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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

اْكَتحلَ  َأو   اْحتَقنَ  َأو  :  اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 :  الصائم احتقان

 :  قولين عمى ؟ ال أو يفطر فيل ، الدبر طريق عن دواء الصائم أدخل إذا

 .  والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، أفطر احتقن إذا الصائم أن:  األول القول

 :  تهمأدل
 وليس دخل مما اإلفطار إنما] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة عن :األول يلالدل
 .  اهلل رحمو حجر ابن ذكر كما مجيول راو وفيو ، أحمد اإلمام أخرجو[ خرج مما

 الطعام ألن ؛ ءالغذا لو حصل احتقن فإذا ، باالحتقان حاصمة وىي ، التغذية ىي التفطير عمة أن :الثاني الدليل
 .  األمعاء في يحاالن والدواء

 .  فيفطر الصائم جوف إلى وصل كال أن بجامع ، الحمق إلى وصل ما عمى الحقنة قياس :الثالث الدليل

 فإن عميو بناء ، الحمق بيا ويمحق ، واألمعاء المعدة ىو الجوف أن وعرفنا ، بالجوف المراد عمى مبني وىذا
ال ، أفطر منو وانتفع جوفو إلى ووصل احتقن إذا اإلنسان  .  فال وا 

ن ، بيا أفطر مائعة الحقنة كانت إذا:  الثاني القول  .  اهلل رحميم المالكية إليو وذىب ، فال جامدة كانت وا 
 . المائعة دون الدقيقة األمعاء تمتصيا ال الجامدة الحقنة أن ليم يستدل أن يمكن:  دليميم
 . والجامدة المائع بين الفرق بأنو:  يناقش

 .  اهلل رحميما وشيخنا اإلسالم شيخ اختاره ، مطمقا تفطر ال الحقنة أن:  الثالث القول

 :  منيا" الصيام حقيقة" في األدلة اإلسالم شيخ وذكر

 النبي لبينيا مفطرة الحقنة كانت ولو ، جميعا المسممون ويحتاجو ، اإلسالم دين من الصيام أن :األول الدليل
 .  الناس إلى الصحابة ولنقميا ، وسمم يوعم اهلل صمى

 األكل يفّطر التي العمة أن العمماء واستنبط ، مفطر والشرب األكل أن ببيان جاءت قد الشريعة بأن:  نوقش وقد
 .  مفطرة تكون فإنيا الحقنة في موجودة كانت إذا والتغذية ، التغذية ىي أجميا من والشرب

 طريق عن الدماغ إلى ويصل يتصاعد فالبخور ، والدىن والبخور الطيب عمى الحقنة قياس :الثاني الدليل
 الشريعة في يأت لم ذلك ومع ، داخمو إلى ويدخل الجسد يتشربو والدىن ، أجساما وينعقد ، األنف عبر االستنشاق

 ومع ، جدا افعةن قوة البدن بو يتقوى الطيب أن وذكر ، اإلسالم شيخ قالو ، الحقنة فمثميا ، مفطرة األشياء ىذه أن
 .  لمصائم مفطر أنو يأت لم ذلك
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ن،  التفطير بيا يحصل األمعاء إلى تصل كانت إذا الحقنة بأن:  يناقش  كانت لو كما تفطر ال تصل ال كانت وا 
 . الشرجية القناة في

 والحقنة ، لمبدن وانتفاع قوة بو يحصل ألنو إال عنو ينو لم والشراب الطعام أن اإلسالم شيخ أدلة من :الثالث الدليل
 في الحقنة إن بل ، بيا يفطر ال الصائم فإن عميو وبناء ، لمبدن انتفاع بيا يحصل ال ، المعنى ىذا بيا يحصل ال

 . ؟ مفطرة تكون فكيف ، الجسد من المضرة المواد الستفراغ تكون الغالب

 :  الراجح

 وألن ، المعدة إلى ثم ، المريء إلى يصل لحمقا وصل ما ألن ؛ والحمق واألمعاء المعدة ىو الجوف حد:  يقال أن
 ، الجسد منيا ينتفع الحقنة كانت إن:  فيقال ، الحمق إلى وصل بما التفطير إلى فيو اإلشارة جاءت الحديث
 األمعاء إلى تصل ال كانت إذا وأما ، مفطرا اإلنسان يكون فينا ، األمعاء إلى ووصمت ، لمجسد نافعة إلى وتتحول

ما ، بالتغذية بيا تحصل أن إما تخمو ال والحقن ، منيا الجسد ينتفع ولذا ، تصل نياأ والغالب ،  مجرد تكون أن وا 
 ذكره سيأتي آخر شيء وىذا - الولد مسمك عبر المرأة تستخدميا التي الحيوية والمضادات ، كالمسكنات ، أدوية

 أنو عمماؤنا أفتى وقد ، الجوف إلى مدخل يافإن ، منيا البدن وينتفع ، تغذية بيا يحصل كان إذا:  الميم لكن -
 كانت لو حتى ، بيا يفطر ال اإلنسان فإن ، والمسكنات الحيوية المضادات كإبر ، المغذية غير اإلبر استخدم إذا
 .  تغذية ال تداويا منيا وانتفع ، الجسد في ودخمت ، الوريد طريق عن

اْكَتَحلَ  و  أَ :  المؤلف قال  . 

 ، حمقو في طعمو يجد أنو ، ىذا يذكر الناس وبعض ، يفطر فيل ، حمقو في ووجده ، عينو في الكحل وضع إذا
 :  قولين عمى المسألة في العمماء اختمف

 .  والحنابمة المالكية إليو وذىب ، حمقو في الكحل طعم وجد إذا يفطر فإنو الصائم اكتحل إذا:  األول القول

 :  همتأدل

 .  فيفطر ، بفيو تناولو لو ممنوع ىو ما حمقو إلى أوصل ألنو :األول الدليل

نما ، الكحل ليس حمقو إلى وصل ما بأن:  نوقش وقد  فإنو ، الُمرة األدوية من شيئا ذاق كمن ، الكحل أثر ىو وا 
نما ، الحمق إلى طبيعيا منفذا ليست العين أن تعاليميم ومن ، حمقو في طعميا يجد  ال المسام طريق عن يصل وا 

 ، المسالك ال المسام طريق عن وصمت فالبرودة ، جوفو في الماء برد أثر الصائم وجد لو كما فيو ، المسالك
 منفذ أنيا يرون ىم ىل ، المعاصرة المفطرات في األطباء كالم في اهلل شاء إن القادمة الدروس في وسننظر
 طريق عن ىو إنما الحمق إلى يصل وما ، منفذا ليست العين أن رواذك المتقدمون الفقياء لكن ؟ ال أو طبيعي
 .  المسام

 يدفع الجسم فإن شيئا وضع فإذا ، فقط المسان في الذوق حاسة أن الحمق في الطعم وجود سبب أن يذكر وبعضيم
 .  المتقدمون اءالفقي ذكره ، فقط الطعم ىو إنما ، أثر لو وليس ، المسان في طعمو فيجد ، لسانو إلى ُيتذوق ما
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ن ، طبيعي منفذ العين أن :الثاني الدليل  .  مفطرا يكون عميو وبناء ، معتادا يكن لم وا 

 .  المسالك ال المسام طريق عن الوصول بأن:  ونوقش

 .  الحمق وىو اإلنسان من مجوف شيء إلى وصل قد الكحل أن :الثالث الدليل

نما ، نفسو كحلال يصل لم بأنو يناقشون الثاني القول وأصحاب  عن( المسان) الطعم حاسة إلى طعمو وصل وا 
ال ، العروق طريق  .  موجود غير فاألثر وا 

 اإلسالم شيخ اختيار وىو ، والشافعية الحنفية إليو وذىب ، مطمقا الصائم بو يفطر ال الكحل أن:  الثاني القول
 .  شيخنا واختيار ، جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن

 :  تهمأدل

 ، ماجو ابن أخرجو ،" صائم وىو رمضان في اكتحل" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة حديث :األول الدليل
 عن أيضا ويروى ، شيء وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يصح ال:  الترمذي وقال ، حجر ابن الحافظ وضعفو
 .  شيء الباب ىذا في يصح فال ، تثبت ال أسانيدىا لكن ، عمر وابن رافع أبي طريق

 . المسالك ال المسام طريق عن وصل إنما وصل وما ، معتادا طبيعيا منفذا ليست العين أن :الثاني الدليل

 .  والشرب األكل معنى بو يحصل وال ، شربا وال أكال ليس الكحل أن :الثالث الدليل

 في والزمن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لبينو مفطرا كان ولو ، الناس عامة تيم التي األمور من أنو :الرابع الدليل
 .  اآلثار في كما ِغبا يكتحل الرسول وكان ، باإلثمد يكتحمون ، كثيرا مستعمل كحميم

 إلى يوصل الدبر ألن ؛ الصائم يفطر االحتقان بأن القول عمى والدبر كالقبل ليست العين أن :الخامس الدليل
 .  الجوف إلى توصل ال ، ةبعيد فيي العين أما ، والجوف األمعاء

 يستفيد ال ، مثميا فالكحل ، طيبا شم إذا وكذا ، يفطر ال فإنو رأسو دىن إذا ، الدىن عمى القياس :السادس الدليل
 .  شيئا منو اإلنسان

 اكتحل إذا ، يفطر أنو ذكرنا ، حمقو في طعمو فوجد أنفو في قطر أو استعط إذا اإلنسان أن تقدم:  قائل قال فإن
 بل ، معتادا طبيعيا منفذا ليست العين ألن:  نقول ؟ بينيما الفرق ما ؟ يفطر ال لماذا حمقو في الطعم جدوو 

 طريق عن ىو إنما طعم من اإلنسان يجد ما أن:  وىو ، الثاني باألمر يقال أو ، المسام طريق عن الوصول
 ، األثر ىو إنما ، حقيقة وصل قد يكون وال ، الشيء ىذا فيتذوق ، المسان إلى بالطعم تدفع فالعروق ، المسان
 .  اهلل رحميم ذكروا ىكذا

 :  الراجح

 أن تقدم وقد ، ال أم حمقو في الطعم وجد سواء ، مطمقا الصائم يفطر ال الكحل أن ، أعمم واهلل الثاني القول ىو
 الحمق ألن ، صبرة بن لقيط بحديث مستثنى إنو يقال أن إما:  فالجواب ، الحمق في:  قيل فإن ، التغذية ىي العمة
 .  معتادا منفذا فميست العين أما ، معتاد منفذ
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إحميم ه   غيرَ  ، كانَ  موضع   أي   م نْ  شيئا   َجوف ه   إلى أْدخلَ  َأوْ :  اهلل رحمه قال  . 

 أو العين أو األنف أو الفم طريق عن ، كان موضع أي من شيئا جوفو إلى أدخل إذا أنو يرى اهلل رحمو المؤلف
 .  مفطرا يكون فإنو ، الدبر أو الظير أو الدماغ

 مع شيئا أدخل إذا ألنو ؛ يفطر ال فإنو ، شيئا ذكره في قطر لو اإلنسان فإن ، الذكر غير أي( : إحميمو غير)
 كيف طيب ، الداخل من بالجوف متصمة ليست والمثانة ، بالمثانة يتصل الذكر ألن ؛ الجوف إلى يصل ال الذكر
 من عروق لو ليس ، ذلك يقولون المعاصرون األطباء وحتى ، رْشحا يْرُشح البول:  قالوا ؟ البول منيا يخرج
 .  الجوف إلى شيء منيا يدخل ال ، مغمقة ُمْصمتة فالمثانة ، الداخل

،  الحنفية من الحسن بن محمدو  ، الحنابمة عند المذىب وىو ، قول في والشافعية والمالكية الحنفية ذىب ولذا
  الجوف إلى يصل ال ألنو ؛ ذكره في المقطر بيذا يفطر لم اإلحميل في ُقطر إذا أنو إلى ، وشيخنا اإلسالم وشيخ

 .  يفطر أنو إلى قول في والحنابمة ، يوسف وأبو الشافعية وذىب .
 :دليمهم

 فإنو ذكره من المني فخرج اإلنسان استمنى لو ، كالفم إليو بالواصل فتعمق ، منو بالخارج الفطر يتعمق منفذ ألنو -
ذا ، يفطر متعمدا استقاء إذا اإلنسان ، كالفم فيو بالداخل فيفطر ، يفطر  الدخول فقاسوا ، يفطر فإنو شيئا أدخل وا 
 خروج أن كما ، أحوال في الصائم يفطر الذكر من الشيء خروج أن بجامع ، الفم من الدخول عمى الذكر من

 .  أحوال في الصائم يفطر الفم من الشيء

 ، الذكر مع الداخل بخالف ، منو البدن ويتغذى الجوف إلى يصل البدن إلى الداخل ألن ؛ يصح ال القياس وىذا
 حاصمة غير وىي ، التغذية التفطير في العمة أن عرفنا ونحن ، منو البدن يتغذى وال ، الجوف إلى يصل ال فإنو
 .  طريف فال عميو وبناء ، ىنا

 :  المرأة باحتقان التفطير

 ، بالمثانة متصل ألنو ، الذكر حكم فحكميا البول مسمك أما ، البول ومسمك ، الولد مسمك ، مسمكان لو المرأة فرج
 :  قولين عمى خالف ففيو ، بالرحم متصل فإنو الولد مسمك وأما ، كالرجل فيي

 ، المالكية ومذىب ، الحنفية مذىب من األصح وىذا ، تأفطر  فرجيا في احتقنت إذا المرأة أن:  األول القول
 .  بالبقية التفطير يرون أنيم عمى يدل ما" إحميمو غير" فقالوا استثنوا الحنابمة ، والحنابمة الشافعية مذىب وظاىر
 :أدلتهم

 .  ؟ المعدة إلى منفذا الرحم يكون كيف ، صحيح غير وىذا ، المعدة إلى منفذ ألنو :األول الدليل

 مجوف كل الجوف أن باعتبار وىذا ، بو المرأة فتفطر ، الصائم بو يفطر ما إليو وصل الجوف أن :الثاني الدليل
 .  البدن في
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 مقتضى وىو ، المالكية وبعض األصح خالف في الحنفية إليو ذىب ، تفطر ال المرأة احتقنت إذا:  الثاني القول
 .  عميو اهلل رحمة اإلسالم شيخ كالم

 :أدلتهم

 .  التفطير عمى الدليل لعدم :األول الدليل

 .  ال ؟ رحميا إلى شيء دخل إذا تتغذى ةالمرأ وىل ، التغذية ىي العمة أن :الثاني الدليل

 حد في داخال فميس الرحم أما ، تقدم كما بيما يمحق والحمق واألمعاء المعدة بو المراد الجوف ألن :الثالث الدليل
 .  الجوف

 :  الراجح

 الصوم صحة واألصل ، الحقن كل في عام وىذا ، الفطر عمى الدليل لعدم ؛ تفطر ال احتقنت إذا مرأةال أن
 . وبقاؤه

اْستقاءَ  َأو  :  قال ثم  . 

 .  لمطمب والتاء والسين األلف ،  التقيؤ طمب:  استقاء

 اإلجماع حكى ، باإلجماع يفطر فال القيء ذرعو فإن ، ذْرعا اإلنسان يذَرع أو ، باستدعاء يكون أن إما القيء
 سواء ، االستدعاء أسباب من سبب بأي استقاء إذا وأما ، وغيرىما البر عبد وابن قدامة ابن ، العمم أىل من طائفة
 ، يفطر فإنو ، فمو في بعوإص بإدخال أو ، بطنو بعصر أو ، بالتذوق أو ، بالشم أو ، بالنظر أو ، بالتفكير كان
 :  قوالن فييا المسألة وىذه

 والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، يفطر فإنو الصائم استقاء إذا:  األول القول
 .  ىريرة وأبي ، عمر وابن وعمي عمر رأي وىو ، والحنابمة والشافعية

 :  أدلتهم

 ومن ، فميقض عمدا استقاء من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المشيور ريرةى أبي حديث :األول الدليل
 أبو عنو وسكت ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، النووي وصححو ، الخمسة أخرجو [عميه قضاء فال القيء ذرعه
 ليس:  أحمد اإلمام قال:  داود أبو وقال ، محفوظا أراه ال:  اهلل رحمو البخاري وقال ، البييقي رواتو ووثق ، داود
 .  رفعو في وىم حسان بن ىشام أن البصرة أىل زعم لما اإلمام وقالو ، شيء ىذا من

 . وغيرىما قدامة وابن ، البر عبد ابن نقمو ، أفطر استقاء من أن عمى اإلجماع نقل فقد ، اإلجماع :الثاني الدليل
ن  وابن عباس ابن عن نقل وفيو ، اهلل رحمو مالك اإلمام من خالف وجود باعتبار ، فيو يناقش قد اإلجماع كان وا 

 .  مسعود

 عن منقول وىو ، رواية في اهلل رحمو مالك اإلمام إليو وذىب ، عميو قضاء فال عمدا استقاء من:  الثاني القول
 .  مسعود وابن سعبا ابن
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 :  تهمأدل

 ، ةجامالح ،:  الصائم نيفطر ال ثالث] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، سعيد أبي حديث :األول الدليل
 ، غريب:  قال ، اهلل رحمو الترمذي ضعفو ، ضعيف الحديث ىذا لكن،  الترمذي أخرجو [ االحتالمو ،  والقيء

 .  ضعيف وىو ، ممأس بن زيد بن الرحمن عبد إسناده وفي

 "خرج مما وليس دخل مما والفطر ، دخلي مما وليس خرجي مما الوضوء إنما" قال ، عباس ابن أثر :الثاني الدليل
 . صحيح أو حسن:  الييثمي عنو وقال ، النووي حسنو بإسناد البييقي أخرجو األثر وىذا ،

 ، السابقين الصحابة ألقوال معارض وىو ، حفُيّطر  ، الثابت لمحديث معارض ىذا عباس ابن قول بأن:  وأجيب
 .  الترجيح فيطمب ، ىريرة وأبي عمر وابن وعمي عمر

 :  الراجح

 فإذا ، اإلنسان معدة في يكون الذي والشراب بالطعام البدن قوام ألن ؛ يؤيده والعقل ، أعمم واهلل األول القول ىو
 كما ، بو الضرر إلى الصيام إكمال وسيؤدي ، اموصي يكمل أن يستطع ولم ، قواه وخارت ، بدنو ضعف استقاء

 اإلنسان ألن ؛ مفطرة بأنيا القول عمى الحجامة في وكذا ، قوتو سيضعف فإنو ، امرأتو جامع أو ، استمنى لو
 .  البدن قوام ىو والدم ، الدم يستفرغ

 :  القيء ضابط

 .  بو أفطر قيء أنو عميو صدق فما ، نعم المذىب ظاىر ؟ كثيرا أم قميال بو اإلنسان يفطر قيء كل ىل
  :أدلتهم

 .  الحديث ظاىر :األول الدليل

 وكذا ، أفطر الماء من يسيرا شيئا شرب فمن ، والكثير بالقميل تفطر أنيا فييا األصل المفطرات ألن :الثاني الدليل
 .  يسيرا شيئا أكل من

 أصل ال وىذا( الفمَ  تمأل َدْسعة   ولكن) حديثا ويذكرون ، الفم مأل إذا إال يفطر ال أنو:  المذىب في رواية وىو وقيل
 .  لو

 .  الوضوء عمى قياسا ، أيضا الحنابمة عند رواية وىو ، الفم بنصف:  وقيل

 :  الراجح

 .  وكثيره القيء بقميل يفطر اإلنسان أن

 أصبعو وضع أنو لو ؟ رأفط شيء أيَ  قاء إذا إنو أم ؟ شرابا أو طعاما يستقيء أن معمق الفطر فيل ، استقاء إذا
 ألن ؛ يفطر أنو الظاىر( والشراب الطعام غير) ىي ما يعرف ال عصارة أو ، بمغم فخرج ، فاستقاء ، فمو في

ال ، مقيد غير مطمقا جاء الحديث  احترام لكن ، والشراب الطعام استقاء إذا إال يفطر أال يقتضي المعنى فإن وا 
 سواء ، الخارج مع يبقى فكذا ، والكثير القميل في النص بإطالق أخذ نوأ كما ، إطالقو عمى فيبقى ، مقدم النص
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 ، كثيره أو قميمو ، خارج بأي فيفطر عميو وبناء ، قيء أنو عميو يصدق ألنو ؛ ذلك غير أم شرابا أم طعاما كان
 .  أعمم واهلل

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


