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1مختصر في نوازل الصيام

استخدام الوسائل الحديثة في رؤية الهالل

رؤيــة الهــالل بالمنظــار والمكبــرات واألشــياء المقربــة، فهــذه اآلالت بعضهــا تقــرب الرؤيــة فقــط، وبعضهــا تجمــع 

بيــن التقريــب والتتبــع إلــى أن يغــرب القمــر، فهــل الرؤيــة معتبــرة شــرعا بهــذه األجهــزة؟ هــذه مــن األمــور النازلــة 

ــوا وإذا رأيتمــوه  واألصــل المعتبــر فــي الرؤيــة هــو قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )إذا رأيتمــوه فصوم

ــاري )1900(. ــروا(. البخ فأفط

فأخــذ أهــل العلــم منــه تعليــق الحكــم برؤيــة العيــن المجــردة، وأن هــذه األجهــزة مــن الوســائل المســاعدة فقــط 

وليســت وســيلة لإلثبــات.

وذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى جــواز األخــذ بــه واالعتمــاد بشــرط أن يكــون الرائــي عــن طريقــه ممــن ثبتــت عدالتــه 

ومــن أهــل الشــهادة المقبولــة شــرعا. وبــه صــدر قــرار هيئــة كبــار العلمــاء، وعليــه فتــوى اللجنــة.

اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

إنشاء مراصد فلكية يستعان 
بها عند تحري رؤية الهالل

قرار هيئة كبار العلماء

االستعانة بالمراصد
في الرؤية

اللجنة الدائمة

التقنية الحديثة في رؤية هالل 
شهر رمضان

د. هشام بن عبدالملك ال الشيخ

العمل بالرؤية في إثبات األهلة ال بالحساب 
الفلكي مجمع الفقهي اإلسالمي التابعة 

لرابطة العالم اإلسالمي.

عدم اعتبار اختالف المطالع
هيئة كبار العلماء

 بالمملكة العربية السعودية

http://almoslim.net/node/167790
http://almoslim.net/node/98246
http://almoslim.net/node/271227
http://almoslim.net/node/170326
http://www.almoslim.net/node/167791
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أفطر بعد غروب الشمس ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس

هــذه المســألة مــن المســائل التــي يكثــر الســؤال عنهــا فــي الوقــت الحاضــر مــع انتشــار الســفر بالطائــرة، فهــل 

ــى إفطــاره؟ يمســك مــرة أخــرى، بحكــم عــدم غــروب الشــمس، أم يســتمر عل

ال يلزمــه اإلمســاك، ألنــه أفطــر بدليــل شــرعي وهــو غــروب الشــمس عــن األرض وقــد تحقــق، ولقــول النبــي صلــى 

اللــه عليــه وســلم: »إذا أقبــل الليــل مــن هاهنــا وأدبــر النهــار مــن هاهنــا، وغربــت الشــمس فقــد أفطــر الصائــم«، 

وفــي الحقيقــة الشــمس لــم تطلــع عليــه بــل هــو طلــع عليهــا. وال يلزمــه اإلمســاك إال بدليــل شــرعي.

وممــن أفتــى بهــذا مــن العلمــاء: ابــن بــاز، وعبــد الــرزاق عفيفــي، وابــن عثيميــن، وابــن غصــون رحمهــم اللــه ،وعليــه 

فتــوى اللجنــة الدائمــة. 

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

اإلمساك واإلفطار على 
الطائرة

جابر عيد جمعان العازمي

أفطرت مع الغروب في الطائرة ولما
وصلت كانت الشمس مشرقة
صالح ابن غصون رحمه الله

غربت الشمس فلما ارتفعت
الطائرة رأى الشمس
عبد الرزاق عفيفي

http://almoslim.net/node/235719
http://almoslim.net/node/266304
http://almoslim.net/node/266304
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البلدان التي يطول فيها النهار أو الليل أو ال يتمايز الليل عن النهار

هذه البلدان ال تخلو من حالتين :
الحالة األولى : أن يتمايز فيها الليل والنهار خالل أربعة وعشرين ساعة.

فيجب على هؤالء االمساك مع طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو كان النهار طويال جدا، أو قصيرا جدا.
ومــن عجــز عــن إتمــام صــوم يــوم لطولــه، أو علــم باألمــارات أو التجربــة، أو إخبــار طبيــب أميــن حــاذق، أو غلــب علــى ظنــه، 
أن الصــوم يفضــي إلــى مرضــه مرضــا شــديدا ، أو يفضــي إلــى زيــادة مرضــه، أو بــطء برئــه- أفطــر، ويقضــي األيــام التــي 

أفطرهــا فــي أي شــهر تمكــن فيــه مــن القضــاء.
الحالــة الثانيــة : أن ال يتمايــز فيهــا الليــل والنهــار خــالل أربعــة وعشــرين ســاعة بــأن يســتمر النهــار أليــام مثــال، فيجــب 

عليهــم تقديــر الصيــام فــي اليــوم واختلفــوا فــي كيفيــة التقديــر علــى أقــوال أبرزهــا:
1- أن يصوموا ويفطروا على توقيت الحرم المكي.

2- أن يقدروا اثني عشر ساعة للنهار ومثلها لليل ويقدرون عليها الصلوات والصيام.
3- أن يقــدروا أقــرب البلــدان لهــم يتميــز فيهــا الليــل عــن النهــار ويصومــوا . وبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي 

التابعــة لرابطــة العالــم اإلســالمي. وقــرار هيئــة كبــار العلمــاء ... وهــذا أقــرب األقــوال.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

كيفية اإلمساك واإلفطار في رمضان 
وضبط أوقات الصالة في بعض 

البلدان - هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية

مواقيت الصالة والصيام
في البالد ذات خطوط

العرض العالية
المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

أوقات الصلوات والصيام في البالد ذات 
خطوط العرض العالية الدرجات

مجمع الفقهي اإلسالمي التابعة لرابطة 
العالم اإلسالمي

الصيام في بلد
ال تطلع فيه الشمس
أ.د. خالد المشيقح

http://almoslim.net/node/279032
http://almoslim.net/node/182780
http://almoslim.net/node/235471
http://almoslim.net/node/59646
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استخدام البخاخ حال الصيام

ــة  ــواد كيمائي ــى م ــوي عل ــا دواء ســائل يحت ــة فيه ــن علب ــارة ع ــة هــي عب ــراض الرئوي ــالج األم ــات ع بخاخ
ومــاء وأكســجين، ويتــم اســتعماله بأخــذ شــهيق عميــق مــع الضغــط علــى صمــام البخــاخ فــي نفــس الوقــت، 

ــرذاذ. فيتطايــر ال
ــر  ــة وغي ــادة قليل ــون الم ــن لك ــم، لك ــي الف ــرم يســير ف ــاء ج ــي هــذا المســألة بســبب بق ــاء ف ــف العلم اختل
مقصــودة، بــل المقصــود منهــا عــالج الرئــة، ومــا تخــرج مــن البخــة هــو جــزء يســير مــن المليتــر الواحــد، 
فيدخــل الجــزء األكبــر منهــا فــي الرئــة ومــا يتبقــى فــي الفــم فهــو يســير جــدا ومعفــو عنــه. وبــه أفتــى الشــيخ 

ابــن بــاز، وابــن عثيميــن، وعليــه فتــوى اللجنــة الدائمــة.

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا اضغط هنااضغط هنا

اضغط هنا
مواد مرتبطة بالمسألة

بخاخ الربو، وأثر استعماله 
على الصيام

اللجنة العلمية

أثر التداوي في الصيام
د. حسن يشو

استنشاق بخاخ الربو أثناء الصوم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

واإلفتاء

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة 

المؤتمر اإلسالمي

مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية
د/ محمد جبر األلفي

مفطرات الصيام المعاصرة
د. أحمد الخليل

اضغط هنا

مفسدات الصيام المعاصرة 
التي تعم بها البلوى )2/2(
نايف بن جمعان جريدان

http://almoslim.net/node/132290
http://almoslim.net/node/168440
http://almoslim.net/node/167779
http://almoslim.net/node/213662
http://almoslim.net/node/82187
http://almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/133328
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بخــاخ األنــف

بخــاخ ســواء مــا يصــرف لمرضــى الــزكام، أو بخــاخ لعــالج حساســية األنــف لمــن لديهــم حساســية الجيــوب 
ــا أمــور  ــة ومــاء وأكســجين، وربم ــى مــواد كيمائي ــوي عل ــة فيهــا دواء ســائل يحت ــة، ويتكــون مــن علب األنفي

ــى شــكل رذاذ. أخــرى، يخــرج عل
وهــذا البخــاخ يلحــق ببخــاخ الربــو وعليــه فــال يفطــر، وبــه صــدر قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي، وعليــه فتــوى 

الشــيخ ابــن بــاز، وابــن عثيميــن، رحمهمــا اللــه.

اضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

بخاخ األنف للصائم 
ابن عثيمين

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

http://almoslim.net/node/279043
http://almoslim.net/node/167779


6مختصر في نوازل الصيام

التخدير عن طريق األنف

هو غاز يشم المريض عن طريق أنفه  فتؤثر على أعصابه ويحدث التخدير.
فهــذا ال يعــد مفطــرا ألنــه مجــرد هــواء غيــر مغــذ، ولكــن يمكــن بحثــه تحــت مســألة فقــدان الصائــم للوعــي 

هــل يفطــر أو ال؟ 
وإلى عدم الفطر بمجرد التخدير أفتت به اللجنة الدائمة.

اضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

تخدير موضعي للصائم
اللجنة الدائمة

http://almoslim.net/node/279292
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كمامات األكسجين

ــة  ــة أو عالق ــواد غذئي ــى أي م ــوي عل ــس، وال يحت ــى التنف ــواء يعطــى لبعــض المرضــى لمســاعدتهم عل ه

ــاز التنفســي. ــه للجه ويذهــب معظم

حكمه حكم هواء التنفس الطبيعي فال تفطر.

وبه صدر قرار المجمع الفقهي.

اضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

مفطرات الصيام المعاصرة
د. أحمد الخليل

http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/82868
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قـطــرة األنــف

ــب مــن  ــة عــن طريــق األنــف ، ويكــون فــي الغال ــى الصائــم أخــذ قطــرات عالجي األنــف يصــاب باالحتقــان ممــا يحتــم عل

قطرتيــن إلــى ثــالث قطــرات يذهــب جلهــا إلــى األنــف ويتســرب مــا بقــي إلــى الحلــق فمــا حكــم هــذه القطــرات للصائــم؟

 اختلف العلماء في كون هذه القطرات مفطرا أم ال، وذلك بسبب ذهاب جزء منه إلى الحلق.

فـــ القــول األول : ال تفطــر قطــرات األنــف. وذلــك ألن الواصــل إلــى المعــدة مــن هــذه القطــرة قليــل جــدا، وهــو أقــل مــا 

يبقــى مــن المضمضــة، والــدواء فيــه أقــل مــن ذلــك وال يغــذي، وهــذه القطــرة ليســت أكال وال شــربا.

القــول الثانــي : قطــرة األنــف تفطــر، لحديــث لقيــط بــن صبــرة: )وبالــغ فــي االستنشــاق إال أن تكــون صائمــا( رواه 

الترمــذي)38(. وبــه أفتــى ابــن بــاز وابــن عثيميــن.

القــول الثالــث : التفصيــل، فــإذا وصــل شــيء منهــا إلــى الحلــق وبلعهــا أفطــر وإذا لــم يصــل إلــى الحلــق لــم يفطــر. وبهــذا 

القــول صــدر قــرار مجمــع الفقــه.

اضغط هنا اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

استعمال الصائم قطرة 
األنف

اللجنة العلمية

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

مفطرات الصائم في ضوء
المستجدات الطبية
د/ محمد جبر األلفي

مفسدات الصيام المعاصرة التي 
تعم بها البلوى )2/2(

نايف بن جمعان جريدان

اضغط هنا

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/132285
http://almoslim.net/node/82187
http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/133328
http://almoslim.net/node/168440


9مختصر في نوازل الصيام

قطرة األذن

هل األذن منفذا للجوف أو ال؟ 

اختلــف العلمــاء لكــن الطــب الحديــث بيــن أنــه ليــس بيــن األذن وبيــن الجــوف وال الدمــاغ قنــاة ينفــذ منهــا 

المائــع إال فــي حالــة وجــود خــرق فــي طبلــة األذن، فــإذا أزيلــت اتصــل األذن بالبلعــوم كاألنــف.

وصدر قرار المجمع الفقه بعدم الفطر بقطرة األذن.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية
د/ محمد جبر األلفي

مفسدات الصيام المعاصرة 
التي تعم بها البلوى )2/2(
نايف بن جمعان جريدان

َّ

http://almoslim.net/node/167779
http://almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/82187
http://almoslim.net/node/133328


10مختصر في نوازل الصيام

غسول األذن

وهــذه ملحقــة بالمســألة الســابقة، خاصــة إذا لــم تــزل طبلــة األذن، واألغلــب يكــون الغســول خارجيــا 
فقــط وال يدخــل شــيء إلــى الجــوف مــع وجــود الطبلــة، لكــن إذا لــم يوجــد الطبلــة فقــد يفطــر إذا دخــل 

المــاء إلــى البلعــوم.



11مختصر في نوازل الصيام

قطرة العين

أدويــة قطــرات العــالج التــي يتــم تقطيرهــا داخــل العيــن اختلــف العلمــاء فــي الفطــر بــه بنــاء علــى أن 
العيــن هــل تعتبــر منفــذا أم ال. ومــن مــن قــال إذا وصــل طعمهــا إلــى الحلــق فإنهــا تفطــر.

وذهــب ابــن تيميــة وابــن بــاز وابــن عثيميــن - رحمهــم اللــه - إلــى أنهــا ال تفطــر ولــو وصــل الطعــم 
إلــى الحلــق.  

اضغط هنااضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

استعمال الصائم 
قطرة العين

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

مفطرات الصائم في ضوء 
المستجدات الطبية
د/ محمد جبر األلفي

http://almoslim.net/node/132286
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/82187


12مختصر في نوازل الصيام

األقراص العالجية

أقــراص توضــع فــي الفــم تحــت اللســان لســرعة امتصــاص الجســم لهــا، ويحملهــا الــدم إلــى القلــب، 
فتوقــف أزماتــه المفاجئــة، وال يدخــل منهــا شــيء  إلــى الجــوف.

ــي توضــع تحــت اللســان لعــالج الذبحــة  ــة الت ــراص العالجي ــأن األق ــه ب ــع الفق ــرار المجم ــي ق وجــاء ف
ــر مفطــرة. ــق غي ــى الحل ــذ إل ــا نف ــالع م ــب ابت ــة وغيرهــا إذا اجتن الصدري

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/168440


13مختصر في نوازل الصيام

المراهم والدهانات العالجية

جلــد اإلنســان يحتــوي علــى أوعيــة دمويــة فــإذا وضعــت المــادة علــى ســطح الجلــد فمــع مــرور 
الوقــت يمتــص الجلــد هــذه المــادة، وتســتعمل هــذه المراهــم لتخفيــف األلــم، أو التورمــات، وكــذا 
وضــع لصقــة لعــالج ارتفــاع ضغــط الــدم وغيرهــا، والجلــد ليــس منفــذا لــأكل وال للشــرب، فلــذا 

صــدر قــرار المجمــع الفقــه اإلســالمي بعــدم الفطــر بــه.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/168440


14مختصر في نوازل الصيام

لصقة النيكوتين

عبــارة عــن شــريط مطاطــي الصــق ، ينبعــث منــه النيكوتيــن علــى هيئــة مــادة لزجــة ) جــل (، يمتصهــا 
الجلــد، ثــم تنتقــل عبــر الشــعيرات الدمويــة إلــى الــدم، فتســاعد المدخــن علــى التخلــص مــن أعــراض 

االنسحاب.
وصــدر قــرار المجمــع الفقــه بعــدم الفطــر باللصقــات العالجيــة، وبــه قــال ابــن عثيميــن -رحمــه اللــه-  

أمــا اللجنــة الدائمــة فتــرى بأنهــا مفطــرة.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

لصقة ) النيكوتين ( الطبية
محمد بن عثيمين رحمه الله

لصقة النيكوتين
د. حسين العبيدي

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة 

المؤتمر اإلسالمي

مفطرات الصيام المعاصرة
د. أحمد الخليل

اضغط هنا

أثر التداوي في الصيام
د. حسن يشو

http://almoslim.net/node/279134
http://www.almoslim.net/node/67122
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/82868
http://www.almoslim.net/node/168440


15مختصر في نوازل الصيام

المناظير الطبية : منظار المعدة

جهــاز طبــي يدخــل إلــى المعــدة عــن طريــق الفــم، ويســتفاد منــه إمــا فــي تصويــر المعــدة، أو أخــذ عينــة منهــا 
لفحصهــا، أو لغيــر ذلــك مــن األســباب الطبيــة، ثــم يخــرج الجهــاز بعــد إتمــام عملــه عــن طريــق الفــم .

المســألة خالفيــة بيــن أهــل العلــم فبعضهــم ذهــب إلــى أنــه غيــر مفطــر، و قــال بعضهــم كل داخــل إلــى 
المعــدة مهمــا كان )مغذيــا أو غيــر مغــذي( فإنــه يفطــر، والمنظــار علــى هــذا يفطــر، خاصــة إذا وضــع علــى  
ــادة  ــا م ــادة؛ وألنه ــذه الم ــم به ــا يفطــر الصائ ــة لتســهيل دخــول المنظــار فهن ــة مغذي ــادة دهني المنظــار م

مغذيــة دخلــت المعــدة.
وقــرار المجمــع الفقــه اإلســالمي يفيــد بــأن منظــار المعــدة إذا لــم يصاحبــه إدخــال ســوائل )محاليــل( أو مــواد 

أخــرى غيــر مفطــر، واختــاره ابــن عثيميــن -رحمــه اللــه-

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة
مفطرات الصيام 

المعاصرة
د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/168440


16مختصر في نوازل الصيام

المناظير الطبية : منظار البطـن

المنظــار يدخــل عبــر فتحــة صغيــرة فــي جــدار البطــن إلــى الجــوف؛ وذلــك بغــرض اســتئصال المــرارة 
أو الزائــدة أو التشــخيص لبعــض األمــراض أو لســحب بعــض البيضــات فــي عمليــة التلقيــح الصناعــي 

أو ألخــذ عينــات مــن الكبــد أو غيــره، ويدخــل مــن ضمنهــا المناظيــر الشــرجية.
وإذا نظرنــا إلــى منظــار البطــن وجدنــا أنــه ال يصــل إلــى المعــدة، كمــا صــرح بذلــك األطبــاء، فهــو أولــى 

ــدم التفطير. بع
وصدر قرار المجمع الفقه بعدم الفطر به.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة
مفطرات الصيام 

المعاصرة
د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/168440


17مختصر في نوازل الصيام

المناظير الطبية: قسطرة اإلحليل

إدخــال القســطرة )أنبــوب دقيــق( فــي الشــرايين للتصويــر أو العــالج أو غيــر ذلــك عــن طريــق مجــرى 

البــول، أو وضــع قســطار )أنبــوب بالســتيكي( لمــن ال يســتطيع التبــول الطبيعــي. 

القســطرة غيــر مفطــرة وهــو مــا ذهــب إليــه مجمــع الفقــه اإلســالمي ألنهــا ليســت أكال وال شــربا وال 

فــي معناهمــا، وال تصــل إلــى المعــدة.

اضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة
مفطرات الصيام 

المعاصرة
د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779


18مختصر في نوازل الصيام

الغسيل الكلوي

هناك طريقتان لغسيل الكلى: 
الطريقة األولى :

يتــم غســيل الكلــى بواســطة آلــة تســمى )الكليــة الصناعيــة(، تعتمــد هــذه الطريقــة علــى ضــخ الــدم مــن خــالل 
الكليــة الصناعيــة التــي يتــم مــن خاللهــا إزالــة الســموم، ومــن ثــم إعــادة الــدم إلــى الجســم عــن طريــق الوريــد، 

وقــد يحتــاج إلــى ســوائل مغذيــة تعطــى عبــر الوريــد للمريــض.
وتستغرق هذه العملية من 3-4 ساعات، ثالث مرات أسبوعيا.

 الطريقة الثانية :
تتــم عــن طريــق الغشــاء البريتوانــي فــي البطــن، حيــث يدخــل أنبــوب عبــر فتحــة صغيــرة فــي جــدار البطــن فــوق 
الســرة، ثــم يدخــل عــادة ليتــران مــن الســوائل التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن ســكر الغلوكــوز إلــى داخــل 
جــوف البطــن، وتبقــى فــي جــوف البطــن لفتــرة، ثــم تســحب مــرة أخــرى، وتكــرر هــذه العمليــة عــدة مــرات فــي 
اليــوم الواحــد، ويتــم أثنــاء ذلــك تبــادل الشــوارد والســكر واألمــالح الموجــودة فــي الــدم عــن طريــق البريتــوان، ومــن 
الثابــت علميــا أن كميــة الســكر الغلوكــوز الموجــود فــي هــذه الســوائل تدخــل إلــى دم الصائــم عــن طريــق الغشــاء 

البريتوانــي.

يتبع ««



18مختصر في نوازل الصيام

الغسيل الكلوي

وهناك طريقتان في استخدام الغسيل البريتوني هما:
1.   الطريقة اليدوية

2.   الطريقة األوتوماتيكية )اآللية(
وعلــى العمــوم فقــد ذهــب عــدد مــن العلمــاء المعاصريــن إلــى أن غســيل الكلــى مفســد للصــوم ومفطــر للصائــم 

الــذي يقــوم بــه، وعليــه قضــاء ذلــك اليــوم الــذي يقــوم بالغســيل فيــه. 
 وهو قول ابن باز -رحمه الله- واللجنة الدائمة.

علمــا بــأن الغســيل الكلــوي ليســت علــى درجــة واحــدة، فمــن المرضــى مــن ال يصــوم مطلقــا خاصــة أصحــاب طريقــة 
الغســيل البريتونــي، ألن غســيلهم يســتمر يوميــا مــن 7 إلــى 9 ســاعات فهــؤالء فــي حكــم المرضــى، وهنــاك حالــة 
لــدى بعــض الباحثيــن بأنــه إذا كانــت لمجــرد تنقيــة الــدم مــن المــواد الضــارة فيــه خاليــة مــن المــواد المغذيــة التــي 
يتقــوى بهــا الجســم، فــال أثــر لهــا فــي صيــام المســلم. وأمــا إن كانــت العمليــة يتخللهــا إدخــال مــواد مغذيــة ســكرية 

وغيرهــا ممــا يتقــوى بــه الجســم ويتغــذى حقيقــة فإنــه يفطــر بهــا.

اضغط هنااضغط هنا اضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

غسيل الكلى وأثره على الصيام
نايف بن جمعان جريدان

غسيل الكلى حال الصيام
أ.د. سليمان العيسى

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة 

المؤتمر اإلسالمي

مفطرات الصيام المعاصرة
د. أحمد الخليل

اضغط هنا

أثر التداوي في الصيام
د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/132116
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/66993
http://www.almoslim.net/node/82868
http://www.almoslim.net/node/168440


19مختصر في نوازل الصيام

استخدام التحاميل

ــت  ــرارة، ســواء كان ــف آالم البواســير، أو خفــض الح ــة، كتخفي ــدة أغــراض طبي ــل تســتعمل لع التحامي

مهبليــة أو شــرجية، والحكــم فيهــا مختلــف بيــن العلمــاء، فمنهــم مــن يجعلهــا مفطــرا، لمــا فيــه مــن 

صــالح البــدن، وذهــب آخــرون إلــى عــدم الفطــر بــه وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن عثيميــن - رحمــه اللــه - 

وبــه صــدر قــرار المجمــع الفقهــي. 

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة
مفطرات الصيام 

المعاصرة
د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

التحاميل في نهار رمضان
ابن عثيمين رحمه الله

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://almoslim.net/node/279209


20مختصر في نوازل الصيام

الحقن العالجية. )الحقن المغذية(

الحقــن المغــذي تســتعمل فــي األوردة أو الشــرايين للمرضــى المحتاجيــن إلــى التغذيــة عــن طريقهــا، ويحتــوي 

علــى مــاء واألمــالح والجلوكــوز وربمــا أضيــف إليــه بعــض العالجــات. ويدخــل فيــه اإلبــر العالجيــة التــي تؤخــذ 

عــن طريــق األوردة والشــرايين

وحكمــه اختلــف فــي هــذه المســألة المعاصــرون، فقــوم منهــم يــرون عــدم الفطــر، وذهــب آخــرون بأنــه مفطــر 

وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن بــاز وابــن عثيميــن - رحمهمــا اللــه - وبــه صــدر قــرار المجمــع الفقهــي.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

المسكنات الفقهية في إطفاء 
آالم اإلبر الطبية

د. فؤاد بن يحيى بن هاشم

اضغط هنا

الحقن واإلبر 
للصائم

د. سعد الخثالن

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://almoslim.net/node/265527
http://www.almoslim.net/node/132857


21مختصر في نوازل الصيام

الحقن العالجية )الحقن غير المغذية(

وهي الحقنة الجلدية أو العضلية تستعمل في األغراض العالجية فقط، كاألنسولين وغيرها.

وحكمه أنها ال تفطر ، كما أفتت بها اللجنة الدائمة، وصدر بها قرار المجمع الفقه اإلسالمي.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

المسكنات الفقهية في إطفاء 
آالم اإلبر الطبية

د. فؤاد بن يحيى بن هاشم

اضغط هنا

الحقن واإلبر 
للصائم

د. سعد الخثالن

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://almoslim.net/node/265527
http://www.almoslim.net/node/132857


22مختصر في نوازل الصيام

الحقن العالجية )الحقن الشرجية(

هــو حقــن يتــم بواســطته إدخــال ســوائل إلــى المســتقيم والقولــون مــن خــالل فتحــة الشــرج. وهــذه 

الحقنــة إمــا أن تكــون مشــتملة علــى مــادة مغذيــة وإمــا أن تكــون غيــر ذلــك.

فإذا كانت مشتملة على مادة مغذية فإنها مفطرة وإال فليست مفطرة.

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مواد مرتبطة بالمسألة

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

المسكنات الفقهية في إطفاء 
آالم اإلبر الطبية

د. فؤاد بن يحيى بن هاشم

اضغط هنا

الحقن واإلبر 
للصائم

د. سعد الخثالن

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://almoslim.net/node/265527
http://www.almoslim.net/node/132857


23مختصر في نوازل الصيام

التخدير

والتخدير يتبع بعدة وسائل منها : التخدير عن طريق األنف ، وقد سبق.

التخدير عن طريق الحقن :

فإذا كان الحقن بالعضلة وما شابه ذلك فهذا تخدير موضعي فال يفطر.

أما إذا كان بالوريد فهنا يكون التخدير كليا وقد سبق أنه يفطر.

وهنــاك أمــر آخــر وهــو فقــد الوعــي، فــإذا لــم يســتغرق كل النهــار، فصومــه صحيــح إذا نــوى مــن الليــل، 

أمــا المغمــى عليــه كل النهــار فــال يصــح صومــه وعليــه القضــاء.

مواد مرتبطة بالمسألة

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

المفطرات في مجال التداوي
مجمع الفقه اإلسالمي التابعة 

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/82868
http://almoslim.net/node/167779
http://www.almoslim.net/node/168440


24مختصر في نوازل الصيام

سحب الدم من الصائم

ســحب الــدم مــن الصائــم فإمــا يكــون للتحليــل وهــذا الســحب يكــون يســيرا ، وإمــا يكــون للتبــرع وهــذا 

كثيــر فــي كميتــه، والكثيــر يقــاس علــى الحجامــة، فيعطــى حكــم الحجامــة، مــن حيــث اإلفســاد وعدمــه، 

وقــد اختلــف العلمــاء فــي الحجامــة هــل هــو مفطــر أم ال، فالجمهــور أنهــا ال تفطــر، وذهــب بعــض أهــل 

العلــم بأنهــا مفطــر، واألقــرب أن يحتــاط اإلنســان لعبادتــه فــال يتبــرع حــال الصــوم، إال للضــرورة.

وأما ما كان للتحليل فال يفسد الصوم به ألنه قليل.

مواد مرتبطة بالمسألة

اضغط هنااضغط هنا

مفطرات الصيام 
المعاصرة

د. أحمد الخليل

أثر التداوي في 
الصيام

د. حسن يشو

http://www.almoslim.net/node/82868
http://www.almoslim.net/node/168440


مختصر في نوازل الصيام

حقن الدم إلى البدن

حقــن الــدم، فالــذي عليــه أكثــر العلمــاء المعاصريــن أنــه يفطــر، لكــون الــدم الداخــل للبــدن يحصــل بــه 

مــا يحصــل بالطعــام والشــراب مــن تقويــة البــدن وحفظــه. 

وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن حقــن الــدم ال يفطــر، لكونــه ليــس أكال وال شــربا وال هــو فــي معنــى 

األكل والشــرب وال بمعناهمــا واألصــل بقــاء صحــة الصــوم حتــى يتبيــن فســاده. وإلــى هــذا القــول ذهــب 

إليــه ابــن عثيميــن فــي آخــر حياتــه.

مواد مرتبطة بالمسألة

اضغط هنا

حقن الدم إلى بدن الصائم
د. خالد المصلح

25

http://www.almoslim.net/node/279359


مختصر في نوازل الصيام

دواء الغرغرة وغسول الفم

ــه إال إذا  ــم ، واألصــل عــدم فعل ــم يبتلعــه الصائ دواء الغرغــرة وغســول الفــم ال يبطــل الصــوم إذا ل

دعــت الحاجــة، وجــاء فــي قــرار المجمــع الفقــه اإلســالمي مــن ضمــن األمــور غيــر المفطــرة: المضمضــة 

والغرغــرة ، وبخــاخ العــالج الموضعــي للفــم ، إذا اجتنــب ابتــالع مــا نفــذ إلــى الحلــق.

مواد مرتبطة بالمسألة

اضغط هنا

التداوي بالغرغرة وأثره
على الصوم

أسامة بن أحمد الخالوي

26

http://www.almoslim.net/node/279550


مختصر في نوازل الصيام

أكثر من 200 مسألة مختصرة في الصيام

دليلك إلى مسائل الصيام 
مجموعة من المشايخ الفضالء

اضغط هنا

27

http://www.almoslim.net/node/279421


يسرنا اشتراككم معنا في قناة 

المسلم في التليجرام

ليصلكم جديدنا بإذن الله

حينما ترسم الكلمة المنهج
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