
هل يفسد الصوم إن حاول إخراج البلغم فقاء بغير قصد

رقم الفتوى: 185633

السؤال

اإلجابــة

شكرا على مجهوداتكم وعلى الموقع الرائع: ما حكم من حاول إخراج بلغم من حلقه فشعر أنه سيتقيأ، فأمسك

نفسه ويظن أنما أخرجه مجرد بلغم؟ وحتى إن تقيأ، فهل أفطر مع العلم أنه لم يقصد التقيؤ؟ وجزاكم اهللا خيرا.

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حاول إخراج بلغم ثم أمسك خشية خروج القيء فصومه صحيح وال شيء عليه، وفي حال خروج القيء من غير

قصد، بل ألجل إخراج البلغم من الحلق ونحوه فالصوم صحيح أيضا، ألن القيء إنما يبطل الصيام إذا خرج عمدا، وراجعي

تفاصيل مذاهب أهل العلم حول هذه المسألة وذلك في الفتويين رقم: 100790، ورقم: 140352.

مع التنبيه على أن الصائم  ينبغي له الكف عن تعمد إخراج البلغم وفي حال خروجه فليطرحه وال يبتلعه، فإن ابتلعه

قبل وصوله للفم فال شيء عليه، وإن ابتلعه بعد وصوله للفم فقد اختلف أهل العلم هل يبطل صيامه أم ال؟ جاء في

فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه اهللا تعالى: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته

بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها ال تفطر، قوالً واحدًا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها

ففيه قوالن ألهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقًا لها باألكل والشرب، ومنهم من قال: ال تفطر، إلحاقًا لها

بالريق، فإن الريق ال يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه ال يفسد، وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب

والسنة، وإذا شككنا في هذا األمر هل يفسد العبادة أو ال يفسدها؟ فاألصل عدم اإلفساد وبناء على ذلك يكون بلع

النخامة ال يفطر والمهم أن يدع اإلنسان النخامة وال يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى

الفم فليخرجها سواء كان صائمًا أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة لإلنسان أمام اهللا عز وجل في

إفساد الصوم. انتهى.

واهللا أعلم.
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