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 هذا هو القسم الثالث من أقسام مسائل كتاب الصوم ، املفسد للصوم: أي"واملفسد" :-رمحه اهللا-قوله 
 .أو مسائل الصيام

 . أحكام ما يفسد الصوم:أي "واملفسد" :-رمحه اهللا-قوله 
ل مل  فإذا أك،ً كل ما يسمى أكال؛ ألن الصوم إمساك عن املفطرات: أي"كل أكل": -هللارمحه ا-قوله 

 .حيقق الصوم
 سواء ،ٍإدخال األكل من أي موضع كان:  أي"ٍ من أي موضع كانٍأو إدخال جوف" :-رمحه اهللا-قوله 

ل الطعام إىل اجلوف من ِوصُ فكل ما ي، أو كان من طريق األنف،كان من الفم أو كان من فتحة طارئة
 كل ،ق إليصال الطعام إىل جمراهُنُ كفتحة يف الع؛اناملنافذ املعتادة أو الطارئة اليت اقتضاها حال اإلنس

ًأو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا":ُرمحه اهللاذلك مما يدخل يف قوله  ، فخرج به ما لو دخل "ٍ
 .دخل إىل اجلوف من غري تعمدُ أو أ،الطعام
ًعوما  بل حىت لو مل يكن مط،ً يعين ال يلزم أن يكون الداخل طعاما"ولو غري مطعوم" : -رمحه اهللا-قوله 

 . ملنافاته اإلمساك؛يف العادة فإنه يفطر به
ْ﴿فاآل: َّعز وجل؛ لقول اهللا  ومما حيصل به فساد الصوم اجلماع:أي "ٌومجاع" : -رمحه اهللا-قوله  َن َ

َباشروهن وابـتـغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يـتبـين لكم اْلخيط األبـيض من اْل َِ ُ ْ َْ ََ ْ َُّ ُْ َ ُ َ ُُ َُ ََ ُ َ ََ َ ُ َ ََّ ْ َ َُ ََ ْ َّ َ ُ َّ ُ ِخيط ِ ْ َ
ِاألسود من اْلفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ ْ َّْ َِ َ َِّ ُّ َِ َّ ُ َِ َ ِ ِ َ ْ َ  ].١٨٧ :البقرة[ ْ

 . ومقدماته: أي"ودواعيه" : -رمحه اهللا-قوله 
 ذكر يف املفسدات أصول -ُرمحه اهللا–صنف امل اآلن ."ويلزم باجلماع كفارة" : -رمحه اهللا-قوله 

، "كل أكل":  ألن قوله؛ فذكر أصول املفسدات األكل والشرب،ًاملفسدات ومل يدخل يف ذلك تفصيال
ًمن أي موضع كان متعمدا، ولو غري مطعوم".ٍيعين من أكل أو غريه "ٍوإدخال جوف" :مث قال ٍ". 
 ؛، وهذه األمور الثالثة هي أصول املفطرات وأصول املفسدات للصوم"واجلماع" : -رمحه اهللا-قوله 

 .األكل والشرب واجلماع
 أما لو كان ، لكن املقصود بالدواعي ما حيصل به اإلنزال، مقدماته: أي"ودواعيه" : -رمحه اهللا-قوله 

 .دون إنزال فإنه ال يفسد به الصوم
 . يثبت باجلماع:أي "ويلزم باجلماع" :-رمحه اهللا-قوله 
 فال ه املفطرات، وخص اجلماع بالكفارة ألن الكفارة وردت في وهو أغلظ،"كفارة" :-رمحه اهللا-قوله 

ذا قال  فلو أفطر باألكل أو بالشرب أو بغري ذ،تثبت يف غريه لك من املفطرات فإنه ال كفارة عليه، و
 حيث أثبت الكفارة يف كل املفطرات، فيوجب الكفارة -ُرمحه اهللا–ً خالفا لإلمام مالك ،مجهور العلماء

 .ايف األكل والشرب واجلماع وغريه
 .حتجاما و:ٌ وحجم أي"ٌوحجم هلما":  -رمحه اهللا-قوله 
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ً خالفا ملا عليه مجهور العلماء يف ،ب للحاجم واحملجوم، وهذا هو املذه:أي "هلما" : -رمحه اهللا-قوله 
 .أن احلجامة تفطر الصائمف -مذهب احلنابلة-أن احلجامة مكروهة للصائم غري مفطرة، أما املذهب 

 .والراجح من هذين القولني أن احلجامة مكروهة للصائم وال تفطره


