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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد
  الكفارة ويوجب مو الص فسدايم باب

 .  الكفارة ويوجب ، الصوم يفسد ما ذكر في بدأ ، الصيام بشروط تتعمق مقدمة اهلل رحمو المؤلف قدم لما

 وَكُلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَغُوا بَاشِرُوهُنَّ فَالْآَنَ} قولو في تعالى اهلل ذكرىا ، ثالثة المفطرات أصول أن وليعمم

 .  والجماع والشرب األكل ، ثالثال ىذه {وَاشْرَبُوا

 .  جماع أو ، خارج خروج أو داخل دخول:  بعضيم وعرفيا ، الفطر يوجد ما:  بالمفطرات والمراد

 :  نوعين عمى والمفطرات

 .  عمييا مجمع مفطرات -1

 .  فييا مختمف مفطرات -2

ن ، الجممة في ، والنفاس والحيض ، والجماع والشرب األكل فيي:  عمييا المجمع المفطرات أما  اختمفوا قد كانوا وا 
 . المسائل ىذه تفاصيل في

 . الخ ،، واالكتحال والحجامة كالقيء ، اهلل شاء إن المؤلف كالم في ستأتي فييا المختمف والمفطرات

 :  أيضا نوعين عمى الكفارة يوجب والذي

 .  عميو متفق نوع -1

 .  فيو مختمف نوع -2

 .  الكفارة عميو وجبت المرأة جامع إذا الرجل أن عمى قوااتف ، الجماع:  عميو المتفق

 .  اهلل شاء إن مواضعو في عنو الكالم سيأتي فيو والمختمف

َشِربَ  أو   أكلَ  َمن  :  قال  . 

 .  واإلجماع والسنة الكتاب بو الفطر عمى دل وقد ، األول المفطر ىذا

  { .وَاشْرَبُوا وَكُلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَغُوا بَاشِرُوهُنَّ فَالْآَنَ} تعالى هللا فقول:  الكتاب أما

 [أجمي من وشهوته وشرابه طعامه يدع] القدسي الحديث في قال تعالى اهلل أن ، ىريرة أبي عن :السنة ومن
 .  اهلل رحمو البخاري اإلمام وأخرج

 . وغيره قدامة ابن نقمو ، مفطران أنيما عمى جماعاإل العمم أىل من طائفة نقل وقد

 فمو ، المعتاد وغير والمعتاد ، والنافع والضار ، والكثير القميل بين فيو فرق ال" شرب أو أكل من" المؤلف وقول
 وال ، المعدة في ينماع ال فيما العمماء اختمف وقد ، اهلل رحمو كالمو عموم في يدخل حجرا أكل أو ُسما أكل
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 ىو ىل ، الفطر يوجب الذي المعنى في االختالف ىو الخالف وسبب ، والخرز كالحصى ، بو اإلنسان ذىيتغ
 مفطر فإنو والشرب األكل صورة عمى حصل ما كل:  فقال ، الصورة إلى نظر البعض ، والمذة التغذية أو االبتالع

 والذين ، المفطر فيو جميعا ىما أو المذة أو التغذية بو حصمت ما كل:  فقال ، المعنى إلى نظر من ومنيم ،
 يمكن ال وىذا ؟ بينيما الجمع أو ، المذة أو التغذية ىو المعتبر المعنى ىل ، بينيم فيما اختمفوا المعنى إلى نظروا
 .  الفطرة عن خرج فيما إال ، تغذية بو تحصل وال المشروب أو بالمأكول لذة تحدث أن ، الغالب في

 :  قولين عمى ، التغذية بو تحصل وال ينماع ال افيم العمماء اختمف:  إذن

 والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، أفطر بو اإلنسان يتغذى وال ينماع ال ما ابتمع من:  األول القول
 أول ناى ، المفطرات في الكفارة إيجاب في المذاىب أوسع ىو المالكية ومذىب ، الكفارة عميو أن المالكية زاد بل ،

ذا ، الكفارة وعميو يفطر فإنو ينماع وال التغذية بو تحصل ال ما شرب أو أكل إذا ، ليم مسألة  بو تحصل ما أكل وا 
 .  أولى باب من الكفارة عميو وتجب يفطر فإنو والمذة التغذية

 :  تهمأدل

 مقيد غير مطمقا جاء والشرب واألكل ،{ وَاشْرَبُوا وَكُلُوا كُمْلَ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَغُوا بَاشِرُوهُنَّ فَالْآَنَ} آية :األول الدليل
 .  المفيد وغير والمفيد والنافع الضار فيو فيدخل ، بطونكم في ينماع ما كموا أو ، نافعا كموا:  يقل لم ، بقيد

 قد أنو عميو يصدق ال ألنو ؛ يفطر فإنو منو االحتراز يمكن شيئا بمع فإذا ، اإلمساك ىو الصيام أن :الثاني الدليل
 .  والشراب الطعام عن أمسك

 الوضوء إنما" قال أنو ، عباس ابن أثر وىو ، السابقة اآلية من االستدالل بوجو يمحق أن ويمكن :الثالث الدليل
:  الييثمي وقال ، النووي وحسنو ، البييقي أخرجو" خرج مما وليس دخل مما والفطر ، دخلي مما وليس خرجي مما

 .  معتاد غير أم معتادا ، ضارا أم نافعا كان ، داخل كل فيو يدخل ، عاما جاء وقد ، يحصح أو حسن

 ، طبيعي أمر وىذا ، ريقو ابتمع إذا اإلنسان عمى العمماء أجمع فقد ، باإلجماع ُخص قد عمومو بأن:  نوقش وقد
   يفطر ال فإنو

 بدون ، يابسا أو رطبا الخبز بمع اإلنسان أن لو ولذا ؛ معتبرة غير األكل صفة في والعادة العرف أن :الرابع الدليل
 ال أو مغذ ىو ىل ، المأكول في معتبرين غير فيما ، األكل صفة في معتبرين غير كانا فإذا ، يفطر فإنو ، مضغ

 . 

 هىذ في موجودة غير والتغذية ، التغذية ىي الصائم يفطر أجميا من التي العمة بأن:  استدالليم يناقش أن ويمكن
 .  الحال ىذه في مفقودة والتغذية ، التغذية ىو والشرب باألكل والمراد ، تغذية ثمة ليس ، أكل ثمة نعم ، الصورة

 رضي طمحة أبي رأي وىو ، ونحوه كالخرز ، يفطر لم بو اإلنسان يتغذى وال ينماع ال ما بمع من:  الثاني القول
 رأي وىو ، اإلسالم شيخ اختيار وىو ، صالح بن والحسن ، وايةر  في اهلل رحمو مالك اإلمام إليو وذىب ، عنو اهلل
 .  جميعا اهلل رحميم ، حزم ابن
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 :  تهمأدل

 وذكر ، الييثمي ذكر كما يعمى وأبو البزار أخرجو ، الَبَرد يأكل كان أنو ، طمحة أبي عن منقول أثر :األول الدليل
 .  عنو ثابت غير أنو قدامة كابن العمم أىل من طائفة

 النادر بالشيء ال المعتاد بالشيء يعمق إنما والحكم ، المعتاد األكل من منعا إنما والسنة الكتاب أن :الثاني الدليل
 .  األصل عمى يبقى سواه وما ،

 وبمع ، يفطر ال ينفع ال ما بمع كذلك - تقدم كما - باإلجماع يفطر لم ريقو بمع لو اإلنسان أن :الثالث الدليل
 . العطش وال الجوع يدفع ال ، ينفع ال ريقال

 .  الصورة ىذه في منعدمة والتغذية ، التغذية والشرب األكل من المقصود المعنى أن :الرابع الدليل

 :  الراجح

ذا ، الراجح ىو األول فالقول والشرب األكل بصورة معمق الحكم أن إلى نظرنا إذا  ، والتغذية المعنى إلى نظرنا وا 
 المفطرات في نمشي أن بد وال ، مغذية غير ألنيا ؛ يفطر ال ونحوىا الخرز بمع وأن ، الثاني القول من دب ال فإنو
 ينبني مسائل وستأتي ، القادمة المسائل تتناقض ال حتى عمييا نمشي التي األصول نعرف ، ثابتة طريق عمى
 .  معاصرةال المفطرات عمى نحكم أن األصول بيذه ونستطيع ، ىنا من عمييا الحكم

 الحكم يبنى مسائل وستأتي ، يفطر ال بو يتغذى وال ينماع ال ما أكل من أن ، الثاني القول ىو أعمم واهلل والراجح
 فإن والشرب األكل بصورة معمقا الحكم كان لو:  مثاال ونعطي ، التغذية وىو والشرب األكل معنى وجود عمى فييا
ذا ، والشرب األكل صورة فييا يحصل ال ألنو ؛ الصائم تفطر ال المغذية اإلبر  فإن والتغذية المعنى إلى نظرنا وا 
 .  التغذية وىو المعنى لحصول ؛ مفطرة المغذية اإلبر

َتَعطَ  َأوِ :  اهلل رحمه قال  .  اس 

 الناس وكان ، الجوف حد عمى فييا المراد ينبني المسألة وىذه ، األنف في يوضع دواء وىو ، السَُّعوط استخدم أي
ن ، ضيق نطاق عمى اآلن يستخدم وربما ، قريب وقت إلى السعوط يستخدمون  اآلن بدلو يأخذون الناس كان وا 

 :  مسألتان السعوط مسألة وتحت ، غيره أم الزكام بسبب سواء ، بيا التداوي أجل من األنف في توضع قطرات

 .  ؟ ال أو منو المفطر بدخول اإلنسان يفطر يعيطب منفذ األنف ىل:  األولى المسألة

 إلى يصل منفذ وأنو ، اإلنسان أفطر طريقو عنو المفطر دخل إذا ، طبيعي منفذ األنف أن:  العمم أىل جميور
 . والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، الجوف

 :  هميمدل

 تكون أن إال االستنشاق في وبالغ] قال وسمم عميو اهلل مىص النبي أن ، عنو اهلل رضي صِبرة بن لقيط حديث -
 والسبب ، االستنشاق في تبالغ فال صائما كنت فإن أي ، العمم أىل من طائفة صححوو ،  الخمسة أخرجو[ صائما

 .  صيامو عمى فيؤثر ، جوفو إلى يدخل اءالم ألن ؛ فيو بالغ إذا اإلنسان صيام عمى يؤثر االستنشاق أن
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 ؛ يفطر ال فإنو حمقو إلى شيء أنفو عبر دخل اإلنسان أن فمو ، منفذ غير أنو إلى:  اهلل رحمو حزم ابن وذىب
ن مفطرا منفذا ليس ، طبيعي غير منفذ ألنو  .  حمقو في طعما وجد وا 

 :  صورتان تحتو ذاوى ، األنف مع شيء بدخول الصائم يفطر ىل:  الثانية المسألة

 .  حمقو إلى الداخل يصل أن:  األولى الصورة

 .  وخياشيمو أنفو في يبقى بل ، حمقو إلى الداخل يصل أال:  الثانية الصورة

 :  قولين عمى العمماء اختمف فقد ، حمقو إلى فوصل ، أنفو مع السعوط أدخل إذا أما

 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، ريفط فإنو ، حمقو إلى السعوط وصل إذا:  األول القول

 :  تهمأدل

 أن إال االستنشاق في وبالغ) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابق صبرة بن لقيط حديث :األول الدليل
 بالغ ذاإ:  الفقياء من كثير قال وقد ، الصيام عمى األنف عبر الماء دخول تأثير عمى يدل مما( صائما تكون

 في الداخل ألن ؛ نظر فيو وىذا ، صيامو عمى يؤثر وىذا ، دماغو إلى يدخل الماء فإن ، االستنشاق في اإلنسان
نما ، الدماغ إلى يذىب ال الغالب  يحدث الذي الجوف حد في يدخل ال والدماغ ، الخياشيم ثم الحمق إلى يذىب وا 
 .  الفطر إليو المفطر بوصول

 من ِري ونوع الطعام طبخ الدخول بيذا ويحصل ، جوفو إلى دخل حمقو إلى الماء دخل إذا أنو :الثاني الدليل
 .  لو يحصل العطش

ن ، والشرب األكل معنى فيو وألن :الثالث الدليل  أن إلى إشارة ىذا وكأن ، والشرب األكل صورة عمى يقع لم وا 
 ، الشرب أو األكل صور من األنف عبر الدخول فميس ، والشرب األكل صورةَ  التغذية وليست ، التغذية ىي العمة
 .  معناىما فيو لكن

 ألنو ؛ األول كقولو ، اهلل رحمو حزم ابن إليو وذىب ، يفطر لم حمقو إلى السعوط فوصل استعط إذا:  الثاني القول
 يبالغ أن مالصائ غير عمى أوجب ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي:  قال ، صبرة بن لقيط لحديث ، منفذ أنو يرى ال
 متعمقا ليس والحكم ، فيو المبالغة وعدم االستنشاق في المبالغة بين بالخيار فيو الصائم وأما ، االستنشاق في

نما ، بالصيام  تعرض الحديث في وليس ، المبالغة إلى الصيام من الداللة صرف فيو ، بالمبالغة متعمق ىو وا 
 ، ومراده سياقو عن لمكالم وصرف ، ظاىره عن لمفظ صرف بأنو نوقش حزم ابن ذكره الذي وىذا ، الصيام لمسألة
 وأما الصائم لغير واجبة المبالغة أن إلى الداللة تصرف ثم( صائما تكون أن إال االستنشاق في بالغ) يقول كيف

 ثمة أن عمى يدل ىذا ؟ االستنشاق في بالمبالغة يؤمر ال الصائم لماذا:  سؤال يثور وىنا ؟ بالخيار فيو الصائم
 ، المقصودة ىي العمة وىذه ، جوفو إلى الماء دخول وىي ، االستنشاق في الصائم مبالغة من منعت وعمة سببا

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إلييا وذىب
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 يفطر فيل ، األنف في استقر ، خياشيمو إلى وصل بل ، حمقو إلى يصل فمم اإلنسان استعط إذا:  الثانية المسألة
 :  قوالن ؟ ال أو

ن ، الحنابمة عند المذىب وىو ، المالكية إليو وذىب ، يفطر ال:  األول القول  بعض ألن ؛ إشكال ىناك كان وا 
 صومو فسد دماغو أو حمقو إلى فوصل استعط لو" قال المرداوي لكن ، بالتفطير القول الحنابمة إلى ينسب العمماء

 إلى يصل لم إذا أنو مفيومو ، المذىب ىو أنو عمى نص داويالمر  فإن ، اإلقناع في الذي وىو" المذىب ىذا ،
 عمييم اهلل رحمة ، عثيمين ابن شيخنا واختيار( الفطر عدم) اإلسالم شيخ اختيار وىو ، بو اإلنسان يفطر ال حمقو
 .  جميعا

 : دليميم

 الحمق إلى يصل أال أجل من المنع ألن ؛ موجود غير االستنشاق في المبالغة منعت أجمو من الذي المعنى أن -
 فيحصل ، وجوفو حمقو إلى الماء ينزل بمنخريو الماء نشق من" اإلسالم شيخ يقول ، يصل لم وىنا ، الجوف ثم

 كما ، معدتو في الطعام بو ويطبخ ، العطش بو ويزول ، الماء بذلك بدنو ويتغذى ، بفمو لمشارب يحصل ما بذلك
 .  موجودة غير المبالغة منعت أجميا من التي فالعمة ،" الماء بشرب يحصل

 والشافعية الحنفية إليو وذىب ، يفطر فإنو حمقو إلى يصل ولم ، خياشيمو إلى السعوط وصل إذا:  الثاني القول
 .  وغيره قدامة كابن الحنابمة وبعض

 :  تهمأدل

 مثل فيو أنفو في عوطالس وضع إذا واإلنسان ،( صائما تكون أن إال االستنشاق في وبالغ) الحديث :األول الدليل
 بأن تعميل الحديث في يأت ولم ، لمصائم ممنوعة االستنشاق في والمبالغة ، االستنشاق في بالغ الذي الشخص

 المبالغة عن النيي فيكون ، حمقك إلى الماء يصل ال حتى:  الحديث في يأت لم ، الحمق إلى الوصول ىي العمة
 .  الحمق دون الخيشوم أو الحمق إلى وصل لو فيما شامال

 عمى مبني وىذا ، البدن كجوف ، فيفطر يغذيو الدماغ إلى الواصل  ، الجوف معنى في الدماغ أن :الثاني الدليل
 حصمت التي ، أيضا المشكمة المسائل من وىي ، اهلل شاء إن الجوف حد في الكالم وسيأتينا ، جوف الدماغ أن

 القديمة المسائل لو ستنضبط فإنو ، واضحا تحديدا هوحدد الجوف ضبط من أما ، مترتبة إشكاالت عمييا
 .  بعد ستأتي والتي والمعاصرة

 :  الراجح

 ؛ يفطر ال فإنو ، حمقو إلى ينزل ولم ، خياشيمو إلى السعوط فوصل استعط إذا اإلنسان وأن ، األول القول ىو
 فإذا ، الجوف إلى ثم الحمق إلى الماء وصول خشية ىي االستنشاق في المبالغة منعت أجميا من التي العمة ألن
 أخرى مسألة عمى مبنية المسألة وألن ، الصائم تفطر ال األنف وقطرات والماء السعوط فإن العمة ىذه تتحقق لم

 .  الجوف تحديد مسألة وىي ، فييا مختمفٍ 
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َتَقنَ  َأوِ :  قال ثم  .  اح 

 استخدم فإذا ، فرجيا طريق عن والمرأة ، الدبر طريق عن الدواء ُيدخل أن:  بيا مرادوال ، الُحْقنة استخدمَ  أي
 مذىبا العمماء مذاىب سأذكر ، بالجوف المراد عمى حكميا ينبني المسألة ىذه ؟ ال أو يفطر فيل الحقنة اإلنسان
 .  المذاىب ىذه من األقرب في ننظر ثم ، مذىباً 

 :  الجوف حد

 عن مفطر الثالثة األشياء ىذه إلى وصل إذا وأنو ، والبطن والمعدة لمدماغ شامل الجوف أن يرون:  الحنفية
  .  زواياه من زاوية بمنزلة فكان ، لمجوف منفذ ألنو ؛ يفطر فإنو والدبر واألذن والفم األنف طريق

 الحمق وأما ، ينصون ىكذا ، والظير البطن ىو الجوف أن وعندىم ، المِعدة غير الجوف أن يرون:  المالكية
ن ، إليو الشيء وصول بمجرد فيفطر  وصل إذا ، طبيعيا منفذا يعتبر الحمق أن والسبب ، الجوف إلى ينزل لم وا 
 .  الجوف إلى وصل فكأنو شيء إليو

 الدماغ لباطن شامل أنو فيرون ، الباب ىذا في المذاىب أوسع وىم ، المعدة من أعم عندىم الجوف:  الشافعية
ن األشياء ىذه إلى وصل إذا فيفطر ، والحمق والمثانة عاءواألم والبطن  آخر وجو وعندىم ، معدتو إلى يصل لم وا 

 بيا ينتفع مواد إلى الشيء تحول ، والدواء والشراب الطعام ُتحيل قوةٌ  فيو جوفا يكون أن يشترط:  المذىب في قوي
 .  عندىم الصحيح ىو ولاأل الوجو لكن ، جوفا يعتبر لم ُتحيل قوة فيو تكن لم فإن ، الجسد

 اتجاه من أكثر عندىم أن ترى ذلك خالل من ، أيضا تتبعتيا وأنا ، الباحثين بعض تتبع خالل من:  الحنابمة
 ، جوف والمعدة ، المعدة إلى يوصل طبيعي منفذ لو مجّوف كل الجوف أن:  مثال عندىم ، الجوف معنى لتحديد
 يحيميا والذي ، والغذاء الدواء تحيل قوة فيو مجّوف كل ىو:  وقيل ، غيرهو " المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن ذكره
 إنما والدواء الطعام إحالة:  ويقولون ، آخرون ويمنع ، المعدة بيا يمحق الباحثين من وكثير ، األمعاء ىي طبيا
 مجوف كل ىو:  عندىم لوقي ، الدقيقة واألمعاء لممعدة شاممة أنيا يرون العمماء لكن ، الدقيقة األمعاء في تكون
 تعريف في كبير اتساع عندىم الذين الشافعية بمذىب يمحقيم قد وىذا ، واسعة المسألة يجعل وىذا ، البدن في

 إلى طبيعي منفذ لو ، مجوف ألنو ؛ الجوف حد في داخل عندىم والدماغ ، البدن باطن بو المراد:  وقيل ، الجوف
 .  البدن

 :  الراجح

 في داخل والحمق ، واألمعاء المعدة ىو الجوف أن:  أعمم واهلل فاألقرب ، بعد سيأتي فيما بطنض لكي ىنا سنرجح
 يوسع قد وىذا ، المعدة إلى المِريء مع يدخل فإنو إليو الشيء وصل إذا ، طبيعيا منفذا يعتبر الحمق ألن ؛ ذلك

ن ، وجو لو وىذا ؟ فقط اليضمي الجياز الجوف حد يكون ال لم:  قال المعاصرين بعض ألن ؛ قميال الدائرة  وا 
ذا ، الكالم ىذا انتقد قد بعضيم كان  والمريء والحمق الفم يشمل اليضمي الجياز فإن القول ىذا إلى نظرت وا 

 لم مجو ثم بالماء تمضمض لو ، يفطر لم لفظو ثم فمو إلى وصل إذا لكن ، والغميظة الدقيقة واألمعاء والمعدة
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 بعده ثم ، صبرة بن لقيط لحديث ؛ الحمق إلى يصل أن المفطر إنما ، لفظو ثم الطعام ذاق لو وكذا ، مفطرا يعتبر
 ، مفّطرا كان إلييا وصل إذا ، الجوف ىو ىذا ، والغميظة الدقيقة األمعاء إلى ثم ، المعدة إلى يصل ثم ، المريء

 تعتبر ال أنيا العين في سيأتينا لذاو  ، والشرب لألكل طبيعيا منفذا ليس ألنو ؛ أعمم واهلل ، جوفا فميس ذلك عدا ما
 في سيأتي كما الدليل عمى بناء التضييق وىذا ، المفطرات دائرة تضيق االعتبار بيذا ، الجوف إلى طبيعيا منفذا

 .  كثيرة مسائل

 ، بو البدن تغذى الدقيقة واألمعاء المعدة إلى وصل إذا والشراب الطعام:  فيقال ؟ والتغذية:  قائل قال فإن
 والشراب الطعام ُيحال التي فيي ، البطن إلى الغذاء وصول وسيمة ىي ىذه ألن ؛ التغذية وىي ، العمة صمتفح
 ألن ؟ لم ، يفطر فأنو مغذية إبرا اإلنسان استخدم فإذا عميو وبناء ، غيَره أو دما ، البدن تقيم مادة فيصبح فييا
 إلى وصل قد والشراب الطعام ألن ؛ يفطر فإنو مغذيا شرب أو أكل إذا اإلنسان:  عمتان فعندنا ، التغذية ىي العمة
 المقصود لحصول ؛ يفطر فإنو ، عروقو إلى الغذاء وصل إذا وكذا ، بدنو بو يتغذى غذاء إلى وسيتحول ، جوفو
 ففي ، واألمعاء المعدة إلى الشيء وصول ، والشرب األكل عمى تنبني الطبيعي في والتغذية ، والشراب الطعام من
 أو ، الحمق ىو الطبيعي الطريق لكن ، طريق أي أو الحمق طريق عن ، والشرب األكل مقصود يحصل براإل

 .  وغيرىا والمغذيات كالقسطرة ، األخرى الطرق

ِفهِ  إلى َأد خلَ  َأو  :  قال ثم ِضع   أي   ِمن شيئا   َجو   .  إحميل   غيرَ  ، كانَ  َمو 

 وسبب ، عنو الكالم تقدم الذي ينماع ال وما ، الجائفة ومداواة الحقنة وىي ، ميمة أخرى مسألة في مماءالع اختمف
 واشربوا وكموا) والشرب األكل في ، المغذي في جاء النص ألن ، المغذي عمى المغذي غير قياس ىو الخالف

 ىذه أن رأى من ؟ يغذي عما اإلمساك ىيو  ، معقولة عمة لمصوم ىل ، بالصوم المراد في اختمفوا والعمماء ،( ،،
 وىناك ، مفطرا اإلنسان كان بيا التغذية حصمت إذا وغيرىا، الحقنة ، بعد ستأتي التي المسائل عمييا قاس العمة
 إن:  قيل إن ، مادة دماغو في وضع إذا ، والجائفة المأمومة مسألة في:  فمثال ، العمة ىي ىذه أن يرى ال من

ن ، اإلنسان يفطر ال الصور ىذه ففي التغذية المقصود  وىي ، تعبدية والعمة ، معقولة عمة لمصيام ليس:  قيل وا 
 حسب عمى ؟ الجوف ىو وما ، المغذي وغير المغذي بين يسوى الحال ىذه ففي ، الجوف إلى يرد عما اإلمساك
 ، سبق ما عمى فرجيا من حقنةال المرأة أدخمت أو ، الدبر من الحقنة أدخمت إذا:  عميو وبناء ، السابق الخالف

ال ، وأفطر أفطرت تغذية ىناك كان إن ؟ تغذية ىنا ىل ، فُينظر ، التغذية العمة:  قيل إن  أن رأوا ألنيم ؛ فال وا 
 تفطر:  قالوا ، الجوف إلى شيء أي دخول عن اإلمساك وىي ، معقولة غير العمة:  قالوا والذين ، معقولة العمة

 .  أعمم واهلل ، جوفو إلى شيء إدخال نع يمسك لم ألنو ؛ ويفطر

 . أجمعين وصحبه آله وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


