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  ثالثون مسألة فقهية معاصرة عن الصوم

  لم تغرب أقلعت الطائرة به، فرأى الشمسإذا أفطر الصائم ثم  .١

مــن أفطــر بالبلــد مث أقلعــت الطــائرة بــه، أو أفطــر يف الطــائرة قبــل ارتفاعهــا، وذلــك بعــد انتهــاء 

ا، وبـه أفـىت عبــدالرزاق رأى الشـمس بعـد ارتفـاع الطـائرة يف اجلـو، فإنـه يسـتمر مفطـرً  النهـار، مث

  .عفيفي، وابن باز، وابن عثيمني

هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم بدخول وقت اإلفطار فـي البلـد  .٢

  ؟القريب منها أو المحاذي لها

علــى أن وقـت إفطــار البلــد  الســاعة أو غريهـامـن ســافر بالطـائرة وهــو صـائٌم، مث اطَّلــع بواسـطة 

أو البلـد القريبـة منـه يف سـفره، قـد دخـل، لكنـه يـرى الشـمس بسـبب ارتفـاع  ،الذي سـافر منـه

وبــه أفــىت عبــد الـــرزاق عفيفــي، وابــن بــاز، وابـــن  ،الطــائرة، فلــيس لــه أن يفطــر إال بعـــد غرو�ــا

  .عثيمني

  لنهاروقت الفطر في البالد التي يطول فيها ا .٣

كان من جيب على الصائم اإلمساك من حني طلوع الفجر حىت تغرب الشمس يف أي مكان ٍ 

يتعاقبــان  و�ـارٌ  فيهـا ليــلٌ  األرض، سـواء طـال النهــار أم قصـر، أم تسـاويا، مــا دام هـو يف أرضٍ 

  .وعشرين ساعة خالل أربعٍ 

الضــرر أو حــدوث وخيشــى منهــا  ،غــري حمتملــة لكــن لــو شــقَّ الصــوم يف األيــام الطويلــة مشــقةً 

و�ذا أفـىت ابـن ، أيام أُخر يتمكن فيها من القضاء مرض، فإنه جيوز الفطر حينئذ، ويقضي يف

  .باز، وابن عثيمني، وغريمها، وهو قرار ا�مع الفقهي اإلسالمي

كيفية تحديد بدايـة اإلمسـاك ونهايتـه فـي الـبالد التـي ال يتعاقـب فيهـا الليـل والنهـار  .٤

  عةوعشرين سا خالل أربعٍ 

: يكون �ارهـا مـثالً  كبلدٍ   ،وعشرين ساعة من كان يف بلٍد ال يتعاقب فيه الليل والنهار يف أربعٍ 

 اللنهـار قـدره، ولليـل قـدره اعتمـادً ، أو أكثر من ذلك، فإنـه يقـدر اا، أو شهرً ، أو أسبوعً يومني

ىت ابــن و�ـذا أفـ ،سـاعة ٢٤حبيــث يكـون جممـوع كـلٍّ مـن الليــل والنهـار  ،علـى أقـرب بلـٍد منهـا
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  .باز، وابن عثيمني، وغريمها، وهو ما قرره ا�مع الفقهي اإلسالمي

  حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج .٥

  .بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم اإلغماء ؛وفقد وعيه ،من زال عقله

  : ال خيلو من حالنيإنه يف رمضان، ف مث أصيب بإغماءِ  ،من نوى الصومف

  :الحال األول

أن يســـتوعب اإلغمـــاُء مجيـــع النهـــار، أي يغمـــى عليـــه قبـــل الفجـــر وال يفيـــق إال بعـــد غـــروب 

وهــو قــول مجهــور أهــل العلــم مــن  ،وعليــه قضــاء هــذا اليــوم ،فهــذا ال يصــح صــومه الشــمس،

  .واحلنابلة ،املالكية، والشافعية

  :الحال الثاني

عليـــه، وهـــو مـــذهب  ال قضـــاءمـــن النهـــار، ولـــو للحظـــة، فصـــيامه صـــحيح، و  اأن يفيـــق جـــزءً 

ولـو  الصـوم،فـإن حصـل ذلـك بطـل  ،رفق مع البنج مادة مغذيـةقد يُ ، لكن واحلنابلة ،الشافعية

  .مل يستغرق مجيع النهار

  دون انقطاع لحيض من أجل أن تصوم الشهر كامًال حكم تناول المرأة حبوب منع ا .٦

سـواء   ،ا اجتناب تناوهلـاعلى املرأة، فإن عليه احلبوب منع احلمل أو احليض أضرارً إذا ثبت أن 

مـع النـاس، أو يف غـريه مـن األوقـات،  مضان من أجـل أن تصـوم الشـهر كـامًال كان ذلك يف ر 

  .و�ذا أفتت اللجنة الدائمة، وقطاع اإلفتاء بالكويت، وأفىت به ابن باز، وابن عثيمني

  اتفاق المطالع واختالفها .٧

يلـزم النـاس بالصـوم بنـاًء علـى رؤيـة هـذا إذا رأى أهل بلٍد اهلالل، فقد اختلف أهـل العلـم هـل 

  :على أقوال، منها  البلد، أم أن لكل بلٍد رؤية مستقلة؟

ــ: القــول األول ، وهــو قــول اجلمهــور مــن احلنفيــة، واملالكيــة، اجيــب الصــوم علــى اجلميــع مطلًق

  .هيواحلنابلة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن باز، واأللباين، وصدر على َوفقه قرار ا�مع الفق

ال جيب الصـوم علـى اجلميـع مـع اخـتالف املطـالع، وإمنـا جيـب علـى مـن رآه أو  : القول الثاني

فعية، وهـــو قـــول طائفـــٍة مـــن كــان يف حكمهـــم بـــأن توافقـــت مطـــالع اهلـــالل، وهـــذا قـــول الشـــا

  .واختاره الصنعاين، وابن عثيمنيالسلف، 
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  حكم االعتماد على األقمار الصناعية في رؤية الهالل .٨

  .، وهو اختيار ابن عثيمنياألقمار الصناعية يف رؤية اهلاللالعتماد على ال جيوز ا

  حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهالل .٩

جيـــوز اســـتعمال املراصـــد الفلكيـــة لرؤيـــة اهلــــالل كالـــدربيل وهـــو املنظـــار املقـــرِّب، ولكنـــه لــــيس 

ة، وهــو اختيـار ابــن بــاز، فإنــه يُعمـل �ــذه الرؤيـ ،بواجـب، فلــو رأى اهلـالل عربهــا مـن يُوثَــُق بـه

  .وابن عثيمني، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وهو قرار جممع الفقه اإلسالمي

  الحساب الفلكي .١٠

ال جيـوز العمــل باحلســاب الفلكـي، وال االعتمــاد عليــه يف إثبــات دخـول رمضــان، وأمجــع أهــل 

  . تيميةوابن  ،العلم على ذلك، وممن نقل اإلمجاع اجلصاص، وابن رشد، والقرطيب

  حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة .١١

يبـاح اإلفطـار للمسـافر ولـو كـان سـفره بوســائل النقـل املرحيـة، سـواء وجـد مشـقة أو مل جيــدها، 

  . وقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن تيمية

  حكم شرب الدخان أثناء الصوم .١٢

  .باتفاق الفقهاءشرب الدخان املعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا 

  حكم الفصد وأخذ الدم للتحليل وغيره .١٣

  : الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتربع، اختلف فيه أهل العلم على قولني

 ،ال يفسد الصوم؛ بناًء علـى مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن عـدم الفطـر باحلجامـة :القول األول

  . وإن كان األوىل تأخري ذلك إىل الليل، وهو اختيار ابن باز

 يفســد الصــوم، وهــو أحــد الــوجهني يف مــذهب احلنابلــة، واختــاره ابــن تيميــة،: القــول الثــاني

علـى احلجامـة، وعـدم فسـاده بتحليــل  ابالفصـد والتـربع قياًسـاختـار ابـن عثيمـني فسـاد الصـوم و 

   .الدم

  حكم الحقنة الشرجية .١٤

طائفـٍة من احتقن وهو صائم فال يفسد صومه، وقـد ذهـب إىل ذلـك أهـل الظـاهر، وهـو قـول 
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مـن املالكيـة، والقاضـي حسـني مـن الشـافعية، وبــه قـال احلسـن بـن صـاحل، واختـاره ابـن تيميــة، 

  .وابن عثيمني

من اخلالف، فقد ذهب اجلمهور إىل أنه يفطر  احلقن إىل الليل لكان أفضل؛ خروجً ولو أخر ا

  . بذلك

  القطرة في األنف .١٥

فسـد الصـوم، وقـد ذهـب إىل ذلــك ي، اسـتعمال القطـرة يف األنـف يف �ـار رمضـان أو الســعوط

  .مجهور أهل العلم من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  الغسيل الكلوي .١٦

فإنه يفطر بذلك، وهذا قول  ابن باز، واللجنة  ،من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت

  .الدائمة

  بخَّاخ الربو .١٧

رجح ذلك ابن باز، وابـن عثيمـني، استعمال خباخ الربو يف �ار رمضان ال يفسد الصوم، وقد 

وغريمهــــا، وذهــــب إليــــه أكثــــر ا�تمعــــني يف النــــدوة الفقهيــــة الطبيــــة التاســــعة التابعــــة للمنظمــــة 

   .)م١٩٩٧سنة (اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت 

  األقراص التي توضع تحت اللسان .١٨

 وضــعها بوقــتٍ عــالج بعــض األزمـات القلبيــة، وهـي متــتص مباشــرة بعـد سـتخدم لت هـي أقــراصٌ 

من هذه  قصري، وحيملها الدم إىل القلب، فتوقف أزماته املفاجئة، وال يدخل إىل اجلوف شيءٌ 

  .األقراص

ممـا يتحلـل منهـا، وهـذا مـا ذهـب  ايفسـد الصـوم بشـرط أال يبتلـع شـيئً  تناول هذه األقراص الو 

  .وقرره جممع الفقه اإلسالمي باإلمجاع، إليه ابن باز

  غاز األكسجين .١٩

ل غـــــاز األكســــجني يف التـــــنفس ال يفســــد الصـــــيام، وذهــــب إىل ذلـــــك جممــــع الفقـــــه اســــتعما

  .اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته العاشرة
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  اإلبرة العالجية غير المغذية .٢٠

سواء كانت احلقنة يف العضل أو الوريد أو حتت  ،استعمال احلقنة غري املغذية ال يفسد الصوم

لك ابن باز، وابن عثيمـني، وغريمهـا، وهـو مـن قـرارات ا�مـع الفقهـي، اجللد، وقد ذهب إىل ذ

  .وفتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت

  اإلبرة الوريدية المغذية .٢١

اســتعمال احلقــن الوريديــة املغذيــة يفســد الصــيام، وهــو قــول ابــن بــاز وابــن عثيمــني، وهــو مــن 

  .لدائمةقرارات ا�مع الفقهي، وفتاوى اللجنة ا

  )اللبوس(التحاميل  .٢٢

يف �ــار رمضــان ال يفســد الصــوم، وهــو مقتضــى مــذهب أهــل ) اللبــوس(اســتعمال التحاميــل 

الظــاهر، ومجاعــة مــن املالكيــة، وإليــه ذهــب ابــن عثيمــني، وأكثــر ا�تمعــني يف النــدوة الفقهيـــة 

  .الطبية التاسعة التابعة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت

القثطرة، أو المنظار، أو إدخـال دواء، أو محلـول لغسـل المثانـة، أو مـادة إدخال  .٢٣

  تساعد على وضوح األشعة

ن فإنـه ال يفطـر، وهـو مـذهب مجهـور أهـل العلـم مـ اا أو دهنً إذا أدخل الصائم يف إحليله مائعً 

  .احلنفية، واملالكية، واحلنابلة

اء، أو حملول لغسل املثانة، أو مادة وال يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو املنظار، أو إدخال دو 

  .تساعد على وضوح األشعة، وهذا ما قرره جممع الفقه اإلسالمي

  التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة األشعة وغير ذلك .٢٤

وهو ، وضخ صبغة األشعة ،للصيام، وكذلك التحاميل املهبلية التقطري يف فرج املرأة غري مفسدٍ 

  .ما قرره جممع الفقه اإلسالمي

  .فقد أثبت الطب احلديث أنه ال منفذ بني اجلهاز التناسلي للمرأة وبني اجلهاز اهلضمي

  حكم استعمال الصائم معجوَن األسنان .٢٥

وهـو قـول  جيوز أن يستعمل الصائم معجون األسنان، لكن ينبغي احلذر من نفاذه إىل احللـق؛
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  .ابن عثيمني، وذهب إىل هذا جممع الفقه اإلسالميو ، ابن باز

  استعمال قطرة العين .٢٦

يباح للصائم استعمال قطرة العني، وقـد ذهـب إىل ذلـك احلنفيـة، والشـافعية، وهـو اختيـار ابـن 

  .عثيمني، وابن باز

  استعمال قطرة األذن .٢٧

  .يباح للصائم استعمال قطرة األذن، واختاره ابن حزم، وابن عثيمني، وابن باز

 :غسول األذن .٢٨

  ،أفطـر الصـائم نفـذ إىل احللـق، وابتلعـهفـإن  ،مـن املـاء درٍ علـى قَـ، الغسـولهـذا حيتوي  غالًبا ما

 أما إن مل يصل شيءٌ  ،، فإن املاء يصل إىل احللق واحلالة هذهة مثًال الطبلة خمرقكما لو كانت 

  .، وهو ما قرَّره جممع الفقه اإلسالميإىل احللق فال يفطر

 والمراهم الدهانات  .٢٩

جممــع  وابــن عثيمــني، وهــو مــا قــرَّرهختــاره ابــن تيميــة، امــا وهــذا ، ال تفطــر، الــدهانات واملــراهم

  .الفقه اإلسالمي

 ذوق الطعام عند الحاجة .٣٠

 ،أو مقدار ملوحته ،كمعرفة استواء الطعام  ،أو املصلحة ،يباح للصائم ذوق الطعام عند احلاجة

ـ ،الختبــاره ؛أو عنـد شـرائه أو يغسـل فمــه، أو يـدلك لسـانه، وهــذا  ،ه بعــد ذلـكبشـرط أن ميجَّ

  .  واحلنابلة، مذهب مجهور أهل العلم من احلنفية، والشافعية
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  الفهرس

  ١  ..........................  إذا أفطر الصائم مث أقلعت الطائرة به، فرأى الشمس مل تغرب

هــل العــربة للصــائم برؤيــة الشــمس وهــو يف الطــائرة أم بــدخول وقــت اإلفطــار يف البلــد القريــب 

  ١  ...............................................................  منها أو احملاذي هلا؟

  ١  ..........................................  وقت الفطر يف البالد اليت يطول فيها النهار

كيفية حتديـد بدايـة اإلمسـاك و�ايتـه يف الـبالد الـيت ال يتعاقـب فيهـا الليـل والنهـار خـالل أربـٍع 

  ١  ....................................................................  وعشرين ساعة

  ٢  .................................  حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج

  ٢  ....... حكم تناول املرأة حبوب منع احليض من أجل أن تصوم الشهر كامًال دون انقطاع

  ٢  ............................................................  اتفاق املطالع واختالفها

  ٣  ..................................  االعتماد على األقمار الصناعية يف رؤية اهلاللحكم 

  ٣  ..........................................  حكم استعمال املراصد الفلكية لرؤية اهلالل

  ٣  ..................................................................  احلساب الفلكي

  ٣  ................................. كان سفره بوسائل النقل املرحيةحكم فطر املسافر إذا  

  ٣  ....................................................  حكم شرب الدخان أثناء الصوم

  ٣  ..............................................  حكم الفصد وأخذ الدم للتحليل وغريه

  ٣  ..............................................................  حكم احلقنة الشرجية

  ٤  ..................................................................  القطرة يف األنف

  ٤  ...................................................................  الغسيل الكلوي

  ٤  ........................................................................  خبَّاخ الربو

  ٤  ....................................................  األقراص اليت توضع حتت اللسان
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  ٤  ...................................................................  غاز األكسجني

  ٥  ......................................................... املغذيةاإلبرة العالجية غري 

  ٥  ..............................................................  اإلبرة الوريدية املغذية

  ٥  ................................................................  )اللبوس(التحاميل 

أو املنظــار، أو إدخــال دواء، أو حملــول لغســل املثانــة، أو مــادة تســاعد علــى إدخــال القثطــرة، 

  ٥  ....................................................................  وضوح األشعة

  ٥  ...................  األشعة وغري ذلكالتقطري يف فرج املرأة والتحاميل املهبلية وضخ صبغة 

  ٥  .............................................  حكم استعمال الصائم معجوَن األسنان

  ٦  ...............................................................  استعمال قطرة العني

  ٦  ..............................................................  استعمال قطرة األذن

  ٦  ....................................................................  :غسول األذن

  ٦  .................................................................  الدهانات واملراهم

  ٦  ...........................................................  ذوق الطعام عند احلاجة

 


