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الدرس الثاني – القسم الثاني  

ثانيالدرس ال –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 املتن: 

َصَّله اهللهُ  -َأنه النهبِيه ))  –َرِِضَ اهللهُ َعنَْها  -َوَعْن َعاِئَشَة : -رمحه اهلل تعاىل  -قال 

 ،َرَواُه اْبُن َماَجه بِإِْسنَاٍد َضِعيف(( اْكَتَحَل ِِف َرَمَضاَن، َوُهَو َصاِئٌم  -َعَلْيِه َوَسلهَم 

ءٌ  َقاَل  : ََل َيِصحُّ فِيِه ََشْ ِمِذيُّ ْ  .الِّتر

 الرشح:

ب منها َشء إىل احللق، تسه يألن العني  هل جيوز أو َل جيوز؟ اَلكتحال للصائم

 َل؟ جتد طعمها ِف حلقك، وإَله  -  َشءقطرة وإَله  - إذا وضعت ِف عينك َشء

 َشء سائل أو كحل جتد طعمه ِف حلقك، فهل َله إإذا وضعت بعينك قطرة، و
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ديث، ما دام جيوز اَلكتحال ِف رمضان؟ مل يثبت فيه َشء، يقول: مل يثبت فيه ح

 .مل يثبت فيه حديث فاألصل اجلواز، فيجوز للصائم أن يكتحل

 املتن:

َصَّله اهللهُ  -أنه قال: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهِ  –َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  -َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة قال: 

َب )) :- َعَلْيِه َوَسلهمَ  ََم َأْطَعَمُه  ؛ْلُيتِمه َصْوَمهُ فَ  َمْن َنِِسَ َوُهَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو ََشِ َفإِنه

 .ُمتهَفٌق َعَلْيهِ  (( اهللهُ َوَسَقاهُ 

 الرشح:

ب وهو صائم أنه إذا أكَ  نرسيانال هذا يدل عَّل أنه  صومه َل يبطل؛ ألنه  ل أو ََشِ

نَا َلَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نهِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا ﴾بالنرسيان، معذوٌر  إنَم الذي [،  ٢٨٦] البقرة: ﴿ َربه

ُيبطل الصوم هو األكل متعمًدا، أو الرشب متعمًدا، أّما من أكل أو َشب ناسًيا 

يشء أعطاك اهلل إياه وأنت الوهو صائم فلُيتم صومه؛ فإّنَم أطعمه اهلل وسقاه، هذا 

ة موجودة وهي نّية الصيام، أنت مل تنِو ألّن النيه  ؛مل تتعّمده فال يرض صيامك
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 -فطار، وإنَم تناولت هذا اليشء ناسًيا، ومل تنو به اإلفطار؛ فصيامك باقي اإل

 .- واحلمد هلل

 فو  عْ النسيان مَ  وألنه  ،ته موجودةنيه  فالذي يأكل ويرشب ناسًيا صيامه باقي؛ ألنه 

﴿ َوُكُلوْا : - تعاىل –ا من أكل أو َشب متعمًدا فإّنه يبطل صومه؛ لقوله عنه، أمه 

ُّوْا  َ َلُكُم اْْلَْيُط األَْبَيُض ِمَن اْْلَْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمه َأِِت ُبوْا َحتهى َيَتَبنيه َواَْشَ

ْيِل ﴾  َياَم إىَِل الله م األكل والرشب فيَم بني طلوع الفجر إىل  [، ١٨٧] البقرة:الصر فحره

د ة، تعمه طل صيامه؛ ألّنه نقض النيه د و أكل أو َشب بغروب الشمس، فمن تعمه 

 .ةض النيه قَ يعني: نَ 

 املتن:

اَرَة  )) َولِْلَحاِكِم: قال: َوُهَو (( َمْن َأْفَطَر ِِف َرَمَضاَن َناِسًيا َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه َوََل َكفه

 .َصِحيٌح 
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 الرشح: 

وصيامه  نعم، مثل الذي قبله؛ من أكل أو َشب أو أفطر ناسًيا فليس عليه َشء،

 .صحيح

 املتن:

َصَّله اهللهُ َعَلْيِه  -أنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهِ  –رِض اهلل عنه –َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة قال: 

َرَواُه  (( َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه، َوَمِن اْسَتَقاَء َفَعَلْيِه اْلَقَضاءُ  : ))- َوَسلهمَ 

ُه َأمْحَدُ ، اْْلَْمَسةُ  او، َوَأَعله ارَ قوه  ي.ُقطنِ ُه الده

 الرشح:

استفراغ ما ِف املعدة من الطعام والرشاب عن طريق الفم،  ؛القيء هو: اَلستفراغ

 ر الصائم؟هل هذا ُيفطر 
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 فيه تفصيل:

 ًئاإن كان القيء غلبُه وليس له اختيار، خرج منه بدون قصد، ومل يعمل شي -

 ته باقية.هذا ليس من فعله، ونيه  صحيح؛ ألنه ب القيء فصيامه يسبر 

ب ِف القيء، فإّنه يبطُل صيامه؛ ألنه استخرج هو تسبه  ،ا إذا استدعى القيءأمه  -

ما ِف معدته من الطعام والرشاب الذي يقويه، فهذا مثل احلجامة، استخرج ما 

 .ه تعمد هذا اليشءفيبطل صيامه؛ وألنه  ،يه عَّل الصياميقور 

 


