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 ٠٣جوالی ٢٠١۵

احکام مريض در رمضان
٧
مرض سل و روزه
مرض سل يا توبرکلوز )به اختصار تیبی( از جمله مريضی ھای ساری و مھلک به شمار می رود که عامل اساسی آن
مايکوباکتريومھا يا به طور دقيقتر ميکوباکتريومھای سلی است.
در مريضی سل به طور اساسی ششھا مورد حمله قرار میگيرند ،اين نوع سل را تیبی ريوی نيز می نامند  .ولی از
ساير اعضای درگير در سل میتوان سيستم عصبی مرکزی ،غدد لنفاوی و گردش خون ،دستگاه تناسلی و ادراری،
معده  ،استخوانھا ،مفاصل وپوست را نام برد .از عاليم ونشانه ھای بارز مرض سل می توان از سرفه مزمن ھمراه
با خلط سينه آغشته به خون ،تب و تقليل وزن نام برد .
مريضی سل به تداوی ومعالجۀ طوالنی ضرورت دارد وبرای تداوی آن معموآل از آنتی بيوتيکھای متفاوت استفاده
می نمايند  .اين مريضی در کشور ھای جھان سوم زياد ديده می شود .
مريض سل و رمضان
شخصی که مبتال به مرض سل ريوی باشد  ،و داکتر معالج مسلمان و متقی برای او تجويز کند که بايد برای
جلوگيری از ضرر وارده بر بدنش روزه نگيرد ،پس می تواند از رخصت شرعی استفاده نمايد روزۀ خويش را افطار
نمايد  .تا زمانی که مشکل جسمی اش برطرف گردد  ،بعداً ميتواند بر قضاء روزه اقدام نمايد .
شيخ محمد بن ابراھيم رحمة ﷲ درجواب سؤالی که در مورد سل از نزد شان به عمل آمده بود می نويسد:
در صورتی که طبيب مسلمان حکم نمايد که مريضی سل بر صحت مندی شخص ضرر می رساند  ،شخص حق دارد
که روزه اش را بخورد  ،و بعد از بھبودی رزوۀ خويش را اقضاء نمايد« ).برای معلومات مزيد مراجعه شود :فتاوی
الشيخ محمد بن إبراھيم رحمة ﷲ ).(١٨٢ ،١٨١/۴
ھمچنان اگر برای شخص روزه دار  ،مريضی سلش قابل عالج و بھبودی نباشد و گرفتن روزه برايش زيان آور تمام
می شود  ،در اينصورت نيازی به قضاء روزه ھم نيست و کافيست تا در بدل ھر روزه مسکينی را طعام و غذا دھد.
مريضی سنگ گرده و رمضان
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قبل از ھمه بايد گفت که مريضی سنگ گرده مريضی جديد در بشريت نمی باشد  ،حتی می گويند  ،فرعون ھم به
مريضی سنگ گرده مبتال بود .اگرچه سنگ گرده در طب امروزی از جملۀ مريضی ھای ساده ب شمار می رود .ولی
ھمين مريضی ساده دارای درد شديد  ،طاقت فرسا ووحشتناک می باشد  ،به اصطالح بعضی ھا اين درد چنان
وحشتناک است  ،که مقدار دردش کمتر از درد زايمان در حين والدت مادران نمی باشد  ،به طور خالصه درد سنگ
گرده بی نھايت زجر دھنده است  .اين درد زمانی شدت می يابد وقتی که سنگ از محل خويش بی جای شود  ،ولی اگر
سنگ دوباره در جايش مستقر گردد درد دوباره آرام می يابد  .يکی از عالئم سنگ گرده ،تغيير رنگ ادرار به صورت
خونی يا رنگ چای می باشد .
ھنوز دليل قطعی شکل گيری سنگ گرده )کليه( از نظر طبی با قطعيت اثبات نشده .در حالت طبيعی گرده ھا مواد ضد
رسوب ترشح می کنند که مانع از تجمع کريستالھا و پيدايش سنگ گرده در داخل بدن می شوند .اما گاه اين مواد کارائی
خود را از دست می دھند.
برای جلوگيری از تشکيل سنگ گرده بايد اين غلظت مواد را در بدن کم کنيم به عبارت ديگر بايد ادرار را تا می
توانيم ،رقيق کنيم .يعنی شخص مبتال به مرض که گردۀ سنگ ساز دارد ،بايد آب و مايعات زيادی نوش جان کند و
يگانه توصيۀ دکتوران برای اين مريضان اينست که ازخوردن نمک بايد پرھيز کنند  .به خاطر آن که نمک عاملی
است که به ساخته شدن سنگ ھای کلسيمی کمک می کند .نمکی که از روده جذب می شود ،از طريق گرده بايد دفع
شود .اما مشکل ھمين جاست چرا که وقتی نمک می خواھد از گرده وارد ادرار شود ،با خودش کلسيم را وارد ادرار
می کند و به اين ترتيب غلظت کلسيم ادرار افزايش می يابد.
مريضانی که مبتال به مريضی سنگ گرده اند نبايد ھيچ وقت احساس تشنگی کنند وکوشش اعظمی بخرج دھند  ،تا
قبل از تشنگی آب و مايعات به اندازۀ کافی ودر اوقات مختلف  ،نوش جان کند .
مريض سنگ گرده و رمضان
شخصی که مبتال به مريضی سنگ کرده باشد ،وروزه گرفتن برايش سخت تمام شود  ،وروزه موجب افزايش درد و
مريضی اش گردد  ،وبه اصطالح سالمتی کلی آن را به خطر مواجه سازد  ،و داکتر معالج مسلمان و مورد اعتماد،
مرض و سختی و خطر مرض را تشخيص داده باشد  ،واطباء توصيه نموده باشند که مايعات زياد مصرف نمايد  ،در
اينحالت مريضی که مبتال به سنگ کرده است ،می تواند به رخصت ﷲ تعالی عمل کرده وروزۀ خويش را افطار نمايد
و در مقابل ھر روز به يک مسکين خوراک بدھد و قضای روزه بر وی الزم نمی باشد  .چون قضای روزه برای ھمچو
مريضان ممکن و ميسر نيست؛ زيرا به علت مريضی که دارد نمی تواند روزه بگيرد .اما برفرض در صورت بر
طرف شدن مريضی و بازگشت سالمتی دوباره  ،شخص متذکره بايد در سال آينده روزه بگيرد و قضای سالھای
گذشته که افطار کرده است و کفارۀ آنھا را پرداخت کرده  ،باالی اش الزم نمی باشد .
أو َ َ
فعدةٌ ِ ْ
پروردگار با عظمت ما ميفرمايد ْ َ َ » :
سفر َ ِ ﱠ
أخر«) سوره البقرة آيت (١٨۴ :
منکم َ ِ ً
مريضا َ ْ
فمن َ َ
أيام ُ َ َ
کان ِ ْ ُ ْ
من َ ﱠ ٍ
علی َ َ ٍ
) پس ھرکسی از شما مريض يا در سفر باشد ،تعدادی از روزھای ديگر را روزه بگيرد.
ابن کثير در تفسير اين آيت متبرکه می نويسد :
»يعنی مريض و مسافر می توانند در ھنگام مرض يا سفر روزه نگيرند ،زيرا اين امر موجب مشقت بر آنھا خواھد شد،
بلکه افطار کنند و بعداً در روزھای آتی آن را قضاء نمايند«».تفسير ابن کثير« ). (۴٩٨/ ١
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و الزم نيست که حتما انسان در سختی زيادی بيفتد تا از اين رخصت استفاده کند ،و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند:
إن ﱠ
تؤتی َ ْ ِ َ ُ
يکرهُ َ ْ
يحب َ ْ
» ِﱠ
أن ُ ْ َ
أن ُ ْ َ
ﷲَ ُ ِ ﱡ
معصيتهُ« روايت أحمد ) (۵٨٣٢و ألبانی در "صحيح الجامع"
تؤتی ُ َ ُ
کما َ ْ َ
رخصهُ َ َ
). (١٨٨۶
يعنی :ھمانا خداوند متعال دوست دارد که از رخصت استفاده کنی ھمانطور که ناخوش می دارد که معصيت کنی.
اما بعد از رمضان؛ زمانی که مريضی اش بھبودی يافت او بايستی آنروزھا را قضاء کند ،اما اگر بھبود نيافت و اميد
بھبودی ھم وجود نداشت ،نيازی به قضای آنروزھا نيست و کافيست تا در بدل ھر روز فديه دھد ،بدين صورت که در
بدل ھر روز مسکينی را طعام دھد.
عالمه ابن عثيمين رحمة ﷲ می گويد » :اھل علم مرض را به نسبت مريض به دو قسم تقسيم کرده اند :قسمی که اميد
بھبودی می رود که چنين مريضی در وقت مرض افطار کند و بعد از بھبودی آن را قضا می کند ،و قسم ديگر که اميد
بھبودی مريض نمی رود که در بدل ھر روز يک مسکين را طعام می دھد ،و اين اطعام )فديه( جايگزين روزه ای
است که افطار کرده است«.
) فتاوی نور علی الدرب( البن عثيمين )(۴٨/ ٢١۶
دياليز در ماه رمضان
دياليز عمليه ايست که برای آنعده از مريضان که گرده شان از فعاليت می افتد مجبور ھستند برای تصفيۀ خون عمليۀ
دياليز را در ھفته دو الی سه بار انجام دھند .
در عمليۀ دياليزخون بدن انسان توسط يک دستگاه مخصوص مورد تصفيه و تغذيه قرار می گيرد .
آيا دياليز باطل کنندۀ روزه است ؟
در مورد دياليز )شست و شوی گرده )کليه( که آيا باطل کنندۀ روزه است ياخير ؟ علماء معاصر اسالم در مورد
نظريات مختلفی ارائه داشته اند  .ھردو جانب نظريات خويش را دارند  ،کوشش به عمل خواھد آمد تا نظريات فقھا
مورد برسی قرار گيرد  .ولی قبل از ھمه بايد گفت که شست وشوی گرده يا دياليز در طب امروزی به دو طريق
صورت می گيرد .
الف :شست و شوی گرده به واسطۀ دستگاھی که »گردۀ مصنوعی« نام دارد:
به اين ترتيب که خون بدن انسان به داخل ماشين مخصوص جذب وانتقال می يابد  ،بعداً ھمين دستگاه خون جذب شده
را تصفيه و مواد مضر آن را جدا ساخته و خون تصفيه شده سالم را دوباره به بدن پمپ می نمايد  ،اين بدان معناست
که در عين حالی که خون تصفيه می شود  ،مواد کمکی و مقوی که مغذی نيز می باشد به خون اضافه گرديده و شامل
بدن می گردد .
به صورت کل گفته می توانيم که عمليۀ دياليز عبارت است از اخراج خون از جسم مريض به داخل دستگاه مخصوص
 ،اين دستگاه بعد از جذب خون اقدام به تصفيۀ خون مريض نموده وآن را دوباره به جسم مريض بر مي گرداند و عمليه
بايد با اضافه شدن برخي مواد کيميائي و غذائي از جمله قند و امالح به خون بايد صورت گيرد  ،تزئيد مواد مقوی
وترزيق آن در بدن انسان ويا ھم توسط پيپ مخصوص شکنندۀ روزه بوده در اين مورد ھمۀ علماء ومفسران متفق
القول می باشند .
ب :شست و شوی گرده از طريق غشای شکم
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به اين ترتيب که لولۀ کوچکی از باالی ناف داخل آن میشود و در حالت طبيعی آن ،دو ليتر مايع سيال به داخل شکم
میفرستند که محتوی درصد زيادی از قند گلوکز است و اين مايع سيال مدتی در درون شکم میماند و سپس دوباره آن
را خارج میکنند و اين کار چندين بار در روز انجام میشود.
فقھای معاصر در مورد شست و شوی گرده ،که آيا روزه را باطل میکند يا نه ،اختالف نظر دارند:
ديدگاه اول:
تعدادی از فقھای معاصر بدين عقيده اند که شست و شوی عمليۀ گرده به صورت مطلق روزه را باطل میکند .وحتی
عالم شھير جھان اسالم ابن باز و ھيأت دائمی افتاء اين ديدگاه را پذيرفتهاند و چنين استدالل کردهاند که در اثنای شست
و شوی گرده خون پاک به خون شخص میرسد و گاھی نيز به مواد مغذی ديگر مجھز میگردد و در اين صورت ھردو
عمليۀ باطل کننده با ھم جمع میشوند.
شرح موضوع را می توان در فتوای شماره ) (١٩١ -١٨٩/١٠كميسيون دايمي مباحث علمي مورد مطالعه قرار داد .
ديدگاه دوم:
تعدادی از علماء بدين عقيده اند که شست و شوی گرده روزه را باطل نمیکند با اين استدالل که نصی در مورد باطل
بودن آن در شرع وارد نگريده وما می توانيم در اين مورد حکم قياس نمائيم وصدور حکم به قياس در اين مورد
منصوص نيست.
ولی قول راجح  ،اصح و قابل ثواب ھمين است که  :شست و شوی گرده از طريق غشای شکم وتصفيۀ خونی و ازدياد
مواد مقوی وغذائی به خون و پمپ دوبارۀ آن به بدن روزه را باطل میکند.

يادداشت ضروری
ولی اگر عميله احيانا ً صرف در تصفيۀ خون منحصر بماند  ،حکم شرع ھمين است که  :روزه باطل نمیگردد ولی
طوری که گفتيم که در شست و شوی گرده ،مقداری مواد مغذی و امالح و غيره نيز به خون اضافه میشود .که در اين
صورت ازدياد مواد مغذی شکنندۀ روزه می باشد ) .برای تفصيل موضوع به فتوای علمی و تحقيقاتی كميسيون دائمي
مباحث علمي و افتاء) (٢۶٢ -٢۶١/١٠مراجعه فرمائيد (.
كار دياليز عبارت است از اخراج خون از جسم مريض به داخل دستگاه ،اين دستگاه اقدام به تصفيۀ خون مريض مي
كند و سپس آن را به جسمش بر مي گرداند و اين كار با اضافه شدن برخي مواد کيميايي و غذائي از جمله قند و امالح
به خون ،به طوركامل انجام مي شود.
ادامه دارد
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