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الكاتبالكاتب : المفتيالمفتي الدكتورالدكتور نضالنضال سلطانسلطان

أضيفأضيف بتاريخبتاريخ : 2012-07-22

هذاهذا المقالالمقال يعبريعبر عنعن رأيرأي كاتبه،كاتبه، والوال يعبريعبر بالضرورةبالضرورة عنعن رأيرأي

دائرةدائرة اإلفتاءاإلفتاء العامالعام

 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة

للعاملني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فقد يضطر املسلم وهو صائم إىل مراجعة عيادة طبية إلجراء

فحص طيب أو عملية جراحية، أو حيتاج إىل تناول دواء أو

استخدام عالج، وهو يريد معرفة أثر ذلك على صومه من

حيث الصحة والفساد، ليتجنب املفطرات حيث أمكنه ذلك،
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وملعرفة ما يترتب عليه من حكم شرعي من حيث اإلمساك

والقضاء والفدية يف حال فساد صومه.

وفيما يلي جمموعة من األسئلة الطبية اليت ختص الصائمني،

مقسمة حسب العيادة الطبية، سائلني اهللا تعاىل دوام الصحة

للجميع، والشفاء للمرضى.

أوًال:عيادة الفم واألسنان:

1.ما حكم استعمال كل من معجون األسنان، وغسول اللثة،

وأدوية الغرغرة، يف ار رمضان؟

ُيكره للصائم استعمال مثل هذه املستحضرات يف ار رمضان؛

خشية أن يصل منها شيء للجوف -ولو بدون قصد- فيفسد

بذلك صيامه، ولكن لو فعلها ومل يبتلع منها شيئًا مل يفطر.

2.هل جيوز قلع األسنان وحشوها وسحب عصبها يف ار

رمضان؟

جمرد إجراء هذه العمليات يف ار رمضان ال يفسد الصيام، لكن

لو دخل بسببها إىل اجلوف شيٌء من املاء أو الدم أو الفتات؛

فقد فسد الصوم، وجيب على من فسد صومه بذلك اإلمساك

بقية يومه حلرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان؛ لذلك فاألحوط

إجراؤها ليًال أو تأخريها ملا بعد رمضان إن أمكن ذلك.

3.ما حكم الدم النازل من فم الصائم ولثته؟
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َمن دميْت لثته وهو صائم فعليه أن يبصق حىت يصفو ريقه؛ أي:

حىت ينقطع الدم، مث يتمضمض ويبالغ يف املضمضة، وإن دخل

جوفه شيٌء من الدم أو من ماء املضمضة بغري قصد فال شيء

عليه، واملبالغة هنا لتطهري الفم من جناسة الدم.

ثانيًا:عيادة األنف واألذن:

1.ما حكم استعمال قطرة األنف واألذن يف ار رمضان؟

قطرة األنف واألذن تبطالن الصوم؛ ألن األنف واألذن منفذان

مفتوحان إىل اجلوف، وألن باطن األذن جوف، كما نّص على

ذلك الشافعية.

2.هل يؤثر الدم النازل من األنف يف ار رمضان على صحة

الصيام؟

الدم النازل من األنف يف ار رمضان ال يؤثر على صحة

الصوم؛ إال إذا تعمد الصائم إسالته فرتل إىل جوفه أو تعمد

تركه فابتلعه، فيفسد صومه وميسك يومه حلرمة الشهر، وعليه

قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

ثالثًا:عيادة العيون:

ما حكم استعمال القطرة واملرهم والكحلة يف العني يف ار

رمضان؟
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قطرة العني ال ُتبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها يف حلقه؛ ألّن

العني ليست منفذًا مفتوحًا إىل اجلوف، بل هي عبارة عن قناة

ضيقة. وقد كان السلف يكتحلون وهم صائمون، وكذلك

املرهم يف العني ال يؤثر على صحة الصيام.

رابعًا:عيادة األمراض التنفسية والصدرية:

1.ما حكم أخذ البخاخ ملرضى الربو يف ار رمضان؟

أخذ البخاخ عن طريق األنف أو الفم مفطٌر؛ ألّن الدواء يف هذه

البخاخات ُيراد منه الوصول إىل الرئتني ومها من اجلوف، فمن

اضطر إىل استعماله يف بعض أيام رمضان فسد صومه وعليه

اإلمساك حلرمة الشهر، ويقضي بعد رمضان، ومن كان يستعمله

كل يوم وال يستغين عنه على مدار العام، يستعمله يف ار

رمضان ويبقى ممسكًا وُيطعم عن كل يوم مسكينًا، وال قضاء

عليه.

2.ما حكم استعمال السعوط والتبخرية واستنشاق (الفكس) يف

ار رمضان؟

استعمال السعوط والتبخرية و(الفكس) يف ار رمضان يفطر؛

ألن هذه املستحضرات عبارة عن مواد تدخل باالستنشاق إىل

الرئتني، ومها من اجلوف وعلى من استعملها اإلمساك بقية اليوم

حلرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت جمرد رائحة

وأثر وال يصل شيء من عينها إىل اجلوف فال تفطر.
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3.هل يؤثر استعمال الصائم جلهاز التنفس (األكسجني) يف ار

رمضان على صحة الصوم؟

ال يؤثر استعمال جهاز األكسجني على صحة الصوم؛ ألن

األكسجني هواء ال جرم له، ولكن إذا أضيف لألكسجني مادة

عالجية هلا جرم يصبح استعماله يف ار رمضان مفطرًا لدخوله

إىل اجلوف من منفذ معتاد.

خامسًا:عيادة الباطنية:

1.ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط

والكلى والقرحة؟

من عجز منهم عن الصوم مطلقًا وعلى مدار السنة أفطر، وعليه

فدية مقدارها إطعام مسكني مد طعام عن كل يوم يفطره، أو

قيمته، واملد (600 غم) من القمح أو األرز، وال قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام يف بعض أيام الشهر دون األخرى

فيصوم ما يستطيع منها ويفطر فيما ال يستطيع ويقضي بعد

رمضان، وال فدية عليه، واملريض الذي ال يستطيع الصيام منهم

يف أيام الصيف الطويلة احلارة ويستطيع القضاء يف أيام الشتاء

القصرية يفطر، وعليه القضاء عند التمكن وال فدية عليه.

2.ما حكم غسيل الكلى يف ار رمضان؟

ر؛ ألن سائَل الغسيل سائٌل مغذٍّ كما هو غسيل الكلى ُيفطِّ

معلوم عند أهل الطب، وألنه يؤدي إىل دخول أجسام إىل
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اجلوف، ولذا على املريض الذي غسلت كليتاه أن ميسك عن

املفطرات بقية النهار إن استطاع ويقضي ذلك اليوم بعد

رمضان.

3.هل يؤثر إجراء عمليات التنظري يف ار رمضان على صحة

الصيام؟

إجراء عمليات التنظري يف ار رمضان -سواء عن طريق الفم أو

األنف أو القبل أو الدبر- يفسد الصيام، وعلى من أجريت له

أن ميسك بقية اليوم حلرمة الشهر الفضيل، ويقضي ذلك اليوم

بعد رمضان.

سادسًا:عيادة اجللدية:

1.ما حكم استعمال املراهم والزيوت لدهن البشرة والرأس يف

ار رمضان؟

ر؛ ألنه ال استعمال املراهم والزيوت للرأس والبشرة ال ُيَفطِّ

يدخل إىل اجلوف، وما يصل منه إىل ما حتت البشرة يصل من

منفذ غري مفتوح وهي املسامات.

2.ما حكم استعمال لصقات متنع اإلحساس باجلوع،

ولصقات(النيكوتني)يف ار رمضان؟

استعمال مثل تلك اللصقات ال يفطر؛ ألنه ال يدخل منها شيء

إىل اجلوف من منفذ مفتوح، وُينصح بتركها؛ الحتمال ضررها،

وألا تتناىف مع حكمة الصوم.
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سابعًا:عيادة النسائية:

1.هل تفطر الصائمة إذا أجريت هلا عملية الفحص الداخلي

للرحم، أو عملية حقن السائل املنوي، أوشفط البويضات، أو

إعادا، أو تركيب اللولب، أو عملية منظار للرحم، أو

استعملت التحاميل املهبلية يف ار رمضان؟

كل عملية يتم فيها إدخال جسم إىل رحم املرأة يف ار رمضان

تفسد الصوم، فعلى الصائمة جتنب إجراء مثل هذه الفحوصات

والعمليات يف ار رمضان إال للضرورة، وعلى من أجريت هلا

مثل هذه العمليات اإلمساك عن املفطرات بقية اليوم حلرمة

الشهر الفضيل، والقضاء بعد رمضان.

2.هل جيوز للمرأة تناول حبوب تأخري الدورة الشهرية لتتمكن

من صيام شهر رمضان كله؟

إذا أخذت املرأة دواًء فلم تر دم احليض فصامت فصيامها

صحيح، لكن ال ُتنصح بذلك إذ ال ضرورة له، وإذا كان

يترتب ضرر على أخذها هلذا الدواء -ولو احتماًال- فيحرم

عليها تناوله.

3.هل جيوز للحامل واملرضع اإلفطار يف ار رمضان؟

جيب الصيام على احلامل واملرضع القادرتني على الصيام، لكن

إن حلقهما ضرر أو مشقة غري معتادة أفطرتا وعليهما القضاء

فقط، فإن كان الفطر خوفًا على اجلنني أو الطفل فقط، دون

نفسيهما؛ فإنه جيب عليهما باإلضافة إىل القضاء فدية -طعام
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مسكني- وهو مد طعام، ويقدر بـ(600 غم) من القمح أو

األرز عن كل يوم حصل فيه الفطر.

ثامنًا:عيادة املسالك البولية:

هل يؤثر استعمال التحاميل واحلقن ومراهم البواسري الشرجية

على صحة الصوم؟

احلقن أو التحاميل واملراهم الشرجية الداخلة عن طريق فتحة

الشرج تفسد الصوم؛ لدخوهلا إىل اجلوف من منفذ مفتوح،

سواء كان الداخل مطعومًا أو غري مطعوم؛ ألن غري املطعوم له

صورة الطعام.

تاسعًا:عيادة الطوارئ:

1.ما حكم سحب عينة دم إلجراء الفحوصات املخربية أو

التربع بالدم يف ار رمضان؟

سحب عينة من الدم، والتربع به ال يفسد الصوم؛ ألن هذه

العملية ال يتم ا إدخال شيء إىل اجلوف، ولكن يكره ذلك

للصائم إن مل يكن له حاجة؛ ألنه قد يضعف عن الصيام فيفطر.

2.ما حكم اإلبر العضلية والوريدية وإبر البنج واألنسولني يف

ار رمضان؟

اإلبر العالجية اجللدية والعضلية والوريدية ال ُتعترب من

املفطرات؛ ألا ال تدخل إىل اجلوف من منفذ مفتوح، أما اإلبر
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الوريدية اليت فيها سوائل مغذية (اجللوكوز) فإا تفطر؛ ألا

مثل الطعام والشراب من حيث املعىن.

3.هل حدوث اجلروح والرتيف يف ار رمضان يفسد الصوم؟

إذا ترتب على اجلروح دخول شيء -من دم أو آلة- إىل

اجلوف فقد فسد الصوم، أما اجلروح والرتيف اخلارجي فال

يفسده؛ إذ اجلروح والرتيف يف ار رمضان ال يفسدان الصوم

إال إذا ترتب عليها دخول شيء إىل اجلوف.

4.ما حكم إجراء اجلراحات اخلارجية واحلجامة يف ار

رمضان؟

إجراء اجلراحات اخلارجية دون دخول شيء إىل اجلوف ال

يفسد الصوم، وكذلك احلجامة, ولكن تكره احلجامة ومثلها

العمليات املذكورة؛ ألا قد تضعف البدن، فاألوىل القيام ا

ليًال أو بعد رمضان.

5.هل يؤثر القيء يف ار رمضان على صحة الصوم؟

إذا استقاء الصائم عمدًا أفطر، ومن غلبه القيُء مل ُيفطر، ومن

اضطر إىل أن يتقيأ ففعل أفطر وال إمث عليه، وجيب عليه إمساك

بقية النهار إن استطاع، والقضاء بعد رمضان.

6.هل يؤثر اإلغماء والتخدير الكلّي على صحة الصيام؟
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من أغمي عليه أو مت ختديره من طلوع الفجر إىل غروب

الشمس مل ُيحسب له صيام ذلك اليوم، وإن نوى الصيام من

الليل، وعليه قضاء ذلك اليوم. أما من نوى الصيام من الليل

ر أو ُأغمي عليه وأفاق يف جزء من النهار؛ فصيامه صحيح. فُخدِّ

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد

هللا رب العاملني.


