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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

Using Valved Holding Chambers While Fasting:  
Principles of Invalidation and Its Application on Imperceptible 

Aerosolized Droplets 

Introduction 

Asthma is an incurable obstructive lung disease1 that makes it hard to breathe due to the 

narrowing of the airways in the lungs.2 About 15% of the US population suffers from asthma, and 

more than 25 million people control their conditions using an inhaled medication, which is one of 

the most complicated drug therapies to self-administer.3 This presents a challenge to Muslim 

asthma patients who cannot fast without abstaining from such inhaled medication, as they need to 

understand whether the usage of an inhaler invalidates the fast. 

While inhalers exist in many forms and with various types of spacers, this resolution focuses 

specifically on the implications on one’s fast by using a Pressurized Metered-Dose Inhaler (pMDI) 

with a Valved Holding Chamber (VHC). 

Valved Holding Chambers 

Valved Holding Chambers (VHCs) are one of the most effective methods to ensure minimal 

oropharyngeal deposition, reducing deposition by two orders of magnitude.4 VHCs attach to an 

inhaler and trap the aerosol-cloud through its one-way valve until the patient inhales, retaining the 

large aerosol particles within the holding chamber.  

The efficacy of VHCs lies in overcoming the hurdle of hand-breath coordination in inhalers.5 70-

90% of patients cannot coordinate the pressing of the inhaler and their inhalation correctly, and a 

delay of half a second reduces lung deposition down to 20%,6 resulting in 80% of the emitted 

inhaler dosage depositing within the oropharynx.7 Other research studies suggest only 9% of the 

dose deposits in the lung with normal inhaler usage.8 The following diagram illustrates the 



 

Page 2 of 16 

 

difference between an inhaler usage with and without a spacer; note the difference in medication 

deposited to the oropharyngeal region and the stomach.9 

 

VHCs decrease oropharyngeal deposition by 80-90%,10 and the AeroChamber VHC documents an 

oropharyngeal deposition of just 4%.11 For a 2.5mg dose, it calculates to 0.1mg deposition, an 

amount so small that one cannot even compare to the amount of leftover water in the mouth post 

rinsing. Furthermore, a “significant” amount of medicine is further removed by immediately 

rinsing and gargling after using the VHC.12 

While the minimal oropharyngeal deposition holds medical benefits, its impact on the fast requires 

analysis. Additionally, a mechanism of potential consequence in VHCs pertains to its trapping any 

liquid and large aerosolized particles such that the inhaled contents become imperceptible. Before 

analyzing these two aspects of VHCs, one must first understand the principles that determine the 

invalidation of fasts.  

Principles of Invalidation 

A fast breaks if something of consequence13 enters the body in ṣūra (outward appearance) and/or 

maʿnā (effect).14 Ṣūra entails entrance into the mouth and swallowing; if something reaches the 

lower part of the throat (ḥalq)15 via the nose or the ear, it does not constitute ṣūra.16 Maʿnā 

requires that the item reaching the lower part of the throat must nourish or provide satisfaction to 

the body.17 Hence, the invalidation of a fast occurs in one of three ways: 

1. Ṣūra only, such as swallowing date pits since it does not nourish or satisfy the body but still 

entered via the mouth;  
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2. Maʿnā only, such as swallowing water sniffed through the nose since it did not enter via the 

mouth but still nourishes the body; or 

3. Ṣūra and maʿnā, such as drinking water since it entered via the mouth and nourishes the 

body. 

Note that the above discussion omits details not pertinent to VHCs.18 

Ruling on VHCs 

Given the principles on ṣūra and maʿnā, the scholars differ on its application to VHCs and the 

resulting outcome. According to one group of scholars, VHCs do not invalidate the fast because 

the imperceptible aerosolized particles do not constitute objects of consequence.19 Hence, neither 

ṣūra nor maʿnā applies to them. They argue that the jurists stated that the smell of perfume in the 

wind or on the mustache (if applied there) does not invalidate one’s fast since this is not a collected 

essence (jawhar muttaṣil), unlike smoke. Although the inhaled contents from a VHC are liquid 

droplets in the air as opposed to a pure gas, this group of scholars concludes that the jurists based 

their rulings on perceptibility, not on what requires additional assistance to ascertain.  

According to another group of scholars, VHCs invalidate the fast based on their argument that the 

issue of inhaling imperceptible contents pertains to whether it constitutes ṣura. Even if one 

accepted that inhaling imperceptible contents does not constitute ṣūra, they argue, the knowledge 

of aerosolized medicine reaching the lower part of the throat constitutes maʿnā.20 The changing of 

the state of the medicine into aerosolized particles and from perceptible to imperceptible does not 

negate the fact that liquid particles of medicine still reach the lungs and traverse past the lower part 

of the throat.21  

The arguments by both groups render the issue of oropharyngeal deposition inconsequential. 

According to the first group, the imperceptible oropharyngeal deposition shares the same ruling as 

the inhaled imperceptible aerosolized particles, while according to the second group, the 

invalidation of the fast from the inhaled contents makes the issue of the oropharyngeal deposition 

moot.   

Conclusion 

While both arguments hold merit in whether the inhalation of imperceptible aerosolized 

medication invalidates the fast from the aspect of ṣūra, the knowledge of liquid droplets of 

medicine intentionally entered into the mouth and traversing the lower part of the throat demands 
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the invalidation of the fast from at least the aspect of maʿnā. Hence, VHCs are not a viable option 

while fasting. 

Finally, asthmatic patients who cannot fast due to their health conditions should remain confident 

that Allah هلالج لج will grant them their full reward on account of the sincerity of their intentions and by 

accepting the compensation (fidya) they offer instead. 

And Allah knows best.   
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  يفطره   ما   جوفه   أدخل  أي] الصائم  أكل  فإن[ 13

  )العلمية  ؛ ١٥/ ٢: يفسده  ال   وما   الصوم   يفسد   ما   �ب الصوم،  كتاب   الفائق،  النهر(

(قوله أو بقي بلل يف فيه بعد املضمضة) جعله يف الفتح والبدائع شبيه دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة على 

عدم إمكان التحرز عنه، وينبغي اشرتاط البصق بعد مج املاء الختالط املاء �لبصاق، فال خيرج مبجرد املج نعم ال 

بلل ورطوبة ال ميكن التحرز عنه وعلى ما قلنا ينبغي أن حيمل قوله يف   يشرتط املبالغة يف البصق؛ ألن الباقي بعده جمرد 
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  البزازية إذا بقي بعد املضمضة ماء فابتلعه �لبزاق مل يفطر لتعذر االحرتاز فتأمل. 

  دار الفكر)   ؛٣٩٦/ ٢(رد احملتار، كتاب الصوم، �ب ما يفسد الصوم وما ال يفسده: 

 إىل  املفطر  لوصول   يفطر  أن   والقياس   ] يفطر  ال [ لصومه ذاكر  وهو  ]�بذ  أو   دخان  أو غبار حلقه  يف   دخل   وإن[

 االحرتاز   يستطاع  ال   الفم أطبق  إذا  فإنه  عنه   االمتناع  على  يقدر  ال أنه  االستحسان  وجه  ،به  يتغذى   ال كان   وإن   جوفه

  املضمضة   بعد  فيه  يف تبقى  كبلل  فصار  األنف   من   الدخول   عن

 ) العريب  الرتاث  إحياء  دار؛  ١/٢٤٥(جممع األ�ر، كتاب الصوم، �ب موجب الفساد: 

 معىن   وال  صورة  ال الفطر  يوجد   مل   ألنه] عليه  شيء   فال  ذاكر   وهو  ذ�ب   حلقه  دخل  صائم[

  ) العلمية  ؛٢٣٣ ص:  والكفارة  القضاء  يوجب  ما  �ب   الصوم،  كتاب  الشهيد،  للصدر  الصغري  اجلامع  شرح(

 ذلك  �ن:  يقول  ال وأحد  ريقه مع   حلقه  ذلك  بعد   تدخل  مث  بلة   فمه  يف   يبقى   فإنه  متضمض  إذا  الصائم  أن ترى  أال 

   يفطره

  )؛ دار املعرفة١٤٢\٣: املبسوط للسرخسي، كتاب الصوم(

   قلنا  ملا  صومه   يفسد  ال فيه  يف اجتمع   الذي  البزاق ابتلع   أو  البزاق  مع وابتلعه  املضمضة  بعد  بلل   بقي  لو  وكذلك 

 ) العلمية  ؛ ٣٥٣\١: الصوم  كتاب   الفقهاء،  حتفة (

 رأسه  أو وجهه  على   املاء  ويصب وضوء،  لغري   يتمضمض   أن للصائم  يكره  كان   أنه  حنيفة أيب  عن   ز�د بن  احلسن  وروى

 على   ويصب   املاء  يف يستنقع   �ن  �ساً   يرى   ال   أنه   يوسف  أيب  عن  وروى .  بلسانه  شيئاً   يذوق  أو املاء  يف يستنقع   أو

 �خذ  وبه  وجهه  رأسه

  ) أسعد   مطبعة   ؛ ٥٤  ص: آخره  إىل  الصائم  متضمض  الصوم،   �ب   املسائل،  عيون(

 أيب  عند   للتربد  واالغتسال  وضوء  لغري   واالستنشاق  املضمضة  وال  املبتل  �لثوب  التلفف  وال  احلجامة،   تكره  ال وكذا

 الربهان  يف   كذا  يكره  حنيفة  أبو  وقال   يفىت   وبه   يوسف

  )العربية  الكتب  إحياء ؛١/٢٠٨: الصوم  كتاب  احلكام،  درر   على   الشرنباليل  حاشية(

ووجهه أن ما دون احلمصة يسري يبقى بني األسنان عادة، فال ميكن االحرتاز عنه، مبنزلة الريق، فيشبه الناسي، وال 

سي وقال زفر: عليه كذلك قدر احلمصة فإن بقاء بني األسنان غري معتاد، فيمكن االحرتاز عنه، فال يلحقه �لنا
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القضاء والكفارة. وجه قوله: إنه أكل ما هو مأكول يف نفسه، إال أنه متغري؛ فأشبه اللحم املننت. ولنا: أنه أكل ما ال 

 يؤكل عادة، إذ ال يقصد به الغذاء وال الدواء

 ؛ العلمية) ٢/٦٠٠(بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل أركان الصوم: 

وكذا إذا دخل الذ�ب أو الدخان أو الغبار حلقه، أو بقي بلل يف فيه بعد املضمضة، وابتلعه مع الريق...أو ابتلع ما 

بني أسنانه ما دون احلمصة، أو خرج الدم من بني أسنانه، ودخل حلقه...أو دخل حلقه قطرة أو قطرات من 

ويكره له ذلك، وال �س به للمطبخي، وملن أراد شراء  دموعه...مل يفسد يف الكل...وإن ذاق شيئا بفمه، مل يفطر، 

شيء، فيذوقه ليعرف جودته ورداءته. ولو مضغ العلك املعجون ال يفطره، ويكره. وكذا يكره للمرأة. متضغ لصبيها 

  الطعام إذا كان له منه بد. 

ا يوجب القضاء (احلاوي القدسي، كتاب الصوم، �ب ما يفسد الصوم، وما ال يفسده، وما يوجب القضاء وم 

  ؛ دار النوادر) ٣١٤ –  ١/٣١٣والكفارة: 

مل يفطره ملا قلنا، وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد املضمضة يف   – ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة يف حلقه  

ي بني أسنانه شيء فابتلعه ذكر يف "اجلامع قفمه مع البزاق، أو ابتلع البزاق الذي اجتمع يف فمه ملا ذكر�. ولو ب

 الصغري": أنه ال يفسد صومه 

 ؛ العلمية) ٢/٥٩٧(بدائع الصنائع، كتاب الصوم، فصل أركان الصوم: 

(قال): وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئا، ومل يدخل حلقه مل يفطر؛ ألن الفطر بوصول شيء إىل جوفه، ومل يوجد والفم 

  يف حكم الظاهر. أال ترى أن الصائم يتمضمض فال يضره ذلك

  ؛ دار املعرفة)٩٣/ ٣(املبسوط للسرخسي، كتاب الصوم: 

ن اخلارج وابتلعها من غري مضغ أفطر واختلفوا يف وجوب الكفارة ولو ابتلع مسسمة بني أسنانه ال يفطر وإن تناوهلا م

  واملختار أ�ا جتب وإن مضغها مل يفطر أل�ا تتالشى وال تصل إىل حلقه 

  ؛ العلمية) ١/٣٤٠(اجلوهرة النرية، كتاب الصوم، مطلب يف مفسدات الصوم : 

د، وال يفسد صومه لعدم الفطر صورة ومعىن للفسا  الصوم  (قوله وكره ذوق شيء، ومضغه بال عذر) ملا فيه من تعريض

وقيد بقوله بال ذكر ألن الذوق بعذر ال يكره كما قال يف اخلانية فيمن كان زوجها سيئ اخللق أو سيدها ال �س �ن 
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 تذوق بلسا�ا 

  ؛ العلمية) ٢/٤٨٩(البحر الرائق، كتاب الصوم، : 

 أن   له   أفتكره :  قلت.  �م  وصومه ذلك،  يفطره   ال: الق   حلقه؟  يدخله   وال  بلسانه  الشيء  يذوق   الصائم  أرأيت :  قلت

  نعم :  قال  هذا؟ من لشيء  نفسه   يعرض

  ) حزم  ابن  دار  ؛ ١٦٧\ ٢:الصوم  كتاب   للشيباين،  األصل(

 حكم يف والفم  يوجد  ومل   جوفه،   إىل  شيء  بوصول   الفطر ألن   يفطر؛   مل   حلقه  يدخل   ومل شيئا،  بلسانه   الصائم  ذاق  وإذا

 أن   �من   ال  ألنه  هذا؛   من  لشيء  نفسه   يعرض  أن له  ويكره  ذلك  يضره   فال  يتمضمض   الصائم  أن ترى  أال .  الظاهر

 يقع   أن يوشك  احلمى   حول  رتع   فمن :  وسّلم  عليه   هللا  صلى  قال  احلمى   حول  فيحوم   فمه  أدخله   ما  بعد   حلقه  يدخل

    فيه

  ) املعرفة  دار   ؛٩٣\٣: الصوم  كتاب   للسرخسي،  املبسوط(

م: (فلو أكل ابتداء) ش: (أي لو أكل مسسمة من اخلارج م: يفسد صومه) ش: أل�ا من جنس ما يؤكل ويتغذى به، 

كذا يف "فتاوى الولواجلية" هذا إذا مل ميضغها م: (ولو مضغها ال يفسد صومه أل�ا تتالشى) ش: وكذا لو مضغ حبة 

فه، ألنه يصري �بعا لريقه، ولو ابتلع ريقه ال يفسد إلمجاع حنطة ال يفسد صومه، أل�ا تلتزق �سنانه فال تصل إىل جو 

  األمة 

 ؛ العلمية) ٤٩ –  ٤٨/ ٤(البناية، كتاب الصوم، �ب ما يوجب القضاء والكفارة: 

وإذا ابتلع مسسمة كانت بني أسنانه ال يفسد صومه، وإن تناوهلا من اخلارج إن مضغها ال يفسد صومه إال إن جيد 

 تلعها كذلك يفسد صومه طعمه يف حلقه، فإن اب

 ؛ إدارة القران) ٣/٣٤٩(احمليط الربهاين، كتاب الصوم، الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما ال يفسد: 

  قال أبو نصر الدبوسي إذا أراد أن يبتلعه بغري ريق فهو كثري وإن مل ميكنه ذلك بغري استعانة �لبزاق فهو قليل 

  ؛ العلمية)٤٨/ ٤اء والكفارة: (البناية، كتاب الصوم، �ب ما يوجب القض 

ولو عمل عمل األبريسم فأدخل اإلبريسم يف فمه فخرجت فيه خضرة الصبغ أو صفرته أو محرته فاختلط �لريق فصار 

  الريق أمحر أو أخضر، فابتلع الريق وهو ذاكر لصومه يفسد كذا يف "اخلالصة" 

 (املرجع السابق) 
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 كالقطرة والقطرتني وحنو ذلك ال يفسد صومه ألنه ال ميكن االحرتاز عنه الدموع إذا دخل فم الصائم إن كان قليال

وإن كان كثريا حىت وجد ملوحته يف مجيع فمه فاجتمع شيء كثري وابتلعه يفسد صومه ألنه ميكن االحرتاز عنه وكذلك 

  اجلواب يف عرق الوجه لو دخل فم الصائم 

؛ ٢٢٠-٢١٧/ ١ما يفسد صومه وفيما ال يفسد صومه اخل:  (الفتاوى الولواجلية، كتاب الصوم، الفصل األول في

 علمية) ال

ما ذكره يف اخلزانة أن دموعه أو عرقه إذا دخل يف حلقه وهو قليل مثل قطرة أو قطرتني ال يفطر وإن كان أكثر حبيث 

 جيد ملوحته يف احللق يفسده 

  بة امداديه)؛ مكت١/٣٢٤(تبني احلقائق، كتاب الصوم، �ب ما يفسد الصوم وما ال يفسده: 

 وهو   الفطر  لصورة   القضاء  وجب   وإمنا   ابتلع   قال  فلذلك  احلصاة   يف ينفعل  ال واملضغ   واالبتالع  املضغ  هو  األكل  14

 أو صورة  املنايف  وجود  ألن  وهذا   البدن  صالح  وهو  معناه  لعدم  عليه  كفارة   وال  الباطن   إىل  اخلارج  من   الشي  إدخال 

  إليهما   تفتقر  والكفارة  العبادة  ألمر  احتياطا   القضاء  إلجياب   يكفي   معىن 

  ) اإلرشاد  مكتبة ؛٥٥١/ ١:  الصوم  كتاب   املستصفى،(

 وال  االبتالع  وهو   اإلفطار  صورة   يوجد  مل   ألنه الصحيح   وهو   يفسد  ال   حممد عند ...ذرعه  الذي   القيء   أي ]  عاد  فلو[

  به   يتداوى  أو به  يتغذى  مما  كان  سواء  اجلوف  إىل  البدن  نفع  فيه  ما  إيصال  وهو ...معناه

  ) الكتب  عامل   دار  ؛ ٦٩- ٦٨/ ٢:  والكفارة   القضاء  يوجب   ما   �ب  الصوم،   كتاب  القدير،  فتح(

 يف خشبة  أدخل ... لو  فيما  فاقتضى   اجلوف   إىل  البدن   صالح  فيه  ما  وصول  معناه  أن  وذكر  االبتالع  صورته   أن  مر وقد 

 لفقدان   الفطر   عدم   فيه  ملبالغته دبره  داخل   إىل  املاء   فوصل  استنجى  أو الداخل  الفرج  يف املرأة  احتشت   أو وغيبها  دبره

 ثبوت   يف خالفا  أعلم ال... لكن  التداوي   أو  التغذية   من   البدن  صالح   فيه  ما  وصول وهو  واملعىن   ظاهر  وهو   الصورة

 ثبوت  من  اختاره   ما تعليل  يف   قاضيخان  اإلمام   عبارة  هو   كما   بصنعه  �إلدخال   الصورة  تفسري   فاألوىل...اإلفطار

 صومه  يفسد  ال أذنه  املاء خاض   إذا قال  حيث   �را  خاض   إذا كما  صنعه  بغري  دخل  إذا ال أذنه املاء  أدخل  إذا  الفساد

 لو  كما   البدن   صالح  فيه  يعترب  فال   بفعله  اجلوف   إىل   موصل ألنه الفساد  هو  والصحيح   فيه  اختلفوا  فيها  املاء   صب   وإن

 القاضي   اختاره   الذي  التفصيل  املاء   يف األصح   أن  ويظهر اإلشكاالت   تندفع   وبه  كالمه   آخر  إىل   وغيبها  خشبة أدخل

 حقيقة  على   وإما ...نفسه   يف   به   ما  معىن   على   إما  الفطر  معىن تفسري  يف الصالح  به  ما  فاعتبار  هذا   فعلى   هللا  رمحه
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  اإلصالح 

  ) ٧٣/ ٢: املرجع السابق(

 ألن  معدوم   وهو   البدن   صالح  �ملعىن   أراد]  والصورة  املعىن   النعدام  صومه   يفسد  ال...دخله  أو املاء  أذنه  يف   أقطر ولو[

  الفم   وهو  املعهود  املنفذ  من  اجلوف  إىل  الوصول  �لصورة  وأراد  ينفع   وال  يضر  األذن  يف يدخل  الذي  املاء

  )احلقانية  ؛٣١٥/ ٤: والكفارة  القضاء  يوجب  ما  �ب  الصوم،   كتاب  البناية،(

 صالح   وهو   الفطر  معىن   لوجود   وحده  للقضاء   موجب   واملسام  الفم  غري   من والدماغ  اجلوف  إىل  الوصول  إن قلنا  وإمنا

 الفطر  صورة   لوجود   كاحلديد  به  يتداوى  وال  به  يتغذى   ال   مما   معناها يف ما  وكذا]  حصاة  ابتلع  أو...[ صورته  وعدم  البدن 

  ناه عم دون   اجلوف  إىل   الفم   من   اإلدخال   وهو

  ) األرقم  دار  ؛٥٧٢- ١/٥٧١: يفسده  ال وفيما الصوم  يفسد  فيما  فصل   الصوم،  كتاب  العناية،  �ب  فتح(

  ) قدميي  ؛٩٣-٩٢  ص: والذ�ئح  الصيد  ابتك  الكتاب،  شرح   يف   اللباب: (انظروا 15

 وهو  نواة  أو حصاة أكل  وإذا...عليه كفارة  وال القضاء  فعليه  متعمدا  فأكل   بفطره   فظن �سيا  رمضان  يف   أكل  رجل[ 16

  معىن  ال صورة   الفطر  لوجود] كذلك  لصومه ذاكر

  ) العلمية  ؛٢٣٥ ص:  والكفارة  القضاء  يوجب  ما  �ب   الصوم،  كتاب  الشهيد،  للصدر  الصغري  اجلامع  شرح(

 فيه  ملا  إيصال  وهو  معناه  وجود لعدم  كفارة   بال  أي]  فقط[  الفطر  صورة  لوجود] قضى...حديدا أو حصاة ابتلع   أو[

  به  يتداوى   أو  به   يتغذى  كان   سواء  اجلوف  إىل  البدن  نفع 

  )العلمية  ؛ ٢٠/ ٢: يفسده  ال   وما   الصوم   يفسد   ما   �ب الصوم،  كتاب   الفائق،  النهر(

 إليه  �لوصول   يتعلق   الذي  واحلد  اخلالصة  يف   قال  فيه  ملبالغته دبره  داخل   إىل  املاء   فوصل  استنجى  لو ما عليه  ويشكل

 يوجد  مل   أنه مع   الصورتني   يف   يفطر   حيث  مر ما  على   وغيبها  خشبة   أدخل   إذا وما  يكون  ما  وقيل احملقنة  قدر  الفساد

 احلقنة  إىل  املاء   إيصال أن   من  ذكروه  ملا   صالحه   فيه  ما   وهو   معناه  وما   االبتالع  وهو  الفطر   صورة   أعين  الفعل  منه

 بصنعه  �إلدخال  تفسريها   واألوىل   اهلداية  يف   كما   �البتالع  الصورة   تفسري  على   مبين  هذا أن   وجوابه  عظيما   داء  يوجب 

 لو كما  البدن   صالح   فيه  يعترب  فال  بفعله  إليه  موصل   �نه  أذنه املاء  �دخال  الفساد  خان   قاضي   اإلمام   به  علل   كما 

  كالمه   خرآ   إىل   وغيبها  خشبة أدخل

  ) ٢٤/ ٢: املرجع السابق(
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 ال ما  بتناول  اجلناية  تتكامل   وال  ومعىن  صورة  اإلمساك  النعدام به  يتداوى  أو   به  يتغذى  ما  بتناول  تتكامل  اجلناية 17

  معىن  ال   صورة   به   ينعدم  اإلمساك   ألن   به   يتداوى  وال  به   يتغذى

 ؛٣/١٤١: الكفارة  دون  القضاء  فيه  جيب وما  والكفارة   القضاء  فيه  جيب  ما   �ب   الصوم،   كتاب   للسرخسي،  املبسوط(

  ) الرتاث  إحياء

 وهو   الفطر  معىن ولوجود دخل  مما  الفطر   وسلم   عليه  هللا صلى  لقوله ]  أفطر  أذنه يف  أقطر أو  استعط   أو احتقن  ومن [

  اجلوف   إىل   البدن  صالح   فيه  ما  وصول

  ) علمية  شركة   ؛٢٢٠/ ١: والكفارة  القضاء  يوجب   ما �ب  الصوم،   كتاب  اهلداية،(

 نفعه  يعود  ما  هو بعضهم  وقال   به  البدن  شهوة  وتنقضي   أكله   إىل  الطبع   مييل   أن   بعضهم قال   التغذي  معىن   يف  واختلفوا

 ال   األول   وعلى  الكفارة جتب  الثاين   القول   فعلى  ابتلعها  مث  أخرجها  مث  لقمة   مضغ   إذا  فيما   وفائدته البدن   إصالح  إىل

  األصح   هو  وهذا   جتب 

 ؛٦٦٥  ص :  الكفارة  به  وجتب  الصوم  به  يفسد   ما   �ب  الصوم،   كتاب  الطحطاوي، حباشية املطبوع  الفالح   مراقي(

  )قدميي

  : املختار الدر  يف   احلصكفي   اإلمام   قال

 نقله   وما  وغريها  دراية  فيه  البدن  صالح   معىن   لوجود   فيكفر  حبيبه  ريق   ومنه  جلوفه  بدنه  صالح   فيه  ما  وصول  والضابط

  النهر  يف   رده   احلدادي   عن  الشرنباليل

  : حاشيته  يف   عابدين   ابن  اإلمام   قال

 وقال به  البطن  شهوة  وتنقضي أكله  إىل  الطبع   مييل  أن   بعضهم  قال   التغذي  معىن  يف اختلفوا  حاشيته  يف   قال   حيث

 على   ال يكفر  الثاين  فعلى  ابتلعها  مث أخرجها  مث  لقمة   مضغ  إذا  فيما   وفائدته البدن   صالح إىل  نفعه   يعود   ما  هو  بعضهم

 اهـ   البطن  شهوة  �ا   وتنقضي الطبع   إليها   ومييل   عقله  تنقص  ورمبا  للبدن، فيها  نفع   ال   ألنه احلشيشة  يف   و�لعكس  األول

 معىن أن   احملققون  ذكره   والذي  حشوا  دواء  أو  قوهلم  يكون  بتقديره  إذ التحقيق  عن  يعيد  إنه النهر  يف وقال ملخصا

 يف املناسب  هو  هذا   األول   القول  يقابل  دواء  أو  غذاء  كونه  من أعم اجلوف  إىل  البدن  صالح  فيه  ما وصول  الفطر

   اهـ   اخلالف  حمل  حتقيق

 معىن يف اخلالف  وقوع  عدم   منه يلزم  ال احملققني  عن   نقله  ما  لكن   التغذي   ال الفطر  معىن  يف اخلالف  أن  وحاصله  أقول

 ومعىن  صورة   �لفطر  إال  جتب  ال   الكفارة   أن   ذكروا  أل�م الفطر   معىن  يف وال  فيه  خالف ال أنه التحقيق  ولكن  التغذي
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 حنو ابتالع  يف جتب  فال  دواء  أو الغذاء  من البدن   به  يصلح   مما  كونه   واملعىن  االبتالع  هو  صورة   الفطر   األكل   ففي

 أ�ا  البدائع   يف وذكر  وغريها  اهلداية  يف   علله   كما   فقط  املعىن   لوجود   االحتقان  حنو   يف   وال   فقط   الصورة   لوجود احلصاة

 اللوزة   أو   اجلوزة  ابتالع  يف   جتب  فال  غريه،   خبالف  الفم  من  جوفه  إىل   التداوي   أو التغذي  به  يقصد   ما  �يصال   جتب 

 دقيق  أو  عجني   أكل  يف   وال   والنواة  كاحلصاة  فصار  أكله  يعتاد  ال   ألنه   معىن   ال   صورة   األكل  لوجود   اليابسة  الصحيحة 

 وكذا  فقط  القضاء  وجب  وإال  وجبت   عادة  يؤكل  مما   كان   إن  شجر  ورق  أكل  ولو   والتداوي  التغذي   به  يقصد  ال   ألنه

 ذكره  كما   وجبت  صديقه  أو  حبيبه  بزاق  ولو   منه   يعاف  مما  ألنه  غريه   بزاق  وكذا  ابتلعه  مث  فمه  من   البزاق  خرج   لو

 اهـ   منها  يعاف   حبال  صارت  أل�ا كفارة   ال أنه  األصح   الليث   أبو  قال   أعادها مث  لقمة  أخرج   ولو  يعافه  ال ألنه  احللواين

   ملخصا

 أو التغذي  قصد  على   عادة  يؤكل   مما   كان   �ن   البدن   صالح  فيه  يكون  ما به  يتغذى   مبا   مرادهم  أن ذلك  من  ويظهر

  التلذذ   أو  التداوي

 ) سعيد   ؛ ٤١٠/ ٢:  يفسد  ال   وما   الصوم   يفسد   ما   �ب   الصوم،   كتاب   احملتار،  رد(

 يف   أقطر   أو احتقن  أو   استعط  �ن  والدبر  واألذن   كاألنف  األصلية  املخارق  من   الدماغ   إىل  أو اجلوف  إىل  وصل   وما  18

 تتابع  إن   مالك   وقال   يفطره  مل   فأنزل  وتفكر امرأة  إىل   نظر   ولو  ... صومه  فسد  الدماغ   إىل  أو  اجلوف   إىل  فوصل  أذنه

 فأشبه  �لنساء  االستمتاع  لعدم  معىن وال  صورة   ال   اجلماع  يوجد  مل أنه  ولنا  كاملباشرة  النظر  يف التتابع   ألن  فطره   نظره

  املباشرة   خبالف  االحتالم

  ) العلمية  ؛٢/٦٠٦:  الصيام  أركان  فصل  الصوم،   كتاب   الصنائع،  بدائع (

 وجد  إذا العطر  وريح  األدوية  طعم  �ن  إشعار ذكر  فيما]...حلقه  دخان   أو...غبار  دخل  أو: [ القهستاين  اإلمام   قال 19

  يفطر  مل  حلقه   يف

  احللق   يف دخول  غري   ألنه]  احللق  يف [  الدخول   من   املنت  يف] ذكر  فيما: [احلاشية  يف آفندي   الدين  فخر  اإلمام   قال

  ) سعيد   ؛٣٦٣ ص :  اإلفساد  موجب  فصل  الصوم،   كتاب   البحرين،  غواص  حاشيته  مع  الرموز   جامع (

 إىل  يصل  ال ألنه يفطر  ال   أنه إال...اإلفطار  �مة  فيه  ألن   العلك   مضغ  يكره   وقيل...غريه أو كان   علكا] شيء  ومضغ[

  طعمه إليه يصل  وإمنا  عينه  اجلوف

  ) األرقم  دار  ؛٥٧٨- ١/٥٧٧: يفسده  ال وفيما الصوم  يفسد  فيما  فصل   الصوم،  كتاب  العناية،  �ب  فتح(
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  : الفالح  مراقي  يف   الشرنباليل  اإلمام   قال

 األكثر  قول   وهو  األصح  يف خنامته  أو  بزاقه  يف  لونه  أو ] حلقه  يف [   الكحل  طعم  أي] طعمه  وجد  ولو   اكتحل   أو[

 والورد  املسك   رائحة  شم للصائم  يكره   ال   أنه اآلتية  الشارب  ودهن   اإلكتحال   مسألة  وتفيد  غريه  أو مطيبا  كان  وسواء

 منه بنوع  خيصوه ومل  وغريه   للمطيب   شامل  وهو  اإلكتحال  يكره   ال   قالوا  فإ�م  الدخان   متصال  جوهرا  يكون  ال مما  وحنوه

  الشارب   دهن  كذا

  : حاشيته  يف   الطحطاوي   اإلمام   قال

  جوهرا يكون   ما   وهو   للمنفي  متثيل]  كالدخان[

  ) قدميي  ؛٦٥٩  ص: الصوم  يفسد   ال   ما  بيان   يف   �ب   الصوم،   كتاب   الفالح،   مراقي على الطحطاوي  حاشية(

  : الفالح  مراقي  يف   الشرنباليل  اإلمام   قال

 الكايف   يف كذا]  حلقه  يف   طعما   هلا   جيد ومل  تالشت   حىت   فمه   خارج   من [ تناوهلا  وقد  قدرها  أي ] مسسمة  مثل مضغ   أو[

  انتهى   مضغه   قليل  كل   يف األصل  فليكن  جدا  حسن   وهذا  الكمال  وقال

  : حاشيته  يف   الطحطاوي   اإلمام   قال

 كل   يف الضابط  أي   األصل وعدمه  احللق  يف الطعم  وجود  أي ]  فليكن[ وعدمه  احللق  يف   الطعم   وجود   اعتبار   أي] وهذا[

  مضغه   قليل

  ) ٦٦٣ ص: املرجع السابق(

  : الفالح  مراقي  يف   الشرنباليل  اإلمام   قال

  الريق  مع اجلوف  إىل  شيء  منه   يصل   ال الذي]  العلك  مضغ[   كره]  و[

  :  حاشيته  يف   الطحطاوي   اإلمام   قال

 من   فهو  اللبان  مضغ  بسبب البول   رائحة منه  يشم  وما   يفسد   فإنه ...شيء  منه  يصل   إذا  أما ]  شيء  منه يصل  ال   الذي [

 جوهره  من ينفصل  ومل رحيه   غري  ماء  يف وضع   إذا والورد  الفضة   لون  تغري  الكريهة  الرائحة  فإن  اجلسم  من ال  الرائحة

  شيء

  ) ٦٧٩  ص :  يستحب  وما  يكره  ال وما للصائم  يكره  فيما   فصل  ،املرجع السابق(

 من   لدخوله   املضمضة  بعد   فمه   يف   بقي   كبلل  فصار  عنه االمتناع  على  قدرته   لعدم ] صنعه  بال   دخان   حلقه  دخل   أو[

 صومه   فسد   اإلدخال   كان   صورة  �ي حلقه  دخا�   بصنعه  أدخل  من   أنه إىل  إشارة   ذكر�  وفيما الفم  أطبق  إذا  األنف
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 أفطر  لصومه   ذاكرا   دخانه  واشتم  نفسه   إىل   فآواه  ببخور  تبخر   من حىت  غريمها  أو  عودا  أو عنربا  دخان   كان   سواء

 الورود  كشم  أنه  يتوهم  وال  له  فلينبه  الناس   من  كثري   عنه  يغفل  مما   وهذا  ودماغه جوفه  املفطر  إدخال  عن   التحرز   إلمكان

  بفعله   جوفه  إىل   وصل  دخان   جوهر   وبني  وشبهه املسك  بريح   تطيب  هواء  بني  الفرق   لوضوح   واملسك   ومائه

  ) قدميي  ؛ ٦٦٠ ص:  الصوم   يفسد   ال ما   بيان  يف   �ب  الصوم،   كتاب  الطحطاوي، حباشية املطبوع  الفالح   مراقي(

 ذاكرا  واشتمه  نفسه   إىل   فآواه  بخور ب  تبخر  لو   حىت  اإلدخال،  كان  صورة  �ي  أي] الدخان  حلقه  أدخل  لو  إنه: [ قوله

 لوضوح  واملسك،  ومائه  الورد  كشم   أنه  يتوهم  وال  الناس،  من  كثري  عنه  يغفل   مما   وهذا  عنه،  التحرز   إلمكان   أفطر لصومه

  إمداد.  بفعله  جوفه   إىل  وصل دخان   جوهر   وبني   وشبهه  املسك  بريح  تطيب  هواء بني  الفرق

  ) سعيد   ؛ ٣٩٥/ ٢:  يفسد  ال   وما   الصوم   يفسد   ما   �ب   الصوم،   كتاب   احملتار،  رد(

  : املختار الدر  يف   احلصكفي   اإلمام   قال

  القبضة   وهو  املسنون  بقدر  كانت   إذا  اللحية  تطويل  أو الزينة  يقصد   مل   إذا] كحل[   ال] و  شارب  دهن [  يكره]  وال [

  : حاشيته  يف   عابدين   ابن  اإلمام   قال

 املسك   رائحة  شم  للصائم  يكره   ال   أنه هذا  من يؤخذ   أنه الباب  أول  اإلمداد  يف وذكر]...وكحل  شارب   دهن   وال [

 ومل وغريه  للمطيب   شامل  وهو  حبال  االكتحال   يكره  ال   قالوا  فإ�م  كالدخان   متصال  جوهرا يكون   ال مما   وحنوه  والورد

  اهـ   الشارب  دهن  وكذا  منه   بنوع  خيصوه 

  ) ٤١٧/ ٢:  للصائم  يكره  فيما   مطلب ،املرجع السابق(

 وصل   دخان  جوهر وبني  وشبهه   املسك   بريح  التطيب  بني  الفرق   لوضوح   واملسك   ومائه الورد  كشم  أنه  يتوهم  وال   وقال

  اإلمداد  يف وحنوه  بفعله   جوفه إىل

  ) خمطوطة ؛/ب٣/٢٣٣: الصوم  يفسد   ما   �ب الصوم،  كتاب  األنوار،  طوالع(

  واشتم  نفسه   إىل   فآواه  ببخور   تبخر  من   إن  حىت   كان  دخان   أي   صومه   فسد   حلقه   الدخان  أدخل  إذا  هذا  فعلى :  قلت

 جوفه املفطر  إدخال  عن  التحرز  إلمكان غريمها  أو  عنربا  أو   عودا  كان   سواء  أفطر لصومه  ذاكرا  حلقه  فأدخله   دخانه

 املسك  بريح  تطيب  هواء بني   الفرق  لوضوح   واملسك  ومائه الورد  كشم  أنه  يتوهم  وال   له  فليتنبه  كثري  عنه  يغفل   مما   وهذا

  . بفعله  جوفه  إىل   وصل  دخان  جوهر وبني  وشبهه

  ) خانه  كتب   حممد  مري  ؛٢٠٢/ ١:  األحكام  غرر   شرح  احلكام  درر   على   الشرنباليل  حاشية(
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 متصال   جوهرا يكون   ال   مما وحنوه   والورد  املسك   رائحة  شم وال  تضعفه   ال اليت   واحلجامة   والكحل   الشارب   دهن   يكره   ال

  كالدخان

  )األوزاعي  اإلمام   مكتبة ؛١٨١  ص: يكره  ال   وما   للصائم  يكره   ما   الصوم،   كتاب   العالئية،  اهلدية(

 وال  املوانع  ارتفاع  مع معترب  وصوال   املعترب   املنفذ  من املعترب  اجلوف   إىل  املفطرات  من   شيء  وصل   إذا  الفطر   حيصل  إمنا

 غري  شيء  أي  معترب  غري  إليه   الواصل  كان  إذا  فطر  فال  املعترب   الواصل  الثالث ...احلمسة  هذه   من شيء  فقد  إذا  فطر

  صومه   يفسد  ال   فإنه  حلقه  يف طعما  هلا   جيد  ومل  ريقه  يف   فتالشت   فمه  خارج   من   مسسمة   مثل مضغ   ولو...مفطر

- ٣/٢٦٤: القضاء  مع الكفارة  به  وجتب   الصوم   به يفسد   ما  �ب   الصوم،  كتاب  الفالح،   مراقي  على   الفتح   منة(

  ) اإلسالمية  البشائر  دار   ؛٢٦٥

 ينايف   ما   وجد ألنه  صومه   فسد  حلقه  يف   املاء   فوقع  تثاءب  أو �ئم  وهو  صب   أو   مكرها حلقه  يف   املاء   صب   وأما  20

  اجلوف   إىل  الغذاء  وصول وهو  الصوم 

  ) العلمية  ؛١/٢٢١: األول   الفصل   الصوم،  كتاب  الولواجلية،  الفتاوى(

 تلزمه  ال  لكن  معىن   آكال  فكان  للبدن   مصلح   هو   ما   البدن  جوف  إىل  وصل   ألنه صومه  يفسد  الفم  يف   الوجور   وأما 

  صورة   األكل   النعدام الكفارة

  ) ٢٢٠/ ١ابق: جع السر امل(

 أكال  فكان  للبدن   مصلح  هو ما البدن   جوف   إىل   وصل  ألنه صومه  يفسد  فإنه  الفم  يف  الوجور  وأما  الولواجلي  وذكر

  صورة   األكل  النعدام  الكفارة   تلزمه   ال   لكن   معىن 

  )رشيدية  ؛٤٨٧/  ٢: يفسده  ال   وما   الصوم   يفسد   ما   �ب الصوم،   كتاب  الرائق،  البحر(

  : الفالح  مراقي  يف   الشرنباليل  اإلمام   قال

 بوجوب  يوسف   أيب   قول   عن احرتاز  وهو ]...األصح  على[  وقوله ]  حلقه  يف   شيء  بصب [  قوله   وفسره]  أوجر  أو[

 والنفع   منعدمة  وهي   الكايف  يف   كما   االبتالع  والصورة  ومعىن  صورة   اإلفطار   موجب   الكفارة  أن الصحيح  وجه  الكفارة

  فقط   القضاء  يوجب  عنها  ا�رد

  :  حاشيته  يف   الطحطاوي   اإلمام   قال

  اجليم  بفتح ]  موجب[   قوله للتصوير  شيء  بصب   قوله  يف   الباء   أن   وأفاد   املصدر  هو  الذي   اإلجيار   فسر  أي ]  إخل وفسره[
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   االبتالع  هي   اليت   الصورة  عن   أي]  عنها  ا�رد[  قوله

  ) قدميي  ؛ ٦٧٢ ص: القضاء  ويوجب   الصوم   يفسد   ما   �ب   الصوم،   كتاب   الفالح،   مراقي على الطحطاوي  حاشية(

 فال  به   العلم  لعدم  ال وقاال  عادة   للوصول   يفطر  اإلمام  فعند  رطبا  الدواء  كان  فإن   وعدمه  الوصول   يف  شك  إذا  وأما 

  اتفاقا   فطر  فال  �بسا  الدواء  كان   إذا ما  خبالف  �لشك  يفطر

 ؛ ٦٧٣-٦٧٢ ص: القضاء  ويوجب   الصوم   يفسد   ما   �ب   الصوم،   كتاب   الفالح،   مراقي على الطحطاوي  حاشية(

  )قدميي

 حيث  من أو  الصورة   حيث  من   اإلفساد   وجد   عذر  بغري أو   بعذر   كان   سواء  اإلفساد  مبطلق  فيتعلق  القضاء  وجوب   أما 

  اجلوف   إىل  اخلارج   من  شيء بوصول  وذلك وجه  كل   من  حرام أو  اإل�حة   شبهة  فيه  املعىن

  ) العلمية  ؛ ١/٣٥٥: الصوم  كتاب   الفقهاء،  حتفة (

Fatāwā Dār al-ʿUlūm Karachi, http://daruliftaa.info/d/darululoomkarachi/fatwa/oUj/ لريهان  -inhaler-

�يم- هروز-اپھب-ورا . Accessed December 13, 2020. 

Darul Iftaa, Jāmiʿat al-ʿUlūm al-Islāmīya Bannorī Town, http:// 

darulifta.info/d/banuritown/fatwa/rqq-روزه- کی- حالت- مي�-ان هيلر/inhalerاستعمال- کر�-. Accessed 

December 13, 2020. 

Darul Iftaa, Jāmiʿat al-ʿUlūm al-Islāmīya Bannorī Town, http:// 

darulifta.info/d/banuritown/fatwa/rkp/ روزے- کی- حالت- مي�-نيبوالئيزر-nebulizer-ان هيلر-�-inhaler-

 .Accessed December 13, 2020 .کےاستعمال- کرن ے - کا -حکم

  والكفارة  القضاء  عليه   كان   حلقه املاء   دخل  حىت  متعمدا رمضان  يف   سكرة   مص  إذا  الصائم 21

  ) القرآن   إدارة ؛ ٣٩٣/ ٢: ١٢٠٠  مسألة  الصوم،  كتاب  واملزيد،  التجنيس(

 يدخل   مما  والفطر   عينه  يدخل  مل  ألنه   يفطر   مل جوفه يف  عينه  يدخل   وال  ميصها   وجعل   اليابس  اإلهليلج  أخذ  إذا  الصائم

  مائعا  كان   وإن   عينه  يدخل   ألنه فطره  �لفانيذ   هذا  فعل   ولو

 ) ٣٧٩- ٢/٣٧٨: ١١٨٠  مسألة  ،املرجع السابق(


