني] ولم ُيرو عن غيرهم من
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الصحابة خالفهم في هذه املسألة.
 -2احلامل واملرضع إذا أفطرتا خو ًفا على وليدهما ،كأن يقول الطبيب

للمرأة يلزمك اإلفطار ألجل اجلنني ،أو ألجل إرضاع الوليد،
فيجوز لها حينئذ أن تفطر بال إشكال ،ويجب عليها أن تقضي هذه
األيام ،وتكفر عن كل يوم إطعام مسكني نصف صاع (أي كيلو

ونصف تقري ًبا) ،ودليل ذلك ما ثبت عن أبي هريرة أنه أمر بالقضاء
والكفارة ،ونحوه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

بإيجاب اإلطعام عليهما[ .الشرح الكبير البن قدامة .]21/ 3
القسم الثالث :مفطرات الصوم:
املفطر األول :األكل والشرب عمدً ا:

ومعنى األكل والشرب في الصيام ،بناء على معناه اللغوي ،إدخال

شيء له ُجرم إلى اجلوف من مدخل األكل والشرب املعتاد ،وفيه
مسائل:
املسألة األولى :إدخال الصائم شيئًا إلى جوفه:

إذا أدخل الصائم شيئًا بقصد إلى جوفه ثم أخرجه ،مثل املنظار

الطبي الذي يكون في املعدة ،قاصدً ا -أي بإذنه -فوصل إلى جوفه ثم
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أخرجه ،قال الفقهاء :يكون بذلك ُمفط ًرا لسببني:
األول :أنه يصدق عليه أنه أدخل شيئًا إلى جوفه ،ولم ُي ْس َتث َْن
صريحا على ذلك ،فقالوا :إن
نصا
خروجه ،وقد نص الفقهاء ًّ
ً
ودا إلى جوفه ثم أخرجه فقد أفطر.
الصائم إذا أدخل ُع ً
الثاني :أن هذه املناظير غال ًبا يكون فيها بعض املراهم ونحوها
جروحا ،فعند
توضع عليها لكي ال حتتك بأجزاء اجلوف فتسبب
ً
إدخال املنظار تبقى هذه املراهم في اجلوف ،فلذا يقال :إن إدخال هذه
املناظير للجوف يكون مفسدً ا للصوم.
وبناء على تعريف األكل والشرب فإن البخاخ الذي يستخدمه
البعض من أجل توسيع الشعب الهوائية ال ِّ
يفطر; ألنه هواء ال جرم
له ،وإن كان يحوي بعض املركبات ،إذ إنه يدخل اجلوف على هيئة
هواء ،إضافة إلى كونه يصل للرئة وال يصل للمعدة ،ومثله في احلكم
األكسوجني الذي ُيعطى لبعض املرضى ،فإنه ال يكون مفط ًرا بناء على
هذه القاعدة ،بخالف بعض أنواع البخاخات التي يكون لها جرم
بطحن بعض احلبوب ثم إيصالها للجوف فإنها مفطرة.
املسألة الثانية :تذوق الطعام بطرف اللسان ،واألدوية التي توضع
بالفم:
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إن تذوق الطعام بطرف اللسان ليس مبفطر; ألنه ال يصل شيء منه
للجوف.
وبناء على ذلك فاملاء واألدوية التي توضع في الفم حال عالج
األسنان ال تكون مفطرة ما لم تنزل إلى اجلوف عمدً ا ،وكذا املراهم
والكرميات التي جتعل في جتويف األنف ليست مفطرة ً
أيضا ،ويدخل
في هذا احلكم ً
أيضا املضمضة التي توصف ملن عنده مشكالت في اللثة
مثلاً  ،وكذا الغرغرة التي يستخدمها الشخص إن أمن عدم وصولها
إلى جوفه وإن كانت تصل ألول احللق ،ومثل ذلك معجون األسنان
ولو أحس بالطعم في لسانه ،ما لم يصل جلوفه فإنه معفو عنه ،ألن
الشخص إذا انتهى من التنظيف بالفرشاة واملعجون فإنه يغسل فاه باملاء
فيذهب ما له جرم معه ،وال يبقى إال املاء كحال املضمضة.
أما احلبوب التي توضع حتت اللسان وتذوب بالتدريج فإنها تكون
مفطرة ألنها تصل إلى اجلوف بالذوبان.
املسألة الثالثة :مداخل جسم اإلنسان التي تؤثر في صحة الصوم:
جسم اإلنسان له مداخل متعددة توصل األشياء اخلارجية إلى
داخله ،ومن هذه املداخل التي توصل إلى داخل البدن :الفم،
واألنف ،والعينان ،واألذنان ،والدبرُ ،
والق ُبل ,ومن األشياء التي
توصل إلى داخل البدن أيضً ا ،اجلروح ،واإلبر.
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وهذه املنافذ منها ما يوصل مباشرة إلى املعدة وهي مدخالن أساسيان
هما :الفم واألنف».
وهذان املدخالن ال خالف بني الفقهاء في أنهما نافذان للجوف،
وماعداهما من املنافذ فهي في الغالب محل اختالف بني الفقهاء
نف ًيا وإثبا ًتا ،فالبعض يعدها مدخلاً مفط ًرا ،والبعض اآلخر ال يعدها
كذلك.
والذي عليه عديد من فتاوى املجامع العلمية أن ما عدا هذين
املدخلني ال يعتبر ً
نافذا للجوف إال ما كان من طريق الدبر; ألن له
اً
اتصال مباش ًرا باألمعاء ،واألمعاء شديدة االمتصاص ملا يصل إليها،
فتأخذ حكم الواصل للمعدة من باب أولى ،وهذا املفطر هو ما يعبر
عنه الفقهاء باالحتقان ،أي إدخال شيء عن طريق الدبر ،فاحلقن
الشرجية والتحاميل تعتبر مفطرة ،ومثلها املنظار ونحوه.
وعليه فإن أي شيء يدخل للبدن من إحدى هذه الطرق الثالث فإن
الشخص يكون به مفط ًرا سواء كان مغذ ًيا أو غير مغذ ،وسواء كان
يتحلل أو ال يتحلل.

املفطر الثاني :وصول شيء ٍّ
مغذ إلى اجلوف من غير املدخل
املعتاد:
وفي حالة وصول شيء إلى داخل البدن من غير املداخل الثالثة
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السابقة -وهي الفم واألنف واالحتقان -فإذا كان هذا الداخل مغذ ًيا
اً
وبدل عنهما
قائما مقام األكل والشرب،
فهو مفطر ،ألنه يكون ً
و«البدل يأخذ حكم املبدل» ،وإن كان غير ٍ
مغذ فإنه ال يكون مفط ًرا.
فقطرة األذن ،والعني ،واملراهم على اجللد وعلى اجلروح ،كلها
ال تفطر ،ولو كان اجلرح في البطن ،ألنها ليست مغذية وال يقصد بها
الغذاء ،وكذا االغتسال باملاء في نهار رمضان للتبرد ال يؤثر ،وإن كانت
بعض مسام اجللد قد تترطب بهذا املاء.
وكذا اإلبر التي حتقن في اجلسد ،سواء في الوريد أو في العضل ،
فإن كانت مغذية أو يقصد بها الغذاء فإنها تكون مفطرة كإبر اجللكوز»،
واملغذيات األخرى ،أما إن كانت غير مغذية وال تقوم مقام الغذاء ،وال
مقصودة له فإنها ال تكون مفطرة كإبر السكر األنسولني» ،وخافض
احلرارة وغير ذلك.
وهكذا سائر األدوية التي تدخل اجلسم من غير املداخل الثالثة
املباشرة السابقة ،يفرق فيها بني املغذي وغير املغذي ،كما قرره كثير
من الفقهاء.
املفطر الثالث :اجلماع ولو من غير إنزال:

ودليل ذلك كما ورد في الصحيحني من حديث أبي هريرة 
قال« :جاء رجل إلى النبي  فقال :هلكت ،قال :ما أهلكك؟
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قال :وقعت على امرأتي في رمضان ،قال :هل جتد رقبة؟ قال :ال
قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال :ال ،قال فهل جتد
ما تطعم ستني مسكين ًا قال :ال»....
وقد أجمع العلماء على أن جماع العامد يفسد الصيام.

املفطر الرابع :االستقاء ،لقوله َ  :م ْن ذرعه قيء وهو صائم

ِ
فليقض» [أخرجه أبو داود ،برقم:
فليس عليه قضاء ،وإن استقاء

.]2380

ومعنى االستقاء قصد التقيؤ ،وهو أن يستدعي املرء الطعام ونحوه

من جوفه بيده ،أو بنظر منه ،أو بتفكر ،هذه األسباب الثالثة هي
أسباب االستقاء ،وقد تزاد صورة رابعة وهي تناول بعض األدوية التي

تسبب القيء ،وهذه ال تعتبر معنا هنا; ألن من فعلها يكون أفطر بأكله
الدواء املسبب لذلك القيء.

شخصا يصاب بدوار في رأسه يؤمله ويعرف
وينبني على ذلك ما لو أن
ً

أنه لن يرتاح من هذا الدوار إال إذا استقاء فأدخل يده في فيه ،أو عصر
بطنه فخرج القيء من بطنه فارتاح ،فيقال إن فعله هذا مبطل للصوم،

ويجب عليه قضاء يوم بدله; ألنه فعل أحد املفطرات مع مالحظة أن

هذا التعب واإلرهاق إن كان شديدً ا جاز له أن يستقيء ألجل الراحة
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كما تقدم معنا عند احلديث عن أنواع املرض ،فيرتفع اإلثم عنه ويبقى

عليه القضاء فقط.

شخصا قاء أو استقاء ثم ما إن وصل القيء إلى فمه حتى
ولو أن
ً

ابتلعه فإنه يفطر; ألن جتويف الفم يعتبر خارج اجلوف ،فإذا ابتلعه
يكون أدخل شيئًا إلى جوفه ،وهذا من التفريع على أن الفم ليس من
اجلوف ـ وتقدم احلديث عنه ـ ،إضافة إلى أن ابتالع القيء ال يجوز;

ألنه قذر وجنس.

أما إن كان الشخص قد استقاء ولكن القيء لم يصل إلى الفم ،وإمنا

ارتفع إلى املريء فقط ،ثم نزل للمعدة فإنه ال يكون حينئذ مفط ًرا ألنه

مازال في اجلوف ولم يخرج.

املفطر اخلامس :خروج دم احليض والنفاس من املرأة:

إن خروج دم احليض والنفاس من املرأة عذر مينع الصوم ،فإذا طرأ

على املرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء من النهار بطل صيامها
باالتفاق ،ووجب عليها قضاء ذلك اليوم ملا روى البخاري،]298[ :

ومسلم ]80[ :عن أبي سعيد  أن رسول الله  قال في املرأة ،وقد

ُسئل عن نقصان دينها« :أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم».

أما خروج غيره من دماء اجلسم كدم الرعاف ،أو اجلرح ،أو اقتالع
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الضرس ،فإنه ال يفطر الصائم إال إذا ابتلع شيئًا من ذلك عمدً ا ،قال
شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله تعالى« :وأما خروج الدم الذي ال
ميكن االحتراز منه كدم املستحاضة واجلروح والذي رعف ونحوه فال
يفطر[ »...الفتاوى.]367/25 :
وأما سحب الدم من الصائم لفحصه أو للتبرع به  -قليلاً كان أو
كثي ًرا -فال يؤثر على صحة الصوم; ألن احلاجة تدعو إليه ،وليس من
جنس املفطرات ،وإذا أدى سحب الدم إلى ضعفه فصيامه صحيح مع
الكراهة.
هذا ،ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى املسلمني،
ونوصيهم بالصبر ،ونذكرهم مبا رواه اإلمام أحمد [ ]11435من

حديث أبي سعيد اخلدري  أن النبي  قال« :من يصبر يصبره
الله ،ومن يستغن يغنه الله ،ومن يستعفف يعفه الله ،وما رزق العبد
رز ًقا أوسع له من الصبر»
وأخي ًرا نسأل الله تعالى أن ينفع القراء الكرام بهذا اإلصدار ،ويجعله
خالصا لوجهه الكرمي.
ً
وبسن َِّة نب ِّيك
اللهم اجعلنا بطاعتك فائزين ،وبدينك متفقهنيُ ،
أكرم األكرمني ،واغفر لنا وجلميع املسلمني،
عاملني ،وتق َّبل منَّا يا َ
َّ
وصلى الله على س ِّيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
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