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احکام مريض در رمضان
۵
قطره چکان چشم
علمای متأخر در مورد قطره چکان چشم اختالف نظر دارند که اين خود ناشی از اختالف نظر علمای متقدم در مورد
سرمه است .در مورد سرمه دو ديدگاه وجود دارد.
ديدگاه اول:
سرمه )کشيدن( روزه را باطل نمیکند .علمای مذھب امام ابو حنيفه وعلمای مذھب امام شافعی اين ديدگاه را پذيرفتهاند
و چنين استدالل کردهاند که مجرائی بين چشم و شکم وجود ندارد پس روزه را باطل نمیکند.
ديدگاه دوم:
علمای مذھب امام مالک وعلمای مذھب امام حنبل بدين باور اند که :سرمه )کشيدن( روزه را باطل میکند .و
استداللشان اين است که بين چشم و شکم مجرائی وجود دارد.
و علمای متأخر نيز بر ھمين مبنا اختالف نظر پيدا کردهاند.
ديدگاه اول:
قطره چکان چشم روزه را باطل نمیکند .اين ديدگاه را ابن باز :و ابن عثيمين پذيرفتهاند و چنين استدالل کردهاند که يک
قطره از اين درمان  ٠/٠٦سانتی متر مکعب حجم دارد و ھمۀ اين مقدار نيز به معده نمیرسد ،بلکه در اثنای عبور از
مجرای اشک کل دوا جذب شده و حتی به حلق نمیرسد .و اگر ھم بگوئيم :مقداری از آن به معده میرسد ،باز اين مقدار
به حدی اندک است که مورد چشمپوشی قرار گيرد زيرا مقدار ناچيز مثل آب باقيمانده از مضمضه مورد چشمپوشی واقع
شده است و به عالوه نه دليل منصوصی وجود دارد که اين قطره را باطل کنندۀ روزه بنامد و نه قطره بر باطل
کنندهھای منصوص قابل قياس است.
ديدگاه دوم:
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

قطره چکان چشم بر سرمه قابل قياس است و بنابراين روزه را باطل میکند.
رأی صحيح اين است که قطرۀ چشم روزه را باطل نمیکند .اگر چه طب امروزی ثابت کرده که مجرائی از طريق
بينی ،بين چشم و شکم وجود دارد ،ولی قطره چکان چشم در اثنای عبور از مجرای اشک جذب شده و چيزی از آن به
حلق نمیرسد و بنابراين به معده نمیرسد و حتی اگر ھم برسد آن قدر ناچيز میباشد که بتوان از آن چشمپوشی کرد،
ھمچنان که از آب باقيمانده از مضمضه چشمپوشی شده است.
و قياس آن بر سرمه برای اثبات باطل کننده بودن قطرۀ چشم صحيح نيست ،زيرا ثابت نشده که سرمه روزه را باطل
میکند و حديث روايت شده در اين باره ضعيف است.
اين قياس ،بر چيزی است که خود محل اختالف است .داليل ديدگاه مخالف در اين باره راجح است.
چشم دردی واستعمال سرمه در رمضان
چشم ازمھمترين اعضای بدن است ،ويکی از نعمت ھائی که از جانب پروردگار برای ما انسانھا اعطا گرديده است،
چشم

نسبت به ساير اعضای بدن خيلی حساس

است ،که حفظ ومراقبت آن بر انسان

واجب می باشد .

چشم به دليلی به حيث حساسترين عضو بدن ناميده میشود ،چون پر از گيرندهھای عصبی درد است ،يعنی انتھاھای
بسيار حساس و ظريفی که اين اندام حياتی را محافظت میکنند .وجود اين گيرندهھا باعث میشود که جزئیترين چيزھا،
مثل جريان ھوای سرد ،ھوای خشک وگرم  ،وقلت مايعات عصب ھای موجود در چشم را تحريک کنند وبدين وسيله
پيام درد به مغز با سرعت خاصی ارسال گردد  ،ھمچنان ساير عفونت ھا ،عفونت سينوسھا ،ماھيچهھای مجاور را
ملتھب کرده و باعث ايجاد دردی نبضی و گاھی شديد در پشت حدقهٔ چشم میشود که حرکات سادهٔ کرهٔ چشم را مشکل
میکند .
استعمال سرمه :
در مورد استعمال سرمه  ،غرض تداوی چشم دردی در رمضان ،علماء بدين نظر اند که غرض دفع چشم دردی آگر
سرمه استعمال گردد)اگرچه سياھى سرمه در بلغم ھم ديده شود( روزه را فاسد نمى سازد .
در كتب احاديث آمده است :
كه در ايام ماه مبارك رمضان يكى از صحابه كه از درد چشم سخت مى ناليد نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمد .
وبراى آنحضرت گفت  :كه چشمم سخت درد مي كند اجازه دارم كه سرمه استعمال نمايم  ،انحضرت در جـــوابش
گفت :
بلی تو می توانی سرمه را استعمال نمائى .
ھمچنان در حـديثی از ام المؤمنين عــائشه ) رض ( روايت گرديده  » :أن النبى )ص( اكتحل فى رمضان وھــو صائم
« ) پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم سرمه كرد در رمضان در حالي كه روزه بود )« .رواى حديث ابن ماجه (
ھكذا بايد گفت كه چشم منفذ براى معده نمى باشد .
اگرچه برخی از فقھا به اين نظر اند كه بھتر واحسن است كه استعمال ھمچو اشياء در شب و قبل از سحری
صورت بپذيرد.
قورت کردن بلغم در روزه
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درمورد اين که اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان بلغم خود را قورت کند  ،روزه اش فاسد می شود يا خير ؟ فقھاء
وعلمای اسالم در مورد اختالف رأی دارند  .ولی رأی صحيح آنست که روزه با بلعيدن بلغم باطل نمی شود ،زيرا بلغم
در حکم خوردن و نوشيدن قرار نمی گيرد.
شيخ ابن عثيمين رحمة ﷲ می فرمايد:
» ..وھرگاه علماء اختالف داشتند مرجع )برون رفت از اين اختالف( کتاب و سنت است ،و اگر شک داشتيم در اين که
آيا فالن امر ،عبادت را باطل می کند يا خير؟ اصل بر عدم افساد )آن عبادت( است ،و بر اين مبنا بلعيدن بلغم روزه را
باطل نمی کند.
و مھم آنست:
شخص از بلغم پرھيز کند و سعی نکند که )عمداً( آن را از پائين حلقش به داخل دھانش بياورد ،اما اگر بلغم داخل دھان
شد بايد آن را خارج گرداند چه روزه باشد يا نباشد .اما فاسد شدن روزه )توسط آن( نياز به دليلی دارد که برای انسان
نزد ﷲ عزوجل به عنوان مبطل روزه حجت گردد«.
» برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع الفتاوی « ). (٣۵۶/١٩
شيخ ابن عثيمين می افزايد :
»قول راجح آنست که بلغم روزه را باطل نمی کند حتی اگر داخل دھان گردد و شخص آن را ببلعد ،اما نبايد آن را ببلعد،
زيرا اھل علم )بلعيدن آن را( حرام دانستند ،زيرا بلغم شی ئی کثيف است و شايستۀ انسان نيست که )کثافات( را ببلعد«.
» لقاء الباب المفتوح « لقاء رقم ). (١۵٣
شست و شوی رحم زن در رمضان
موضوع شست و شوی رحم زن در ماه مبارک رمضان از جملۀ موضعاتی است که ھم علمای متقدم و متأخر در بارۀ
حکم اين مسأله بحث نموده اند .
برخی علماء شست وشوی رحم زن را با معاينات مقعدی تشبيه می نمايند  .در ذيل به اختصار نظريات فقھاء جمعبندی
می نمايم :
ديدگاه اول:
مالکیھا و حنبلیھا میگويند :اگر زن مايعی را در فرج بچکاند ،روزهاش باطل نمیشود ،با اين استدالل که مجرائی
فرج زن را به درون شکم وی متصل نمیکند.
ديدگاه دوم:
حنفیھا و شافعیھا میگويند :روزه زن با اين کار باطل میشود ،با اين استدالل که فرج وی به مثانه متصل میباشد.
نظر طب امروزی :
طب امروزی می گويد  :ھيچ منفذی بين آلت تناسلی زن و درون شکم وی وجود ندارد و بر اين اساس استعمال شياف به
نزد آنان روزه را باطل نمی سازد .
حکم بيھوشی در رمضان
afgazad@gmail.com
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قبل از ھمه بايد گفت که بيھوشی نوعی شلی عضالت بدن است که با خواب و بی دردی ھمراه است.
بيھوشی با خواب متفاوت است ،مثالً در خواب اگر برای انسان سر دردی پيدا شود  ،سريع از خواب بيدار می شويد اما
در بيھوشی اگر حتی عضوی از بدن درد ھم ويا ھم برعمق اعصاب فشار ھم بياورند انسان بيھوش دردی را احساس
نخواھد کرد .
درد چيست ؟
اطباء در تعريف درد می نويسند  :درد يک حس ناخوشايند ھمراه با ھيجان)اضطراب(است ،به ھمراه آسيب بافتی.
ھميشه ذھنی است و رابطۀ مستقيمی با حافظه دارد .درد يک مکانيسم دفاعی است.
انواع بيھوشی:
اطباء بيھوشی را به صورت عموم به دونوع تقسيم نموده اند .
اول بيھوشی منطقه ئی :
اين بيھوشی معموالً دربرخی از عمليات ھای جراحی که فقط ھمان موضع مورد عمل بی حس می شود ،محدود می
باشد
دوم بيھوشی عمومی:
که شامل کل بدن بيھوش می شود.
اگر در ماه مبارک رمضان شخصی روزه دار بيھوش گردد آيا روزه اش باطل می گردد يا خير ؟
بر طبق مذھب امام شافعی و امام احمد ،ھرکس در رمضان دچار بيھوشی شود خارج از دو حالت زير نخواھد بود:
اول:
يا در تمام طول روز در بيھوشی به سر می برد ،به اين معنی که قبل از طلوع فجر )اذان صبح( بيھوش شده و تا بعد از
غروب آفتاب به ھوش نمی آيد.
در اينحالت روزه او صحيح نيست ،و بايد آنروز را بعد از رمضان قضاء کند.
و دليل بر عدم صحت روزۀ او اينست چون روزه عبارتست از امساک و پرھيز از مفطرات به ھمراه نيت روزه داشتن،
وشھوتهُ ِ ْ
وشرابَهُ َ َ ْ َ َ
أجلی« .بخاری ) (١٨٩۴و
به دليل فرموده ﷲ تعالی در حديث قدسی که می فرمايدُ ُ ْ َ » :
طعامهُ َ َ َ
من َ ْ ِ
يترک َ َ َ
مسلم ).(١١۵١
يعنی :روزه دار ،خوردن ،آشاميدن و ارضای تمايالت جنسی را به خاطر من ،ترک می کند.
که در اين حديث قدسی ،خداوند متعال ترک خوردن غذا و نوشيدنی را به روزه دار اضافه کرده ،درحالی که در شخص
بيھوش نمی توان اين ترک را اضافه کرد.
أو َ َ
فعدةٌ ِ ْ
و دليل بر وجوب قضاء روزه بر او ،اين فرموده ﷲ تعالی است » َ َ ْ
سفر َ ِ ﱠ
أخر«
منکم َ ِ ً
فمن َ َ
مريضا َ ْ
کان ِ ْ ُ ْ
أيام ُ َ َ
من َ ﱠ ٍ
علی َ َ ٍ
البقرة .١٨۴ /يعنی :پس ھرکسی از شما بيمار يا در سفر باشد ،تعدادی از روزھای ديگر را روزه بگيرد.
دوم:
ھرگاه کسی بيھوش شود ولی در طول روز قسمتی از آن را – ھر چند برای لحظه ای – به ھوش باشد ،در اينحالت
روزه اش صحيح است ،حال چه در ابتدای روز بھبود يابد يا در وسط روز يا در آخر آن..
امام نووی رحمة ﷲ در کتاب المجموع خود بعد از ذکر اختالف علماء در اين مسأله می گويد:
afgazad@gmail.com
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»صحيح ترين اقوال اينست که :بھبود يافتن در جزئی از روز شرط )صحت روزه بيھوش( است« ) .المجموع
).(٣۴۶/۶
و دليل صحت روزۀ او در اينحالت اينست چون مختصری جزئی از امساک از مفطرات در او يافت شده است.
خالصه حکم شرعی در موردبيھوشی :
ھرگاه کسی از وقت طلوع فجر تا غروب آفتاب بيھوش باشد ،روزۀ او صحيح نيست و بايد آن را قضاء کند ،اما اگر
برای

مدت

کوتاھی

در

روز

بھبود

يابد،

ھمين

کافيست

تا

بگوئيم

روزۀ

او

صحيح

است.

و اين رأی مذھب امام شافعی و احمد و رأی برگزيدۀ عالمه ابن عثيمين رحمھم ﷲ است.
نگاه کنيد به کتابھای :المجموع ) ، (٣۴۶/۶والمغنی ) ، (٣۴۴/۴الشرح الممتع ).(٣۶۵/۶
سردردی شديد دررمضان
ميگرن يکی از علل سردر ی است .سر دردی ميگرن در بين انسانھا متفاوت بوده  ،در برخی از انسانھا قوت درد سر
بيشتر ودر برخی ديگر مقدار سردردی خفيفتر است  .ولی مريضان ميگرن در آغاز توأم با دل بدی واستفراغ و
اختالالت بينائی می باشد .
درمريضان ميگرن در برخی از اوقات درد شديد در نواحی گردن آغاز می يابد  ،که با تکان دادن سر اين درد تشديد
می يابد .
اطبا ء بدين امر معتقد اند که عالمۀ بارزۀ مريضان ميگرنی طوری که در فوق ياد آور شديم در ابتداء  ،عاليم دل بدی
واستفراغ است ،ولی در مراحل بعدی با تکرار سر دردی  ،مصابين کمتر مواجه به دل بدی واستفراغ می شوند .
حمالت مريضی می گرن معموالً در ابتدای صبح و يا قبل از آن شروع می شود.
علت اساسی سردردی ميگرن تا ھنوز مشخص نشدهاست.
ولی طی تحقيقاتی که اطباء به عمل آورده اند  ،اين مريضی در اثرتورم رگ ھای خونی و اعصاب اطراف مغز که به
ساقۀ مغز معروف اند ،ايجاد میشود.
طب امروزی بدين نتيجه رسيده که مادۀ کيميايی موجود در مغز به نام سروتونين نقش اساسی و اصلی را در اين
مريضی بازی می کند .
ھمچنان تعداد ديگری از محققين می گويند که نقص ژنتيکی میتواند در بروز اين مريضی نقش فعالی داشته باشد .
ميگرن يک سردرد تپشدار است که میتواند در يکسو يا ھر دو سوی سر ايجاد شود .حملۀ ميگرن گاھی به وسيلۀ
برخی از فعاليتھا ،غذاھا ،بوھا و حتی احساسات تحريک شده بروز میکند.
ھمچنين برخی از مريضان زمانی که دچار استرس میشوند ،حملۀ ميگرن به سراغ آنھا میآيد در حالی که عدهای
ديگر پس از اينکه استرس آنھا رفع شد ،دچار حملۀ ميگرنی میشوند.
به ھمه حال مريضی ميگرن يا سردردی مرضی بد وطاقت فرسا است که خداوند ماراز شر آن نگاه دارد .
حکم مريض ميگرن درروزه
طوری که گفته آمديم سردردی شديد يا ميگرن يکی ازامراض مزمن است که دين مقدس اسالم خوردن روزه در آن را
مباح وجايز می داند  ،به خصوص وقتی که روزه گرفتن موجب تشديد سردردی بيشتری برای روزه دار شود  ،پس
برای آنعده اشخاصی که مبتال به سردردی شديداند  ،مانعی ديده نميشود که روزۀ شان را بخورند  ،ومی توانند غرض
دفع سر دردی از دواء و درمان استفاده کنند ،و يا ھم غذائی بخورند تا از اين سردردی نجات يابد ،و البته بر او الزم
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فعدةٌ
أو َ َ
است تا روزه اش را در وقت مناسبی قضاء کند ،چون خداوند متعال فرمودندْ َ َ » :
سفر َ ِ ﱠ
منکم َ ِ ً
فمن َ َ
مريضا َ ْ
کان ِ ْ ُ ْ
علی َ َ ٍ
ِ ْ
أخر«
أيام ُ َ َ
من َ ﱠ ٍ
) سورۀ البقرة (١٨۴ /يعنی :پس ھرکسی از شما مريض يا در سفر باشد ،تعدادی از روزھای ديگر را روزه بگيرد.
افطار روزه جايز است ،برای کسی که روزه گرفتن موجب افزايش تب شديد او ،يا چشم درد و يا سردرد می گيرد«.
) برای معلومات مزيد مراجعه فرمايد به کتاب الجوھرة النبيرة ( ).(١۴٢/١
ادامه دارد
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