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 ما يجوز للصائم -10

 :يجوز للصائم ما يلي 

 تقبيل الزوجة ومباشرتها، إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته. -1

يُقَب ُِل َوُهَو َصائٌِم، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قَالَْت: َكاَن َرُسوُل اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن َعائَِشةَ 

هُ َويُبَاِشُر َوُهَو َصائٌِم، َولَكِ   .(1)متفق عليه .بِـهِ أْملَُكُكْم إلرْ  نَـّ

 .من قب ل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فال شيء عليهما 

ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة، وهي مس بشرة الزوجة فيما 

 دون الفرج لم يجز له ذلك.

فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهما، وبطل صومه، 

 ن الكفارة.وأثم بفعله، وعليه القضاء دو

 فإن جامعها نهاراً وهو صائم فهو آثم، وعليه القضاء والكفارة.

أن يصبح يوم الصيام جنباً، فمن أجنب ليالً، ثم أصبح صائماً، فصومه  -2

 صحيح، وال قضاء عليه، وال إثم عليه.

 ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، وال قضاء عليه.

َكاَن يُْدِرُكهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اهللاُ َعْنـُهـما  َرِضيَ ةَ لَـمَ َعائَِشةَ َوأُمَّ سَ  َعنْ 

 .(2)متفق عليه ، ثُمَّ يَْغتَِسُل َويَُصوُم.ِلـهِ فَْجُر َوُهَو ُجنٌُب ِمْن أهْ ال

ً ال يفسد الصوم، وال يوجب  -3 األكل والشرب في نهار رمضان ناسيا

 القضاء، وكذلك الجماع ناسياً.
                                                 

 .واللفظ له(, 1106(, ومسلم برقم )1927أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1109ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1925أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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َمْن نَِسَي َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ   َعْنـهُ َرِضَي هللاُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َعْن أ

 .(1)متفق عليه «.َصْوَمهُ فَإِنََّما أْطعََمهُ هللاُ َوَسقَاهُ  تِـمَّ ْلـيُ َصائٌِم، فَأَكَل أْو َشِرَب، فَ 

 االغتسال وصب الماء على الرأس للتبرد من الحر والعطش. -4

حمِن عَ َعْن  ِ ْن أبِـي بَْكر ْبن َعبِدالرَّ َرأَْيُت  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبَْعِض أَْصَحاب النَّبي 

ْوا » :ِفْطِر َوقَالَ الب تْـحِ فَ الَسفَِرِه َعاَم  فِـيأََمَر النَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا تَقَوَّ

ُكمْ  ِ لَقَْد َرأَْيُت  :نِـيقَاَل الَِّذي َحدَّث :قَاَل أَبُو بَْكر  . ملسو هيلع هللا ىلص ٬َوَصاَم َرُسوُل ا «ِلعَدُو 

عََطِش أَْو الَماَء َوُهَو َصائٌِم ِمَن الَرأِْسِه  لَـىجِ يَُصبُّ عَ عَرْ الب ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا

.الِمَن   .(2) أخرجه أبو داود َحر ِ

 المضمضة واالستنشاق من غير مبالغة. -5

 فِـيبَاِلْغ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َرةَ ـلَِقيِط ْبِن َصبِ  َعنْ 

ً ااِلْستِْنَشاِق إِالَّ أَ   .(3)أخرجه أبو داود والترمذي .«ْن تَُكوَن َصائِما

الحجامة إن كانت ال تضعفه، والتبرع بالدم إن كان ال يضعفه، والفصد   -6

 إن كان ال يضعفه، ونحو ذلك.

ِرٌم، ُمـحْ َوُهَو  تَـَجـمَ احْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي هللاُ 

 .(4)متفق عليه َو َصائٌِم.َوهُ  تَـَجـمَ َواحْ 

 

 :أحوال أخذ الدم 

                                                 

 .واللفظ له(, 1155ومسلم برقم ) (,1933أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2365برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 .(788وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم ) (2366برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 (.1202ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1938أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 الحجامة والفصد والتبرع بالدم ال يفطر الصائم.

ويجوز ذلك في حق الصائم الذي ال يضعف به.. ويكره في حق من 

ً في  يضعف به.. ويحرم في حق من بلغ به الضعف إلى أن تكون سببا

 إفطاره.

هُ  َعنهُ  بن َماِلك  َرضَي هللاُ  أنَس َعنْ  ِحَجاَمةَ التَْكَرُهوَن  تُـمْ أُكنْ  :ُسئِلَ  أنَـّ

ائِم؟ قَ  ْعِف.الَ ِللصَّ  لَـىَوَزادَ َشبابةُ: َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ: عَ  : ال، إِال ِمْن أْجِل الضَّ

ِ النَّ  ْهـدِ عَ   .(1) أخرجه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص. بِـي 

خروج القيء، فمن غلبه القيء، أو استقاء لحاجة، فصومه صحيح، وال  -7

 ء عليه وال كفارة.قضا

كل ما ال يسمى أكالً وال شرباً، وال يقصد به األكل والشرب كالكحل  -8

والقطرة والحقنة واألدهان والطيب والبخور والحنا ومعجون األسنان 

 ونحو ذلك.

كل ما ال يمكن التحرز منه كالطعام بين األسنان، والدم اليسير من اللثة  -9

 لبه.واألسنان، إذا اختلط بالريق وغ

وغبار الطريق والطحين والدخان، ونحو ذلك مما ال يمكن التحرز منه 

 إذا بلعه الصائم، والرعاف والنزيف، وخروج المذي والودي ونحو ذلك.

بلع النخامة والبلغم ال يفطر الصائم، لكن ذلك مستقذر، فينبغي لإلنسان  -10

 لفظه لقذارته وضرره.

 الجوف فيفطر به. ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى -11

                                                 

 (.1940برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 وصال الصيام إلى السحر، واألَْولى تركه. -12

ِ َرضَي هللاُ الَسِعيد   بِـيَعْن أ هُ أ َعنهُ  ُخْدِري  ال »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمَع َرُسوَل ا نَـّ

ىَواِصْل حَ ْلـيُ تَُواِصلُوا، فَأيُُّكْم أَرادَ أْن يَُواِصَل فَ  قالوا: فَإِنََّك «. السََّحرِ  تَـّ

ُمْطِعٌم  ِلـيُت بِـيأ ن ِـيلَْسُت َكَهْيئَتُِكْم، إِ »، قال: ٬يَا َرُسوَل ا تَُواِصلُ 

 .(1)أخرجه البخاري «.َوَساق  يَْسِقينِ  نِـييُْطِعمُ 

 :ما يباح فعله أثناء الصوم 

األشياء التي ال يفطر بها الصائم، ويجوز للصائم فعلها أثناء النهار ما 

 يلي:

اخ الربو.. وبخاخ األنف.. والكحل.. قطرة العين واألنف واألذن.. وبخ

 والتحاميل.. والحقن الشرجية.. وتحليل الدم.. والدهانات.. والمراهم.

وإبر األنسولين.. واإلبر العالجية غير المغذية.. واألقراص التي توضع 

تحت اللسان لعالج األزمات القلبية.. والتخدير إن أفاق جزءاً من النهار.. 

 دة ونحو ذلك مما هو ليس بأكل وال شرب.ومنظار الكشف على المع

 

                                                 

 (.1967برقم )البخاري أخرجه  صحيح/( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


