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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 ٠۵

  احکام مريض در رمضان

٩  

  : در رمضان خون ريزي

ور شديم در اثر كشيدن دندان و مانند آن روزه باطل نمی گردد ، زيرا تأثير اين خون ريزي مانند آکه در فوق ياد  طوری

طباء مجبور اًخاطر كشيدن خون براي نمونه گيري باطل نمي گردد، چون احيانا ه روزه ھمچنين ب. تأثير حجامت نيست

د، كه به علت اندك ند تا آن را آزمايش  نموده و مريضی  را تشخيص دھني شوبه گرفتن مقدار كمي خون از مريض م

بودن اين خون روزه باطل نمي شود، زيرا اصل بقاي روزه است و ما حق نداريم كه بدون برھان ودليل شرعي حكم به 

  . ابطال روزه كنيم

كند، بنابراين شخصي كه  وزه را باطل مياما كشيدن خون زياد از شخص روزه دار و اھداي آن به مريضان  نيازمند، ر

  كه در شرايط فوق العاده خطرناكي قرار گرفته یواجب دارد نبايد اقدام به اھداي خون نمايد مگر براي مريضۀ روز

باشد و نتواند تا بعد از غروب دوام بياورد، در اين صورت اگر اطباء تشخيص بدھند كه خون اين روزه دار برايش مفيد 

 كننده بايد پس از اھداي خون ء و اھدا  نمايدءكل را بر طرف مي سازد جايز است كه خونش را به او اھدااست و مش

ناگفته نماند كه قضاي اين روزه بر او الزم . خوردنيھاي مقوي مصرف كند تا انرژي از دست رفته اش به او باز گردد

  .است

  

  :يادداشت فقھی 

يا زيادھيچ  يا ساير جراحات ھای بدن ، مقدار آن خون کم باشد و  دھن باشد ويا ساير خونريزی ھا که از خون بينی و

  . ثيری بر روزه وارد نمی کند أت

و فتاواي ) ٢۶، ٢۵:( دار ابن الجوزي، صفحه- مسائل عن الصيام-ابن عثيمين: برای معلومات مزيد مراجعه شود (

  )٢٧٧، ١٠/٢۶۶(كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا 

  

  ه و احکام اسالمی  در مورد آنزخم معد

وجود می آيد و نشانه ه زخم معده عبارت از زخمی است که در ديوارھا وجدار ھای  معده بقبل از ھمه بايد گفت که 

 ھنگامی اين درد به ًغالبا.  معده می باشدۀمعروف آن  در نزد اکثريت مريضان ، درد سوزنده در ناحي  مشھور وۀوعالم

  .  انسان خالی باشد ۀدوجود می آيد که مع
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 غذاھای تند ،لی، سگرتحشخص  مبتال به زخم معده بايد از خوردن غذاھای سرخ کرده و ادويه دار، مشروبات الک

  .و غذاھای پرحجم خودداری نمايد و از موادی مانند شير بيشتر استفاده نمايد  وترش 

 ولی استرش پيش از حد  در بدن منجر به توليد استرس  زياد اگرچه عامل زخم معده نيست نبايد فراموش کرد که 

   .که می تواند زخم ھای موجود معده را بيشتر  تحريک کند مقادير بيشتر اسيد در بدن گرديده 

  

  :فتوای شيخ بن جبرين درمورد مريضان زخم معده 

  :نويسد که  به مرض زخم معده مبتال ھست می ال شخصیؤی در مقابل سئشيخ بن جبرين طی فتوا

 متخصص و مسلمان که داکتر   شود، ومريضی شما که روزه گرفتن بر شما سخت باشد و موجب افزايش  ھر زمانی« 

 و دردتان را افزايش می دھد و جان شما را به خطر دارد تشخيصش درست باشد به شما بگويد که روزه برايتان ضرر 

قابل ھر روز به يک مسکين خوراک بدھيد و قضای می اندازد؛ مريض در اين صورت می توانيد روزه نگيريد و در م

علت مريضی نمی توانيد روزه بگيريد اما ه روزه ھا بر آن  الزم نيست، چون قضای روزه برايتان ممکن نيست زيرا ب

 و بازگشت سالمتی، در آن صورت سال آينده را بايد روزه بگيريد و قضای سالھای مريضی برفرض بر طرف شدن 

 فتاوای روزه  صفحه - شيخ ابن جبرين (».آنھا را پرداخت کرده ايد بر شما الزم نيستۀ ر کرده ايد و کفارکه افطا  گذشته

١٩(  

  

  :فتوای شيخ محمد بن ابراھيم 

به مريضی زخم معده است  طی ال کننده که مبتال ؤال ، سؤشيخ محمد بن ابراھيم عالم شھير جھان اسالم  در مقابل س

  :نويسد  فتوا می

 اگر –ست برايش  جايز است که روزه اش را بخورد، و بعد از شفای مرضش ا که مبتال به مرض معده یريضبرای م«

 آنھا را قضاء کند، اما اگر وضعيت خالف آن است و امکان شفای وی غير محتمل است پس –اميد بھبودی وجود داشت 

برای مزيد معلومات مراجعه شود به .( »دھددر بدل  ھر روز مسکينی را طعام ) جای قضای روزه ھايشه ب(می تواند 

  ) .٤/١٨٠) (فتاوی الشيخ محمد بن إبراھيم رحمه هللا

  

  :فتوای  انجمن دايمی مباحث علمی وافتا 

  :نويسد  اشخاص مريض میۀدر مورد روز) ١٠/١٦٠(انجمن دايمی مباحث علمی وافتا  طی فتوای شماره  

گرفتن نيستند از قبيل پيرمرد و پيرزن، می توانند روزه را بخورند و در  هاشخاص  ناتوان و ضعيفی که قادر به روز« 

  . مقابل ھر روز نيم صاع گندم يا خرما يا برنج و يا ھر خوراکی که مصرف می کنند، به مسکينی بدھند

دليل اين که خداوند ه ب.   که اميد بھبودی آنھا وجود ندارد می تونند از اين رخصت استفاده نمايندیھمچنين مريضان

َال يکلف هللا نفسا إال وسعھا «  : متعال می فرمايد َ ْ ُ َُّ ِ ً ْ َ َّ ُ ِّ َ ُ خداوند ھيچ کس را خارج از وسع و «: ﴾ ، يعنی٢٨٦: ﴿البقرة»  ...َ

ٍوما جعل عليکم فی الدين من حرج : " ... فرمايد ، و می».توانش مکلف نمی کند َ َ َ َ َْ ِ ِِ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ هللا در دين «  :ی﴾، يعن٧٨: ﴿الحج» ...َ

ٍوعلی الذين يطيقونه فدية طعام مسکين ... «  : فرمايد ، و می».بر شما سختی قرار نداده است ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ٌ ْ ُ َُ ُ َ ََّ َ :  البقرةۀ﴿سور»  ...َ

به ) و فديه اينست که در مقابل ھر روز(ی روزه گرفتن را ندارند فديه واجب است ئو برکسانی که توانا«: ﴾، يعنی١٨٤

  مذکور رخصتی است برای سالمندان که قادر تآي« : و ابن عباس رضی هللا عنه می گويد» کين خوراک بدھنديک مس

روايت (» اينھا اجازه دارند روزه را بخورند و در مقابل ھر روز به يک مسکين خوراک بدھند:  گرفتن نيستند هبه روز

د يا روزه گرفتن بر او دشوار است و اميد سالمتی ھم ن که نمی تواند روزه بگيری، بنابراين مريضان)٤٥٠٥: بخاری 
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انجمن دايمی مباحث علمی وافتا  تفصيل موضوع (ندارد، حکمش، حکم سالمندی است که از روزه گرفتن عاجز است 

١٠/١٦٠.(  

  

  :شيخ بن عثيمين فتوای 

  :نويسد  خويش در مورد افراد مريض در رمضان می) ١١١صفحه ( فتاوایشيخ بن عثيمن  در 

  :بايد بدانيم که مريض به دو دسته تقسيم ميشود«

  :قسم اول

شوند، پس اين حکمش ھمان است که  قتی که زود رفع میو مريضی که اميد درمانش وجود دارد، مانند مرضھای م

َ فمن کان منکم مريضا أو علی سفر فعدة من أيام أخر « : خداوند فرمودند ََ ُ ٍ َّ َ َْ ِّ ٌ َُّ ِ َّ َِ َ ٍَ ٰ َ َ َْ ً ِ َ  از شما   ھر کس پس«: ، يعنی)١٨٤: بقره ال (»َ

، پس فقط بايد صبر کند تا » ديگر  از روزھای  شمار آن )گرفتن   روزه بر وی( است   الزم يا در سفر باشد پسمريض 

را بگيرد، و اگر اين مرض کمی به طول انجاميد و قبل از درمان بميرد ھيچ چيزی بر ) قضاء (ۀ يابد و سپس روزءشفا

 زيرا خداوند قضاء را بر او در روزھای ديگری واجب کرده ولی او قبل از ادراک آن روزھا درگذشت، و او نيست،

  .ی نداردئقضا) ًطبيعتا(اين مانند کسی است که در ماه شعبان قبل از رمضان بميرد، که 

  :قسم دوم

 امراض مزمن که اميد به  و شبيه آن و مرض کليه و مرض شکر مرض مزمن باشد مانند سرطان ، و العياذ با 

دھد، مانند  کنند و در مقابل ھر روز يک مسکين را غذا می درمانش نيست، پس اين اشخاص در رمضان افطار می

دھند،  غذا میرا پيرمرد و پيرزنی که طاقت روزه را ندارند و روزه را نميگيرند و در مقابل آن  ھر روز يک مسکين 

ٍوعلی ٱلذين يطيقونه فدية طعام مسکين« : تعال ميفرمايدو دليلش از قرآن ھست که خداوند م ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ٌ ْ ُ َُ ُ َ ََّ َ ، )١٨٤:  البقره ۀسور( » َ

   آن  و تحمل کنند و تاب  می  تحمل  دشواری  را به  روزه که بر کسانی: يعنی(فرساست   طاقت   روزه  که و بر کسانی«: يعنی

  دادن  از خوراک  عبارت  که  است ای فديه )  بر اينان ردار ومريضان مزمن، پس با ، زنان  کھنسال  پيرمردان راندارند، چون

  .»  بينواست  يک به

  

  :ی در موردزخم معده ئحکم نھا

  :باشد  طور خالصه حکم اسالمی در مورد مريضی زخم  معده قرار ذيل میه ب

رساند، ميتواند روزه را  ضرر میتوانيد روزه بگيرد و روزه گرفتن برايش   علت زخم معده نمیه اگر شخصی ب

نگيرد، در اينصورت اگر اميد بھبود در آينده وجود دارد پس بايد صبر کنيد و قضای آن روزھا را پس از بھبودی 

 نيم صاع برنج و يا ۀبگيرد، ولی اگر اميد بھبود نيست پس بايد  در مقابل  ھر روز روزه نگرفتن يک مسکين را به انداز

 کيلو گرم برای ھر مسکين، ولی اگر در ١.٥عمول غذا بدھد، که نيم صاع برابر است با تقريبا خرما و يا غذای م

مريضی اش  اميد بھبود نيست و در عين حال تنگدست و ناتوان ھست  و قادر به پرداخت اين فديه نيستيد ديگر چيزی 

، حتی اگر در آينده پولدار شود، ولی اگر شود بر گردن شان نمی باشد ، يعنی ھم روزه  وھم فديه از ذمه اش  ساقط می

 در آينده توانگر و پولدار شود ، برای خروج از خالف بھتر است که فديه ھای سالھای قبل را پرداخت کند، ولی ًاحتماال

  .فقط از باب احتياط

بھبود يافتيد ديگر چيزی  در آينده ًدر ضمن اگر اميد بھبود نداشتيد و روزه نگرفتيد و فديه داديد، در اينصورت اگر فرضا

  .گيريد جای روزه داده ايد و فقط روزه ھای سال بعد را روزه میه  فديه را بًبر گردن شما نيست، زيرا قبال

  ادامه دارد


