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المفطرات المعاصرة

بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده ...

أما بعد :

فلما فرغ الشيخ خالد بن عليي المشييقح حه ي هللا مين كيرب الياا الصييام مين تان المسيلق

كير

في بيان بعض المهطرات المعاصرة الليي اتيلتدت فيي يلا ال ،يب فبو ييا وليون الي ار ح مين أ ي،ا
العلماء  ...فشكر هللا للشيخ ونه ب اإلتالم والمسلم ن وغهر ل ...
،ان اريم .

وأتأ هللا أن يتعل لا العمل خالصَاً ل ،ي الكريم  ..إن
فصححيا ووافق عل يا .
مالح ة ُ :عرضب له الملارة على الشيخ
و

كلب  :عيسى بن عبدالرحمن العل بي
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المفطرات المعاصرة

المهطرات المعاصرة

ط ر  :و ي مهسدات الصيام وأ م العلماء على أرلعة أكياء من المهسدات :
طرات م ُمَه و
المه و
 -1األكل .
 -2الشرا .

 -3التما .

 -4الحيض وال هاس .

واألكل والشرا والتما بو يا هللا تعالى في ،ل تعالى  ( :فاآلن باكرو ن وابلغ،ا ميا اليهللا هللا لكيم
وال،ا واكرل،ا حلى يلب ن لكم الخيط األبيض من الخيط األت،ن من الهتر  )...اآلية .

وفي ،ل  ع د البخاري مين حيديع عاةشية رضيي هللا ع ييا  :س أليسيب إتا حاضيب ليم تصيل وليم
تصم س في بيان للمهطر الراب .

والمعاص يرة ييله مييأخ،تة ميين العصيير و يي ،فييي اللغيية يطلييق علييى معييان ىً  :الييد ر وال ي من وعلييى

الملتأ ُيقا  :اعلصرت بالمكان إتا اللتأ ب .
وأيضَاً  :ضغط الشيء حلى يحللهللا .
والمران بي س المهطرات المعاصرة س  :مهسدات الصيام اللي اتلتدت و ي اث رة :
المهطر األو  :بخاخ الرل: ،

و ي يي ،عبي ييارة عي يين علبي يية ف يي ييا نواء تي يياةل و ي ييلا الي ييدواء يحلي يي،ي علي ييى ي ييال
واألكست ن ولعض المسلحضرات الطبية .

ع اصي يير  :المي يياء

طر أو ال ؟
و لا البخاخ ل ُيه و
اخللف في المعاصرون :
-1

أن ال يهطر وال يهسد الص،م و  ، ،الشييخ عبيد الع يي بين بيات رحمي هللا والشييخ

محم ييد العثيمي ي ن رحمي ي هللا والش يييخ عب ييد هللا ب يين بي يرين حه ي ي هللا واللت يية الداةم يية

لإلفلاء .

واتلدل،ا :
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أ-

وو

بأن الصاةم ل أن يلمضمض ويسل شق و لا باإل ما

وإتا تمضمض تي بقى كييء

من أ ير المياء مي بلي الرييق تي دخل المعيدة واليداخل مين بخياخ الرلي ،إليى الميريء يم
إلى المعدة لا ل ل داًَ فيقاس على الماء الملبقي بعد المضمضة .
تلك أن العب،ة الصغ رة تشلمل 10مل للر من الدواء الساةل و له الكمية ُوضعب لمياةلي

بخة فالبخة ال،احدة تسلغرق نصف عشر مل للر و لا يس ر دَاً .
ا -وأيضاًَ  :أن نخ ،كيء على المعدة من بخياخ الرلي ،لييم أمي اَرً طًيياًَ بيل مشيك،
ج-

في

األصل بقاء الص،م وصحل

واليق ن ال ي و بالشك .

أن لا ال يشب األكل والشرا فيشب تحهللا الدم لللحل ل واإلبر غ ر المغلية .

ن -أن األطبيياء تاييروا أن الس ي،ا يحليي،ي علييى مييان مي،ان ايمياةييية و يي ،يياة للصيياةم مطلق يَاً
كيييء ميين ييلا الس ي،ا إلييى المعييدة ف ي و السيياةل الييدواةي
علييى ال ي ار ح وال كييك أن ي ت ي

ك و أ ر الس،ا .

ال أري الثاني  :أن ال يت،ت للصاةم أن يل اول

وإن احلاج إلى تلك فإن يل اول ويقضي .

واتلدل،ا  :أن محل،ى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الهم وح ئل يك،ن مهط َارً .
والت،اا  :أن إتا ُتولم ب ول فإن ال ات كيء ل ل داًَ ُيلحيق بميا تارنيا مين أ ير المضمضية
فالر ح األو .
ا

المهطر الثاني  :األ راص اللي ت،ض تحب اللسان :

والمران بيا  :أ يراص ت،ضي تحيب اللسيان لعيالج بعيض األتميات القلبيية و يي تُميل
ويحمليا الدم إلى القلهللا فلل ،ف األتمة المها ئة اللي أصابب القلهللا .
حكميييا  :ييي يياة ة ألن ي ال يييدخل م يييا كيييء إلييى التيي،

فليسب مهطرة .

ب يل تُمييل

مباكيرة

فييي الهييم وعلييى ييلا

المهطر الثالع  :م ار المعدة :

و  ،عبارة عن يات طبي يدخل عن طريق الهم إلى البلع،م م إلى المريء م إلى المعدة .

يص،ر ما في المعدة من رحة أو اتلئصا بعض أ ي اء المعيدة لهحصييا أو
والهاةدة م  :أن
و
غ ر تلك من األم،ر الطبية .
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والعلماء السابق،ن تكلم،ا على مثل لا :

فييي مسييألة  :مييا إتا نخييل ك ي ئَاً إلييى ،ف ي غ يير مغييل احصيياة أو طعيية حديييدة ونحيي ،تلييك

طر ؟
والم ار مثل لا فيل ُيَه و
مي يي،ر أ ييل العل ييم  :أن ييلا يهط يير فك ييل م ييا يص ييل إل ييى الت يي،
اكلرط،ا أن يسلقر لا اللي يدخل الت،

واتلدل،ا  :أن ال بي  أمر بإتقاء الكحل .

يهط يير إال أن الح ي يية :

حلى يهطر والبقية لم يشلرط،ا .

وعلى لا يك،ن الم ار رأي التمي،ر أني يهطير وعليى رأي الح يية ال يهطير ألني ال يسيلقر

.

الرأي الثاني  :أن ال يهطر بإنخا

له األكياء اللي ال تغلي اما ل ،أنخل حدييدة أو حصياة

و لا اخليار كيخ اإلتالم ابن تيمية رحم هللا و ا ب بعض المالكية والحسن ابن صالح .

ألن تليك ن عليي الكلياا والسي ة علييى أن المهطير مييا ايان مغييلياًَ وأمييا حيديع الكحييل الييلي
أمر ال بي  بإتقاة في ،ضًيف وعلي فال ا ر أن ال يهطر ولكن يسلث ى مين تليك ميا إتا

وض الطب هللا على لا الم ار مانة ن ية مغلية لكي ُيس وييل نخي ،الم يار إليى المعيدة فإني
يهطر .
المهطر الراب  :القطرة :

اللي تسلخدم عن طريق األنف ل ي مهطرة ؟ للعلماء الملأخرين ،الن :

الق ،األو  :أنيا تهطر

ا ب ابن بات وابن عثيم ن رحميما هللا .

واتييلدل،ا  :بحييديع لقيييط بيين صييبرة مرف،ع ياًَ س ولييالإ فييي االتل شيياق إال أن تكيي،ن صيياةماًَ س

فيييلا نل ييل علييى أن األنييف م هييل إلييى المعييدة وإتا اييان اييللك فاتييلخدام ييله القط يرة نيييى ع ي

ال بي . 

وأيض ياًَ نيييي ال بييي  عيين المبالغيية فييي االتل شيياق يلضييمن ال يييي عيين إنخييا أي كيييء عيين
طريق األنف ول ،اان يس َارً ألن الداخل عن طريق المبالغة كيء يس ر .
الق ،الثاني  :أنيا ال تهطر واتيلدل،ا  :بميا تقيدم مين القيياس عليى ميا تبقيى مين المضمضية

والقطرة يصل م يا كيء يس ر إلى المعدة .

فالقطرة ال،احدة =  0.06من الس ليملر ال،احد المكعهللا .
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م تلدخل له القطرة إلى األنف ولن يصل إلى المعدة إال كيء يس ر فيك،ن معهَ،اً ع .
واييللك أن األصييل صييحة الصيييام وا،ن ي يهطيير بيييلا فيييلا أميير مشييك ،في ي واألصييل بقيياء
الصيام واليق ن ال ي و بالشك .

واال لين الرأي ن ليما ،ة .

المهطر الخامم  :بخاخ األنف :

البحع في االبحع في بخاخ الرل : ،فيك،ن بخاخ األنف ال يهطر .

المهطر السانس  :اللخدير :

وتحل أن،ا :

األو  :اللخدير الت ةي عن طريق األنف :

وتلك بأن يشم المريض مانة غاتية تؤ ر على أعصياب فيحيد

اللخيدير  :فييلا ال يهطير ألن

المانة الغاتية اللي تدخل األنف ليسب رمَاً وال تحمل م،ان مغلية .
الثاني  :اللخدير الت ةي الص ي :
نسبة إلى بالن الص ن :

ييلم بإنخيا إبيير افية إليى م اركي اإلحسياس تحيب التلييد فلسيلحع ن،عياًَ ميين الغيدن عليى إفيرات
الم،رف ن الطبيعي اللي يحل،ي علي التسم ولللك يهقد المريض القدرة على اإلحساس .
و لا ال يؤ ر على الصيام ما نام أن م،ضعي وليم الياًَ ولعدم نخ ،المانة إلى الت. ،

الثالع  :اللخدير الت ةي بالحقن :

وتلك بحقن ال،ريد بعقار تري المهع،

بح ع يغطي على عقل المريض بث،ان ىً معدونة .

فما نام أن م،ضعي وليم اليَاً فال يهطر وألن ال يدخل إلى الت،

.

الراب  :اللخدير الكلي :
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اخللييف في ي العلميياء  :و ييد تكلييم في ي العلميياء السييابق،ن فييي مسييألة المغمييى علي ي

ص،م ؟

و لا ال يخل ،من أمرين :

األو  :أن يغمى علي

ع د مي،ر العلماء .

مي ال يار بح ع ال ُيه ق

ءَاً من ال يار  :فيلا ال يصح صي،م

ونل ل ،ل  في الحديع القدتي  :س يد طعام وكي،ت من أ لي س فأضا
الصاةم والمغمى علي ال يصدق علي تلك .

الثاني  :أن ال يغمى علي

ييل يصييح

مي ال يار  :فيلا م،ض خال

اإلمسا إليى

.

والص،اا أن إتا أفاق ءَاً من ال يار أن صيام صحيح و لا  ،أحمد والشافعي .
وع د مالك  :أن صيام غ ر صحيح مطلقَاً .

وع ييد أب ييي ح يه يية  :إتا أف يياق ب ييل الي ي وا يت ي ويدن ال ي يية ويص ييح الص يي،م والصي ي،اا يي ،أحم ييد
ى
ويقا في اللخدير مثل تلك .
والشافعي ألن نية اإلمسا حصلب بت ءً من ال يار ُ

المهطر الساب  :طرة األتن :

والمران بيا  :عبارة عن ن نس مسلحضرات طبية س يصهللا في األتن فيل يهطر أو ال ؟

تكلم علي العلماء في السابق في مسألة س إتا ناوى نهس بماء صب في أتن س .
التمي،ر  :أن يهطر .

الح ابلة  :يهطر إتا وصل إلى الدماغ .

الرأي الثاني  :البن ح م  :أن ال يهطر وعللي  :أن ميا يقطير فيي األتن ال يصيل إليى اليدماغ

وإنما يصل بالمسام .

والطهللا الحديع  :بيون أني لييم بي ن األتن واليدماغ ياة يصيل بييا المياة إال فيي حالية واحيدة
و ي ما إتا حصل خرق في طبلة األتن وعلى لا الص،اا  :أنيا ال تهطر .

مسييألة  :إتا اييان فييي طبليية األتن خييرق  :فإن ي ح ئييل تكيي،ن المييداواة ميين طريييق األتن حكميييا
حكم المداواة عن طريق األنف و لا تقدم .

المهطر الثامن  :غس ،األتن :
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و لا حكم حكم طيرة األتن  :إال أن العلمياء يال،ا :إتا خر يب طبلية األتن فإني تيلك،ن الكميية

الداخلة إلى األتن اث رة فلك،ن مهطرة.
فإتا غس ،األتن ي قسم إلى سم ن :
-1
-2

إتا اانب الطبلة م، ،نة  :فال يهطر.

إتا اانب الطبلة ف يا خرق  :فإن يهطر ,ألن الساةل الداخل اث ر.

المهطر اللات  :طرة الع ن :
في خال

للملأخرين و  ،مب ي على خال

تابق  ,و  ،ما يلعلق بالكحل ل  ،مهطير أو لييم

مهط ار ؟

ال يرأي األو  :أن ي ال يهطيير  ,و يي ،مييل هللا الح ييية والشييافًية  ,ويسييلدل،ن بأن ي ال م هييل ب ي ن الع ي ن
والت،

 ,وإتا اان اللك فإن ال يهطر.

ياءً عليى أن
اليرأي الثياني :للمالكيية والح ابلية  :أن الكحيل يهطير  ,و ييلا ب َ
والت. ،

يا م هيلَاً بي ن العي ن

وعلي اخللف الملأخرون في طرة الع ن :

الرأي األو  :أن طرة الع ن ليسب مهطرة  ,ا ب ابن بات وابن عثيم ن رحميما هللا  ,وغ ر ما.
واتلدل،ا بأن طرة الع ن ال،احدة =  0.06من الس ليملر المكعهللا.

و ييلا المقييدار ليين يصييل إلييى المعييدة  ,فييإن ييله القط يرة أ يياء مرور ييا بالق يياة الدمًييية فإنيييا تمييل

ميعييا وال تصييل إلييى البلعيي،م  ,إتا ل ييا أني تيصييل إلييى المعييدة كيييء فييي ،يسي ر  ,والشيييء اليس ي ر

يعهى ع  ,اما يعهى عين المياء الملبقيي بعيد المضمضية  ,وايللك أن يله القطيرة لييم م ص،صيا

عل يا وال في مع ى الم ص،ص .

الرأي الثاني  :أنيا تهطر قياتَاً على الكحل .

والص،اا  :أنيا ال تهطر وإن اان الطهللا أ بب أن ا اتصاالًَ ب ن الع ن والتي،
األنف  ,لكن نق ،أن له القطرة تمل

عين طرييق

خال مرور ا بالق اة الدمًية فال يصل إلى البلع،م م يا

كيييء وح ئييل ال يصييل إلييى المعييدة م يييا  ,وإن وصييل فإن ي كيييء يس ي ر يعهييى ع ي امييا يعهييى عيين
الماء الملبقي بعد المضمضة .

وأما القياس على الكحل ال يصح :
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-1

ألن لم يثبب أن يهطر والحديع ال،ارن ضًيف.

-3

ما تقدم من أنلة للرأي األو .

-2

أن قياس في محل خال .

المهطر العاكر :الحقن العال ية:
و له ت قسم إلى :

 -1حقن لدي .

 -2حقن عضلية .
 -3حقن وريدية .

فأما الحقن التلدية والعضلية غ ر المغلية  :فال تهطر ع يد المعاصيرين  ,و يد ني

عليى تليك ابين

بيات وابين عثيمي ن رحميميا هللا واليدل ل  :أن األصيل صييحة الصي،م حليى يقي،م نل يل عليى فسييانه ,
واللك ي ليسب أكال وال كرلا وال في مع ا ما .
أما الحقن ال،ريدية المغلية  :فيي م،ض خال

:

اليرأي األو  :أنييا مهطيرة  :و ي ،ي ،الشييخ السيعدي وابين بيات وابين عثيمي ن رحمييم هللا  ,ومتمي

الهق ي اإلتييالمي  ,والييدل ل  :أنيييا فييي مع ييى األكييل والشييرا  ,فالييلي يل اوليييا يسييلغ ي عيين األكييل

والشرا .

اليرأي الثيياني  :أنيييا ال تهطيير  ,ألني ال يصييل م يييا كيييء إلييى التيي،

ميين الم افييل المعلييانة  ,وعلييى

فرض أنيا تصل  ,فإنيا تصل عن طريق المسام  ,و لا ليم ،فا وال في حكم الت،

وا أل را  :أنيا مهطرة  :ألن العلة ليسب ال،صي ،إليى التي،
و لا حاصل بيله اإلبر .

.

بيل العلية حصي ،ميا يغيلي البيدن ,

مسألة  :اإلبر اللي يلعاطا ا مريض السكر ليسب مهطرة .
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المهطر الحاني عشر  :الد انات والم ار م والالصقات العال ية :

التلد في ناخل أوعية نم،ية تق،م باملصاص ما ي،ض علي عن طرييق الشيع رات الدم،يية  ,و يلا

املصاص بطيء دا .

وعلي

ل ما ي،ض على التلد يك،ن مهط َارً ؟

تكلم ع يا كيخ اإلتالم ابن تيمية رحم هللا و ا  :أنيا ال تهطر  ,و يلا ميا ت يهللا إليي متمي الهقي

اإلتالمي .

بل حكى بعضيم إ ما المعاصرين على تلك .
المهطر الثاني عشر  :سطرة الشراي ن :

و ي عبارة عن أنب،ا ن ق يدخل في الشراي ن أل ل العالج أو اللص،ير .

ت يهللا متمي الهقي اإلتييالمي أنييا ال تهطيير  :ألنيييا ليسييب أكيال وال كيرلا وال فييي مع ا مييا وال يييدخل

المعدة .

المهطر الثالع عشر  :الغس ل الكل،ي :

ول طريقلان :

األولى  :الغسي ل ب،اتيطة ةلية تسيمى س الكليية الصي اعية س ح يع ييلم تيحهللا اليدم إليى يلا التييات ,
ويق،م التيات بلص ية الدم من الم،ان الضارة م يع،ن إلى التسم عن طريق ال،ريد .

وفي أ اء له الحراة د يحلاج إلى ت،اةل مغلية تعطى عن طريق ال،ريد .

الثانية  :عن طريق الغشاء البريل،اني في البطن :

ولييللك بييأن يييدخل أنبيي،ا صييغ ر فييي ييدار الييبطن فيي،ق السيرة  ,ييم يييدخل عييانة لل يران ميين الس ي،اةل

تحل،ي على نسبة عالية من السكر التل،ا،ت إلى ناخل البطن  ,وتبقى في الت،

مرة أخرى ويكرر لا العمل عدة مرات في ال ،م .
واخللف المعاصرون في

لهلرة يم تسيحهللا

ل  ،مهطر أم ال ؟

الرأي األو  :أن مهطر  ,ا ب ابن بات رحم هللا  ,وفل،ى اللت ة الداةمة .

وأنلليم  :أن غس ل الكلى ي ون الدم بالدم ال قي  ,و د ي ون بمانة غلاةية أخرى  ,فا لم مهطران .

الرأي الثاني  :أن ال يهطر .
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واتلدل،ا  :ىبأن لا ليم م ص،صا وال في مع ى الم ص،ص .
واأل را أن يهطر .

مسييألة  :ليي ،حصييل متييرن الل قييية للييدم فقييط  ,فإن ي ال يهطيير لكيين ييلا الحاصييل فييي غس ي ل الكلييى
إضافة بعض الم،ان الغلاةية واألمالب  ,وغ ر تلك .

المهطرالراب عشر  :اللحام ل اللي تسلخدم عن طريق فرج المرأة :

ومثل  :الغس ،الميبلي .

فيل تهطر له األكياء أو ال ؟

تكلم عل يا العلماء ديما وحديثا :

ع د المالكية والح ابلة  :أن المرأة إتا طرت في بليا ماةعا فإنيا ال تهطر .
وعلل،ا  :بأن ليم ا اتصا ب ن فرج المرأة والت،

الق ،الثاني للح ية والشافًية  :أن المرأة تهطر بللك .

.

وعلليم و ،ن اتصا ب ن المثانة والهرج .

والطهللا الحديع يقي : ،بأني ال م هيل بي ن التييات الل اتيلي للميرأة ولي ن ي،

تهطر بللك األكياء .

الميرأة  ,وعليى يلا ال

المهطر الخامم عشر  :اللحام ل اللي تؤخل عن طريق الدبر :

وتسلخدم لعدة أغراض طبية  :للخ يف الح اررة وتخ يف ةالم الب،ات ر .

ومثل  :الحقن الشر ية .

أوال  :الحقن الشر ية  :تكلم عل يا العلماء في السابق :
األةمة األرلعة  :يرون أنيا مهطرة ألنيا تصل إلى الت،

.

الرأي الثاني  :لل ا رية واخليار كيخ اإلتالم ابن تيمية  :أنيا ال تهطر  ,ألن له الحق ة ال تغيلي

بأي و

من ال، ،ه بل تسلهرغ ما في البدن  ,اما ل ،كم ك ئا من المسيالت.

وألن لا الماة ال يصل إلى المعدة .

وأما العلماء الملأخرون فب ،ا خالفيم على الخال
و ل ا اتصا ب ن فلحة الشرج والمعدة ؟!

السابق .
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ميين ييا أنيييا تهط يير يقيي: ،

ييا اتصييا  ,فهلح يية الييدبر ملص ييلة بالمس يلقيم  ,والمس ييلقيم ملص ييل

بييالق،ل،نس األمعيياء الغلي يية س واملصيياص الغييلاء يييلم عيين طريييق األمعيياء الدقيقيية  ,و ييد يكيي،ن عيين
طريق األمعاء الغلي ة املصاص بعض األمالب والسكريات .

أمييا إتا املصييب أكييياء غ يير مغلييية ااألنوييية العال ييية فإنيييا ال تهطيير وتلييك بأني ال تحليي،ي علييى

غلاء أو ماء .

و لا اللهص ل  ،األ را .

انيا  :اللحام ل عن طريق الدبر ف يا رأيان :

أنييا ال تهطير و ي ،ي ،ابين عثيمي ن رحميية هللا ألنييا تحلي،ي مي،ان عال يية نواةيية ولييم م يييا
ت،اةل غلاةية  ,فليسب أكال وال كرلا وال في مع ا ما .

و لا  ،الص،اا .

المهطر السانس عشر  :الم ار الشر ي :

الطب هللا د يدخل الم ار في فلحة الدبر ليكشف على األمعاء  ,واللهصي ل فيي نهيم اللهصي ل فيي

م ار المعدة .

المهطر الساب عشر  :ما يدخل في التسم عبر مترى اللار من م ار أو محل ،أو نواء :

فيل لا مهطر ؟!

تكلم ع يا العلماء في ال من السابق :

الرأي األو  :مل هللا الح ية والمالكية والح ابلة :

أن اللقط ر في اإلحل ل ال يهطر  ,ول ،وصل إلى المثانة .
واتلدل،ا  :بأن ليم ا م هل ب ن باطن اللار و الت،

.

الرأي الثاني  :و  ،المصحح ع د الشافًية  :أن يهطر ألن ا م هل ب ن المثانة والت. ،
وفي الطهللا الحديع :

ال عال ة ب ن المسالك الب،لية والتيات اليضمي  :وعلية ال يهطر .
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المهطر الثامن عشر  :اللبر بالدم :
و لا مب ي على مسألة الحتامة .

المشي،ر من المل هللا  :أنيا مهطرة و لا اخليار ابن تيمية رحمة هللا .

والتمي،ر  :ال تهطر .

وال ار ح  :أنيا مهطرة .

وعلى لا ال يت،ت لإلنسان أن يلبر بدم إال للضرورة .
المهطر اللات عشر  :ما يلعلق بأخل كيء من الدم لللحل ل :
لا ال يهطر ألن ليم في مع ى الحتامة  ,فالحتامة تضعف البدن .
المهطر العشرون  :معت،ن األت ان :

ال يهطيير ألن الهييم فييي حكييم ال ييا ر  ,لكيين األولييى للصيياةم أن ال يسييلخدم إال بعييد اإلفطييار  ,إت

نه،ته ،ي  ,ويسلغ ى عن تلك بالس،ا  ,أو بالهركة بال معت،ن وهللا أعلم .

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ  /د  .خالد بن علي المشيقح
www.Almoshaiqeh.islamlight.net

