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 -11أقسام المفطرات
 فقه المفطرات:
المفطرات هي كل ما يزيد الجسم قوة أو ضعفاً ،وهي نوعان:
 -1الطعام والشراب الذي يمد الجسم بالتغذية ،فيتولد الدم الكثير الذي يجري
في العروق ،ويزيد قوة الشهوة ،ويسهل للشيطان أن يجري في هذا الدم،
فيغوي بني آدم ،ويزين لهم المعاصي.
 -2خروج األشياء المنهكة للجسم ،والتي تزيد الجسم ضعفا ً إلى ضعف،
فيضعف المسلم بسببها عن الطاعة والعبادة ،كالجماع والحيض والنفاس
ونحو ذلك.
فمنع الشرع منه رحمة بالعبد وشفقة عليه؛ لئال يزيد ضعفه إلى ضعف
فيقصر في أداء ما أمره هللا به.
آخر
ِّ
فهذان األمران هما أساس المفطرات ،وعليهما مدار كل مفطر.

 األشياء التي يفسد بها الصوم:
يفسد الصوم بما يلي:
 -1األكل والشرب في نهار رمضان.
 -2الجماع في نهار رمضان.
 -3إنزال المني يقظة بتقبيل ،أو مباشرة ،أو استمناء ونحو ذلك.
 -4استعمال اإلبر المغذية للبدن في نهار رمضان.
وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها عالماً ،متعمداً ،ذاكرا ً
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لصومه.
 -5خروج دم الحيض والنفاس.
 -6الردة عن اإلسالم.

 شروط المفطرات:
شروط المفطرات ثالثة :العلم ..والذكر ..والعمد.
والصائم له حالتان:
األولى :أن يفعل شيئا ً من مفسدات الصيام السابقة ناسياً ،أو جاهالً ،أو بغير
قصد ،فصومه صحيح ،وال قضاء عليه.
 -1قال هللا تعالى ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ)
[البقرة.]286:

سو ُل ا ٬ﷺ« :م ْن نسِّي وهُو
ضي هللاُ ع ْنـهُ قال :قال ر ُ
 -2وع ْن أبِّـي هُريْـرة ر ِّ
صائِّ ٌم ،فأكل ْأو ش ِّرب ،ف ْلـيُتِّـم ص ْومهُ فإِّنما ْ
أطعمهُ هللاُ وسقاهُ» .متفق عليه(.)1
الثانية :أن يفعل شيئا ً من مفسدات الصيام مختاراً ،عالماً ،ذاكراً ،من غير
رخصة شرعية ،فهذا قد فسد صومه ،وهو آثم بفعله ،وعليه أن يتوب
إلى هللا من ذنبه ،وال يصح منه األيام التي أفطرها ،وإن كان الفطر
بالجماع فعليه إثم الفطر والجماع.
قال هللا تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ه ه ه ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)

[األحزاب.]5:

 منافذ المفطرات:
ما يفسد الصيام له ستة منافذ:
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1933ومسلم برقم ( ,)1155واللفظ له.
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 -1قسم من الفم :وهو األكل والشرب عمداً.
 -2قسم من األنف :وهو المبالغة في االستنشاق حتى دخل الماء في جوفه.
 -3قسم من الفرج :وهو ثالثة أقسام:
الجماع ..ونزول المني في غير احتالم بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك..
وخروج دم الحيض والنفاس.
 -4قسم من الدماغ :وهو نوعان:
الجنون ..واإلغماء ..فمن جن أو أغمي عليه فسد صومه ،وال قضاء
عليه؛ الرتفاع التكليف عنه.
 -5قسم من سائر البدن :وهو اإلبر المغذية للبدن.
 -6قسم من العروق :كحقن الدم في الجسم ،وغسيل الكلى ،ويكون بإخراج
الدم من الجسم ،ثم إعادته نقيا ً مع إضافة بعض المواد إليه.
وهذه األقسام كلها مفسدة للصوم.

 حكم استخدام الصائم اإلبر:
اإلبر نوعان:
تفطر من استعملها؛
 -1اإلبر المغذية التي تستخدم في إطعام المرضى ،فهذه ِّ
ألنها بمعنى األكل والشرب.
 -2اإلبر غير المغذية التي تستخدم للدواء للتغذية مثل إبر األنسولين ونحوها،
فهذه ال تفطر الصائم؛ ألنها ليست أكالً وال شربا ً وال بمعناهما.

 حكم استخدام بخاخ الربو:
من كان عنده ضيق في التنفس فيجوز له استخدام البخار ،أو بخاخ
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الربو ،من أجل توسيع الشعب الهوائية وترطيبها ،وال يفطر بذلك
الصائم.

 حكم حقن الدم في الصائم:
إذا احتاج الصائم إلى دم ،كأن يحصل معه نزيف ،أو ينقص دمه ،ف ُحقن
به دم ،فإنه يفطر بذلك؛ ألن الدم خالصة الغذاء ،والغذاء من المفطرات،
فيفطر ويقضي فيما بعد.

 الذين يجوز لهم الفطر في رمضان:
الذين يجوز لهم الفطر في رمضان سبعة:
أربعة من أهل القضاء ..وثالثة من أهل الكفارة.
فأهل القضاء أربعة ،وهم:
المسافر إذا أفطر ..والمريض إذا أفطر ..والحامل إذا خافت على نفسها
أو ولدها فأفطرت ..والمرضع إذا خافت على الرضيع فأفطرت.
فهؤالء إذا أفطروا فعليهم القضاء بال كفارة.
وأهل الكفارة ثالثة ،وهم:
المريض الذي ال يرجى برؤه ..وصاحب العطش الذي ال يصبر عن
الماء ..والكبير من الرجال والنساء الذي ال يستطيع الصوم.
فهؤالء جميعا ً يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً ،وال قضاء عليهم.

 حكم الجماع في نهار رمضان:
 -1إذا أنزل الصائم في نهار رمضان باستمناء ومباشرة زوجته بدون جماع،
فهو آثم ،وعليه القضاء دون الكفارة.
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 -2من سافر في نهار رمضان ،وصام في سفره ،ثم جامع زوجته ،فعليه
القضاء دون الكفارة ،وال إثم عليه.
 -3من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة واإلثم إن
كان متعمداً ،عالماً ،ذاكراً.
فإن كان مكرهاً ،أو جاهالً ،أو ناسياً ،فصومه صحيح ،وال قضاء عليه
وال كفارة ،والمرأة كالرجل في الحالتين.

 كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
ضي هللاُ ع ْنـهُ قال :جاء ر ُج ٌل ِّإلـى النبِّـي ِّ ﷺ فقال:
ع ْن أبِّـي هُريْـرة ر ِّ
سول ا !٬قال« :وما أ ْهلكك؟» .قال :وق ْعتُ علـى ا ْمرأتِّـي فِّـي
هل ْكتُ يا ر ُ
ـجدُ ما ت ُ ْع ِّت ُق رقبةً؟» قال :ال ،قال« :فـه ْل تسْت ِّطي ُع
رمضان ،قال« :ه ْل ت ِّ
ـجدُ ما ت ُ ْ
ْ
ط ِّع ُم ِّستِّـين
أن ت ُ
صوم ش ْهري ِّْن ُمتتابِّعي ِّْن؟» .قال :ال ،قال« :فـه ْل ت ِّ
ق فِّـي ِّه تـمر ،فقال:
ِّم ْس ِّكينا ً؟» .قال :ال ،قال :ثُم جلس ،فأتِّـي النبِّـي ﷺ بِّعر ٍ
«تصد ْق ِّبـهذا» .قال :أ ْفقر ِّمنا؟ فما بـ ْين البتـيْـها أ ْه ُل بـ ْي ٍ
ت أحْ و ُج ِّإلـيْـ ِّه
ت أ ْنـيابُـهُ ،ثُم قال« :ا ْذهبْ ف ْ
ِّمنا ،فض ِّحك الن ِّبـي ﷺ حتـى بد ْ
أط ِّع ْمهُ
أ ْهلك» .متفق عليه(.)1

 متى تسقط الكفارة بالجماع:
تسقط الكفارة فيما يلي:
 -1إذا جامع زوجته في السفر.
 -2إذا جامع زوجته في قضاء رمضان.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1936ومسلم برقم ( ,)1111واللفظ له.
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 -3إذا جامع زوجته في رمضان دون الفرج فأنزل.
 -4إذا كان معذورا ً بجهل ،أو نسيان ،أو إكراه ،فال قضاء عليه وال كفارة.
 -5إذا واقع زوجته في صوم نفل أو نذر.
ال تجب الكفارة مطلقا ً بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم.

 حكم من احتال للجماع في نهار رمضان:
من احتال لجماع أهله في رمضان فأفطر بالطعام أو الشراب ،ثم جامع
أهله لتسقط عنه الكفارة فهذا قد خرق حرمة رمضان بالفطر ..وفعل
الجماع المحرم في نهار رمضان ..واحتال لمقارفة المحرم ..وأفسد
صوم غيره بالجماع فعلى الحاكم أن يستتيبه ..وعليه التوبة إلى هللا من
ذنبه العظيم ..وعليه القضاء ..وعليه الكفارة المغلظة.
ع ْن أبي هُريْـرة رضي هللاُ عنهُ؛ أن ر ُجالً وقع ِّبا ْمرأتِّ ِّه فِّي رمضان،
سول ا ٬ﷺ ،ع ْن ذ ِّلك ،فقال« :ه ْل تـ ِّجدُ رقب ًة؟» .قال :ال ،قال:
فاسْت ْفتى ر ُ
صيام ش ْهري ِّْن؟» .قال :ال ،قال« :ف ْ
أط ِّع ْم ِّستِّين ِّم ْس ِّكينًا».
«وه ْل تسْت ِّطي ُع ِّ
متفق عليه(.)1

 حكم الكفارة إذا كرر الجماع:
 -1تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمدا ً على الترتيب:
عتق رقبة مؤمنة ..فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين ..فإن لم يستطع
أطعم ستين مسكيناً.
 -2من جامع في نهار رمضان ثم كفر ،ثم جامع في يوم آخر ،فعليه كفارة
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)1936ومسلم برقم ( ،)1111واللفظ له.
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أخرى.
 -3من جامع مرارا ً في يوم واحد ،فعليه كفارة واحدة ،لكن إثمه أعظم.
 -4من جامع في نهار رمضان ولم يكفر ،ثم جامع في يوم آخر ،فعليه كفارة
لكل يوم؛ ألن كل يوم عبادة مفردة.

 أقسام الناس في الصيام والقضاء:
الناس في رمضان أربعة أصناف:
 -1من يلزمه صوم رمضان أدا ًء ،وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام
مقيم.
 -2من يفطر ويقضي وهم سبعة:
المريض الذي يرجى زوال مرضه ..المسافر ..الحائض والنفساء..
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين أو الرضيع ..المفطر
إلنقاذ من وقع في هلكة.
 -3من ال يجب عليه الصيام أدا ًء وال قضا ًء ،وإنما تجب عليه الكفارة بدل
الصيام وهم ثالثة:
الشيخ الكبير ..والعجوز الكبيرة ..والمريض الذي ال يرجى برؤه.
 -4من ال يجب عليه الصيام أداء وال قضا ًء ،وال يصح منه ،وهم أربعة:
 -1الكافر :فالصوم عبادة ال تصح من كافر.
 -2الصغير دون البلوغ :والمميز يصح منه ،وال يجب عليه أدا ًء وال قضا ًء.
 -3المجنون :ألنه مرفوع عنه القلم.
 -4الخرف في عقله :ألنه مرفوع عنه القلم ،فال يجب عليه ،وال يطعم عنه.
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