
  الصيام في الدواء مع التعامل في المرضى يهم ما

 طلوع من الجماع و الشراب و الطعام عن االمتناع خالف بال بالصيام عليه المتفق

 . غروبها إلى الشمس

  قرر الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس

 :المفطرات من تعتبر  ال اآلتية األمور 

 األنف، بخاخ أو األنف، قطرة أو األذن، غسول أو األذن، قطرة أو العين، قطرة. 1

 ( مفطر غير الربو بخاخ كانت الغالبية) و الحلق، إلى نفذ ما ابتالع اجتنب إذا

 إذا وغيرها الصدرية الذبحة لعالج اللسان تحت توضع التي العالجية األقراص. 2

 .الحلق إلى نفذ ما ابتالع اجتنب

 إصبع أو مهبلي، منظار أو غسول، أو ،(لبوس) تحاميل من المهبل يدخل ما. 3

 . الطبي للفحص

 .الرحم إلى ونحوهما اللولب أو المنظار إدخال. 4

 أنبوب) قثطرة من واألنثى، للذكر الظاهر البول مجرى أي اإلحليل يدخل ما. 5

 .المثانة لغسل محلول أو دواء، أو األشعة، على ظليلة مادة أو منظار، أو( دقيق

 إذا األسنان، وفرشاة السواك أو األسنان، تنظيف أو الضرس، قلع أو السن، حفر. 6

 .الحلق إلى نفذ ما ابتالع اجتنب

 إلى نفذ ما ابتالع اجتنب إذ للفم الموضعي العالج وبخاخ والغرغرة، المضمضة،. 7

 .الحلق

 والحقن السوائل باستثناء الوريدية، أو العضلية أو الجلدية العالجية الحقن. 8

 .المغذية

 .األكسجين غاز. 9

 .مغذية( محاليل) سوائل المريض يعط لم ما( البنج) التخدير غازات. 11

 العالجية واللصقات والمراهم كالدهونات الجلد من امتصاصا   الجسم يدخل ما. 11

 .الكيميائية أو الدوائية بالمواد المحملة الجلدية

 أو القلب أوعية عالج أو لتصوير الشرايين في(  دقيق أنبوب) قثطرة إدخال. 12

 .األعضاء من غيره



 جراحية عملية إجراء أو األحشاء لفحص البطن جدار خالل من منظار إدخال. 13

 .عليها

 مصحوبة تكن لم ما العضاء من غيره أو الكبد من( خزعات) عينات أخذ. 14

 .محاليل بإعطاء

 .أخرى مواد أو( محاليل) سوائل إدخال يصاحبه لم إذا المعدة منظار. 15

 .الشوكي النخاع أو الدماغ إلى عالجية مواد أو أداة أي دخول. 16

 (.االستقاءة) المتعمد بخالف المتعمد غير القيء. 17

 

 :  خالفية قضايا

 الشرجية التحاميل بها يلحق.  تفطر ال الشرجية الحقنة حزم ابن و تيمية ابن قال  •

 الجلدي االمتصاص يماثل فامتصاصها مفطرة غير فيها االتجاه البواسير مراهم و

 عبر الداخل كالطعام هضمي امتصاص ليس و غيرها و(  مفطرة غير)  للمراهم

 . الدقيقة األمعاء في الفم

 أثناء الوريد فتح مثل مفطرة غير عالجي لسبب غيرها أو السكرية السيرومات  •

 . للجسم مغذيات و سوائل إدخال بهدف استخدمت إذا مفطرة لكنها جراحي عمل

 بأقوال أخذا   كممارسة مفطرة غير للتحاليل الدم سحب و بالدم التبرع و الحجامة •

  . مفطرة غير أنها رأى من


