
ثانيا: ما يدخل عن طريف الفم:

�ض1: ماحكم ا�ضتعمال دواء الغرغرة لل�ضائم؟

ج: الغرغرة ل تفّطر ال�ضائم ولو دخل �ضيء اإىل اجلوف من غري عمد مع 

اأو ُياأخرها اإىل  التحرز فاأنه ل يفطر ، والأف�ضل اأن ل يفعلها اإل للحاجة 

ما بعد الإفطار . قرارات وتو�ضيات املجمع الفقهي الإ�ضالمي التابع ملنظمة 

املجمع  وتو�ضيات  قرارات   ، العا�ضرة  دورته  يف  املنعقد  الإ�ضالمي  املوؤمتر 

الفقهي �ض 214

اأدوية الذبحة ال�ضدرية:

واإنا  واجلوف  للحلق  تدخل  ول  الل�ضان  تو�ضع حتت  الأدوية  بع�ض  �ض2: 

مُتَت�ّض من الأوعية الدموية املوجودة حتت الل�ضان فهل هذه ُتفّطر؟

الأوعية  تتعدى  ل  لأنها  ُتفّطر  ل  اأنها  الإ�ضالمي:  الفقهي  املجمع  اأجاب 

الدموية التي حتت الل�ضان ، ولكن يجب اأن يتحّرز من دخولها اإىل احللق.

قرارات وتو�ضيات املجمع الفقهي 214

والذي  واحلنجرة  احللق  على  ُير�ّض  الذي  املو�ضعي  املخدر  حكم  ما  �ض3: 

ُيعمل لفح�ض املناظري ؟

اتفق الفقهاء على اأن كل �ضائل و�ضل اإىل احللق فرتة ال�ضوم فاإنه ُيفطر ، 

واحلنجرة جزء من احللق فاإنه ُيفطر به. وكذلك لو و�ضع على املنظار ماّدة 

اأو قام الطبيب ببث ال�ضبغة اخلا�ضة بالأ�ضعة فاإن  لت�ضهيل دخول املنظار 

هذا ُيفّطر.

واأما املنظار اإذا مل ُي�ضاحبه اإدخال �ضوائل)حماليل( اأو مواد اأخرى فاإنه ل 

يفطر.  قرارات وتو�ضيات املجمع الفقهي214

ثالثا: بخاخ الربو والأك�ضجني ل يفطران:

�ض: ما حكم ا�ضتعمال البخاخ يف الفم لل�ضائم نهاًر املري�ض الربو ونحوه؟

ج : حكمه الإباحة اإذا ا�ضطر اإىل ذلك؛ لقول اهلل عز وجل }وقد ف�ضل لكم 

ما حرم عليكم اإل ما ا�ضطررمت اإليه{ ولأنه ل ي�ضبه الأكل وال�ضرب فاأ�ضبه 

�ضحب الدم للتحليل والإبر غري املغذية. جمموع فتاوى ابن باز م15�ض265

ثم  للمحلول  تبّخر  عبارة عن  الك�ضجني  ج:  ؟   ٌيفّطر  الأك�ضجني  هل  �ض: 

اإىل  الغازّية ل تفّطر لأنه جمّرد غاز دخل  واملادة   ، الغازية  املادة  ا�ضتن�ضاق 

اجلهاز التنّف�ضي . وبهذا افتى ابن عثيمني و املجمع الفقهي الإ�ضالمي �ض 

214

رابعًا القطرات:

1-قطرة الأذن ل تفّطر : وعلى هذا اتفق علماء جممع الفقه الإ�ضالمي ، 

�ض213

واللجنة  الفقهي213  املجمع  ذهب  هذا  اإىل   : ُتفّطر  ل  العني  وقطرة   -2

الدائمة10\250 وابن باز 15\263 وابن عثيمني 19\209

عند  الأنف  بخاخ  ا�ضتعمال  حكم  ما  �ض:  الأنف:  وبخاخ  الأنف  2-قطرة 

ال�ضيام؟

اأحوط.  الليل فهو  اإىل  تاأجيله  اأمكن  فاإن   ، ال�ضرورة  ج: لباأ�ض بذلك عند 

جمموع فتاوى ابن باز 15\264

وجاء يف قرار جممع الفقه الإ�ضالمي : }الأمور الآتية ل تعترب من املفطرات 

: ... قطرة العني ، اأو قطرة الأذن ، اأو غ�ضول الأذن ، اأو قطرة الأنف ، اأو بخاخ 

اإذا اجتنب ابتالع ما نفذ اإىل احللق{.اأهـ  فيجب التحرز يف عدم   ، الأنف 

ابتالع �ضيء منه.

خام�ضًا: احُلقن باأنواعها ، ال�ضكر والع�ضل والوريد وامُلخّدر:

�ض1: ما حكم ا�ضتعمال الإبر التي يف الوريد والإبر التي يف الع�ضل، وماالفرق 

بينهما وذلك لل�ضائم؟

ج : ال�ضحيح اأنهما ل تفطران، واإنا التي تفطر هي اإبر التغذية خا�ضة.

وهكذا اأخذ الدم للتحليل ل يفطر به ال�ضائم؛ لأنه لي�ض مثل احلجامة، 

اأما احلجامة فيفطر بها احلاجم واملحجوم يف اأ�ضح اأقوال العلماء؛ لقول 

باز  ابن  املفتي   . املحجوم   و  اأفطر احلاجم  و�ضلم:   عليه  اهلل  النبي �ضلى 

م�ضدر الفتوى :

جملة البحوث الإ�ضالمية عدد 43 عام 1415هـ

�ض2: حكم ا�ضتخدام اإبر ال�ضكر يف نهار رم�ضان.

ج:ل حرج عليك يف اأخذ الإبرة املذكورة نهاًرا للعالج، ول ق�ضاء عليك واإن 

تي�ضر اأخذها لياًل بدون م�ضقة عليك فهو اأوىل. اللجنة الدائمة برئا�ضة ابن 

باز رقم الفتوى:3929

�ض3:حكم التداوي باحلقن يف نهار رم�ضان.

رم�ضان،  نهار  يف  لل�ضائم  والوريد  الع�ضل  يف  باحلقن  التداوي  يجوز  ج: 

ول يجوز لل�ضائم تعاطي حقن التغذية يف نهار رم�ضان.  اللجنة الدائمة 

برئا�ضة ابن باز رقم الفتوى:5176

بغر�ض  وذلك  رم�ضان،  يف  �ضائم  وهو  دم  منه  �ضحب  من  حكم  ما  �ض4: 

التحليل من يده اليمنى ومقداره )برواز( متو�ضط؟

ج : مثل هذا التحليل ل يف�ضد ال�ضوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو احلاجة 

اإليه، ولي�ض من جن�ض املفطرات املعلومة من ال�ضرع املطهر. جمموع فتاوى 

ابن باز15\274

التربع بالدم:

بعدها  يح�ضل  مما  الدم  من  كبرية  كمّية  �ضحب  فهو  بالدم  التربع  واأما 

ُع بالدم وبذلك  اإرهاق وتعب ، فهذه حكمها ُحكم احلجامة واأنه ُيفطر امُلترَبّ

اأفتى ابن باز جمموع الفتاوى 15\273 وابن عثيمني يف جمموع الفتاوى 

251\19

وغ�ضيل الكلى يفطر:

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئا�ضة �ضماحة ال�ضيخ ابن 

باز:

الكلوي  الغ�ضيل  حقيقة  على  والوقوف  لال�ضتفتاء  اللجنة  درا�ضة  {وبعد 

يف�ضد  للكلى  املذكور  الغ�ضيل  باأن  اللجنة  اأفتت  اخلربة  اأهل  بوا�ضطة 

ال�ضيام}. فتاوى اللجنة الدائمة رقم 9944
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