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قالتقالت داردار اإلفتاءاإلفتاء أنأن الحقنالحقن التيالتي تأخذتأخذ فيفي الوريدالوريد أوأو العضلالعضل الال تفطرتفطر

الصائمالصائم إذاإذا أخذهاأخذها فيفي أيأي موضعموضع منمن مواضعمواضع ظاهرظاهر البدنالبدن ,  سواءسواء أكانتذأكانتذ

للتداويللتداوي أوأو للتغذيةللتغذية أوأو للتخديرللتخدير . 

وأوضحت الفتوي أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلي الجوف
من منفذ طبعي مفتوح ظاهرا حسا: والمادة التي يحقن بها ال تصل إلي
الجوف أصال, وال تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهرا حسا, فوصولها
.إلي الجسم من طريق المسام ال ينقض الصوم

وأضافت أما الحقن الشرجية- وهي التي تعرف بالحقنة واالحتقان عند 
الفقهاء- فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع
العمد واالختيار: ألن فيها إيصاال للمائع المحقون بها إلي الجوف من
.منفذ مفتوح

وأشارت إلي أن المريض يمكن أن يقلد المذهب المالكي في أن من 
ابتلي بالحقنة الشرجية في الصوم, ولم يكن له مجال في تأخير ذلك
إلي ما بعد اإلفطار, ويكون صيامه حينئذ صحيحا وال يجب القضاء عليه,
.وإن كان يستحب القضاء خروجا من خالف جمهور العلماء

هل وضع قطرة العين واألنف واألذن يفسد الصوم ؟ 
أجابت دار اإلفتاء المصرية, قائلة: أن وضع النقط في العين واألنف أو 

.األذن يفسد الصوم عند جمهور العلماء إذا وصل إلي الجوف
وأوضحت الفتوي أن الجوف عند الفقهاء عبارة عن: المعدة, واألمعاء, 

والمثانة- علي اختالف بينهم فيها-, وباطن الدماغ, مشيرة إلي أنه إذا
دخل المفطر إلي أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهر حسا فإنه
يكون مفسدا للصوم, ولذلك يجعلون وضع النقط في األنف مفسدا
للصوم إذا وصل الدواء إلي الدماغ, فإذا لم يجاوز الخيشوم فال قضاء
.فيه

أما عن وضع النقط في األذن فذكرت الفتوي أن مذهب جمهور الفقهاء 
واألصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في األذن إذا كان يصل
إلي الدماغ, بينما يري بعض الشافعية كاإلمام أبي علي السنجي
والقاضي حسين والفوراني- وصححه حجة اإلسالم الغزالي- أنه ال
يفطر; ذهابا منهم إلي أنه ال يوجد منفذ منفتح حسا من األذن إلي
.الدماغ, وإنما يصله بالمسام كالكحل
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