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احکام مريض در رمضان
٣
استعمال تابليت غرض جلوگيری ازعادت ماھانه :
برخی از خواھران غرض جلوگيری ازعادت ماھانه در ماه مبارک رمضان واين که روزه بگيرند ودر ختم تراويح
اشتراک نمايند ،تابليت ھای مخصوصی راغرض دفع خونريزی استفاده مینمايند .
به اين تعداد از خواھران بايد گفت  :پروردگار با عظمت ما حيض را برای دختران آدم قرار داده است وبرای اين
دورۀ ماھانه حکمی  ،طوری که فوقاً بدان اشاره نموديم مقرر داشته است  ،پس زنانی که که دورۀ حيض و نفاس
وعادت ماھانه باشد ،بايد از گرفتن روزه اجتناب کنند و نبايد با خوردن تابليت ھا و استفاده از وسايل ديگر که فطرت
خلقت را بر ھم زند ،پناه ببرند .
زيرا اين عمل از يک طرف ضرر برای سالمتی جسمی زنان به بار می آورد  ،واز طرف ديگر ھيچ ثوابی از گرفتن
روزه نصيب شان نمیگردد .زيرا اين عمل سوء راضی نشدن زنھا به روند طبيعی خلقت خويش را نشان می دھد .
خواھران متدين !
ھمچنان قابل ياد آوری می دانم که استفادۀ زن از تابليت ھائی که مانع از حيض می شوند ،در دين مقدس اسالم کدام
ّ
مضر نباشند؛ واز طرف ديگر  ،اين عمل بايد با اجازۀ
مانع شرعی ندارد .به شرطی که برای سالمتی و تندرستی زن
شوھرش صورت گيرد .
ّ
مضر بوده
ولی طب امروزی بدين باور است که اين کار برای سالمتی زنان بی نھايت

و مشخص است که خون

ّ
مضر خواھد بود.
حيض ،امری طبيعی است و ھر گاه از امر طبيعی جلوگيری شود ،قطعا ً برای بدن
ھمچنين اين قرصھا باعث میشوند تا عادت قاعدگی دچار اختالل و تغيير شود و زن درمورد نماز و ھمخوابی با
ھمسرش دچار شک و ترديد گردد .
برای يک زن مسلمان  ،شايسته آن خواھد بود که به تقدير الھی راضی باشند؛ در احاديت متبرکه آمده است که در سال
پيامبرصلی ﱠ
َﱠ
وسلم نزد عائشه آمد ،در حالی که عائشه گريه می کرد -عائشه برای ادای عمره
حجة الوداع
عليه َ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
وآلهِ َ َ ﱠ َ
پيامبرصلی ﱠ
َﱠ
نفست؟ « »چه شده تو را! شايد حيض شده ای«؟
احرام بسته بود-
لعلک َ ِ ْ ِ
لک َ َ ﱠ ِ
وسلم فرمودَ »:ما َ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه ِ َ َ ﱠ َ
کتبهُ ﱠ
پيامبرصلی ﱠ
َﱠ
ﷲُ َ َ
وسلم فرمودَ َ »:
گفت :بله؛
آدم « »اين چيزی است که خداوند برای
ھذا َ ْ ٌ
شیء َ َ َ
علی َ َ ِ
عليه َ ِ ِ
ﷲُ َ َ ْ ِ
بنات َ َ
وآله َ َ ﱠ َ
زنان مقدور نموده است« ) البخاری )(٣٠٥و أطراف فی ) ،(٢٩٤و مسلم )(١٢١١
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پس بھتر است زنان صبر نمايند و اگر روزه گرفتن و نماز خواندن برای آنھا به سبب حيض مشکل است ،اما دروازۀ
ذکر باز است ،پس به ذکر و تسبيح خدا بپردازند و صدقه بدھند و با کردار و گفتار به مردم نيکی کنند و اين از بھترين
اعمال است.
ديابت يا مريض شکردر رمضان
خوانندۀ محترم !
مريضی شکر يا )ديابت ( ازجمله مريضی ھائی است که :به علت ناتوانی بدن در توليد يا مصرف انسولين به وجود
می ايد .
انسولين ماده ای است که در بدن توسط لوزالمعده توليد می گردد و باعث میشود قند يا به عبارتی مھمترين منبع
انرژی بدن مورد استفاده قرار گيرد.
انواع مريضی شکر )ديابت (
مرض شکر يا ديابت بر دونوع است :
 -١نوع اول مريضی شکر عبارت از آن است که شخصی مبتال به آن الزم است جھت ادامۀ حيات خود ،انسولين در
بدن خويش پيچکاری کند .اين نوع مريضی شکرمعموالً در بين اطفال وجوانان زياد به وجود میآيد .
 -٢نوع دوم مريضی شکر مريضی است که در کالن ساالن  ،به خصوص اشخاص سنين  ٤٠ديده میشود .اين نوع
از مرض شکر معموالً با رژيم غذائی  ،فعاليت جسمی ) سپورت ( ويا گرفتن دوای شکر ،تحت کنترول می آيد  ،ولی
در برخی از انسانھا در اين سن وسال ضرورت به پيچکاری انزولين نيز ديده میشود.
در ديابت نوع دوم چه اتفاقی رخ می دھد؟
در شخص مبتال به اين نوع ديابت ،سلول ھای بدن حساسيت الزم نسبت به ھورمون انسولين را ندارند و پس از مدتی
لوزالمعده نيز در توليد انسولين به مقدار کافی ،مشکل پيدا می کند .بدون وجود حساسيت الزم به انسولين يا در صورت
کمبود ترشح انسولين ،بدن نمی تواند قند موجود در خون را به داخل سلول حرکت دھد؛ بنابراين قند خون باال می رود و
افزايش قند خون سبب پيدايش مشکالتی در فرد مبتال می گردد.
عالمت ھا و نشانه ھای ديابت نوع دوم چيست؟
اين نوع ديابت معموالً به آھستگی پيشرفت می کند .عالمت ھای اصلی آن پر ادراری ،تشنگی بيش از حد ،کاھش وزن
قابل توجه ،افزايش اشتھا و خستگی زودرس و شديد است .عالمت ھا و نشانه ھای ديگر عبارتند از:
 عفونت ھای مکرر دھان ،پوست ،ناحيۀ تناسلی يا مثانه ضعف بينائی سوزش ،گزگز وسوزنگ شدن انگشتان دستھا يا پاھا خشکی و خارش پوست اين عالمت ھا ممکن است خفيف باشند به طوری که فرد متوجه آنھا نگردد.در سالمندان گاھی اين عالمتھا فقط به سن باال نسبت داده میشود و تشخيص ديابت به تأخير میافتد .نکتۀ قابل توجه به
خصوص در کشور ما افغانستان اين است که بيش از نيمی از مبتاليان به ديابت ازمريضی خود بی خبراند واصالً نمی
دانند که مرض شکر چيست !
مسؤوليت مريض شکر در ماه مبارک رمضان :
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طوريکه قبالً ياد آور شديم در اين ھيچ جای شک نيست که مريضی شکر از جملۀ امراض مزمن و يکی از امراضی
است که اگر برايش دقت وتوجه الزم به عمل نيايد خطرات جدی را در سالمتی انسان به بار می آورد  ،مرض شکر از
امراضی به حساب می آيد که در صورت پيشرفته شدن اين مرض در وجود انسان برانجام بعضی از عبادات تاثير می
گذارد؛ از جمله طھارت  ،نماز و روزه ،چرا که روزۀ انسان را در طول روز از خوردن و آشاميدن منع می کند ،و
اشخاصی که مبتال به مريضی شکر ) ديابت ( باشد در طول روز نياز به نوشيدن مقدار زيادی آب در اوقات متعدد
دارند .ھمچنين نياز دارند تا مقداری غذا را در اوقات مختلف صرف کند ،و تشنگی شديد گاھی موجب افزايش مريضی
می گردد و ممکن است عوارض جدی در سالمتی وجود انسان دربر داشته باشد.
در صورتی که يک فرد مسلمان واقعا ً در وقت مريضی به مشقت مبتال گردد  ،پروردگار با عظمت ما برای مسلمان
اجازه فرموده تا روزه نگيرد .
يريد ﱠ
أو َ َ
اليسر َ َ
فعدةٌ ِ ْ
»َ َ ْ
سفر َ ِ ﱠ
وال ُ ِ ُ
أخر ُ ِ ُ
العسر«
کان َ ِ ً
ومن َ َ
مريضا َ ْ
بکم ْ ُ ْ َ
بکم ْ ُ ْ َ
أيام ُ َ َ
يريد ِ ُ ُ
ﷲُ ِ ُ ُ
من َ ﱠ ٍ
علی َ َ ٍ
)سورۀ البقرة ( ١٨۵/يعنی :و آن کس که مريض يا در سفر است ،روزھای ديگری را به جای آن ،روزه بگيرد،
خداوند ،آسانی بر شما را میخواھد ،نه سختی بر شما را.
اما با اين وجود مريضی شکر ) ديابتی ( نمی تواند به خاطر داشتن مرض قند روزه نگيرد ،چرا که مريضان مبتال با
شکر نوع دوم به سه نوع تقسيم می شوند :
نوع اول :
مريضانی اند که مبتال به مريضی شکراند ،ولی می توانند با تطبيق پالن )رژيم غذائی منظم وسپورت منظم وفعاليت
ھای جسمی ( بر مريضی خويش غالب شوند و يا به اصطالح آنرا تحت کنترول در آورند و در اصطالح طبی  ،اين
ديابت از نوع خفيف است وحکم شرعی ومکلفيت شرعی برای اين مريضان ھمين است که بايد روزه بگيرند ،چرا که
مريضی شان به حدی نيست که  :روزه گرفتن سالمتی جسمی آنھا را متضرر سازد.
نوع دوم :
نوع دوم مريضان شکر ،مريضانی آند که برای آنھا داروھائی ھمراه با يک پروگرام منظم غذائی مشخص تجويز
میشود تا مقدار قند خون را کاھش دھند.
مريضان کتگوری دوم را میتوان باز ھم بدو گروه دسته بندی نمود .
 -١گروه اول :
گروه اول اين دسته عبارت از مريضانی اند که ضرورت دارند يکبار بايد دوای ضد شکر بگيرند ،بر اين نوع از
مريضان الزم است که بايد روزه بگيرند ،زيرا آنھا می توانند دوای خويش را در فاصله بين مغرب تا قبل از اذان صبح
قرار دھند.
 -٣گروه دوم :
عبارت از مريضانی ھستند که ضرورت دارند در طول روز دو يا سه بار تابليت بگيرند  ،در اين حالت اگر امکان آن
وجود داشته باشد که مصرف آن تابليت ھا به بعد از اذان مغرب و قبل از اذان صبح منقل شود ،بدون آن که زيانی جدی
بر مريض وارد شود ،پس بايد روزه اش را بگيرد ،ولی اگر تأخير در خوردن آن دوا موجب زيان جدی می شود ،او
می تواند روزه نگيرد و در عوض در وقت مناسبی بعد از رمضان که مشکل مريضی اش خفيف گردد ،آن روزھا را
قضاء کند.
برای تشخيص اين موضوع که آيا تأخير در مصرف دوا و قرص زيان آور نيست ،طوری که قبالً ياد اور شديم
الزمست يک دکتور متخصص مسلمان عادل نظر بدھد.
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نوع سوم :
نوع سوم مريضان شکر عبارت از مريضانی ھستند که برای کنترول شکر خود ،در طول روز يک يا دو بار و يا
حتی بيشتر انسولين تزريق کنند.
اگر اين مريضان با تزريق آمپول انسولين از خوردن قرص و ديگر دوا ھا در طول روز بی نياز می گردند ،پس بايد
روزه بگيرند ،زيرا تزريق بيچکاری انسولين باعث باطل شدن روزه نمی شود.
چنانچه علمای ھيأت دائمی افتاء در پاسخ به سؤالی در خصوص حکم تزريق انسولين برای شخص روزه دار ،پاسخ
دادند» :ايرادی ندارد که از آمپول مذکور در طول روز جھت مداوا استفاده کند ،و قضای آنروز بر او واجب نيست
)زيرا روزه اش باطل نمی شود( ،و البته اگر ممکن باشد که در شب استفاده شود و مشقتی در اينحالت بر او ايجاد نمی
شود ،اين بھتر است«» .برای تفصيل موضوع مراجعه شود به بحث فتاوی » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«
« .٢۵٢ / ١٠
اما اگر نياز دارند که بعد از تزريق انسولين ،حتما ً غذا و آب نيز بخورند و بياشامند ،پس می تواند روزه نگيرد ،در
عوض در وقت مناسبی روزه اش را قضاء کند که مشکل او خفيف تر شده باشد.
يادداشت :
آن دسته از مريضان ديابتی که بر اساس تقسيم بندی فوق مشمول رخصت میشوند ،الزمست تا بعد از رمضان در
فرصت مناسبی که اوضاع مريضی آنھا خفيف تر میشود ،روزۀ خود را قضاء کنند .اما اگر مريضی آنھا تا آخر عمر
از حالت شديد به خفيف کاھش نمی يابد و ھمواره مشمول رخصت نگرفتن روزه می مانند ،در آنصورت نيازی نيست تا
روزه ھای رمضان را قضاء کنند ،کافيست تا به جای ھر روز از رمضان ،يک نفر فقير يا مسکين را غذا بدھند ،از
فرموده ﷲ تعالی است:

ھمان غذائی که خود میخورند به او نيز بدھند ،حکم صريح در اين مورد
کان ِ ُ
أخر َ َ َ
أو َ َ
فعدةٌ ﱢ ْ
سفر َ ِ ﱠ
ذين ُ ِ ُ َ
فھو َ ْ ٌ
خير
تطوع َ ْ ً
منکم ﱠ ِ ً
فمن َ َ ﱠ َ
وعلی الﱠ ِ َ
فمن َ َ
مريضا َ ْ
يطيقونهُ ِ ْ َ
أيام ُ َ َ
فدية ٌ َ َ ُ
من َ ﱠ ٍ
خيرا َ ُ َ
طعام ِ ْ ِ ٍ
مسکين َ َ
» ََ
علی َ َ ٍ
ﱠله ُ َ َ
وأن َ ُ ُ ْ
تصوموا َ ْ ٌ
تعلمون« )سورۀ بقره .(١٨۴
کنتم َ ْ َ ُ َ
لکم ِإن ُ ُ ْ
خير ﱠ ُ ْ
يعنی :و ھر کس از شما مريض يا مسافر باشد تعدادی از روزھای ديگر را )روزه بدارد( و بر کسانی که روزه برای
آنھا طاقتفرساست؛ )ھمچون مريضان مزمن ،و پيرمردان و پيرزنان ناتوان( الزم است فديه بدھند :مسکينی را اطعام
کار خيری انجام دھد ،برای او بھتر است؛ و روزه گرفتن برای شما بھتر است اگر بدانيد.
کنند؛ و کسی که
ِ
و میتوانند سی نفر مسکين را به خوردن غذا دعوت کنند و فديه يک ماه را ھمزمان و يا در عرض چند دفعه بدھند.
يادداشت فقھی در مورد پيچکاری انزولين :
حکم اسالم ھمين است که  :استعمال بيچکاری 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 .
امپول وپيچكارى در رمضان
قبل از ھمه بايد گفت که تزريق پيچکاری به سه نوع صورت ميگيرد :
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 -١ترزيق در زير پوست )  ( subcutaneous-s.cمعموالً برای پيچکاری انسولين استفاده میشود .
 -٢ترزيق در داخل عضله )( intramuscular-i.m
 -٣ترزيق 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 که :
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 ھردونوع پيچکاری ھا 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 علما ء بدين امرمعتقد اند که اين نوع از پيچکاری  ،روزه را باطل میکند .از آنجمله می توان از شيخ
سعدی  ،:شيخ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن باز  ،:وشيخ ابن عثيمين و مجمع فقه اسالمی نام برد .اين تعداد از علماء استدالل
میآورند که پيچکاری رگ يا وريد درحکم مشابھات به خوردن وآشاميدن است و انسان را از خوردن و آشاميدن
بینياز میسازد.
دستۀ دوم :
دستۀ دوم علما ء بدين نظر اند که پيچکاری رک يا وريد روزه را باطل نمی سازد  ،زيرا چيزی از آن طريق مجاری
طبيعی به 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 و حکم دقيق اسالمی :
در مورد پيچکاری وريد ويا رک حکم دقيق اسالمی نزد اکثريت از علماء اسالم  ،ھمين است که اين نوع از پيچکاری
،روزه را بصورت مطلق باطل میسازد ،زيرا برای باطل کردن روزه دخول به شکم شرط نيست ،بلکه حصول تغذيه
برای بدن از ھر طريقی که ممکن باشد روزه را باطل میکند.
ادامه دارد
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