
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

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

  ٢٠١۵ جون ٢۶

  

  احکام مريض در رمضان
۴  

  :روری يادداشت ض

مورد استفاده قرار )   انستزی Anesthesia:(يا وريد غرض بيھوشی   که از راه رک وی پيچکاري قابل توجه است که 

  .گيرد ، روزه را باطل نمی سازد  می

  

  :انواع بيھوشی 

 :بايد خاطر نشان  ساخت که بيھوشی به چند نوع است 

 : بی حسی جزئی از طريق بينی:اول 

. شودکند و آن ماده بر اعصاب وی تأثير گذاشته و شخص بی حس می گازی را بو میۀريض  يک مادکه در اين حالت م

 . مواد مغذی استحاوی گازی وارد شده به بدن نه وزنی دارد و نه ۀکند زيرا ماداين گونه بی حسی روزه را باطل نمی

 : بی حسی جزئی چينی:دوم 

گيرد که سوزن خالی به مراکز احساس در زير پوست  ترتيب انجام میاين نوع بی حسی به چين منسوب است و به اين

و به دنبال . کندھای موجود را به ترشح مورفين طبيعی که در بدن وجود دارد، تحريک می هشود و نوعی از غدزده می

 .دھدآن مريض  قدرت احساس را از دست می

  .شودکند، زيرا چيزی وارد شکم نمی را باطل نمیکه موضعی باشد و نه کلی، روزه اين گونه نيز به شرط اين

 : بی حسی از طريق توقف جريان خون:سوم 

 جريان خون متوقف شده و برای چند ثانيه مريض  - کند  که سريع تأثير می-به اين ترتيب که به کمک يک داروی گياھی 

 .شودبی حس می

، زيرا چيزی وارد شکم زدسای حس نکند روزه را باطل نمیکه موضعی باشد و تمام بدن را ب اين گونه نيز به شرط اين

 .شودنمی

 : بی حسی کلی:چھارم 
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به آن » بيھوش= مغمی عليه «در مورد بی حسی کلی علماء  اختالف نظر دارند و علمای متقدم نيز در بحث از 

  .ندا هپرداخت

 :در مورد بيھوش گفته شده که دو حالت دارد

 چنين شخصی از ۀدر اين صورت  روز: ی از روز را ھوشيار نباشدا هباشد و ھيچ لحظ شخص تمام روز را بيھوش -١

 .ديدگاه جمھور علماء صحيح نيست

» يدع طعامه وشھوته من أجلی«: فرمايد کهزير پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در يک حديث قدسی از هللا تعالی  نقل می

  .کندمن رھا میرا به خاطر ) و اشتھايش(طعام و شھوت : ... يعنی

ًچون بيھوش بوده و اصال قدرت تصميم گيری  ، به خاطر هللا  روزه گرفته: توان گفتدر حالی که در مورد بيھوش نمی

 .ندارد

 .علماء در اين باره اختالف نظر دارند: شخص تمام روز را بيھوش نباشد -٢

ش صحيح است و امام احمد و امام شافعی بر اين ا ه ديدگاه صحيح اين است که اگر بخشی از روز را به ھوش بيايد، روز

 .ندا هرأی بود

 .داند چنين شخصی را به طور مطلق باطل میۀروز امام مالک،

 :گويدامام ابوحنيفه می

  .باشدش صحيح میا هنموده و روز نيت به ھوش آيد، تجديد) از وسط آسمان(اگر قبل از زوال آفتاب  

کند، برای بخشی از ی که امام  ابوحنيفه از آن صحبت میا هست است زيرا نيت روزرأی امام احمد و امام شافعی در

 .روز خواھد بود

  

 استعمال دوا زير زبان برای مريضان قلب

، ی ناگھانی قلب زير زبان می گيرندھا هآنعده از مريضان قلبی که  تابليت   برای مداوای حمل: قبل از ھمه بايد گفت

شده و خون آنھا را به قلب ) بدن( ، زير ، به مجرد گذاشتن اين تابليت   در زير زبان ، جذب  شان باطل نمی گرددۀروز

  .يابدورد ، ودرد قلب  بھبود می آعمل میه  ناگھانی قلب جلوگيری بۀاز حمل ،رساند و در نتيجهمی

 است زيرا آنھا در دھان جذب شده و به دار جايز هکنند و استفاده ار آنھا برای روز اين تابليت ھا  روزه را باطل نمیًاءبن

 . روزه نيستندۀرسند بنابراين باطل کنندشکم نمی

  

 در رمضان) اسپری تنفسی(

  .ی استئ آب، اکسيژن و بعضی از مواد داروی متشکل ازئمحتوای يک مايع دارو:  رت است ازاسپری تنفسی عبا

ر، علمای معاصر اسالمی در مورد  آن اختالف نظر طل کننده روزه است ياخي با ھائی سپریچنينکه  در مورد اين

 :دارند

  :ديدگاه اول

شيخ عبدالعزيز بن : ھستند، از جمله)اسپری تنفسی(گروھی از علماء قائل به عدم بطالن روزه توسط اين کپسول ھای 

 .باز، شيخ محمد عثيمين، شيخ عبدهللا بن جبرين و ھئيت دائمی افتاء

 :دھندچندين دليل ارائه میاين گروه برای ديدگاه خود 

  :الف

آب انداختن به (و استنشاق ) گردانيدن آب در دھان و غرغره کردن آن(تواند مضمضه  به اجماع علماء، روزه دار می
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ماند و به ھمراه بذاق ولعب آن در دھان باقی می ۀکند، در حالی که با مضمضه کردن آب، مقداری از باقيماند) بينی

  . شودیدھان وارد معده م

توان آن را بر آب اندک رسد، اندک است و میآنچه که از طريق کپسول تنگی نفس نيز به مری و از آنجا به معده می

 .باقيمانده از مضمضه قياس کرد

 ميلی ليتر است و اين مقدار خيلی ناچيز بود، و بر آب باقيمانده ۵/٠ی در ھر کپسول ئحجم مايع دارو :که توضيح اين

 .قابل قياس استاز مضمضه 

  :ب

بنابراين اصل بر صحت روزه و   دخول چيزی از کپسول تنگی نفس به معده، يقينی نبوده و بلکه محل ترديد است،

 .شودباشد زيرا يقين با شک زايل نمیآن توسط اين کپسول می عدم ابطال

  :ج

خون برای ) مقداری(به سان گرفتن  استفاده از اين کپسول به مثابه خوردن و يا آشاميدن چيزی نيست و بلکه 

شود و به مثابه تغذيه  مراد آمپولی است که به پوست و يا ماھيچه تزريق می(آزمايش و يا شبيه آمپول غيرمغذی است 

 ).شود نيست و در مقابل آن تزريق در رگ وجود دارد که تغذيه محسوب می

  :د

با اين وجود، بنابر قول راجح استفاده از آن برای . ستی ائيمياک ۀويند که سواک مشتمل بر ھشت مادگ پزشکان می

ی به ئرسيدن مايع دارو. معده بديھی استدار به طور مطلق جايز است در حالی که رسيدن مقداری از آن مواد به  روزه

 .ال استؤمعده نيز در حکم س

  :ديدگاه دوم

در صورت : گوينددانند و میر ممنوع میگروه ديگری از علماء استفاده از کپسول تنگی نفس را برای روزه دا

 . نمايدءاش را قضا ًاضطرار بايد از آن استفاده کند و بعدا روزه

محتوای کپسول از طريق دھان به معده : ورند  آاين گروه برای اثبات نظريات وفتاوی حکمی خويش استدالل می

 .کندرسد و لذا روزه را باطل میمی

به فرض رسيدن محتوای کپسول به معده، اين مقدار رسيده خيلی ناچيز بوده و  حتی: در جواب ايشان بايد گفت

  . آب مضمضه قياس کرد و لذا ديدگاه اول راجح استۀتوان آن را بر باقيماندمی

  

 استعمال  قطره چکان ھا دررمضان

مه ، ملحم باب از  سرو) وقطره چشم  از قبيل قطره چکان گوش ، ، قطره چگان  بينی (ھا    استعمال قطره چکان

  .اينک در ذيل به تفصيل ھرکدم شان می پردازيم . رود  شمار میه عات مھمی در ماه مبارک رمضان بوموض

  

  قطره چکان بينی

  : روزه را باطل می سازد يا خير علماء اسالمی به دو دسته تقسيم گرديده اند آيا درموردقطره چکان بينی که

 : اول ۀدست

گردد که در آن  ی حکم صادر نموده اند که با استعمال قطره چکان بينی روزه باطل میئی فتواگروپ اول از علماء ط

 .تواند از شيخ ابن باز وشيخ ابن عثمين نام برد  جمله می
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ند که پيامبر صلی هللا عليه ا هاين تعداد از علما ء  در اثبات  فتوای خويش  به حديث مرفوع لقيط بن صبره استدالل کرد

ًوبالغ فی االستنشاق إال أن تکون صائما«: فرمودهوسلم   در استنشاق مبالغه و زياده روی کن مگر وقتی که : يعنی» َّ

 .یا هروز

 بينی برای شخص ۀکند که بينی به معده راه دارد و در اين صورت استعمال قطراين حديث به صورت ضمنی بيان می

 .دار ممنوع است هروز

باشد زيرا متضمن نھی از دخول چيز اندک نيز می ،سلم  از مبالغه و زياده روی در استنشاقنھی پيامبر صلی هللا عليه و

  .شودحتی در صورت زياده روی در استنشاق نيز مقدار ناچيزی از آن وارد بدن می

 : دوم ۀدست

  . کندباطل نمی قطره چکان بينی روزه را  ی قرار دارند که طی فتوای خويش حکم فرموده اند که ئ دوم علماۀدردست

ند زيرا مقدار بسيار ناچيزی از اين قطره به معده ا هقائالن به اين قول قطره بينی را بر باقيمانده مضمضه قياس نمود

رسد که از  سانتی متر مکعب بوده و تازه از اين حجم نيز مقدار خيلی ناچيزی به معده می٠٦/٠حجم اين قطره . رسدمی

 .شودآن چشم پوشی می

 بينی محل ترديد است، بنابراين اصل، صحت روزه ۀوه اصل بر صحت روزه است و بطالن روزه توسط قطربه عال

 .ھر دو ديدگاه مستدل و قوی ھستند.   شودباشد زيرا يقين با شک زايل نمیمی

  

 قطره چگان گوش  

ث نموده ودر مورد در ماه مبارک بح» تداوی از طريق ريختن  آب در گوش  مريض « علمای پيشين در مورد  

 :نظريات  اجتھادات فقھی خويش را بيان داشته اند 

ريختن قطره در گوش با فرمايند که  از جمله  جمھور علماء  در مورد قطره چکان گوش در ماه مبارک رمضان می

 .گردد  روزه باطل می

 .گردد  باطل می وقتی  به مغز برسد روزه : گويندھا میحنبلی

 قطره چکان  گويد که  اندلسی در مورد قطره چگان گوش می ابن حزم فقھی شھير جھان اسالمی شيخ  در مقابل عالم و

  .رسدرسد و صرف  به منفذھای پوست مینمی سازد زيرا قطره چکان گوش به مغز نمیگوش روزه را باطل 

د که مايعی از گوش به مغز ی بين گوش و مغز وجود ندارئمجرا که طب امروزه اين را به اثابت رسانيده که  طوری

 .برسد مگر صماخ گوش پاره شود

 .کندقطره چکان گوش روزه را باطل نمی ی  صحيح ھمين است که أپس ر

  

 :يادداشت 

يابد يعنی قطره چکان در صورتی که صماخ گوش پاره شود، مداوا از طريق گوش حکم مداوا از طريق بينی را می

 .داشت که حکم آن گذشتگوش حکم قطره چکان بينی را خواھد 

  

 کننده گوش داروی پاک
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که صماخ گوش پاره شده باشد   گوش حکم قطره چکان گوش رادارد ، مگر اينۀداروی پاک کنند: قابل تذکر است که 

لت مقدار زيادی از اين ماده  گوش پاره شده باشد ، در اين حاخکه صما در صورتی:فرمايند  که علماء در مورد می

 .گردد و لذا روزه باطل می شود  خل  بدن  میدا)  ی ئدوا(

  .تواند دو حالت را داشته باشد  گوش میخفرمايند، پارگی صما ولی برای تشريح بيشتر علماء اسالم می

  :الف

  .کننده گوش روزه را باطل نمی سازد  داروی پاک: اگر صماخ گوش سالم باشد، حکم اسالمی ھمين است که

  :ب

شده باشد، حکم اسالمی طوريکه در فوق متذکر شديم  ھمين است که استعمال ، اين دارو ھا ولی اگر صماخ گوش پاره 

 .شود کند، چون مقدار زيادی از آن وارد بدن می روزه را باطل می

 


