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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 ٠۶

  احکام مريض در رمضان

١٠  

  :  وروزهه معدمعاينات

لو و سپس به معده فرستاده گ، توسط وسايل طبی مخصوص از  طريق دھان، از  آنجا به ًامعاينات معدوی  اساس

  .گيرد معلوم نمايد ، صورت می معده را تا زخم معده ويا ساير تکليف جدار ھای . شودمی

ن آ ل سنگريزه و يا يک تکه آھن و امثالدخول چيزی غير مغذی مث«علمای متقدم در بحث ھای فقھی خويش  در مورد 

باشد ،   مشابه به داخل شدن  ماشين ھای مخصوص در معده غرض معلوم کردن زخم معده میًاکه تقريب»  به شکم

  .ندا هپرداخت

  روزه دار باطل میۀگيرد ، روز  که در طب امروزی  غرض تشخيص  زخم معده صورت مییولی در مورد معاينات

  :نمايم   بدان اشاره میً متعددی ارايه فرموده اند که ذيالء نظرياتعلماگردد يا خير ؟ 

  :گويندمی حنفییجمھور علماء به جزعلما

  . روزه استۀباطل کنند ،کند چون ھر چيزی که وارد شکم شوداين معاينات  روزه را باطل می

 علماء اين شرط ۀشود ولی بقيوزه باطل میبه شرط استقرار آن چيز داخل شده در شکم، ر: گويند  اما علمای احناف می

  .دانندرا الزم نمی

) کشيدن(از سرمه ) دار هروز: (کنند که امر کرد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  استدالل میۀجمھور علماء به فرمود

  .پرھيز کند

روزه است و از   ۀل کنندبين مخصوص  برای معاينات  معده از ديدگاه جمھور باط  هبنابراين داخل کردن ماشين  ذر

  .کندھا چون استقرار ندارد، روزه را باطل نمیديدگاه حنفی

  .ولی ساير علمای اسالمی ديدگاه ديگری در مورد دارد 

  :و بعضی از علمای مالکيه و حسن بن صالح  بر اين عقيده اند که : ازجمله   شيخ االسالم ابن تيميه 

باشد ، به دخول اشياء  غيرمغذی مثل تکه  گيرد واين مشابه می  صورت می که توسط دستگاه مخصوصیهمعاينات معد

  . کند اين معاينات روزه را باطل نمیًاءريزه به شکم ، بن آھن و يا سنگ

  با دخولداخل معده گردد  روزه را باطل می سازد ولی مغذی باشد ،که ء کم قرآنی واحاديث  آنعده از اشياوطبق ح

  .زه  باطل نمی گردد  رو، غير مغذییاشيا

  .باشد احاديث  ضعيف میۀاز جمل»امر به پرھيز از سرمه«از جانب ديگر حديث 
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که اطباء برای  کند مگر اين معده به درون معده روزه را باطل نمیۀ بنابراين داخل کردن دستگاه مخصوص معاين

  .شودزه باطل میای روغنی بر آن بمالد که در اين صورت رو تسھيل دخول اين دستگاه ماده

  .باشد تزريق مقعدی نيز شبيه ھمين می

  :تزريق مقعدی ً:اوال

  :اند اند و در اين باره دو ديدگاه را ارائه نموده علمای متقدم در مورد آن صحبت نموده

  .کند زيرا مقعد به درون شکم مرتبط است روزه را باطل می: گويند  چھارگانه میۀائم :ديدگاه اول

کند، زيرا تزريق مقعدی به ھيچ وجه مغذی  روزه را باطل نمی: گويند ھريه و شيخ االسالم ابن تيميه میظا :ديدگاه دوم

به عالوه محتوای . دھد يک تسھيل کننده را انجام میشود و کار  الی شدن شکم نيز مینيست و بلکه باعث استفراغ و خ

  )٢۴٧ -٢٥/٢٣٣(ه فتاواي ابن تيميه غرض مزيد معلومات مراجعه شود به مجموع. (رسد آن به معده نمی

  .اند علمای متأخر نيز بر ھمين مبنا اختالف نظر پيدا کرده

  

  آيا مقعد به معده مرتبط است؟

  :گويند ی که میئآنھا

 بزرگ متصل است ۀ راست به رودۀ راست و رودۀمقعد به رود: کند، بر اين باورند که تزريق مقعدی روزه را باطل می

ولی . شوند  بزرگ جذب میۀدر رود) نيز(گيرد و بعضی از امالح و قندھا   باريک انجام میۀ در رودیئو جذب مواد غذا

سازند زيرا به مثابه خوردن   بزرگ جذب شوند، روزه را باطل نمیۀچنانچه مواد غير مغذی مثل داروھای مداوا از رود

  .تر است اين تفصيل مقبول.و آشاميدن نخواھند بود

  . در اين باره دو ديدگاه وجود دارد :گيرند ی که از طريق مقعد مورد استفاده قرار میئھا شياف ً:ثانيا

  .شوند ھا باعث بطالن روزه نمی بنابر يک ديدگاه، اين شياف

باشند و نه مواد  ای مداوا میی برئھا محتوی داروھا الل که اين شياف ابن عثيمين اين ديدگاه را پذيرفته است، با اين استد

وھمين ديدگاه صحيح .  ھيچ يک از آن دو استۀشود و نه آشاميدن و نه به مثاب يال، بنابراين نه خوردن ناميده میی سئغذا

  .ومقبولبتر است 

  

  :استعمال کپسول ضد قبضيت در رمضان 

 ا، زيرمی باشدی ضد قبضيت در ماه مبارک رمضان برای روزه  دار جايز مه بايد گفت که استعمال کپسول ھاقبل از ھ

ّ و مسلم است که خداوند طعام و . طعام وشراب  شامل نبوده وحکم شراب وطعام را نداردۀرو در جملاستعمال اين دا

پس آنچه که طعام و شراب باشد و يا قائم مقام طعام و شراب باشد روزه را می شکند در . شراب را حرام کرده است

  .غير اين صورت روزه باطل نمی شود

  

  :  ير وروزهم بواسرھاستعمال م

شيخ عبد هللا بن غديان ، شيخ صالح . شيخ عبد العزيز آل الشيخ . شيخ عبد العزيز بن باز اکثريت علمای اسالم  از جمله 

فتاوی اللجنة    « . م بواسير ، روزه را باطل نمی سازد رھبدين  باور اند که استعمال م. الفوزان ، شيخ بکر أبو زيد

   )٩/٢١١(» يةالدائمة ، المجموعة الثان
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مثال کسی که درد معده دارد، اگر درد آن معمولی باشد، پس بايد روزه اش را وقت خود بگيرد، ولی اگر درد معده آنقدر 

  . کندءسخت است که طاقت را از او ستانده است، پس می تواند بعد از بھبودی آنھا را قضا

  

  » زردی سياه«ھيپاتيتس سی يا 

زردی در  يا رود يرقان شمار میه ، يکی از عاملين عمدۀ مرض جگرب»زردی سياه« ويروس مرض ھيپاتيتس سی يا 

ی تغيير رنگ و زرد شدن پوست ، صلبيه و غشاھای امعنه می نامند ب)   Jaundice(يا : icterus(را   آنیانگليس

  . مخاطی ناشی از باال رفتن بيلی روبين خون است 

و پس ) مانند ھپاتيت (جگر، )کبدی(جگری بيلی روبين اغلب ناشی از مريض ھای  پيش ئت پالسماباال رفتن غلظ

  .است) مانند سنگ کيسه صفرا ()کبدی(جگر

شدن  صورت زرده ای از يک مريضی زمينه است و ب بلکه نشانه حيث مريض بشمار نمی رود ،ه يرقان خودش ب

  .رد رنگ صفرا به اسم بيليروبين در خون است  زۀناشی از وجود ماد پوست و سفيدی اين عارضه

شوند اما وقتی  طور طبيعی شکسته و تجزيه میه شود که گلبولھای پيرسرخ از خون ب  رنگی زمانی تشکيل میۀاين ماد

  .شود و رنگ پوست را زرد می سازد   رنگی در خون جمع میۀبرخی از  مريضی ھا  ايجاد شوند اين ماد

ی و انواع مشخصی ئانسداد يا ناھنجاريھای مجاری صفرا  ،)جگرالتھاب (توان به ھپاتيت  ان میاز علتھای احتمالی يرق

  .دھد چشم خود را نشان می در .ھا اشاره کرد از کم خونی

  

  جواب 

ھرگاه يک طبيب  مسلمان و عادل تشخيص بدھد که روزه گرفتن برای شما خطرناک است و موجب تشديد مريضی  

کنيد، روزه نگيريد و سپس  حاصل می ءکه از آن مرض شفا  تا زمانیًنصورت می توانيد فعالشما خواھد شد، در آ

  .ی را که خورده ايد قضاء کنيد، و کفاره الزم نيستئآنروزھا

َومن کان مريضا أو علی سفر فعدة من أيام أخر«: زيرا خدای متعال می فرمايند ََ ُ ٍ َّ َ َْ ِْ ٌِ َّ َ ٍَ َ َ َْ ً ِ َ ََ و آن کس که بيمار : يعنی. ١٨۵/البقرة» َ

  .يا در سفر است، روزھای ديگری را به جای آن، روزه بگيرد

  

  :شدت گـرسنگى  وتشنگى  

 .تواند روزه نگيرد    مي،باشدمواجه سنگى  بـــه خطر زندگى  يـــا خطر  فتور  در عقل  دار  از شدت  گراگر روزه 

   

  :تــرس از ھـالكت 

مردن، يا ظالمى  بر كسى جبر  كند  كه اگر  روزه  گرفتى تر خواھم  گشت يا  به اگر  به علت  محنت  ومشقت  احتمال 

   .سختى  ترا لت وكوب خواھم كرد  ويا يكى از اعضاى  بدن ترا قطع  خواھم كرد  ، اجازه است  كه روزه نگيرد

 

  :بــى ھــوشى 

 . قضاى  روز ھاى  كه مانده  واجب است  در اين صورت . اگر بيھوشى  بر كسى  طارى  گردد  وچند  روز دوام كند  

  

  : جنـــــــون 
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  وفديه واجب  ءاگر  جنون  بر كسى طارى گشت واز آن ھيچ وقت بھبود نمى يابد  از گرفتن روزه معاف است ، قضا

 .نمى باشد  ولى اگر بھبود  يافت  ، قضا  بر وى واجب است

   

   : تبصره 

بھتر است واگر دچار مشقت  شوند  بھتر آن  دچار  مشقت  نشوند ، روزه گرفتناگر مريض  ومسافر  با گرفتن  روزه  

با پيامبر  صلى هللا عليه وسلم « :  روايت است )  رض (در حديث  شريف از ابو سعيد خدري . است  كه روزه  نگيرند

كه  از  بودند  بدون  اينبعضى  ديگر  روزه  ن در ماه رمضان به جنگ  با كفار  رفتيم بعضى  از ما  روزه  بودن و

ى  ئگيرد  بھتر  است  وكسى  كه تواناى  روزه  دارد  اگر روزه  بئرند  ومعتقد بودند كسى  كه تواناھمديگر  ايراد  بگي

  »روزه را ندارد  بھتر  آن است  كه روزه  نگيرد 

  ) ٢/١٠٨/٧٠٨سنن الترمذى ( ،  )  ٢/٧٨٧/۶٩- ١١١۶مسلم ( 

  

 :يـز است  در آنھا  جـاتى كه شكستن روزه حاال

اگر كسى    .م  با خطر  باشدأيا حوادث ترافيكى  تو   نا گھانى  مرض  كه خطر مرگ  را دربر  داشته  باشد  وۀحمل 

كند  جـواز دارد    خود را  نشكند خطر  شدت  مريضی  اورا تھديد  ميۀكه  روز يا در صورتي گھان مريض  شود ونا

  . خود را بشكندۀتواند  روز  كسى را مار ويا گژدم  گزيد  وضرورت به دوا  باشد  مياگر.    خود را بشكندۀروز

 

 حکم اصرار مريضان بر گرفتن روزه

 از ما افغانھا  از ديد افغانيت بر آن یسفانه تعدادأعات است که متوحکم اصرار مريضان بر گرفتن روزه  از موض

 که برخی از انسانھا در ماه مبارک رمضان به مريضی  سختی  دچار میکه ديده شده است ی يم ، در حالئنما بندی میيپا

ودکتوران حاذق بر خوردن روزه  شود  حی شان با گرفتن روزه به خطر جدی مواجه میضع  جسمی وصو د ونباش

 برايش توصيه ھم نموده ولی  با آنھم سختی ومشقت را تحمل کرده وبه اصطالح از غيرت افغانی استفاده کرده وبه

  .ورزند  گرفتن روزه مبادرت می

عرض برسانم که اين عمل شان اشتباه ودور از ثواب است چون هللا سبحان حرج و ه بايد خدمت اين تعداد از  انسانھا ب

 قضاي ً مريض  اجازه داده است که روزه اش را بخورد و بعدایسختي را از بندگان خويش  برداشته است وبه انسانھا

  .آن را بگيرد

َفمن شھد منكم الشھر فليصمه ومن كان مريضا أو على «  :که پروردگار با عظمت ما به صراحت تام ميفرمايد  طوری َ َ َْ َ ً ِ َ َ ََ ََ ُ ُْ َ َْ َ َْ َّ ُ ُ ِ ِ
َسفر فعدة من أيام أخر يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر َ َ َْ ُْ ُ ُ ُْ ُْ ُُ ُ ٌِ ُِ ُِ َِ َْ ُ ّ َ ُ ٍ َّ َ ِّ َّ ِ َ از شما که در ماه پس آن کس ) ( ١٨٥: بقرهۀسور(» ٍَ

و آن کس که مريض  يا در سفر است، روزھاى ديگرى را به جاى آن، روزه ! رمضان در حضر باشد، روزه بدارد

  )خواھد، نه زحمت شما را خداوند، راحتى شما را مى! بگيرد

 .ادامه دارد

 


