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  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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

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

 ٢٠١۵ جوالی ٠١

  احکام مريض در رمضان
۶  

  :ورمضان )  epilepsy(ع مريضی صر

که در آن اختالالت فعاليت الکتريک طبيعی مغز موجب بروز حمله   نوعی  از مريضی است ، (epilepsy) صرع

 واين عمل در انسان  دھد  ھای تشنجی  کوتاه مدت گرديده ، ومريض ھوشياری خويش را برای مدتی کوتاه از دست می

  .گردد  که با بيھوشی و يا تشنج ھمراه با بيھوشی ظاھر میناشی  از مشکالت سيستم عصبی می باشد ،

  .وجود می آيده تشنج به علت قطع ناگھانی فعاليت زياد مغز و يا تورم و چسبندگی و زخم در مغز ب

 می یجاه در مريضی صرع اين نقطه  را بايد از ياد نبريم ، که صرع بر قدرت فکری وذھنی شخص اثری قوی ب

  .اردذگ

در صرع ثانويه ، علت صرع مشخص بوده و صرع در واقع نشانه ای . يا ثانويه باشد) ايديوپاتيک(د اوليهصرع می توان

  .زمينه ای ديگر مثل تومور مغزی می باشدناشی از از يک اختالل 

بھبود روند درمان اختالالت .  بدين عقيده اند که بيشترين اشکال صرع در دوران کودکی به وقوع می پيونددءاطبا

 که  یوقی مغزی ، آسيب ديدگی ھای سر ، تومورھای مغزی ، مننژيت ھا و انسفاليت ھا سبب شده تا تعداد مريضانعر

  .رو می شوند ، افزايش يابده پس از بھبودی با خطر تشنج روب

ارثی دارد ، اما علت بروز ۀ گرچه شواھدی وجود دارد که نشان می دھد حساسيت نسبت به برخی انواع صرع جنب

  . و حمالت تشنجی در بسياری از مردم تا ھنوز نامعلوم است صرع

دھد که مناطق حرکتی مغز دچار  اين صرع ھنگامی رخ می. است (Grand mal) شايعترين نوع صرع، صرع اصلی

  .است و اسپاسمھای شديد و بيھوشی را دربردارد عارضه شده

 

  حکم مريضان  صرع  دررمضان

صرع (  اگر شخصی در ماه مبارک رمضان  به حمالت  بيھوشی از اثر مريضی   ه  بدين عقيده اند کءعلماء وفقھا

)epilepsy   ( يا  چند ساعت دچار بيھوشی موقتی شود ، روزه بر او ساقط نمی شود  وبرای مدتی کوتاه و. مواجه شود

  .  و بر وی واجب است ھمچون ديگران روزه بگيرد

  : د ی  ميفرمايئ طی  فتواةشيخ  ابن باز رحم
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مانند کسی که مدتی می خوابد ) و او(اگر روزه دار برای چند ساعت بيھوش شود ، پس بايد روزه اش را بگيرد، «

.( » ھوش رفتن او در بعضی از اوقات در اثنای روز يا شب مانع از ساقط شدن روزه بر او نمی شوداز، و لذا )است(

   ) .١۵/٢١٠(خ ابن باز فتاوی الشي يد به ئبرای مزيد معلومات  مراجعه فرما

بايد گفت اگر روزه داری در ماه مبارک رمضان مبتال به مريضی  صرع  شود ، ويا ھم مريضی  صرع داشته ًاء بن

  . باشد ، بايد  روزه اش را بگيرد 

 کل روز از اذان صبح تا ًمثال ولی نبايد فراموش کرد که اگر اغماء و بيھوشی او مدت زمان زيادی به طول کشيد،

 و اگر از اذان صبح   او باطل است و بايد آن روز را قضاء کندۀغروب  آفتاب  به درازا کشد، در اينصورت روز

  .شروع شد ولی قبل از غروب آفتاب  بھبود يافت، روزه اش صحيح است

  

  رمضان در کشيدن دندان

  : دندان درد : اول

تواند بنابر بر  يد ، روزه دار میآتی به افطار پيش اگر کسی در ماه مبارک رمضان  به درد دندان دچار است وضرور

 خويش را افطار نمايد ، زير او در  اينحالت جزو مريضی است که خداوند متعال برای آنھا رخصت ۀدرد شديد ، روز

  .روزه نگرفتن داده است

.. شيخ عبد العزيز آل الشيخ  .. شيخ صالح الفوزان.. شيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز (توان به فتاوی  در اين مورد می

  )٩/٢٠٣" (المجموعة الثانية. فتاوی اللجنة الدائمة « مراجعه کرد ) شيخ بکر أبو زيد

  :دوم  دندان کشی 

 نکشد، رمضان در را خود دندان  تا کند کوشش اعظمی حد ، باشد داشته امکان اگر دار روزه که گفت بايد ھمه از قبل

  اسالمی شرع در  ،  يدآ عمل هب دندان کردن پر يا و دندان کشيدن به اقدام   مبارک ماه در که شد قرار اگر آنھم با ولی

  .  است وجايز شود نمی ديده آن در ممانعتی کدام ، درد  ودفع  ضرورت وقت در

 کدام نيز ، نرود فرو حلق از آن مواد که صورتی در ، درد رفع برای پيچکاری  استعمال و دندان کردن پر  ھمچنان

 وخوف  احتياط ھمين بنابر ، رددگن حلق داخل به  شده استفاده داروی و خون کردتا  بايد احتياط ولی ، ندارد  ممانعتی

 مکروه رمضان مبارک درماه را  ضرورت بدون دندان  کشيدن علماء برخی ، که است حلق داخل به وخون مواد رفتن

  . دانميگرد فاسد را  روزه  برسد شکم داخل به  دندان در شده ستعمالا دوای يا خون : اگر که گويند ومی  دانند می

 روزه بشود محسوس اش مزه يا و آن از )بيشتر( غالب يا باشد دھان آب با مساوی  خون ۀانداز اگر که نماند ناگفته البته

  .نيست صوم مفسد ھا صورت اين درغير ، سازد می فاسد را

  : است آمده  حنيفة أبو امام فقه األبصار تنوير شرح ختارالم الدر على المختار رد حاشيةدر

ّإال، و فسد تساويا أو الدم غلب فان وصل إذا أما جوفه، إلی يصل لم و يعنی حلقه دخل و أسنانه بين من الدم خرج أو «  ال، ّ

  .»بزازية .طعمه وجد إذا إال

 القضاء عليه فيجب نائما لو و النھار فی جوفه إلی الدم دخل و رمضان فی ضرسه قلع من حکم يعلم ھذا ومن «:الرد فی و

  )١٠٧/٢:المختار رد( »فليراجع بنفسه عاد الذی کالقيئ فيکون عنه التحرز إمکان بعدم يفرق أن إال

  :است آمده  بزازيه فتوای از نقل مختاربهرد در

 شکم به اگر و )شکند نمی روزه  ( نرسد شکم به لکن و شود حلق داخل و شود بيرون ھا دندان ميان از خون که وقتی

 می فاسد روزه باشد غالب و بيشتر دھن لعاب نسبت به خون يا و باشد دھن لعاب با مساوی خون که درصورتی برسد
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 از که افزايد می درمختار و  نمايد حس را آن مزه که وقتی مگر گردد نمی فاسد روزه باشد دھن لعاب از کم اگر و شود

  . شود می دانسته نيز  رمضان مبارک ماه در دندان کشيدن حکم لهأمس اين

کتاب حاشيه ابن   حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد: شود مراجعه معلومات مزيد برای(

 ردالمحتار کتابی است در فن فقه، مذھب امام أبوحنيفه النعمان رحمه هللا که توسط ۀعابدين يا به تعبيری ديگر حاشي

  . محمد أمين مشھور به ابن عابدين نوشته است

  

  :لودر رمضان گ ۀ غرغریدوا

که به حلق داخل نشود، جواز داشته و روزه را باطل نمی  شربت غرغره در ماه مبارک رمضان در صورتیاستعمال 

. ( عمل ايد تا استعمال شربت غرغره به وقت سحری ويا افطاری محول شود ه خاطر احتياط کوشش ب هسازد، ولی ب

  . )۵١۴/ ص١/الشيخ ابن عثيمين ج: مراجعه شود به فتوای : برای مزيد معلومات 

  

   سونااستنشاق بخار آب در حمام 

  ، زيرا بخار آبی که  داخل حلقش می روزه نمی باشدۀ باطل کنندسوناخصوص ه استنشاق بخار آب گرم در حمام وب

  .صورت نورمال اين ھوا بايد تنفس شود ه ب شود قصدی نبوده و

  ! خواننده محترم 

 آب بخارکه از علمای   دار االفتای ۀران فابريکگال  يکی  از کارؤغرض توضيح بيشتر اين موضوع توجه شما را به س

  :نمايم  ورده است جلب میآعمل ه کشور سعودی ب

   :وال س

ھستم و ما در ماه رمضان در سر کار روزه ) آب شيرين کن(ی ئ عمومی نمک زداۀسسؤمن يکی از کارگران در م

 ما ۀرا استنشاق می کنيم، آيا روز ھستيم، و در محيطی که کار می کنيم بخار آب وجود دارد، و ما در بيشتر احوال آن

  باطل می شود؟ و قضای آن بر ما الزم است؟

  :دجواب دادن

تفصيل (  .» شما صحيح است و چيزی بر شما الزم نيستۀاگر وضعيت ھمانگونه باشد که ذکر کرديد، پس روز«

  . )١٠/٢٧۵) (موضوع فتاوی اللجنة الدائمة

  

  :استعمال اسپری ھای ضد حساسيت 

ی  ئمال اسپری ھااستعمال اسپری ھا ضد حساسيت در بينی واستعمال اسپری ھای کوتاه نفسی اسماء در دھن ويا ھم استع

برای امراض قلبی در ماه مبارک  رمضان  از ديد شرع اسالمی جواز داشته ، وکدام مانع شرعی ندارد ولو که اين 

باشد ، زيرا اين مقدار در مقايسه با کل مقدار اسپری  ناچيز واندک بوده و اثر آن  ل میححاوی الک%  ٢۵ً ااسپری تقريب

  .ل  جھت مداوا باشد جايز دانسته اندحی را که با مقدار بسيار کم الکئده از چنين داروھا استفاءباقی نمی ماند ، و علما

 کند استعمال اسپری در وقت روزه، چه از راه بينی و چه از راه دھان باشد، ور شديم ، فرق نمیآ ياد ًکه قبال طوری

ب می شود، و دارای جرم نيست تا صورت بخار جذه ب) ششھا(باعث باطل شدن روزه نمی شود، زيرا در داخل بدن 

  . داخل معده نمی شودًداخل جوف گردد، و اصال

ه الی که در مورد اسپری ھای تنفسی وسپری ضد حساسيت از نزد شان بؤ هللا  در جواب سةشيخ   ابن عثيمين رحم

  :ی چنين فرموده است ئعمل آمده بود طی فتوا
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استعمال « :نويسم  ال شما میؤسالمتی مسئلت می کنم، ودر  جواب سو  قبل از ھمه از خداوند متعال برای شما شفاء«

بلكه اين اسپری ھا  چيزی جز ماده ای شبيه گاز که بخار می شود و ھيچ چيزی از آن به معده داخل نمی شود نيست، 

ًصرفا به مجاري تنفسي رسيده موجب باز شدن آن ھا مي گردد اصال خاصيت اسپر ز آن  ھمين است و بس، و پس ایً

سنت پيامبر صلی هللا ، اجماع   بنابراين دليلي براي فساد آن در کتاب هللا و. تواند  به طور عادي نفس بكشد مريض می

  .وقياس  يافت نشود 

زيرا ھمانطور که  .توانيم که استعمال سپری در رمضان  ايرادی ندارد وروزه را فاسد نمی سازد  بنابراين گفته می

بخار می شود و نابود می گردد و ھيچ قطره ای  از آن ) آن اسپری(ن وارد معده نمی شود چرا که گفتيم ھيچ جزئی از آ

يم آن گاز موجب باطل شدن روزه می شود، پس برای شما جايز است که در حالت روزه ئوارد معده نمی شود تا بگو

  ) .۴۴شريط رقم ) (فتاوی نور علی الدرب.(»داری از آن استفاده کند

برای شخص روزه دار فتوا داده است، ) اسپری تنفسی( هللا بر جواز استفاده از آن ة عالمه ابن باز رحمو ھمچنين

خير أ، و اگر امکان داشت که تا شب به ت)ددرگکه از آن استفاده (در ھنگام ضرورت ايرادی ندارد «: چنانکه گفته اند

  ) .١۵/٢۶۴) (شيخ ابن بازمجموع فتاوی ال. (»انداخته شود اين بھتر و محتاطانه تر است

 علمای اسالمی  ۀھمچنان موضوع استعمال سپری ھا در ماه مبارک بين علماء مطرح بحث قرار گرفت به اتفاق ھم

  : ذيل  صادر گرديده است ۀفيصل)  مجمع الفقه اإلسالمی(

  :موارد زير موجب باطل شدن روزه نيستند« 

که از فرورفتن به منافذی که  شرطیه  بينی، يا اسپری بينی، البته بۀطر گوش، يا شستن گوشھا، يا قۀ چشم، قطرۀقطر... 

  ) .١٠/٢/۴۵۴) (مجلة المجمع.(»به حلق می رسند اجتناب شود

بنابراين استفاده از اسپری چه در دھان و يا بينی در ھنگام ضرورت ايرادی ندارد و موجب باطل شدن روزه نيست، 

ير در استفاده از آن وجود داشته باشد، بھتر است جھت احتياط در وقت روزه خأولی اگر ضرورت ندارد و يا امکان ت

  .استفاده نشود ولی اگر الزم بود ايرادی ندارد

  ادامه دارد

 


