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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  »پتوال «صافی محمد والحاج قاضی لعل   )سعيد افغانی( –امين الدين سعيدی داکترالحاج  : تتبع ونگارش

  ٢٠١۵ جون ٢٠

  

  احکام مريض در رمضان

١  

  !حترم  مۀخوانند

 عده از  شود ، بلکه آن در عدم گرفتن روزه پذيرفته نمی حيث عذره  بايد گفت که در شرع اسالمی ھر مرضی بءدر ابتدا

استفاده کند ، که مرض شان به گرفتن روزه ، برای صحت جسمی  دين مقدس د  از رخصت شرعی نتوان مريضان می

 ،  اوضاع جسمانی  انسان را به خطر مواجه سازد ودر به اصطالح گرفتن روزه. شان خطرناک ومضر تمام شود

يايد، در غيرآن شخص موظف است که  ماه بافزايش   دچار مشقت نمايد و يا در تشديد مرض اوًنھايت او را شديدا

  .بگيردروزه مبارک رمضان را 

اده شود ، که روزه ص د مسلمان و عادل تشخيطبيب  و مريضی شخص بايد توسط يک دکتورناگفته نبايد گذاشت که 

تواند تا  شفاء از  صورت می گردد ، در آن  برای شما خطرناک است و موجب تشديد  مريضی اش میًاگرفتن واقع

  .باشد  ديه کفاره نمیأی را که خورده است  قضاء کند، ومکلف به تئروزھا ضی ، روزه نگيريد و سپس آنمري

  : ی خاصی بيان فرموده استئصيل وزيبا با تف )١٨۵  - ١٨٣آيات   ( بقرهۀدر سور رازيرا خدای متعال حکم اين ھدايت

َياأيھا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون«  َ َ َ َُ َّ ُ ُ ُ ُ َُ ْ َّْ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ُ ُِّ ُّ ٍأياما معدودات)١٨٣(َ َ ُ ْ َّ ً َّ ُفمن كان منكم  ۚ◌ َ ِ َ َ َ َ

َمريضا أو عل َ ْ َ ً ِ َى سفر فعدة من أيام أخرَّ ََ ُ ٍ َّ َ ْ ِّ ٌ َّ ِ َ ٍَ ٍوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ۚ◌ ٰ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ٌ ْ ُ َُ ُ َ ََّ َ ُفمن تطوع خيرا فھو خير له ۖ◌ َ َُّ ٌ ْ َْ َ ََ َ ًَ َ َّ َ َوأن  ۚ◌ َ َ
ْتصوموا خير لكم ُ َّ ٌ ْ َ َُ َإن كنتم تعلمون ۖ◌ ُ ُ َ ُْ َ ْ ُ ِ    «  

ھيز  بودن نيز فرض گـرديده بود تا پركه پيش از شما ه  بر كسانيروزه بر شما فر ض گرديــده چنانچ! منانؤاى مـ(

 را در بر كنيد ، روزه در روزه ھاى  شمرده   شده واندك بر  شما فرض گردانيده شده ، پس  اخلعت  تقو كار شويد و

 روز ھــاى  را  در ھر كدام از شما  كه مريض  ويا در سفر  باشد برايش  رواست  كه روزه  را  بخورد وقضاٮى آن

  يك ۀ خوراك  يك روزۀبر آيند فديه است  به انداز  آن  مـى ۀكه  به مشقت  زياد از عھد بر كساني ديگر بياورد و

ھر كه بـه خوشى  ورضاى  خود در فديه افزودى به عمل آرد وبيش از يك نفر  مسكين  را سير  سازد  مسكين، و

  .)دانيد    شما  بھتر  است اگر  ميبرايش  بھتر  است روزه ،  گرفتن  تان براى 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :امـراض انواع  

 اربعه گفته اند که مريض حق ندارد روزه اش را بخورد مگر آنکه مريضی اش  ۀجمھور علمای مذاھب از جمله ائم

  .  دشديد باش

  منظور ازمريضی شديد چيست ؟

  . مريضی شخص  به سبب روزه گرفتن افزايش يابد-١

  .خير افتدأ  به سبب روزه گرفتن به توصحت يابی مريض ء شفا-٢

 روزه گرفتن موجب مشقت و سختی زيادی بر وی شود، ھرچند که مريضی اش را افزايش ندھد يا شفايش را به -٣

  .ندازدخير نيأت

  .  نيز مشمول اين حکم و رخصت دانسته اند،ء کسی را که به سبب روزه گرفتن دچار مرضی گردد ھمچنين علما-۴

مريضی که خوردن روزه برايش جايز است؛ مريضی  است که مرض شديدی دارد که با «:  هللا گفتهةمابن قدامه رح

صحيح؛ کسی که می ترسد ) یأھمچنين بر طبق ر(و .. ترسد که بھبودی او دير شود روزه گرفتن شدت می يابد و يا می

  ).۴/۴٠٣) (المغنی(  .»..به سبب روزه گرفتن مريض  شود

  :  و زيلعی گفته

يعنی در حکم مريض (خاطر روزه گرفتن مريض شود، او ھمانند مريض است ه صحيح آنست؛ کسی که بترسد ب«

  ).١/٣٣٣) (تبيين الحقائق( .»)است

  : هللا گفتهةامام نووی رحم

و اين زمانی است که ... ی روزه گرفتن ندارد و اميد بھبودی در وی می رود الزم نيست روزه بگيردئمريضی که توانا«

ی برسد که ئبه جا) اين سختی(نشده که خاطر روزه گرفتن بر وی وارد شود، و مشروط ه ت و سختی ظاھری بمشق

شرط جواز روزه نگرفتن اينست که به سبب روزه به او : گفته اند) شافعيه(روزه گرفتن ممکن نباشد، بلکه اصحاب ما 

  . )۶/٢۶١(»  المجموع« .»در وی رود) مشقت(مشقتی وارد گردد که احتمال آن 

 گفته اند که برای ھر مريضی جايز است که روزه نگيرد، ھرچند که به سبب روزه گرفتن به وی ءو بعضی از علما

 هللا ۀچنانکه امام نووی رحم. را مرود دانسته اند  آنءتکليف ومشقتی وارد نيايد، ولی اين قول شاذ است و جمھور علما

  : گفته

خاطر روزه گرفتن مشقتی بر او وارد نمی شود برايش جايز نيست که ه ی که ببدون اختالف نزد ما مرض ساده ا« 

  ).۶/٢۶١(المجموع  . ( »روزه اش را بخورد

  :  هللا می گويدةشيخ ابن عثيمين رحم

ثر نمی شود، مانند سرماخوردگی خفيف، يا سردرد خفيف، و درد دندان، و ھمانند آنھا؛ أمريضی که با روزه گرفتن مت«

  :  می گويندءايز نيست که روزه نگيرد، ھرچند که بعضی از علمابرای وی ج

ًومن کان مريضا «تدليل آيه ب ِ َ ََ َ ْ اين (حکم : يمئگو است که روزه نگيرد، اما ما میبرای او جايز )  ١٨۵/سوره البقرة(  » َ

، اما اگر )کاسته شودو از سختی وی (معلول به علتی است و آن اين است که روزه نگرفتن به او سودی برساند ) تآي

الشرح  .(»ثر نمی شود برای وی جايز نيست روزه اش را بخورد و روزه بر او واجب استأمت) خاطر مريضیه ب(

  ) ۶/٣۵٢(الممتع 
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  داكتر  معالج  متدين  جواز  دانسته  ۀكه خوردن   روزه  را به  توصيی  دينی امراضی  وعلماءمفسران ، فقھابه نظر 

  :عبارتند از 

 ، امراض روانى ،  كه انسان  به گرفتن  روزه  از حالت  نورمال  ه ئیراض سل ،  امراض  صدرى ، امراض معدام(

 اگر شخصى  فقط بــه اساس وھم  وخيال خود  كه گويا  روزه او...)  وغيره امراض خطرناك ومضر . گردد خارج می

رده  ونه دكتور  متخصص ه  آن را   تجربه  ھم  نكك دھد ، در حالی را مريض  مى سازد  ويا مريضى اور افزايش می

  .را ھم  بپردازد  آنۀكفاريش مشوره  داده  روزه نگيرد  گنھگار بوده   وبايد متدين برا

داکتر معالج متدين در مورد ضرر مرض برای مريض توصيه  نمايد ودر   که مريض اند ،یھمچنان برای زنان

دارد که بعد از   خويش را اعالن میقت حکمی صحيحو  است و يا متشخيص  مرض که آيا  مرضش مزمن ، دائم

  شود درھنگام روزه بر او تطبيق می داکتر معالج  احكام مريض ۀتوصي

  

   استنتاج کلی در مورد  احكام مريض در ماه  رمضان

داکتر  ، و اگر گرفتن روزه بر مسلمان بنابر مريضی  سخت شود ، وگرفتن روزه موجب افزايش مريضی اش ، شود-

 را افزايش مي دھد و  معالج و مسلمان كه تشخيصش درست باشد به او بگويد كه روزه برايش ضرر داشته و دردش

جان او را به خطر مي اندازد؛ در اين صورت اگر مرضش مزمن و دائم باشد پس مي تواند روزه نگيرد و در مقابل ھر 

  .خوراك بدھد و قضاي روزه بر او الزم نيست)  يك و نيم كيلوًاتقريب( نصف صاع ۀروز به يك مسكين به انداز

 پيدا ء اگر نوع مرضی مزمن و دائم نبوده  نيازى به خوراك دادن مسكين نيست بلكه بايد صبر كند تا از آن مرض شفا-

   . روزه اش را بگيرد یكند و سپس قضا

 كه روزه یباشد و آن شخص در بدل ھر روز مي اگرداکتر معالج متدين تشخيص کرده  بود كه مرضش مزمن و دائم -

داده، ولى برفرض بر طرف شدن مريضی  و بازگشت سالمتي، در آن صورت سال  گرفته يك مسكين را خوراك می نمی

آنھا را پرداخت كرده است بر او الزم ۀ  كه افطار كرده است و كفار آينده را بايد روزه بگيريد و قضاي سالھاي گذشته

   .نيست

راك يك مسكين برابر است با نصف صاع از خوراك معمولى كه در شھرش رايج است، مانند خرما، برنج، و و خو

  (.1.5Kgs) يك كيلو و نصف ًغيره، و نصف صاع برابر است با تقريبا

   :ند مذاھب اربعه گتگوری ھای مريض را به شکل ذيل جمعبندی نموده اۀ از جمله ائمءجمھور علما

  .بب روزه گرفتن افزايش يابد مريضی که  به س-١

  .خير افتدأ شفاي مريض  به سبب روزه گرفتن به ت-٢

 روزه گرفتن موجب مشقت و سختي زيادي بر وي شود، ھرچند که مريضی اش را افزايش ندھد يا شفايش را به -٣

  .خير نيندازدأت

  .اين حکم و رخصت دانسته اندشود نيز مشمول   کسي را که به سبب روزه گرفتن دچار مرضی میء ھمچنين علما-۴

  

  :شيخ بن عثيمين تعريف مريض نزد 

  :خويش   افراد مريض را در رمضان چنين فورمولبندی نموده است ) ١١١صفحه ( فتاوایشيخ بن عثيمن  در 

  :شود بايد بدانيم که مريض به دو دسته تقسيم می«

  :قسم اول
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شوند، پس اين حکمش ھمان است که  تی که زود رفع میقر مريضی که اميد درمانش وجود دارد، مانند مرضھای م

َفمن کان منکم مريضا أو علی سفر فعدة من أيام أخر « : خداوند فرمودند ََ ُ ٍ َّ َ َْ ِّ ٌ َُّ ِ َّ َِ َ ٍَ ٰ َ َ َْ ً ِ َ  ھر  پس«: ، يعنی)١٨۴آيه  :سوره البقره  (» َ

، پس فقط بايد » ديگر  از روزھای ار آن شم )گرفتن   روزه بر وی( است   الزم يا در سفر باشد پسمريض  از شما  کس

 و اگر اين مرض کمی به طول انجاميد و قبل از درمان بميرد  را بگيرد) قضاء (ۀ يابد و سپس روزءصبر کند تا شفا

ھيچ چيزی بر او نيست، زيرا خداوند قضاء را بر او در روزھای ديگری واجب کرده ولی او قبل از ادراک آن روزھا 

  .ی نداردئقضا) ًطبيعتا(مانند کسی است که در ماه شعبان قبل از رمضان بميرد، که درگذشت، و اين 

  :قسم دوم

و مرض شکر و شبيه آن امراض مزمن که )  رده گ( و مرض کليه – مرض مزمن باشد مانند سرطان ، و العياذ با 

توانند  روزه را افطار کنند و در مقابل ھر   اند میء که به اين امراض مبتالیمريضان اميد به تداويش وجود نداشته باشد،

گيرند و در  دھد، مانند پيرمرد و پيرزنی که طاقت گرفتن روزه را ندارند و روزه را نمی روز يک مسکين را غذا می

  : فرمايد  و دليلش  حکم پروردگار است که می دھند مقابل آن ھر روز يک مسکين را غذا می

َوعلی ٱلذين يطيقون«  ُ ِ ُِ َ ََّ َ ٍه فدية طعام مسکينَ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ٌ ْ فرساست   طاقت   روزه  که و بر کسانی«: ، يعنی)١٨۴  تآي:سوره البقره ( » ُ

  ، زنان  کھنسال  پيرمردان  راندارند، چون  آن  و تحمل کنند و تاب  می  تحمل  دشواری  را به  روزه که بر کسانی: يعنی(

  . بينواست  يک  به دادن  از خوراک   عبارت  که  است یا فديه )  بر اينان باردار ومريضان مزمن، پس

 

   :احکام شيخوخت ويـا كبر سن در رمضان 

به اساس اين حكم الھى   . كه توانمندى گرفتن  روزه  را از دست داده  باشند آنعده از مسلماناني. كبر سن  بدين معنى است

كه به زحمت مي توانند روزه بگيرند فديه اي كه طعام يك  پيران كھن سال » وعلى  الذين يطيقونه فدية طعام مسكين«

   .مسكين باشد واجب است

را به ) اطاقه  (ۀبه معني خيلي به زحمت و با صرف تمام قدرت كاري را انجام دادن است، و عرب وقتي كلم) اطاقه(

 ناراحتي و مشقت فراوان  ضعف خود رسيده باشد ومتحملۀكار مي برد، كه قدرت انسان در انجام كاري به آخرين درج

  .گردد

توانند روزه بگيرند، مانند اشخا ص پيرو  كساني ھستند كه با مشقت فراوان می) يطيقونه(  شريفه منظور از ت در اين آي

ي ھستند كه اميد به ئاز كار افتاده و انسانھاي بسيار ضعيف و الغر ، و زنان شيرده به اطفال ، وزنان حامله، و مريضھا

  بر اين گونه اشخاص ، روزه ًاءور  شديم ، بنآ اين مريضی ھا در فوق ياد زبرخی ااز ن ديگر وجود ندارد که بھبودي آ

جای  ھر روز يك انسان فقير را طعام دھند، طعامي ه  مي توانند روزه نگيرند و ب داردگرفتن برايشان بسيار مشكالت

و وقتي اين فديه را ) معمول ومعرف محل  غذای متداول ،( كند، كه بايد به اندازه اي باشد كه يك انسان معتدل را سير 

   . دادند ديگر قضاي روزه بر آنان واجب نيست

  آن  غير ۀگردد كه به امراض مزمن  كه عالج  دوبار نعده از كسانى  میآھمچنان اين  حكم  پروردگار  شامل  حال  

 توانند  کفاره  دھند  که ھمان  وزه  فرض  نيست در بدل  آن مييعنی  برآنان  گرفتن  ر. گردد ممكن  باشد نيز شامل می

  . گردد  سير  كردن  يک  روزه فرد مسکين  بر او واجب می

«  :   فرمايد ه می کدر شرعيت اسالم  اين عمل نوعی رخصت و آسانگيری از جانب  پروردگار  به شمار می آيد؛ چنان

ُيريد هللا بكم اليسر وال ي ُ َُ َ َ ْ ْ ُ ُ ِ ُ ّ ُ َريد بكم العسرِ ْ ُ ْ ُ ُ ِ ُ   ۀسور) (خواھد و خواھان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي.(  » ِ

    )١٨۵/بقره
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ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج« : و می فرمايد َ َ َ َ َْ ِ ِِ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ و در دين كارھاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته (   » َ

  .)٧٨/  حجۀسور)  ( است 

به انسان پير و کھنسال اجازه داده شده است که  در ماه رمضان روزه نگيرد، ولی به :( می گويد) ضر( ّابن عباس

  .)خاطر ھر روز خوراک يک نفر فقير را بپردازد، و قضای روزه بر او واجب نيست

نھا آو امثال  سالخوردگان ۀ دربارت و بخاری با عبارتی نزديک به اين حديث از ابن عباس روايت نموده است که اين آي

ُوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فھو خير له «: نازل شده است ُ ُ َُّ ٌَّ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ ًَ َ َ ََّ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌَ ْ ُ و بر كساني كه توانائي انجام ( » َ

سختي ، ھمچون پيران ضعيف و مريضان ھميشگي و كارگراني كه سالھای طوالنی  به كارھاي  شاقه و( آن را ندارند 

) گردند اي كه پيوسته به كار سنگين وادار مي  و زندانيان محكوم به اعمال شاقه سنگ اشتغال دارند  مانند استخراج زغال

خورانيد و بايد در برابر   خود ميۀّاز خوراك متوسطي كه به خانواد( ّالزم است كفاره بدھند، و آن خوراك مسكيني است 

( و ھر كه كار خير را پذيرا شود ) واند به طور معتدل مسكيني را سير كند بپردازيد ّھر روزي يك خوراك متوسط كه بت

ايه /   بقرهۀسور(  . ) براي او بھتر است ) ّ فرض ، روزه سنت نيز بگيرد ۀو بر مقدار فديه بيفزايد ، و يا عالوه از روز

:١٨۴(  
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