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ثالثون مسألة فقھیة معاصرة عن الصوم
 

  ومِ الصَّ  نِ عَ  رةً عاصِ مُ  ةً هيَّ قْ فِ  ةً لَ أسمَ  الثونَ ثَ 

  بْ غرُ لم تَ  مسَ به، فرأى الشَّ  ائرةُ الطَّ  لعتِ قْ أَ  مَّ ثُ  ائمُ الصَّ  رَ فطَ إذا أَ  .١

هــا، وذلــك فاعِ تِ ارْ  لَ ْبــقَـ  ائرةِ ر يف الطَّــفطَــبــه، أو أَ  ائرةُ الطَّــ لعــتِ قْ أَ  ُمثَّ  دِ َلــر بالبَـ فطَــأَ  نْ َمــ

ــدَ بَ  مسَ رأى الشَّــــ ، ُمثَّ هــــارِ النَّ  هــــاءِ تِ انْ  دَ ْعــــبَـ   تمرُّ ْســــه يَ ، فإنـَّـــوِّ يف اجلَــــ ائرةِ الطـَّـــ فــــاعِ تِ ارْ  عــ

  .يمنيٍ ثَ عُ  ، وابنُ بازٍ  عفيفي، وابنُ  اقِ زَّ الرَّ  ىت عبدُ فْ ا، وبه أَ رً فطِ مُ 

ــرةُ هـــل العِ  .٢ ـــ بـ ـــةِ  ائمِ للصَّ ـــ برؤي ـــدُ  مْ أَ  ائرةِ وهـــو فـــي الطَّـــ مسِ الشَّ ــتِ  خولِ ب  وقـ

  ؟لهحاذي أو المُ منه  القريبِ  دِ لَ في البَـ  اإلفطارِ 

 وقــتَ  علــى أنَّ  هــاأو غريِ  اعةِ السَّـ وهـو صــائٌم، مث اطَّلــع بواســطةِ  ائرةِ بالطَّــ رَ ســافَـ  نْ َمـ

ه يـرى نـَّل، لكِ َخـدَ ه قـد فرِ منـه يف َسـ القريـبِ  دِ لَـأو البَـ  ،منه رَ الذي سافَـ  دِ لَ البَـ  إفطارِ 

 وبـه أفـىت عبـدُ  ،اروِ�ـ بعـد غُ إالَّ  رَ فِطـيُ  ، فلـيس لـه أنْ ائرةِ الطـَّ فاعِ تِ ارْ  بسببِ  مسَ الشَّ 

  .يمنيٍ ثَ عُ  ، وابنُ بازٍ  اق عفيفي، وابنُ زَّ الرَّ 

  هارُ فيها النَّ  طولُ التي يَ  الدِ في البِ  طرِ الفِ  وقتُ  .٣

ــ ــ بَ غــرُ حــىت تَ  جــرِ الفَ  لــوعِ حــني طُ  نْ ِمــ اإلمســاكُ  ائمِ علــى الصَّــ بُ جيَِ  يف أيِّ  مسُ الشَّ

ســـاويا، مـــا دام هـــو يف تَ  مْ ، أَ رَ ُصـــأم قَ  هـــارُ طـــال النَّ  ، ســـواءٌ األرضِ  نَ كـــان ِمـــٍن  مكـــا

  .ساعةً  وعشرينَ  خالل أربعٍ  تعاقبانِ يَ  و�ارٌ  فيها ليلٌ  أرضٍ 

أو  ررُ هـا الضَّـنْ شـى مِ وخيُ  ،لـةٍ تمَ حمُ  غـريَ  ةً شـقَّ مَ  ويلـةِ الطَّ  يف األيـامِ  ومُ لو شقَّ الصَّـ نْ لكِ 

 نَ فيهــا ِمــ نُ تمكَّ يَــ أُخــرَ  امٍ أيَّــ ضــي يفقْ ، ويَـ حينئــذٍ  رُ ْطــالفِ  وزُ َجيــ هُ ، فإنَّــضٍ رَ َمــ حــدوثُ 

  مهــا، وهــو قــرارُ ، وغريُ عثيمــنيٍ  ، وابــنُ بــازٍ  و�ــذا أفــىت ابــنُ ، القضــاءِ 
َ
 هــيِّ قْ الفِ  عِ َمــجْ امل

  .اإلسالميِّ 

   



  
 

٢ 

ثالثون مسألة فقھیة معاصرة عن الصوم
 

 فيها الليلُ  بُ تعاقَ التي ال يَ  البالدِ  ه فيهايتِ ونِ  اإلمساكِ  دايةِ بِ  تحديدِ  ةُ كيفيَّ  .٤

  ساعةً  وعشرينَ  أربعٍ  خاللَ  هارُ والنَّ 

 يكـونُ  لـدٍ كبَ   ،سـاعة وعشـرينَ  بـعٍ رْ يف أَ  هارُ والنَّ  فيه الليلُ  بُ تعاقَ كان يف بلٍد ال يَ   نْ مَ 

 هــارِ للنَّ  رُ قــدَّ يُ  هُ ذلــك، فإنـَّـ نْ ِمــ ، أو أكثــرَ اهرً ا، أو َشــســبوعً ، أو أُ يــومني: ثًال ه َمــ�ــارُ 

 الليـلِ  نَ كـلٍّ ِمـ  مـوعُ جمَ  حبيـث يكـونُ  ،منـهبلٍد  على أقربِ  امادً تِ ه اعْ رُ دْ قَ  يلِ ه، وللَّ رُ دْ قَ 

ـــازٍ  و�ـــذا أفـــىت ابـــنُ  ،ســـاعةً  ٢٤ هـــارِ والنَّ  ره مهـــا، وهـــو مـــا قـــرَّ ، وغريُ ثيمـــنيٍ عُ  ، وابـــنُ ب

 
َ
  .اإلسالميُّ  هيُّ قْ الفِ  عُ جمَ امل

  جِ نْ بالبَـ  خديرِ التَّ  ه بسببِ عيَ د وَ قَ ه وفَـ لُ قْ زال عَ  نْ مَ  مُ كْ حُ  .٥

  .اإلغماءِ  مُ كْ ه حُ مُ كْ ، فحُ جِ نْ بالبَـ  خديرِ التَّ  ه بسببِ عيَ د وَ قَ وفَـ  ،هلُ قْ زال عَ  نْ مَ 

  : حالنيِ  نْ لو مِ ال خيَ ه إنَّ ، فمضانَ يف رَ  بإغماءٍ  صيبَ أُ  ُمثَّ  ،ومَ نوى الصَّ  نْ مَ ف

  :لىوْ األُ  الحالُ 

 عـدَ  بَ إالَّ  فيـقُ وال يُ  ،جـرِ الفَ  لَ بْ مى عليه قَـ غْ ، أي يُـ هارِ النَّ  اإلغماءُ مجيعَ  بَ توعِ سْ يَ  أنْ 

ـــ روبِ ُغـــ  مـــذهبُ  وهـــو، هـــذا اليـــومِ  ه، وعليـــه قضـــاءُ صـــومُ  حُّ ِصـــفهـــذا ال يَ  ،مسِ الشَّ

  .ذلك على اإلمجاعُ  وُحِكيَ  ،واَحلناِبلةِ  ،والشَّاِفعيَّةِ  ،املالكيَّةِ : مهورِ اجلُ 

  :انيةُ الثَّ  الحالُ 

عليــه، وهــو  ال قضــاءَ ، و ه صــحيحٌ ، فصــيامُ ظــةٍ حْ لَ ولــو لِ ، هــارِ النَّ  نَ ِمــ ازءً ُجــ فيــقَ يُ  أنْ 

ل َصــحَ  فــإنْ  ،ةٌ يَــغذِّ مُ  ةٌ مــادَّ  جِ نْ مــع البَـــ قُ رفَــقــد يُ  نْ ، لِكــلــةِ ، واحلنابِ ةِ افعيِّ الشَّــ ذهبُ َمــ

  .هارِ النَّ  مجيعَ  قْ تغرِ سْ ولو مل يَ  ،ومُ الصَّ ل طَ ذلك بَ 

 كـامًال   هرَ الشَّـ صـومَ تَ  أنْ  أجـلِ  نْ ِمـ لحـيضِ ا عِ نْ مَ  بوبَ حُ  المرأةِ  لِ ناوُ تَ  مُ كْ حُ  .٦

  طاعٍ قِ دون انْ 

ِمـن أجــِل  ؛مضـانَ سـواءٌ كـان ذلـك يف رَ  ،عماُل دواٍء ُمبـاٍح لتـأخِري احلَـيضِ تِ اْسـ وزُ َجيـ



  
 

٣ 

ثالثون مسألة فقھیة معاصرة عن الصوم
 

أن تصوَم الشَّهَر كامًال مع النَّاِس، أو يف َغريِه من األوقاِت، إن أُِمَن الضَّرُر؛ نـصَّ 

  .بازٍ ه ابُن تارُ ، واخْ لةِ نابِ احلَ  مذهبُ على هذا 

  هاالفُ تِ واخْ  عِ طالِ المَ  فاقُ اتِّ  .٧

ناءً على بِ  ومِ بالصَّ  اسُ النَّ  مُ لزَ هل يُ  مِ لْ العِ  هلُ أَ  لفَ تَ ، فقد اخْ ٍد اهلاللَ لَ بَـ  إذا رأى أهلُ 

  :، منهاعلى أقوالٍ   ؟ةً لَّ ستقِ مُ  لٍد رؤيةً بَ  لِّ لكُ  أنَّ  مْ ، أَ دِ لَ هذا البَـ  رؤيةِ 

ـــ بُ َجيـــ: لُ األوَّ  القـــولُ  ، ةِ نفيَّـــاحلَ : اجلمهـــورِ  ، وهـــو قـــولُ الًقـــطْ مُ  علـــى اجلميـــعِ  ومُ الصَّ

ه قِ على َوفْ  رَ دَ ، وصَ ، واأللباينِّ بازٍ  ، وابنِ ةَ ميَّ يْ تَـ  ابنِ  ، وهو اختيارُ ةِ لَ ، واحلنابِ ةِ واملالكيَّ 

  قرارُ 
َ
  .هيِّ قْ الفِ  عِ مَ جْ امل

  الفِ تِ مـع اْخـ على اجلميعِ  ومُ الصَّ  بُ ال جيَ : انيالثَّ  القولُ 
َ
ـعِ طـالِ امل علـى  بُ ، وإمنـا جيَِ

ــم بـــأنْ مِ كْ أو كــــان يف حُ  ،رآه نْ َمـــ ــتْ تَ  هــ ــن ، اهلـــاللِ  عُ طــــالِ مَ  وافقــ ــو الصَّــــحيُح ِمــ وهــ

  .، وابُن ُعثيمنيٍ عاينُّ نْ ه الصَّ ، وهو َقوُل طائفٍة ِمَن السََّلِف، واختارَ الشَّاِفعيَّةِ  َمذَهبِ 

  الهاللِ  ؤيةِ في رُ  ةِ ناعيَّ الصِّ  على األقمارِ  مادِ تِ االعْ  مُ كْ حُ  .٨

  .ثيمنيٍ وُز االعتماُد على األقماِر الصِّناعيَِّة يف رؤَيِة اِهلالِل؛ وهذا قوُل ابِن عُ ال جيَ 

  اللِ الهِ  ؤيةِ لرُ  ةِ كيَّ لَ الفَ  دِ راصِ المَ  عمالِ تِ اسْ  مُ كْ حُ  .٩

ه ، ولكنـَّاملقـرِّبُ  نظـارُ وهـو املِ  كالـدربيلِ   اهلـاللِ  ؤيـةِ لرُ  ةِ كيـَّلَ الفِ  املراصدِ  عمالُ تِ اسْ  وزُ جيَ 

، وهــو ؤيــةِ �ـذه الرُّ  ه يُعمــلُ فإنَّــ ،يُوثَــُق بـه نْ هــا َمـرَ بْـ عَ  ، فلـو رأى اهلــاللَ لـيس بواجــبٍ 

 عِ َمـجمَ  ، وهـو قـرارُ لمـاءِ العُ  بـارِ كِ   هيئـةِ  ر قـرارُ دَ ، وبه َصـثيمنيٍ عُ  ، وابنِ بازٍ  ابنِ  اختيارُ 

  .اإلسالميِّ  قهِ الفِ 

  كيُّ لَ الفَ  الحسابُ  .١٠

، مضــانَ رَ  خــولِ دُ  عليــه يف إثبــاتِ  مــادُ تِ ، وال االعْ كــيِّ لَ الفَ  باحلســابِ  مــلُ العَ  وزُ ال َجيــ

 ،يبُّ رطُ ، والُقـدٍ ْشـرُ  ، وابـنُ اصُ صَّـاجلَ  ل اإلمجـاعَ قَ نَـ  نَ على ذلك، وِممَّ  لمِ العِ  هلُ أَ  عَ مجْ وأَ 
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  . ةَ ميَّ يْ تَـ  وابنُ 

  ريحةِ المُ  لِ قْ النـَّ  ه بوسائلِ رُ فَ إذا كان سَ  رِ سافِ المُ  رِ طْ فِ  مُ كْ حُ  .١١

  قـلِ النَّ  ه بوسـائلِ رُ فَ ولو كان َسـ رِ سافِ للمُ  اإلفطارُ  باحُ يُ 
ُ
 أوْ  ةً شـقَّ مَ  دَ َجـوَ  ، سـواءٌ رحيـةِ امل

  . ةَ يميَّ تَ  على ذلك ابنُ  ها، وقد حكى اإلمجاعَ دْ مل جيَِ 

  ومِ الصَّ  ثناءَ أَ  انِ خَ الدُّ  بِ رْ شُ  مُ كْ حُ  .١٢

ذاِهِب  أثناءَ ) التَّْبغِ (ُشْرُب الدَُّخاِن املعروِف 
َ
الصَّوِم؛ يُفِسُد الصِّياَم، وهذا باتِّفاِق امل

  .، واَحلناِبلةِ ، والشَّافعيَّةِ ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : الِفقهيَِّة األرَبعةِ 

   حليلِ للتَّ  مِ الدَّ  ذِ خْ وأَ  دِ صْ الفَ  مُ كْ حُ  .١٣

 دِ صْ الفَ  مُ كْ حُ  - 

  : نيللصَّوِم؛ على قولَ  دِ صْ الفَ  يف إفسادِ  لمِ َلف أهُل العِ تَـ اخْ 

، ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : الَفصُد ال يُفِسُد الصَّوَم؛ وهو مذَهُب اجلُمهورِ  :لُ وَّ األَ  القولُ 

  .والشَّافعيَّةِ 

يُفِسُد الصَّوَم، وهو أَحُد الَوجهِني يف مذَهِب اَحلنابِلة،  دُ صْ الفَ : انيالثَّ  القولُ 

اِئمةُ ، وبه أفَتِت َة، وابُن ُعثيمنيٍ يميَّ واختاره ابُن تَ    .اللَّجنُة الدَّ

    حليلِ للتَّ  مِ الدَّ  ذُ خْ أَ  - 

ِم للتَّحليِل، وهو اختياُر ابِن بازٍ جيَ    .، وابِن ُعثيمنيٍ وُز للصَّاِئِم أْخُذ الدَّ

  ةِ جيَّ رَ الشَّ  نةِ قْ الحُ  مُ كْ حُ  .١٤

  : على قولنيِ  ف فيه أهُل العِلمِ لَ تَـ ِج؛ فقد اخْ َقَن وهو صاِئٌم حبُقنٍة يف الشَّرَ تَـ احْ  َمنِ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ  :األوَّل القولُ 
َ
، احلنفيَّةِ : أنَّ صوَمه يَفُسد، وهذا باتِّفاِق امل
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  .، واحلَنابِلةِ ، والشَّافعيَّةِ واملالكيَّةِ 

وهو قوُل  ،وقد ذهب إىل ذلك أهُل الظَّاِهرِ أنَّه ال يَفُسُد َصوُمه،  :انيالثَّ  القولُ 

، ، وبه قال احلسُن بُن صاحلٍ الشَّاِفعيَّة نَ مِ  طائفٍة من املالكيَّة، والقاضي ُحسنيٍ 

  . وابُن ُعثَيمنيٍ  وابُن بازٍ الربِّ، وابُن تيميََّة،  واختاره ابُن عبدِ 

  فِ نْ في األَ  رةُ طْ القَ  .١٥

وهذا ، ومَ الصَّ  دُ فسِ يُ  وطِ عُ أو السَّ  مضانَ رَ  ارِ يف �َ  فِ نْ يف األَ  رةِ طْ القَ  عمالُ تِ اسْ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ 
َ
  .، واَحلناِبلةِ ، والشَّاِفعيَّةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ : باتِّفاِق امل

  ويُّ لَ الكُ  سيلُ الغَ  .١٦

 ابـنِ  بـذلك، وهـذا قـولُ  رُ فِطـيُ  هُ فإنـَّ ،كانـتْ   وسـيلةٍ  بـأيِّ  ويٌّ لَـكُ   سيلٌ ري له غَ جْ أُ  نْ مَ 

  .ائمةِ الدَّ  جنةِ ، واللَّ بازٍ 

  بوالرَّ  اخُ خَّ بَ  .١٧

، بــازٍ  ذلــك ابـنُ  حَ جَّـ، وقــد رَ ومَ الصَّـ دُ فِســال يُ  مضـانَ رَ  بـو يف �ــارِ الرَّ  اخِ َخبَّــ عمالُ تِ اْسـ

ــنيٍ ثَ عُ  وابـــنُ  ـــرُ َهـــمهـــا، وذَ ، وغريُ يمـ ـــه أكث   ب إلي
ُ
ــنيَ تمِ جْ امل  ةِ بيَّـــالطِّ  ةِ هيَّـــقْ الفِ  دوةِ يف النَّـــ عـ

   .يتِ وَ بالكُ  ةِ بيَّ الطِّ  لومِ للعُ  ةِ اإلسالميَّ  مةِ نظَّ للمُ  ابعةِ التَّ  ،اسعةِ التَّ 

  سانِ اللِّ  حتَ تَ  عُ وضَ التي تُ  األقراصُ  .١٨

ــدَ بَ  باشـــرةً مُ  تصُّ ، وهـــي ُمتـــةِ بيَّـــلْ القَ  األزمـــاتِ  بعـــضِ  الجِ ِعـــل مُ تخدَ ْســـتُ  هـــي أقـــراصٌ   عـ

 أزماتِ  فُ وقِ ، فتُ إىل القلبِ  مُ ها الدَّ لُ مِ ، وحيَ قصريٍ  ها بوقتٍ عِ ضْ وَ 
ُ
 دخلُ ، وال يَ فاجئةَ ه امل

  .هذه األقراصِ  نْ مِ  شيءٌ  إىل اجلوفِ 

منها، وهذا  لُ تحلَّ ا يَ ممَّ  اشيئً  عَ تلِ بْ أال يَـ  طَ رْ بشَ  ومَ الصَّ  دُ فسِ يُ  ال هذه األقراصِ  لُ ناوُ تَ و 

  .باإلمجاعِ  اإلسالميِّ  هِ قْ الفِ  عُ مَ ره جمَْ وقرَّ ، بازٍ  ب إليه ابنُ هَ ما ذَ 
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  سجينِ كْ األُ  غازُ  .١٩

ــ دُ ِســفْ ال يُـ  سِ نفُّ يف التَّــ األكســجنيِ  غــازِ  اســتعمالُ   عُ َمــجمَ  كَ ِلــب إىل ذَ َهــ، وذَ يامَ الصِّ

  .ه العاشرةِ يف دورتِ  اإلسالميِّ  املؤمترِ  مةِ ملنظَّ  ابعُ التَّ  ،اإلسالميِّ  هِ قْ الفِ 

  يةِ غذِّ المُ  غيرُ  ةُ الجيَّ العِ  برةُ اإلِ  .٢٠

  غــريِ  نــةِ قْ احلُ  عمالُ تِ اْســ
ُ
أو  لِ َضــيف العَ  نــةُ قْ احلُ  ســواء كانــتِ  ،ومَ الصَّــ دُ ِســفْ ال يُـ  يــةِ غذِّ امل

مهـا، وهـو يمـني، وغريُ ثَ عُ  ، وابـنُ بـازٍ  ب إىل ذلـك ابـنُ َهـ، وقد ذَ دِ لْ أو حتت اجلِ  يدِ رِ الوَ 

ـــ ـــراراتِ  نْ ِمــ ــعِ  قــ ــ ــيِّ قْ الفِ  ا�مـ ـــاوى اللَّ هـــ ــ ــــةِ ، وفت ــــةِ الدَّ  جنـ ـــاوى قِ ائمـ ــ ـــاعِ ، وفت ـــاءِ  طــ ــ  اإلفت

  .يتِ وَ بالكُ 

  يةُ غذِّ المُ  ةُ يديَّ رِ الوَ  اإلبرةُ  .٢١

، يمــنيٍ ثَ عُ  وابـنِ  بـازٍ  ابــنِ  ، وهـو قـولُ يامَ الصِّــ دُ ِسـفْ يُـ  يـةِ املغذِّ  ةِ يديَّــرِ الوَ  نِ َقـاحلُ  عمالُ تِ اْسـ

  ن قراراتِ وهو مِ 
َ
  .ائمةِ الدَّ  ، وفتاوى اللجنةِ قهيِّ الفِ  عِ جمَ امل

  )وسُ بُ اللَّ ( حاميلُ التَّ  .٢٢

ـــاللَّ ( حاميـــلِ التَّ  عمالُ تِ اْســـ ـــ دُ ِســـفْ ال يُـ  مضـــانَ رَ  يف �ـــارِ ) وسِ ُب ــو مُ ومَ الصَّ تضـــى قْ ، وهـ

ـــه ذَ ةِ املالكيـَّـــ نَ ِمــــ ، ومجاعــــةٍ رِ اهِ الظـَّـــ هــــلِ أَ  ذهبِ َمــــ ــنيٍ ثَ عُ  ب ابــــنُ َهــــ، وإليـ ـــرُ يمــ  ، وأكثـ

 
ُ
 للعلــومِ  ةِ اإلســالميَّ  مــةِ نظَّ للمُ  ابعــةِ التَّ  ،عةِ اِســالتَّ  ةِ بيـَّـالطِّ  ةِ هيـَّـقْ الفِ  دوةِ يف النـَّـ عــنيَ جتمِ امل

  .يتِ وَ بالكُ  ةِ بيَّ الطِّ 

، المثانةِ  لغسلِ  حلولٍ أو مَ  دواءٍ  ، أو إدخالُ ، أو المنظارِ القثطرةِ  إدخالُ  .٢٣

  ةِ األشعَّ  ضوحِ على وُ  دُ ساعِ تُ  ةٍ أو مادَّ 

: اُجلمهـورِ  َمـذَهبُ  وهـو، رُ فِطـال يُ  هُ فإنـَّ اهنًـا أو دُ ه مائًعـيف إحليلِ  الصائمُ  دخلَ إذا أَ 

  .واَحلناِبلةِ  ،واملالكيَّةِ  ،اَحلَنفيَّةِ 

 ســـلِ لغَ  ، أو حملــولٍ دواءٍ  أو إدخـــالُ ، املنظــارِ  ، أوِ القثطــرةِ  كــذلك إدخـــالُ   رُ فطـِّـوال يُ 
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َ
  .اإلسالميِّ  قهِ الفِ  معُ ره جمَْ ، وهذا ما قرَّ ةِ األشعَّ  ضوحِ على وُ  دُ ساعِ تُ  ةٍ ، أو مادَّ ثانةِ امل

ــ قطيــرُ التَّ  .٢٤  ،ةِ األشــعَّ  غةِ بْ ِصــ خُّ وَضــ ،ةُ ليَّــبِ هْ المَ  حاميــلُ والتَّ  ،المــرأةِ  جِ رْ فــي فـَ

  ذلك وغيرُ 

  حاميـلُ التَّ ، وكـذلك يامِ للصَّــ دٍ فِسـمُ  غـريُ  املــرأةِ  جِ رْ يف فـَـ قطـريُ التَّ 
َ
 غةِ بْ ِصــ خُّ وَضـ ةُ ليَّــبِ هْ امل

  .اإلسالميِّ  قهِ الفِ  معُ ره جمَْ وهو ما قرَّ  ،ةِ األشعَّ 

 هــازِ وبــني اجلِ  للمــرأةِ  ليِّ ناُســالتَّ  بــني اجلهــازِ  فــذَ نْ ال مَ  هُ أنَّــ احلــديثُ  بُّ الطِّــ بــتَ ثْ فقــد أَ 

  .ميِّ ضْ اهلَ 

  جوَن األسنانِ عْ مَ  الصائمِ  عمالِ تِ اسْ  مُ كْ حُ  .٢٥

ـــ لَ تعمِ ْســـيَ  أنْ  وزُ َجيـــ ــونَ عْ مَ  ائمُ الصَّ ــي احلـــذرُ نْ يَـ  نْ ، لِكـــاألســـنانِ  جـ ـــ بغـ ه إىل فـــاذِ نَ  نْ ِم

  .اإلسالميِّ  قهِ الفِ  معُ ب إىل هذا جمَْ هَ ، وذَ يمنيٍ ثَ عُ  وابنِ ، بازٍ  ابنِ  وهو قولُ  ؛قِ لْ احلَ 

  ينِ العَ  رةِ طْ قَ  عمالُ تِ اسْ  .٢٦

، وهـو ، والشَّـاِفعيَّةُ ب إىل ذلك اَحلَنفيـَّةُ هَ وقد ذَ  ،نيِ العَ  رةِ طْ قَ  عمالُ تِ اسْ  ائمِ للصَّ  باحُ يُ 

  .يمنيٍ ُعثَ  ، وابنِ بازٍ  ابنِ  اختيارُ 

  نِ ذُ األُ  رةِ طْ قَ  عمالُ تِ اسْ  .٢٧

  .بازٍ  ، وابنُ يمنيٍ ثَ عُ  ، وابنُ مٍ زْ حَ  تاره ابنُ ، واخْ نِ ذُ األُ  رةِ طْ قَ  عمالُ تِ اسْ  ائمِ للصَّ  باحُ يُ 

 :نِ ذُ األُ  سولُ غَ  .٢٨

ــا مـــا  هَعـــلَ تَـ ، وابْـ قِ ْلـــإىل احلَ  ذَ َفــنَـ  فـــإنْ  ،املــاءِ  نَ ِمـــ درٍ علـــى قَــ ســولُ الغَ هـــذا تــوي حيَ  غالًب

 واحلالـةُ  قِ ْلـإىل احلَ  لُ ِصـيَ  املـاءَ  ، فـإنَّ مـثًال  ةً قـرَّ خمُ  بلـةُ الطَّ  كما لو كانـتِ   ،رفطَ أَ  ائمُ الصَّ 

ــيءٌ  لْ ِصــــيَ  ملَْ  ا إنْ أمَّــــ ،هــــذه ـــفــــال يُ  قِ ْلــــإىل احلَ  شــ ــعُ ، وهــــو مــــا قــــرَّره جمَْ رُ فِطـ  قــــهِ الفِ  مــ

  .اإلسالميِّ 
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    مُ راهِ والمَ  هاناتُ الدِّ  .٢٩

  هاناتُ الدِّ 
َ
 يمني، وهو ما قرَّرهثَ عُ  وابنُ ، ةَ تيميَّ  ه ابنُ تارَ خْ اما وهذا ، رُ فطِّ ال تُ  مُ راهِ وامل

  .َجمْمُع الِفقِه اإلسالميِّ 

 د الحاجةِ نْ عِ  عامِ الطَّ  وقُ ذَ  .٣٠

ــ بــاحُ يُ  أو  ،عــامِ الطَّ  واءِ تِ اْســ كمعرفــةِ   ،املصــلحةِ  أوِ  ،د احلاجــةِ ْنــعِ  عــامِ الطَّ  وقُ ذَ  ائمِ للصَّ

 لَ ِســـغْ أو يَـ  ،ه بعــد ذلــكجَّــميَُ  أنْ  طِ رْ بَشــ ،هبـــارِ تِ الخْ  ؛هِ د شــرائِ نْــأو عِ  ،هلوحتِــمُ  مقــدارِ 

   .واَحلناِبلةِ  والشَّاِفعيَّةِ  اَحلَنفيَّةِ : ا مذَهُب اجلُمهورِ وهذه، لسانَ  كَ دلِّ ه، أو يُ مَ فَ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األرَبعةِ  ِبَغِري حاجٍة، يُكَرُه َذوُق الطَّعامِ و 
َ
، احلََنفيَّةِ  :باتِّفاِق امل

  .واحلَنابِلةِ  ،، والشَّاِفعيَّةِ واملالكيَّةِ 
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  الفهرس

  ١  ................................  الصَّومِ  َعنِ  ُمعاِصرةً  ِفْقهيَّةً  َمسأَلةً  َثالثونَ 

  ١  .........  َتغُربْ  مل الشَّمسَ  فرأى به، الطَّائرةُ  أَْقلعتِ  ُمثَّ  الصَّائمُ  أَفَطرَ  إذا. ١

 اإلفطارِ  وقتِ  بُدخولِ  َأمْ  الطَّائرةِ  يف وهو الشَّمسِ  برؤيةِ  للصَّائمِ  الِعربةُ  هل. ٢

حاذي أو منه القريبِ  البَـَلدِ  يف
ُ
  ١  ..................................  له؟ امل

  ١  ........................  النَّهارُ  فيها َيطولُ  اليت الِبالدِ  يف الِفطرِ  وقتُ . ٣

 الليلُ  فيها يَتعاَقبُ  ال اليت البالدِ  يف وِ�ايِته اإلمساكِ  ِبدايةِ  حتديدِ  كيفيَّةُ . ٤

  ٢  ....................................  ساعةً  وعشرينَ  أربعٍ  خاللَ  والنَّهارُ 

  ٢  ...............  بالبَـْنجِ  التَّخديرِ  بسببِ  َوعَيه وفـََقد َعْقُله زال َمنْ  ُحْكمُ . ٥

 كامًال  الشَّهرَ  َتصومَ  أنْ  أجلِ  ِمنْ  احليضِ  َمْنعِ  ُحبوبَ  املرأةِ  َتناُولِ  ُحْكمُ . ٦

  ٢  .......................................................  اْنِقطاعٍ  دون

طاِلعِ  اتِّفاقُ . ٧
َ
  ٣  .........................................  واْخِتالُفها امل

  ٣  ................  اهلاللِ  ُرؤيةِ  يف الصِّناعيَّةِ  األقمارِ  على االْعِتمادِ  ُحْكمُ . ٨

راِصدِ  اْسِتعمالِ  ُحْكمُ . ٩
َ
  ٣  ........................  اِهلاللِ  لُرؤيةِ  الَفَلكيَّةِ  امل

  ٣  ..............................................  الَفَلكيُّ  احلسابُ . ١٠

ساِفرِ  ِفْطرِ  ُحْكمُ . ١١
ُ
رحيةِ  النـَّْقلِ  بوسائلِ  َسَفرُه كان إذا امل

ُ
  ٤  ..............امل

  ٤  ................................  الصَّومِ  أَثناءَ  الدَُّخانِ  ُشْربِ  ُحْكمُ . ١٢

مِ  وَأْخذِ  الَفْصدِ  ُحْكمُ  .١٣   ٤  ...............................  للتَّحليلِ  الدَّ

  ٤  ..........................................  الشََّرجيَّةِ  اُحلْقنةِ  ُحْكمُ  .١٤

  ٥  ..............................................  اَألْنفِ  يف الَقْطرةُ . ١٥

  ٥  ..............................................  الُكَلويُّ  الَغسيلُ . ١٦

  ٥  ................................................... الرَّبو َخبَّاخُ . ١٧

  ٥  ................................  اللِّسانِ  َحتتَ  تُوَضعُ  اليت األقراصُ . ١٨
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  ٦  ..............................................  اُألْكسجنيِ  غازُ . ١٩

يةِ  غريُ  الِعالجيَّةُ  اِإلبرةُ . ٢٠ غذِّ
ُ
  ٦  ..................................... امل

يةُ  الَورِيديَّةُ  اإلبرةُ . ٢١ غذِّ
ُ
  ٦  ..........................................  امل

  ٦  ............................................  )اللَُّبوسُ ( التَّحاميلُ . ٢٢

 أو املثانِة، لغسلِ  َحملولٍ  أو دواءٍ  إدخالُ  أو املنظاِر، أو القثطرِة، إدخالُ . ٢٣

  ٦  .....................................  األشعَّةِ  ُوضوحِ  على ُتساِعدُ  مادَّةٍ 

  والتَّحاميلُ  املرأِة، فـَرْجِ  يف التَّقطريُ . ٢٤
َ
 وغريُ  األشعَِّة، ِصْبغةِ  وَضخُّ  ْهِبليَُّة،امل

  ٧  .............................................................  ذلك

  ٧  ......................... األسنانِ  َمْعجونَ  الصائمِ  اْسِتعمالِ  ُحْكمُ . ٢٥

  ٧  ...........................................الَعنيِ  َقْطرةِ  اْسِتعمالُ . ٢٦

  ٧  ..........................................  اُألُذنِ  َقْطرةِ  اْسِتعمالُ . ٢٧

  ٧  ................................................  :األُُذنِ  َغسولُ  .٢٨

راِهمُ  الدِّهاناتُ  .٢٩
َ
  ٨  .............................................  وامل

  ٨  .......................................  احلاجةِ  ِعْند الطَّعامِ  َذوقُ  .٣٠

 


