
 ى عليهم  غ  األحكام الفقهية الخاصة بصيام الم  

العالمين، والصالة والسالم على المبعوث  الحمد هلل رب   
يامين، رحمة للناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه الم  

 .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

لكم هللا  بهاءضالء الن  ها اإلخوة الف  ا بعد، أي  أم   ــ جم 
 :بالفقه في دينه وشرعه ــ

وقد رأيت أْن  ،فهذه وريقات فقهية تتعلق بباب الصيام
 :عنوانهايكون 

 ". ى عليهم  غ  األحكام الفقهية الخاصة بصيام الم   "

ن رضاه  وهللا المسئول أنْ  يجعلها لوجهه خالصة، وم 
اشر فى الدنيا ُمدنية، وينفع بها الكاتب والقارئ والن  

 .جاءه سميع الدعاء، وأهل الر  واآلخرة، إن  

ــ بإذن هللا وسوف يكون الكالم عن هذا الموضوع 
 :بع مسائلفي س  تعالى ــ 

ى عليه في شهر م  غ  عن حكم قضاء الم  /  المسألة األولى
 .ن صيام حال إغمائهرمضان ما فاته م  

في  ــرحمه هللا  ــبري رير الط  ابن ج  اإلمام قال  ــ أولً 
 (:ن سورة البقرةم   485:رقم آية ــ 451/ 2)" تفسيره"

ن فقد عقله جميع شهر م   وقد أجمع الجميع على أن  
 أن  الصوم بإغماء أو ب ْرسام، ثم أفاق بعد انقضاء الشهر، 



خالف ذلك أحد يجوز عليه قضاء الشهر كله، ولم يُ 
ة، وإذا كان إجماًعا، فالواجب ه على األم  االعتراض ب  

نيكون سبيل كل  أنْ  كان زائل العقل جميع شهر  م 
ىالصوم، سبيل   اهـ.عليه الُمْغم 

ــ رحمه عالء الدين الكاساني الحنفي الفقيه قال و ــ ثانيًا
/ 2)" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"في كتابه هللا ــ 
88:) 

لين إلى القول بالوجوب في حق    : هؤالء والذي دعا األو 
ناع عليه ما انعقد اإلجم  الُمْغم ىوجوب القضاء على  م 

 اهـ.عليه

ــ رحمه هللا شد الحفيد المالكي ابن رُ  الفقيه قالو ــ ثالثًا
 (:472/ 2)" بداية المجتهد"في كتابه ــ 

ا حكم المسافر إذا أفطر، فهو القضاء باتفاق، وكذلك وأم  
ر  } : المريض لقوله تعالى ن  أ ي اٍم أ خ  د ةٌ م  ما عدا  ،{ف ع 

هم اختلفوا في وجوب المريض بإغماء أو جنون فإن  
القضاء عليه، وفقهاء االمصار على وجوبه على 

ى  اهـ.عليه الُمْغم 

ق الدين ابن قدامة المقدسي وف  مُ اإلمام قال و ــ رابعًا
 (:411/ 1)" المغني"في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنبلي 

 :أشياء إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثالثة

 .اإلغماء :أحدهما



ىى فعل   ب هد الصوم كرناه، ومتى فس  وقد ذ   عليه  الُمْغم 
ته ال تتطاول غالبًا، د  مُ  القضاء بغير خالف علمناه، ألن  

، ب هل التكليف زُ وال تثبت الوالية على صاحبه فلم ي  
 اهـ.وقضاء العبادات، كالنوم

أبو الفرج شمس الدين المقدسي  الفقيه قالو ــ خامًسا
الشرح الكبير على "في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنبلي 
 (:22/ 4)" عقن  متن المُ 

ىال نعلم خالفًا في وجوب القضاء على   اهـ.عليه الُمْغم 

ــ ركشي الحنبلي شمس الدين الز  الفقيه قال و ــ سادًسا
قي"في شرحه على  رحمه هللا ــ ر  / 2)" مختصر الخ 

577:) 

ى أن  دل  كالمه على  جب عليه الصوم، وال عليه ي   الُمْغم 
 اهـ.زاع في ذلكن  

ــ رحمه يني الحنفي بدر الدين الع   الفقيهقال و ــ سابعًا
قًا معل   ( 55/ 1)" البناية شرح الهداية"في كتابه هللا ــ 

ي عليه في رمضان م  ن أغ  وم  ] على ما جاء في المتن 
 :[ كله قضاه

قضى كل رمضان، هذا باإلجماع، إال ما ُروي عن  :أي
ن أصحاب الشافعيريج الحسن البصري، وابن سُ  ، م 

 اهـ.فيما إذا استوعب، ال قضاء عليه كما في المجنون

 :قلت



ره شمس قد ذك  ــ رحمه هللا ــ به للحسن البصري س  وما ن  
في كتابه ــ رحمه هللا ــ رخسي الحنفي الدين الس  

 :فقال( 457 /4)" المبسوط"

  :قال

ى" ه فعليه ضي   عليه في جميع الشهر إذا أفاق بعد مُ  الُمْغم 
سبب : ه يقولالقضاء إال على قول الحسن البصري، فإن  

وجود األداء، وهو شهود الشهر لم يتحقق في حقه، 
 ."نبني عليهلزوال عقله باإلغماء، ووجوب القضاء ي  

 :ولنا

ذر في تأخير الصوم إلى االغماء مرض، وهو عُ  أن  
ف ضع  اإلغماء يُ  زواله، ال في إسقاطه، وهذا ألن  

ج  وى، وال يُ القُ  ول يًا صير مُ ه ال ي  رى أن  ا، أال ت  زيل الح 
ي باإلغماء في مرضه، ل  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابتُ  عليه؟ وأن  

ا } : ا يُزيل العقل، قال هللا تعالىوكان معصوًما عم   ف م 
ن وٍن أ ن   ج  ل  م  ٍن و  ب  ك  ب ك اه  ة  ر   اهـ.{ت  ب ن ع م 

ن نسبه إلى الحسن ريج البصري وابن سُ  ولم أجد م 
ن الحنفية الشافعي غير ما سي  ، الالس رخسي والع يني م 

ن اشتهروا ب   بدر الدين الف، وقد ساقه نقل الخ  عند م 
هنا بصيغة التمريض، وهو  ــ رحمه هللا ــ ينيالع  

ث، وقد ن   الف كر الخ  ذ  ن ُعرفوا ب  م  م   ــقل غير واحد ُمحد  
باختالف العلماء في ذلك، وهللا  موعدم علمه ،اإلجماع ــ

 .تعالى أعلم



قد ــ رحمه هللا ــ ابن المنذر النيسابوري الحافظ ووجدت 
 .وجوب القضاء البصري قل عن الحسنن  

ذاهب على م اإلشراف"في كتابه ــ رحمه هللا ــ فقال 
نما يجب على "تحت باب ( 445/ 4)" العلماء  ي  م  أغْ  م 

 :"عليه في شهر رمضان

 اهـ.إال اليوم الذي أفاق فيه يقضي: قال الحسن البصري

وج فمحجُ ــ رحمه هللا ــ ريج الشافعي ا ابن سُ وأم  
 .لهباإلجماع قبْ 

ــ حنبلي عبد الرحمن بن قاسم الالعالمة قال  ــ ثامنًا
/ 2)" عرب  حاشية الروض المُ "كتابه في  رحمه هللا ــ

482:) 

ال نعلم فيه خالفًا، : على األصح وفاقًا، وقال الشارح
 اهـ.على العقل ه نوع مرض، وهو ُمغ ط   ألن  

اتفاق المذاهب األربعة على : "وفاقًا"ويعني بقوله 
 .الحكم

 :ة هذا القول أيًضا مع اإلجماع المذكورج  ن ح  وم  

ن سورة في آية وجوب الصيام م   ــ وجل   عز  ــ قول هللا 
ن  ك ان  }  :البقرة م  ه  و  م  ر  ف ل ي ص  ن ك م  الش ه  د  م  ن  ش ه  ف م 

يد  َّللا   ب ك م   ر  ي ر  ن  أ ي اٍم أ خ  ةٌ م  د  يًضا أ و  ع ل ى س ف ٍر ف ع  ر  م 
ر   يد  ب ك م  ال ع س  ل  ي ر  ر  و   .{ال ي س 



 :وقالوا

ن  المصاب  األمراض، فيجب في حق   اإلغماء مرض م 
 .القضاء كباقي األمراض ب ه

في ــ رحمه هللا ــ اص الحنفي أبو بكر الجص  الفقيه وقال 
 (:242 -225/ 4)" أحكام القرآن"كتابه 

 :قيل فإن  

ىخطاب  ح  ال يص   خطاب  ح  عليه كما ال يص   الُمْغم 
ال  ل عنهما جميعًا، فوجب أنْ المجنون، والتكليف زائ  
 .يلزمه القضاء باإلغماء

 :قيل له

 ع الخطاب بالصوم في حال وجوده، فإن  من   اإلغماء وإنْ 
ن  كان  } : ر في إيجاب القضاء وهو قولهله أصاًل آخ   م  و 

ر   ن  أ ي اٍم أ خ  د ةٌ م  يًضا أ و  ع لى س ف ٍر ف ع  ر   .{م 

ىوإطالق اسم المريض على  عليه جائز سائغ،  الُمْغم 
لم  تبار عمومه في إيجاب القضاء عليه، وإنْ فوجب اع
 .حال اإلغماء ب هبًا يكن مخاط  

ا المجنون فال يتناوله اسم المريض على اإلطالق، وأم  
 اهـ.ن أوجب ّللا  عليه القضاءفلم يدخل فيم  

-115/ 2)" شرح مختصر الطحاوي"وقال في كتابه 
152:) 



لقول هللا  عليه شهر رمضان كله قضاه، ي  م  غْ ن أُ وم  
ن  أ ي اٍم } : تعالى د ةٌ م  يًضا أ و  ع ل ى س ف ٍر ف ع  ر  ن  ك ان  م  م  و 
ر   .{أ خ 

 .ى عليه مريض، فلزمه القضاء بالعمومم  غْ والمُ 

 :وأيًضا

ة نافي صح  الوالية، وال يُ  ب ه حق  اإلغماء ال تُست   فإن  
الصوم، فصار فيه كالنائم، فلزمه القضاء، وفارق 

الوالية عليه، فصار  ب ه حق  الجنون تُست   ألن   الجنون،
 .كالصغير

 :وأيًضا

ما ر في العقل، بل العقل قائم، وإن  ؤث   اإلغماء ال يُ  فإن  
ر في ؤث   منع اإلدراك والعلم، والجنون يُ هناك عارض ي  
نالعقل، فيصير   اهـ.ه بمنزلة الصغيرهذا الوجْ  م 

 ــ رحمه هللا ــي أبو اسحاق الشيرازي الشافعالفقيه وقال 
أو ( 42/ 4)" ب في فقه اإلمام الشافعيالمهذ  "في كتابه 

 (:"بالمجموع شرح المهذ  "مع  – 255/ 7)

ه ال جب عليه في الحال، ألن  زال عقله باإلغماء لم ي   وإنْ 
 }: ب عليه القضاء، لقوله تعالىأفاق وج   نه، فإنْ صح م  ي  

ر   ن  أ ي اٍم أ خ  د ةٌ م  يًضا أ و  ع ل ى س ف ٍر ف ع  ر  ن ك م  م  ن  ك ان  م  ف م 
}. 



ص، ولهذا ال ه نقْ خالف الجنون فإن  واإلغماء مرض، ويُ 
 اهـ.يجوز الجنون على األنبياء، ويجوز عليهم اإلغماء

في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال ابن حزم الظاهري 
 (:751:رقم مسألة ــ 475/ 1)" المحلى"

ىووجدنا المصروع  عليه مريضين بال شك،  والُمْغم 
جة للمرء عن حال خر  حال مُ  :المرض هي ألن  

ة الجوارح والقوة إلى االضطراب االعتدال، وصح  
فة المصروع عف الجوارح واعتاللها، وهذه ص  وض  

ى عفه عليهما ن ذلك وض  بقى وه  عليه بال شك، وي   والُمْغم 
هما مريضان، فالقضاء عليهما  اة، فإذد  فاقة مُ بعد اإل
 اهـ.القرآن بنص   

ن الليل نوي الصيام م  ف ي  عن المكل  /  المسألة الثانية
ب غر  فيق حتى ت  ل طلوع الفجر فال ي  ى عليه قب  م  في غ  

 .الشمس

 :في هذه المسألة قوالنهللا ــ  مــ رحمهألهل العلم 

 .صومه ل يصح أن  : القول األول

 .أكثر العلماءوهو قول 

الشرح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن عثيمين العالمة قال 
 (:454-452/ 7)" متع على زاد المستقنعالمُ 

ي  فإذا  ــ ر تسح   بعد أنْ  ــعليه بحادث أو مرض   أُْغم 
ه ليس بعاقل، ولكن جميع النهار، فال يصح صومه، ألن  



وهذا قول جمهور  ف،كل  ه مُ يلزمه القضاء، ألن  
 اهـ.العلماء

 :ه هذا القولووج  

ــ ق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ره موف  ك  ما ذ  
حيث ( 411-414/ 1)" المغني"في كتابه  رحمه هللا ــ

 :قال

ية، قال النبي صلى اإلمساك مع الن   : الصوم هو أن   :ولنا
له كل عمل ابن آدم : يقول هللا تعالى)) : هللا عليه وسلم
ع طعامه وشرابه يد   ،هه لي وأنا أجزي ب  إل الصيام فإن  

 .متفق عليه ((ن أجلي م  

ىراب إليه، فإذا كان ك الطعام والش  فأضاف ترْ    ُمْغم 
 .جزئهضاف اإلمساك إليه، فلم يُ عليه فال يُ 

جزئ وحدها، ني الصوم فال تُ كْ ية أحد رُ الن    وألن  
 .كاإلمساك وحده

زيل اإلحساس بالكلية، ومتى عادة، وال يُ ه ا النوم فإن  أم  
ه زيل العقل فأشب  نُب  ه انتبه، واإلغماء عارض يُ 

 اهـ.الجنون

شرح "في ــ رحمه هللا ــ ابن تيمية الحراني اإلمام وقال 
 (:قسم الصيام – 17-17/ 4)" عمدةال

الصوم ال  ن النهار، ألن  يفيق جزء م   ما اشترطنا أنْ وإن  
ه حكيه عن رب   بي ملسو هيلع هللا ىلص فيما ي  ن اإلمساك، لقول الن  فيه م   د  بُ 



ن ع طعامه شرابه وشهوته م  يد  )) : في صفة الصائم
واإلمساك ال يكون إال مع حضور العقل، ولم ، ((أجلي 

شترط وجود اإلمساك في جميع النهار، بل اكتفينا ن  
ع يد  )) : ه دخل في عموم قولهبوجوده في بعضه، ألن  

 اهـ.((ن أجلي عامه شرابه وشهوته م  ط

ــ رحمه هللا ــ ركشي الحنبلي شمس الدين الز  الفقيه وقال 
 (:577/ 2)" يق  ر  شرح مختصر الخ  "في 

ية، بدليل ن إمساك مع الن   ب م  رك  مُ الصوم الشرعي  ألن  
كل عمل ابن آدم له  :يقول هللا تعالى)) : بي ملسو هيلع هللا ىلصقول الن  

ع طعامه وشرابه ه، يد  ه لي، وأنا أجزي ب  إل الصيام فإن  
 .متفق عليه(( ن أجلي م  

ي  ن راب إليه، وم  ك الطعام والش  فأضاف ترْ  عليه  أُْغم 
صح ية، فلم ي  ضف إليه إمساك الن   جميع النهار لم يُ 
 .زئهنتفي بانتفاء جُ ب ي  صومه، إذ المرك  

ه لو أفاق قبل غروب قي أن  ر  الخ  ن كالم هم م  وقد فُ 
الشمس أجزأه، وهو صحيح، لوجود اإلمساك في 

 اهـ.الجملة

 .صومه صحيح أن  : القول الثاني

نزني وهو قول أبي حنيفة، وإسماعيل المُ  أصحاب  م 
 .الشافعي



ن منع زوال استشعارهقياًسا على النائم حيث لم ي    م 
 .ة صومهصح  

ــ رحمه هللا  حنبليقاسم العبد الرحمن بن  ةالعالموقال 
" ربع شرح زاد المستقنعحاشية الروض المُ "كتابه في ــ 
ام جميع ن   ل إن  ] )عقب ما جاء في المتن ( 484/ 4)

 :[ة صومه منع صح  فال ي  ( النهار

نل اإلصطخري وهو إجماع قبْ  استيقظ  الشافعية، وإنْ  م 
 اهـ.إجماًعا نه صح  لحظة م  

ــ رحمه هللا ــ مفلح الحنبلي أبو عبد هللا بن  الفقيهوقال 
 (:27/ 4)" الفروع"في كتابه 

الفًا خ   (و)صومه  ام جميع النهار صح  ن   وإنْ 
ه معتاد إذا له، وألن  ه إجماع قبْ لإلصطخري الشافعي، ألن  

 اهـ.اهوس   نُب  ه انتبه، فهو كذاهل  

 ــ رحمه هللا ــراجي المالكي جْ أبو الحسن الر  الفقيه وقال 
التحصيل ونتائج لطائف التأويل في مناهج "كتابه في 

 (:54/ 2)" مشكالتها نة وحل  دو  شرح المُ 

ه لجاز صيامه، ه لو نام نهاره كل  عليه أن   ق  ف  ت  النائم مُ  ألن  
 اهـ.وال قضاء عليه

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي الن  العالمة وقال 
 (:481/ 7)" بهذ  المجموع شرح المُ "



ن النهار ون  ه لو وأجمعوا على أن   ام باقيه استيقظ لحظة م 
 اهـ.صومه صح  

 (:481/ 7)وقال أيًضا 

ن الليل ولم ي  لو ن   نم النهار ولكن كان غافاًل عن وى م 
في تكليف  صومه باإلجماع، ألن   الصوم في جميعه صح  

 اهـ.ًجاره حر  كْ ذ  

 :يب عن قياسهم هذاوأج  

ىفارق النائم يُ  بأن   رجع إلى إذ النائم ي   عليه، الُمْغم 
ىا استشعاره وعقله وإدراكه بالتنبيه واإليقاظ، أم    الُمْغم 

ل ب  عليه فال ي    .ه ذلكرجع إذا فُع 

ن الليل ث  ف ي  عن المكل  /  المسألة الثالثة  م  نوي الصيام م 
د  و    .ي عليه في باقيهم  غ  أ   م  نه إفاقة في النهار ث  م   ت  ج 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنبلي  بيرةابن هُ  فقيهقال ال
مسألة  ــ 124/ 4)" حاحاإلفصاح عن معاني الص   "

 (:72:رقم

ن وُ  واتفقوا على أن   نه إفاقة في بعض النهار، ت م  د  ج  م 
ي   م  ثُ   اهـ.صومه صحيح عليه باقيه، فإن   أُْغم 

األئمة األربعة، أبي حنيفة، : "واتفقوا": عني بقولهوي  
 .والشافعي، وأحمدومالك، 



شرح "في ــ رحمه هللا ــ ابن تيمية الحراني اإلمام وقال 
 (:قسم الصيام ــ 17-17/ 4)" عمدةال

ن النهار، ألن   ما اشترطنا أنْ وإن   الصوم ال  يفيق جزًء م 
ن اإلمساك، لقول الن   د  بُ  ه حكيه عن رب  بي ملسو هيلع هللا ىلص فيما ي  فيه م 

ن ع طعامه شرابه وشهوته م  يد  )) : فة الصائمفي ص  
واإلمساك ال يكون إال مع حضور العقل، ولم ، ((أجلي 

شترط وجود اإلمساك في جميع النهار، بل اكتفينا ن  
ع يد  )) : ه دخل في عموم قولهبوجوده في بعضه، ألن  
 اهـ.((ن أجلي طعامه شرابه وشهوته م  

 .الصومعن قليل اإلغماء في نهار /  المسألة الرابعة

 ــ رحمه هللا ــ حنبليعبد الرحمن بن قاسم الالعالمة قال 
/ 4)" حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع"في 
484:) 

 اهـ.وقليل اإلغماء ال يفسد الصوم وفاقًا

على نفس  اتفاق المذاهب األربعة :"وفاقًا"بقوله  يعنيو
 .الحكم

" ننهسُ "في ــ رحمه هللا ــ البيهقي الحافظ وقال 
(1/245:) 

فراييني، أخبرنا دمحم بن أبي المعروف، أنبأ أبو سهل اإلسْ 
ر عتم  ذ اء، أنبأ علي بن المديني، ثنا المُ أنبأ أبو جعفر الحْ 

سمعت عبيد هللا بن عمر حد ث : بن سليمان التيمي قال



ًعا ف ي غ ش ى ))  :عن نافع قال ر  ي ص وم  ت ط و  ك ان  اب ن  ع م 
ل ي ه  ف ال  ي   ر  ع   .((ف ط 

 .وهذا إسناد جيد

ي    .قليل اإلغماء: والغ ْشُي أو الغ ش 

سير اإلغماء خالل الصوم ال ي   ل  على أ نْ دُ وهذا األثر ي  
 .دهفس  يُ 

ى عليه في شهر رمضان م  غ  عن الم  /  المسألة الخامسة
 .ر إغماؤه حتى يموتيستم  

ن  ي  م  عليه في شهر رمضان، واستمر إغماؤه حتى  أُْغم 
ه، فال يُصام عنه، ي   مات، فال شيء عليه، وال على ول  

ن مال مُ  ن تركته، وال م   .عتبر   وال يُطعم عنه م 

ن األمراض، والمريض إذا مات اإلغماء مر   ألن   ض م 
ن القضاء، سقط عنه الصيام إلى غير بد  قبل التمك   ل ن م 
 .كالحج

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الخطابي الشافعي  الفقيهوقد قال 
 (:517:حديث رقم ــ 425/  2)" ننمعالم الس  "

ه إذا أفطر في المرض أو ة أهل العلم على أن  ق عام  ف  وات  
ط في القضاء حتى مات فإن  الس   ه ال شيء فر ثم لم يفر  

م ع  يُطْ : ه قالعليه، وال يجب اإلطعام عنه، غير قتادة فإن  
 اهـ.كي ذلك أيًضا عن طاوسعنه، وقد حُ 



في كتابه  ــرحمه هللا  ــالبغوي الشافعي اإلمام  وقال
 (:427/ 7)" ةن  شرح الس  "

فر أو ذر س  ه إذا أفطر بعُ واتفق عامة أهل العلم على أن  
ط في القضاء، بأنْ لم يُ  م  مرض ثُ  ذره حتى دام عُ  فر  
م عنه، ع  يُطْ : ه قاله ال شيء عليه غير قتادة، فإن  مات، أن  

عن  اى ذلك أيضً عباس، ويُحك  وي ذلك عن ابن رُ 
 اهـ.طاوس

ــ رحمه هللا عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي العالمة وقال 
في ( 145/ 4)" حاشية الروض المربع"كتابه في  ــ

 :ط في القضاءفر   شأن المريض الذي مات ولم يُ 

ووي اتفاق أهل العلم، ولو ر الن  ك  ال شيء عليه، وذ  
ب بالشرع،  تعالى، وج  هلل ه حق  ضى عليه أحوال، ألن  م  

ن وج   قط إلى غير عله، فس  ل إمكان ف  ب عليه، قبْ ومات م 
 اهـ.ل، كالحجبد  

ت الفتوى عن أحد أصحاب النبي صلى هللا  وبهذا صح 
 .عليه وسلم

" فهمصن  "في  ــ رحمه هللا ــ أخرج عبد الرزاقف
رضي هللا  ــبسند صحيح عن ابن عباس  ،(7742)

ان  ف ال   )) :قال هأن   ــعنهما  ض  م  يض  ف ي ر  ر  ل  ال م  ج  ف ي الر 
وت   ت ى ي م  يًضا ح  ر  ال  م  ءٌ ": ي ز  ل ي ه  ش ي   .(( "ل ي س  ع 

ب ن ج والس  /  المسألة السادسة ن عن إلحاق الم  كران وم 
 .ى عليه في قضاء الصيامم  غ  ب دواء بالم  ر  ش  زال عقله ب  



ن زالج أو المخد ر والس  بن  المُ  عقله بدواء  كران وم 
 .ى عليه في وجوب القضاءم  غْ بالمُ  ونقونحوه يُلح  

 :نه ألمرينأولى م   مبل ه  

 .مأو إذنه مما حصل بإرادتهإن   مهل  وزوال عق أن   :لاألو  

 .تهد  ال تطول مُ  مهل  وزوال عق أن   :والثاني

في ــ رحمه هللا ــ رير الطبري ابن ج  الحافظ وقد قال 
 (:ن سورة البقرةم   485:رقم آية ــ 451/ 2)" تفسيره"

ن فقد عقله جميع شهر  وقد أجمع الجميع على أن   م 
 أفاق بعد انقضاء الشهر، أن   م  الصوم بإغماء أو ب ْرسام، ثُ 

يجوز  خالف ذلك أحد  عليه قضاء الشهر كله، ولم يُ 
ة، وإذا كان إجماًعا، فالواجب ه على األم  االعتراض ب  

ن كان زائل العقل جميع شهر  أنْ  يكون سبيل كل م 
ى الصوم، سبيل  اهـ.عليه الُمْغم 

ر ــ ل ةُ يُْهذ ى بسببها :والب رسام ــ بالكس   .ع 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي الن  الفقيه وقال 
 (:257/ 7)" بهذ  المجموع شرح المُ "

ن زال عقله بمرض أو ب   :قال أصحابنا رب دواء شُ وم 
ه قضاء الصوم دون م  ر لز  ذر آخ  ه لحاجة أو بعُ ب  ر  ش  

ن ك الصوم في زم  ي عليه، وال يأثم بترْ م  غْ الصالة كالمُ 
 .زوال عقله



ق بيانه ب  ا س  م  م كخمر أو غيره م  ن زال عقله بمحر  ا م  وأم  
ل كتاب الصالة فيلزمه القضاء، ويكون آثًما في أو  
 اهـ.كبالترْ 

ــ رحمه هللا ــ الحنبلي  انيحر  ابن تيمية الاإلمام وقال 
 (:17/ 4)" عمدةالشرح "في 

ن إغماء أو غيره، فإن  فأم   ن زال عقله بغير جنون م  ه ا م 
 .جب عليه الصوم بغير خالف في المذهبي  

ية فيه، وأفاق ح الن   صومه إذا نواه في وقت تص   ويصح  
بعض النهار، سواء أفاق في أحد الطرفين أو في 

 .الوسط

ي   ا إنْ فإم    .صومه عليه جميع النهار، لم يصح   أُْغم 

 .صومه ام جميع النهار، صح  ولو ن  

كان  هذا هو المنصوص المشهور في المذهب، وإنْ 
 اهـ.رب دواءًجا أو زال عقله بشُ بن  كرانًا أو مُ س  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ زي المالكي ابن جُ الفقيه وقال 
 (:442:ص)" القوانين الفقهية"

 اهـ.ه يلزمه اإلمساك في يومهكر كاإلغماء، إال أن  والس  

ــ المالكي  "بالدردير"أبو البركات الشهير  الفقيهوقال 
 (:522/ 4)" الشرح الكبير"في رحمه هللا ــ 



قل ولو بحالل، وهو كر كاإلغماء، وظاهر الن  والس  
لحق بالنوم، خالفًا ه ال يزول باإليقاظ، فال يُ ظاهر، ألن  

 اهـ.ن قي ده بالحرام، وجعل الحالل كالنوملم  

في التعليق على ــ رحمه هللا ــ ابن عثيمين العالمة وقال 
فلح البن مُ  "الفروع"كتاب ن كتاب الصيام م  

 (:417:ص)

ن  ي  م  فهذا عليه  ،ــالتخدير ــ نج عله كالب  عليه بف   أُْغم 
 اهـ.علهه بف  قضاء الصالة، وعليه قضاء الصوم، ألن  

ر بغير اختياره م  غ  عن الم  /  المسألة السابعة ى عليه ي وج 
 .قهمه في حل  ع  جد ط  ل إلى جوفه أو ي  بشيء يص  

 :وتحت هذه المسألة فرعان

ور: لالفرع األو   ج   .عن المراد بال و 

في ــ رحمه هللا ــ أبو بكر العبادي الحنفي الفقيه قال 
/ 4)" رة على مختصر القدوريي   الجوهرة الن  "كتابه 
414:) 

ُجور  اهـ.بن أو الدواء في الفمص ب  الماء أو الل  : اْلو 

ور على صيام الم  : الفرع الثاني ج  ى م  غ  عن تأثير ال و 
 .عليه

ع دواء في ف  في نهار رمضان إذا ُصب    م  ماء أو ُوض 
ى عليه  نالُمْغم  م  ل فوص  ــ صومه إغماؤه د فس  ال يُ  ــ م 



ــ فألهل العلم  ،قهحلْ ه في د طعم  إلى جوفه أو وج  
 :مه قوالنوفي ص ــرحمهم هللا 

 .دفس  صيامه ل ي   أن  : لالقول األو  

ن مذهب الشافعي، والمشهور في مذهب  وهو الصحيح م 
 .أحمد

في ــ رحمه هللا ــ أبو حامد الغزالي الشافعي  الفقيهقال 
 (:527/ 2)" الوسيط في المذهب"كتابه 

ر   ر، إال فط  ى عليه فال يُ م  غْ أو مُ  نائم  ه أو ر  كْ وهو مُ  أو أُوج 
ىد معالجة يُقص   أنْ  عليه في إيجاره، ففيه وجهان،  الُمْغم 

ن حيث إن   ل منزلة تعاطيه، ز   ي مصلحته، فنُ وع  ه رُ م 
 اهـ.ويخرج عن رعاية القصد

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي الن   الفقيهوقال 
 (:454/ 7)" بالمجموع شرح المهذ  "

وى من الليل، وأفاق في ى عليه، وقد ن  م  غْ كان مُ  ولو
ر   يصح  : لنابعض النهار، وق   ه شيئًا ه غيرُ صومه، فأ وج 

بطل صومه إال على في حال إغمائه لغير المعالجة، لم ي  
ن اطيوجْ   .ه الح 

ر   وإنْ  ر؟ فيه وجهان فط  ه معالجة وإصالًحا له، فهل يُ أ وج 
 :تب الُخراسانيينمشهوران في كُ 

 .نع لهه الصُ كغير المعالجة، ألن   ،رفط  ال يُ  :ماأصحه



مصلحته، فصار ج ل  ف عل المعال   ر، ألن  فط  يُ  :والثاني
 .علهكف  

 :قالوا

م مُ ج الظير المسألة إذا ُعول  ون   ىْحر  عليه بدواء فيه  الُمْغم 
حه في سنوض    الف  جب الفدية؟ فيه خ  يب، هل ت  ط  

 اهـ.شاء هللا تعالى موضعه إنْ 

ــ رحمه هللا ــ فلح الحنبلي أبو عبد هللا بن مُ  الفقيهوقال 
 (:54/ 4)" الفروع"في كتابه 

ى ر  ج  وْ أُ  وإنْ  ر، فط  يُ : ر، وقيلفط  جة لم يُ عال  عليه مُ  الُمْغم 
 اهـ.ده، وللشافعية وجهانه ظاهًرا، فكأنه قص  لرضاه ب  

ــ رحمه هللا ــ رهان الدين ابن مفلح الحنبلي بُ  الفقيهوقال 
 (:27-25/ 4)" عقن  بدع شرح المُ المُ "في كتابه 

ر  ولو أُوْ  ى ج  بلى، : ر، وقيلفط  جة لم يُ عليه معال   الُمْغم 
ده، وكالجاهل بالتحريم، ن ص  ه قص  لرضاه ظاهًرا، فكأن  

 .كثرسيان ي  جامة، وكالجهل بالوقت والن   عليه في الح  

د فس  مُ ده الطر، لعدم تعم  ال ف  : "التبصرة"و  "الهداية"وفي 
 اهـ.بعدم التأثيم "الكافي"ع بينهما في اسي، وجم  كالن  

ــ رحمه هللا ــ عالء الدين المرداوي الحنبلي  الفقيهوقال 
 "ن الخالفاإلنصاف في معرفة الراجح م  "في كتابه 

(4 /421:) 



ر  لو أُوْ  ى ج  ر على فط  عليه ألجل عالجه لم يُ  الُمْغم 
 اهـ.ن المذهبحيح م  الص  

 .دفس  صيامه ي   أن  : الثانيالقول 

عند الشافعية،  ه  وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجْ 
 .للحنابلة وقول  

في ــ رحمه هللا ــ أبو بكر العبادي الحنفي  الفقيهقال 
/ 4)" رة على مختصر القدوريي   الجوهرة الن  "كتابه 
414:) 

ر  ُمكر   فإنْ   وإنْ  ر، وال كفارة عليه،ًها أو نائًما أفط  أُْوج 
 اهـ.كان طائعًا فعليه الكفارة

ة  الحنفي بُ  الفقيهوقال  از  ــ رحمه هللا ــ رهان الدين ابن م 
/ 2)" المحيط البرهاني في الفقه النعماني"في كتابه 

484:) 

ر، فما دام في فم   ل د صومه، وإذا أوص  فسُ ه ال ي  وإذا أُْوج 
وال تلزمه الكفارة في ظاهر  د صومه،فسُ إلى الجوف ي  

ن غير تفصيل بين حالة االختيار، وبين حالة واية م  الر   
 اهـ.االضطرار

في ــ رحمه هللا ــ وقال القاضي عبد الوهاب المالكي 
 ــ 147/ 4)" كت مسائل الخالفاإلشراف على نُ "كتابه 

 (752:مسألة رقم

 :مسألة



ر  أُوْ  ه على اإلفطار بأنْ ر  إذا أُكْ   قه، أو بأنْ في حلْ  الماء ج 
ر في رب فأكل بنفسه فقد أفط  د بالقتل والض  ُهد   

 .هة أو نائمةكر  عت مُ وم  الموضعين، وكذلك إذا جُ 

ر إال الذي أكل بنفسه فط  ال يُ : وقال الشافعي في كل ذلك
 .فله فيه قوالن

 :فدليلنا

رْ  أن   عله ه إذا كان بف  م اإلمساك قد حصل، فأشب  خ 
 اهـ.هوقصد  

في التعليق على  ــ رحمه هللا ــابن عثيمين العالمة وقال 
البن  ،(455:ص) "الفروع" كتاب نكتاب الصيام م  

 :الحنبلي فلحمُ 

ىفي اإلنسان ــ رحمه هللا ــ ف كر المؤل   ذ   عليه إذا  الُمْغم 
ر    ر أوال؟فط  فهل يُ  ــفي فمه ماء  ُصب  : يعني ــ أُوج 

ى أن   ومعلوم   ه ه أن  في فم   الماء عليه إذا ُصب   الُمْغم 
ر فط  هذا يُ  إنْ : بن، فهل نقولب الل  جذ  بي ي  به، كالص  جذ  ي  

 رضى أنْ هذا المريض الصائم ي   ه ظاهًرا، ألن  لرضاه ب  
ن أجْ الناس في فم   ب  ي صُ   حو؟صْ ي   ل أنْ ه ماًء م 

 .ه ظاهًراه، لرضاه ب  ر  كْ هذا ليس كالمُ  :فهل نقول

 .ه ال إرادة له؟ره، ألن  كْ ه كالمُ إن  : أو نقول



هذا  قضي، ألن  ي   هنا فيه احتمال، واالحتياط عندي أنْ 
 اهـ.ه قطعًاب   ه راض  شعر بذلك، لكن  كان ال ي   وإنْ 

/ 45)" مجموع فتاويه ورسائله"وقال أيًضا كما في 
224:) 

ن المعلوم أن   ي  الذي  م  قه الماء في حلْ  ب  عليه وصُ  أُْغم 
 ر؟فط  ر؟ أو ال يُ فط  هل يُ  شعر، ولكنْ ه ال ي  أن  

ن مذهب اإلمام أحمد  ه ال أن  ــ رحمه هللا ــ المشهور م 
ن شروط ر بذلك، ألن  فط  يُ  ه حصل بغير اختياره، وم 

يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا  المفطرات أنْ 
 .ال اختيار له في ذلك

 .رفط  ه يُ إن   :وقال بعض العلماء

ر، فط  ه يُ رضى بذلك عادة فإن  كان ي   ه إنْ إن   :وقال بعضهم
 .رفط  ه ال يُ رضى بذلك فإن  كان ال ي   وإنْ 

 .رفط  ه ال يُ أن  : لوالظاهر القول األو  

هذا األمر حصل بغير  وعلى هذا فصيامه صحيح، ألن  
 قضى يوًما مكان هذا اليوم فهو خير، فإنْ  اختياره، وإنْ 

لزمه فقد تطوع كان ال ي   ته، وإنْ م  لزمه فقد أبرأ ذ  كان ي  
 اهـ.هب  

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد



 


