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عدد خاص بشهر رمضان

أجمعت األمة على أنه يجب على الصائم اإلمساك عن الطعام والشراب، لكنهم اختلفوا في الوسائل األخرى 
الستعمال األدوية مما ال يؤكل وال يشرب. وسبب اختالف الفقهاء في ذلك هو اعتماد بعضهم على القياس 
انطالقا من علل ومعاني خولفوا فيها. لكن بعض العلماء يرى أن األحكام التي حتتاج األمة إلى معرفتها ال بد أن 
يبينها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بيانا عاما،  وال بد أن تنقلها األمة. فلو كان هناك شيء يفطر غير املعروف من الطعام والشراب 
لبينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فإذا انتفى ذلك علم أن غيرها ال يفطر. والذي نختاره أن وسائل استعمال األدوية املتعددة سوى 
تناولها عن طريق الفم جائزة ال تبطل الصوم ومن ذلك: احلقن العضلية، واملستعملة حتت اجللد أو داخله، وقطرات 
العني واألذن واألنف، و التحاميل الشرجية واملهبلية، واألدوية اجللدية من مراهم وسوائل...أما احلقن الوريدية فمن 
العلماء املعاصرين من يجيزها ومنهم من يفطر بها، ونرى أن املريض الذي يستلزم عالجا باحلقن الوريدية في حالة 

تستوجب عليه أن يفطر ويقضي.

سنحاول في هذا العرض بإذن اهلل أن جنيب على سؤال واحد وهو: ما هي طرق استعمال األدوية املباحة للصائم، 
وما هي الطرق احملظورة عليه والتي تفسد صومه؟

و لذلك ال بد من التوقف أوال عند مقدمات تشكل في رأينا اإلطار العام للموضوع.

الصوم وطرق تناول األدوية 
في رمضــان

الدكتور سعد الدين العثماني
طبيب نفساني
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الصوم وطرق تناول األدوية في رمضان

أوال– اإلطار العام

وتي�ضري ي�ضر  1– الدين 

فكل نصوص الشرع ومبادئه تدلنا على أن طبيعة دين اإلسالم تيسير 
وأخراه  دنياه  في  اإلنسان  مصلحة  تشريعاته  من  الهدف  وأن  ورفق، 
وليس اإلعنات واملشقة، ووفرة النصوص في هذا اجملال ووضوحها جعل 

كثيرا من العلماء يعتبرون التيسير أصال من أصول الشريعة.

يريد  اليسر وال  ففي القرآن الكرمي جند قوله تعالى :� يريد اهلل بكم 
بكم العسر � )البقرة/185(، وقوله تعالى:� وما جعل عليكم في 
 � لليسرى  ونيسرك  تعالى:�  وقوله  )احلج/78(   � حرج  من  الدين 

)األعلى8(.

وال  وسكنوا،  يسروا  ملسو هيلع هللا ىلص:"  قوله  مثال  األحاديث  من  جند  السنة  وفي 
تعسرا،  وال  "يسرا  تعسروا"،  وال  ويسروا  تنفروا،  وال  "بشروا  تنفروا"، 
وبشرا وال تنفرا وتطاوعا"، "إمنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين"، 
"الدين  العسر"،  لها  وكره  اليسر  األمة  لهذه  رضي  تعالى  اهلل  "إن 
"أحب الدين إلى اهلل احلنفية  يسر، ولن يغالب الدين أحد إال غلبه"، 

السمحة"....]1[

و لوفرة هذه النصوص يقول محمد الطاهر بن عاشور:" السماحة أول 
ويقول محمد رشيد رضا عن  وأكبر مقاصدها"]2[،  الشريعة،  أوصاف 

التيسير بأنه " من أعظم أصول الشرع".]3[

ما  في  األمور  من  األيسر  اختيار  هو  األصل  لهذا  العملي  والتطبيق 
وهي  وقوي.  واضح  شرعي  دليل  في  يوجد  وال  العلماء  فيه  اختلف 
يقول:  املوضوع،  في  اجلصاص  بكر  أبو  إليها  انتهى  التي  النتيجة 
إرادة احلرج بنا، ساغ  "ملا كان احلرج هو الضيق، ونفى اهلل عن نفسه 
االستدالل بظاهره في نفي الضيق و إثبات التوسعة في كلما اختلف 
فيه"]4[، بلهو من املعاني املستفادة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كما ورد في 
ذلك حديث عائشة:" ما خير رسول اهلل بني أمرين إال أخذ أيسرهما 

ما لم يكن إثما".]5[

ال�ضيام]6[: – تعريف   2

باستعراض نصوص الكتاب والسنة يظهر بوضوح أن الصيام إمساك 
إلى  الفجر  اجلنسية من طلوه  واملعاشرة  والشراب  الطعام  إرادي عن 
 ُ اهللنَّ كََتَب  َما  وَابَْتُغوا  بَاِشرُوُهننَّ  اآلَن   � تعالى:  يقول  الشمس،  غروب 
َ َلكُُم اخْلَْيُط األَبَْيُض ِمَن اخْلَْيِط األَْسَودِ  َلكُْم وَكُُلوا وَاْشرَبُوا َحتنَّى يََتَبنينَّ

َياَم ِإَلى اللنَّْيِل � )البقرة/187(. ُّوا الصِّ ِمَن الَْفْجِر ثُمنَّ أمَِت

من  وشهوته  طعامه  "يدع  الصائم:  عن  الصحيح  احلديث  وفي 
أجلي"]7[، وفي رواية:" يترك شهوته من الطعام والشراب واجلماع من 
أجلي".]8[ وهذا يبني أن حقيقة الصوم اإلمساك عن شهوات الطعام 
النصوص  في  باستفاضة  يرد  الذي  املعني  وهو  واملباشرة.  والشراب 
الشرعية، مثل حديث أبي هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:" من لم يدع 

قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".]9[

فالصريح في النصوص اذا هو املنع من الطعام والشراب، و ما أجمعت 
عليه األمة]10[ كما أجمعت أن كل من طعم وشرب قد فسد صومه.

ال�ضوم يف�ضد  3– ما 

ويفسده،  الصوم  ينافى  والشراب  الطعام  تناول  أن  األمة  إجماع  ومن 
فقد اختلفوا في الذي من أجله جعال مفطرين. وباختالف ذلك املعنى 
تناول  رمضان، وطرق  نهار  باملفطرات في  أمور  إحلاق عدة  اختلفوا في 

األدوية منها.

وميكن أن منيز هنا بني اجتاهني اثنني، وهو متييز منهجي ليس إال.

ويعتبر  � املفطرات،  مجال  في  القياس  في  يتوسع  األول  االجتاه 
االحتياط والتحرز. لكنهم اختلفوا حول املعنى أو مناط احلكم. فهل 
املفطر ما كان مغذيا؟ أم ما كان واصال إلى جوف أو دماغ؟ أو ما كان 
اختلفت  املعنى  هذا  في  وباختالفهم  اجلسم؟  إلى  منفذ  من  داخال 
تعريفاتهم  اختلفت  وأحيانا  الصوم،  به  يفسد  فيما  اجتهاداتهم 

للصوم نفسه.

في  املرام  "مدارك  رسالته  في  القسطالني  الدين  لقطب  مثال  أقرأ 
إلى  عني  إيصال  الصوم:")..(  في  احملرمات  من  أن  الصيام"  مسالك 
منفذ مفتوح بعمد)..(، فالعني تخرج عنه األراييح فال يفطر شمها، 

واملنفذ احتراز عن دهم البشرة، واملفتوح احتراز عن االكتحال".]7[

بينما جند املالكية يتحدثون عن مفسدات الصوم عن وصول مائع إلى 
احللق من فم أو أنف أو أذن، أو وصول ما هو في حكم املائع. فاالكتحال 
نهارا ودهن الشعر نهارا إذا وجد طعمها في احللق، وكذلك وصول أي 
شيء غلى املعدة يبطل الصوم. فهنا ال جند احلديث عن املنفذ املفتوح، 

لكننا جند املناط هو الوصول إلى املعدة أو املرور عبر احللق.

أما عند احلنابلة فإن مما يفسد الصوم:" دخول شيء مادي من منفذ 
إلى اجلوف أو الدماغ عندا واختيارا، سواء كان مغذيا أو غير مغذ".

الفقهاء فيما يفطر  التوسع من قبل كثير من  الطريقة وقع  وبهذه 
تعقد  مع  وتتعقد  أحيانا  بالعشرات  تعد  املفطرات  وأخذت  الصائم، 

التعريفات املقترحة للصوم.

االجتاه الثاني ينطلق من أصول عدة نذكر منها: �

ͳ  الوقوف تعبدي  فيما هو  واألصل  تعبدية،  يتعلق بشعيرة  األمر  أن 
عند املنصوص واالكتفاء به.

ͳ  أن األحكام التي حتتاج األمة إلى معرفتها والتي تعم بها البلوى ال
بد ان يبينها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بيانا عاما، وال بد أن تنقلها األمة. فالكحل، 
مثال، و االدهان من األمور اجلارية بكثرة، فلو كانت مما يفطر لبينه النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص كما بني اإلفطار بغيره.

والذين يذهبون إلى هذا الرأي ال يفطرون إال باألكل والشرب أو ما كان 
األمام  مذهب  ظاهر  هو  هذا  أن  ويبدو  والشرب.  األكل  منه  القصد 
حزم  وابن  تيمية  ابن  له  وانتصر  أيده  وقد  صحيحه،  في  البخاري 
وغيرهما. ويبرر هذا األخير قصره ما يفسد الصوم على األكل والشرب 
دون ما عداهما بقوله:" غنما نهانا اهلل تعالى في الصوم عن األكل 
شربا  وال  أكال  علمنا  وما  واملعاصي،  القيء  وتعمد  واجلماع  والشرب 
يكون على دبر أو إحليل أو أذن أو عني أو أنف أو من جرح في البطن أو 
الرأس، وما نهينا قط أن نوصل إلى اجلوف –بغير األكل والشرب- ما لم 

يحرم علينا إيصاله".]12[
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عنوان  له طبعت حتت  رسالة  في  الرأي  هذا  تيمية عن  ابن  دافع  وقد 
"حقيقة الصيام"، ومما جاء فيها: "وأما الكحل واحلقنة وما يقطر في 
الرأس ينتهي غلى الدماغ(  )وهي اجلرح في  املأمومة  إحليله، ومداواة 
العلم،  أهل  فيه  تنازع  مما  فهذا  اجلوف(،  في  اجلرح  )وهي  واجلائفة 
إال  باجلميع  فطر  من  ومنهم  ذلك،  من  بشيء  يفطر  لم  من  فمنهم 
يفطر  ال  من  ومنهم  التقطير،  إال  باجلميع  فطر  من  ومنهم  الكحل، 
بالكحل، ومنهم من ال يفطر بالكحل وال بالتقطير وال مبا سوى ذلك".

"والظاهر أنه ال يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام من دين اإلسالم الذي 
يحتاج إلى معرفته اخلاص والعام، فلو كانت األمور مما حرمها اهلل ورسوله 
على الصائم، و أفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، 

ولو ذكر لعلمه الصحابة وبلغوه األمة كما بلغوا سائر شرعه".]13[

ورأينا أن هذا القول أرجح وأكثر انسجاما مع نصوص الشرع وأصوله. 
ومن ثم فإن ما يفطر هو ما كان طعاما أو شرابا، أو ما كان للتغذية، 

أما غير ذلك فهو جائز في الصوم دون حرج.

ثانيا – طرق استعمال األدوية
انطالقا من ترجيحنا للرأي الثاني سنحاول أن نرى بتفصيل ما يجوز وال 

ما ال يجوز من الطرق املستعملة عادة في تناول األدوية.

1. طريق الفم:

الطعام  جنس  من  ألنه  الصوم  يفسد  كونه  في  خالف  ال  أنه  يبدو 
والشراب.

2. قطرات العني:

بني  ما  الصوم  أثناء  الكحل  استعمال  حول  خالفا  الفقهاء  لدى  جند 
فيعتبره  احللق  إلى  وصوله  حالة  بني  ومفرق  ومحرم،  وكاره،  مرخص، 
يعتبره  فال  احللق  إلى  وصوله  عدم  وحالة  للصوم  مفسدا  مفطرا 
مفطرا. وقد ورد في املسألة حديثان كالهما ضعيف]14[، قال الترمذي 
في سننه:" وال يصح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الباب شيء". وفي صحيح 
البخاري: "ولم ير أنس واحلسن وإبراهيم بالكحل بأسا"]15[. وذهب ابن 
ألبته، وال يدخل احد  أنها ال تفطر: "فإن الكحل ال يغذي  تيمية إلى 

كحال إلى جوفه ال من أنفه وال من فمه".]16[

3. قطرات األنف:

يذهب كثير من الفقهاء إلى أنها تفطر إذا وصلت إلى احللق. وحجتهم 
في  وبالغ   )..(" قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  بصيرة  بن  لقيط  ذلك حديث  في 
االستنشاق إال أن تكون صائما"]17[ وفي البخاري: وقال احلسن:" ال بأس 
ابن حجر: وقال  وقال  بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه"،]18[ 
الكوفيون و االوزاعي واسحق: "يجب القضاء على من استعط"، وقال 
مالك والشافعي: "ال يجب إال إن وصل املاء إلى حلقه"]18[. والسعوط 
تعليقه  في  اخلطابي  سليمان  أبو  وذهب  األنف.  في  الدواء  وضع  هو 
على احلديث نفس املذهب فقال: "وفي احلديث دليل على أن السعوط 

ووصول املاء بعد املبالغة في االستنشاق يفسد الصوم"]19[.

وذهب بعض الفقهاء غلى أن النهي عن املبالغة في االستنشاق ال يفيد 
أن وصول املاء املستنشق خطأ إلى احللق يفطر. ومنهم من قال بأن دخول 
املاء بعد االستنشاق وإن بالغ فيه املتوضئ ال يبطل الصوم مطلقا، ذكر 

منهم النووي في اجملموع: احلسن البصري وأحمد واسحاق وأباثور.]20[

ونرى أن قطرات األنف ليست من باب الطعام والشراب، وال يقصد منها 
التغذية وال التقوية، وإمنا للعالج املوضعي في األنف وتوابعه. لذلك فال 
أن يحتاط من  بأس في باستعمالها في الصوم نهارا، وعلى اإلنسان 
وصول شيء منها إلى حلقه. فإن غلبه ووصل فال شيء عليه. لكن 
ال يجوز للمسلم تعمد املبالغة في استنشاق املاء في نهار رمضان أو 

تعمد إنزال املاء من األنف، فإن فعل فقد بطل صومه. واهلل أعلم

4. قطرات األذن:

الفقهاء  مذاهب  على  للصائم  النهار  في  جائزة  أنها  فيها  واألصل 
جميعا، ألن األذن ليست منفذا إلى احللق ما دامت طلبة األذن سليمة. 
فإن كان فيها ثقب ملرض أو غيره سهل مرور السائل إلى الداخل، وقد 
ينزل بعضه إلى احللق، لكن ينطبق على قطرات األذن ما ينطبق على 
قطرا العني، ومن ثم فالراجح في رأينا أنها ال تفطر سواء وصلت إلى 

احللق أو لم تصل.

5. احلقن العضلية واجللدية:

يبدو أن علماء العصر متفقون على أن هذه احلقن التي تؤخذ للتداوي 
ال تفسد الصوم، ألنها ليست من باب األكل والشرب، وال يقصد منها 

التغذية.

6. احلقن الوريدية:

في هذا النوع من احلقن خالف. فأكثر علماء العصر يفرقون بني حقن 
)مثل الكلوكوز وما  تؤخذ للتداوي فيجيزونها، وأخرى تؤخذ للتغذية 
شابهه( فيعتبرونه مفطرا. ذلك أن هذه األخيرة حتمل غذاء يصل إلى 
داخل اجلسم وينتفع به. ألن احلكمة من الصوم هو اإلمساك عن كل 
الدم  إلى  يصل  فإنه  املعدة،  طريق  عن  مر  إن  عادة  والغذاء  يغذي.  ما 
في النهاية. ومن العلماء من يرى أن احلقنة الوريدية مطلقا ال تفطر، 
سواء أكانت للتغذية أو لغيرها استنادا إلى أنها وإن وصلت إلى اجلوف 

فإنها تصل إليه من غير املنفذ املعتاد.]21[

توافقا  وأكثر  الشريعة،  أكثر جريانا على قواعد  األول  القول  ان  ورأيي 
مع حكمة الصوم، وإن كان مما يجب أخذه بعني االعتبار أن املريض الذي 
يحتاج إلى مثل هذه احلقن عادة ما يكون ممن ينبغي لهم أن يفطروا، 

وفي أحايني أخرى ممن يستحب لهم أو يباح.

7. استعمال املرذاذ:

اجلهاز  أمراض  ببعض  خاصة  أدوية  على  حتتوي  مواد  استنشاق  وهو 
التنفسي باألساس، مثل موسعات القصبات الهوائية في الربو.

ورغم أن جزءا من كمية املادة املستنشقة تذهب إلى اجلهاز الهضمي 
مريئا أو معدة، إال أن بعض الفتاوى املعاصرة تبيحه.

عدد خاص بشهر رمضان
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أن ما ليس  ارتضيناه من  الذي  الرأي  رأينا على  اجلاري في  وإباحته هو 

طعاما وال شرابا، وال من جنسهما، وال يؤخذ عادة للتغذية وال يقصدها 

منه الصائم فهو مباح.

سيجعل  للصوم  مفسدا  املرذاذ  استعمال  جعل  أن  ذلك  إلى  أضف 

مينعهم  شديد،  حرج  في  الربو  مرض  مبثل  املصابني  املزمنني  املرضى 

الصوم من جهة، ومينعهم حتى من قضائه ألن املرض املزمن كثيرا ما 

تالزمهم نوباته طيلة السنة.

8. التحاميل الشرجية واملهبلية:

ال حتمل التحاميل أي معنى من معاني التغذية، وال تستعمل لذلك 

مرض  أو  لعلة  دواء  تكون  ان  إما  حتتويها  التي  واملواد  عادة.  وال  عرفا 

موضعي في الشرج واملهبل، وإما أن تكون ملرض في عضو أو جهاز آخر 

اجلدار  عبر  االمتصاص  متر عن طريق  آنذاك  فاملواد  اجلسم،  أجهزة  من 

احلقن  باتفاق  أجازوا  قد  احملدثون  العلماء  كان  وإذا  الدم.  إلى  اخملاطي 

مبرر  فال  االمتصاص،  طريق  عن  الدم  إلى  موادها  متر  التي  العضلية 

رأينا  في  فالراجح  أيضا.  واملهبلية  الشرجية  التحاميل  إجازة  لعدم 

اعتبارها غير مفسدة للصوم وال منافية حلكمته.

9. االدهان واملراهم اجللدية:

الدموية.  الدورة  الدموية ثم  إلى الشعيرات  اجللد  وكلها تتسرب من 

ونسبة امتصاص تلك األدوية اجللدية أقل بكثير من نسبة امتصاص 

املواد التي حتقن باحلقن العضلية، إضافة إلى أن تلك املواد ليست من 

قبيل األكل والشرب، وال تستعمل كذلك عادة، وال مير إلى احللق منها 

قليل وال كثير، فال مبرر إذا حلظرها على الصائم.

10. تنظيف األسنان باملعجون:

يجوز للصائم أن ينظف أسنانه أثناء الصوم بالفرشاة واملعجون، فذلك 

ال ينافي حكمة الصوم واملقصد منه، بل بالعكس إن عدم تنظيفها مبا 

يسببه من تسوس وأمراض في الفم ينافي حكمة التشريع اإلسالمي 

واحد أهم مقاصده وهو حفظ صحة اإلنسان.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رأيت  قال:"  ربيعة  بن  عامر  عن  تعليقا  البخاري  روى  وقد 

يستاك وهو صائم ما ال أحصي وال أعد"]22[. وقد استدل البخاري على 

فلم  للمسلم،  بالسواك  النبوي  األمر  بعموم  للصائم  السواك  جواز 

يخص املفطر من الصائم.

ثالثا – خالصة
هلل  طاعة  والشهوة  والشراب  الطعام  عن  إرادي  إمساك  الصوم 
إذا، من وسائل استعمال  الصوم،  فما يفسد  لألجر عنده.  واحتسابا 
األدوية هو ما كان من باب الطعام والشراب، أو من باب التغذية، أو ما 

كان القصد منه التغذية.

رأينا  في  الصوم  تفسدان  فقط  األدوية  ألخذ  وسيلتني  فإن  هنا  ومن 
هما:

ͳ ،تناول الدواء عن طريق الفم

ͳ  احلقن الوريدية التي قصد بها التغذية أو تؤدي دورها، وإن كنا نرى أن
املريض احملتاج إليه يباح له، إن لم يجب عليه- أن يفطر.

أما غيرهما من وسائل أخذ األدوية فال ينافي الصوم، واهلل أعلم.

المراجع
هذه النصوص وردت كلها في صحيح اجلامع الصغير حملمد ناصر الدين األلباني.. 1
مقاصد الشريعة اإلسالمية، مكتبة االستقامة، تونس، 1366 هـ، ص 61.. 2
تفسير املنار )191/8(. 3
أحكام القرآن )391/2(. 4
أخرجه البخاري )كتاب املناقب( ومسلم )كتاب الفضائل( واملوطأ. 5
قارن ب: د. يوسف القرضاوي، فقه الصيام، الطبعة األولى، 1411 هـ 1991- . 6

م، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 9-10 وص 67 وما بعدها
عن . 7 الصيام(  )كتاب  ومسلم  الصوم(  البخاري)كتاب  بني  عليه  متفق  حديث 

أبي هريرة
دار . 8 البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  العسقالني،  حجر  ابن  احلافظ  أنظر: 

املطبعة السلفية، الطبعة الثالثة، 1407 هـ، 129/4
"صحيح . 9 انظر  ماجة،  وابن  والنسائي  والترمذي  داوود  وأبو  البخاري  أخرجه 

الترغيب والترهيب"، 452/1
االستقامة، . 10 مطبعة  املقتصد،  ونهاية  اجملتهد  بداية  رشد:  ابن  الوليد  أبو 

القاهرة، 1928، 280/1
مدارك املرام في مسالك الصيام، ص 93. 11
احمللى )301-300/6(. 12
حقيقة الصيام، املكتب االسالمي، بيروت، الطبعة السادسة، 1984، ص 38-. 13

39، مع تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين األلباني
اجلامع الصحيح: كتاب الصوم. 14
حقيقة الصيام، ص54. 15
اخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم. 16
فتح الباري: 189/4. 17
18 .– املعرفة  دار  املنذري،  داوود للحافظ  ابي  معالم السنن، مطبوع من مختصر 

بيروت- 1980، 106/1
اجملموع شرح املهذب: 327/6. 19
الصيام . 20 فقه  القرضاوي:  يوسف  وانظر   ،)390/1( السنة  فقه  سيد سابق: 

ص 86
في كتاب الصوم، وقد وصله احمد وأبو داوود والترمذي وكذلك ابن خزمية في . 21

صحيحه. انظر فتح الباري )187/4(.

الصوم وطرق تناول األدوية في رمضان


