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استفاده از پيچکاری انزولين در رمضان
حکم اسالمی ھمين است که  :استعمال پيچکاری انزولين  ،برای مريضان شکر که در زير پوست به عمل می آيد ،به
ھيچ وجه  ،روزه را باطل نمی سازد  ،از طرف ديگر پيچکاری انزولين  ،از جملۀ پيچکاری خوراک و نوشيدنی نيست
و به معنای خوردن و نوشيدن ھم نيست .
اء اگرمريض ديابت از پيچکاری انزولين در طول روز جھت مداوای مريضی خويش استفاده کند ،روزه اش باطل
بن ً
نمی گردد و قضای روزه نيز برآن واجب نيست .
استفاده از ساير امپول ھا در رمضان:
قبل از ھمه بايد گفت که تزريق پيچکاری به سه نوع صورت می گيرد :
 -١تزريق در زير پوست )  ( subcutaneous-s.cمعموالً برای پيچکاری انزولين استفاده می شود .
 -٢تزريق در داخل عضله )( intramuscular-i.m
 -٣تزريق در داخل رگ يا وريد )(intravenou s- i.v
مراکز دار االفتاء کشور ھای اسالمی واز جمله علمای شھير جھان اسالم ھريک شيخ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن باز و
عالم شھير کشور عربستان وشيخ محمد بن صالح العثيمين طی فتوای شرعی گفته اند:
پيچکاری در زير پوست )  (subcutaneous-s.cو داخل عضله ) (intramuscular-i.mشامل خوردن و يا
آشاميدن نبوده و به مثابۀ خوردن و آشاميدن به حساب نمی آيد  ،بنابراين ھر دو نوع پيچکاری روزه را باطل نمیکند.
ولی در مورد پيچکاری که در رگ يا وريد ) (intravenou s- i.vبه عمل می آيد  ،علماء در اين نوع پيچکاری
به چند دسته تقسيم گرديده اند .
دستۀ اول :
دستۀ اول از علماء بدين امرمعتقد اند که اين نوع از پيچکاری ،روزه را باطل میکند .از آنجمله می توان از شيخ
سعدی ،شيخ عبدالعزيز بن عبدﷲ ابن باز ،وشيخ ابن عثيمين و مجمع فقه اسالمی
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استدالل می آورند که پيچکاری رگ يا وريد درحکم مشابھات به خوردن وآشاميدن است و انسان را از خوردن و
آشاميدن بینياز میسازد.
دستۀ دوم :
دستۀ دوم علماء بدين نظر اند که پيچکاری رک يا وريد روزه را باطل نمی سازد  ،زيرا چيزی از طريق آن به مجاری
طبيعی معده نمیرسد و به فرض رسيدن آن به معده ،اين کار از طريق منافذ انجام میگيرد و اين منافذ نه شکم ھستند و
نه در حکم آن میباشند تا اين که بگوئيم چيزی وارد شکم شخص شده است.
نتيجه وحکم دقيق اسالمی :
درمورد پيچکاری وريد ويا رک حکم دقيق اسالمی ھمين است که اين نوع از پيچکاری  ،روزه را باطل می سازد ،
زيرا برای باطل کردن روزه دخول به شکم شرط نيست ،بلکه حصول تغذيه برای بدن از ھر طريقی که باشد روزه را
باطل میکند.
يادداشت ضروری :
پيچکاری که از راه رک و يا وريد غرض بيھوشی ) Anesthesia:انستزی( مورد استفاده قرار می گيرد  ،روزه را
باطل نمی سازد .
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