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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١٠
  

  شکردر رمضانیديابت يا مريض
 ! محترم ۀخوانند

وجود ه علت  ناتوانی بدن در توليد يا مصرف انسولين ببه : ی است که ئ مريضی ھاۀازجمل) ديابت(مريضی شکر يا 

 .يد آمی 

انسولين ماده ای است که در بدن توسط لوزالمعده توليد می گردد و باعث می شود قند يا به عبارتی مھمترين منبع 

 .انرژی بدن مورد استفاده قرار گيرد

 :مرض شکر يا ديابت بر دونوع است  )ديابت(انواع مريضی شکر 

 حيات خود، انسولين در بدن ۀ مبتال به آن الزم است جھت ادامريضی شکر عبارت از آن است که شخصنوع اول م  -١

 .يد آو جود می ه  در بين اطفال وجوانان زياد باين نوع مريضی شکرمعموالً . ری کند خويش پيچکا

اين نوع .ود ش   ديده می۴٠خصوص اشخاص سنين  ه  نوع دوم مريضی شکر مريضی است که در کالن ساالن ، ب -٢

يد ، ولی آ شکر ،  تحت کنترول می یويا گرفتن دوا) سپورت(ی ، فعاليت جسمی ئ با رژيم غذااز مرض شکر معموالً 

  .شود در برخی از انسانھا  در اين سن وسال ضرورت به پيچکاری انزولين نيز  ديده می

 

 در ديابت نوع دوم چه اتفاقی رخ می دھد؟

 به اين نوع ديابت، سلول ھای بدن حساسيت الزم نسبت به ھورمون انسولين را ندارند و پس از مدتی در فرد مبتال

بدون وجود حساسيت الزم به انسولين يا در صورت . لوزالمعده نيز در توليد انسولين به مقدار کافی، مشکل پيدا می کند

اخل سلول حرکت دھد؛ بنابراين قند خون باال می رود و کمبود ترشح انسولين، بدن نمی تواند قند موجود در خون را به د

 .افزايش قند خون سبب پيدايش مشکالتی در فرد مبتال می گردد

 

 عالمت ھا و نشانه ھای ديابت نوع دوم چيست؟ 

عالمت ھای اصلی آن پرادراری، تشنگی بيش از حد، کاھش وزن .  به آھستگی پيشرفت می کنداين نوع ديابت معموالً 

 :عالمت ھا و نشانه ھای ديگر عبارتند از. وجه، افزايش اشتھا و خستگی زودرس و شديد استقابل ت

  تناسلی يا مثانهۀعفونت ھای مکرر دھان، پوست، ناحي -

 یئضعف بينا -

  سوزش و گزگز انگشتان دست يا پاھا-
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 .ا نگرددخشکی و خارش پوست اين عالمت ھا ممکن است خفيف باشند به طوری که فرد متوجه آنھ -

 مھم اين ۀنکت. در سالمندان گاھی اين عالمت ھا فقط به سن باال نسبت داده می شود و تشخيص ديابت به تأخير می افتد

 !نداکه بيش از نيمی از مبتاليان به ديابت از بيماری خود بی خبر

 

 :وليت مريض شکر در ماه مبارک رمضان ؤمس

يد آحساب می ه  بی امراض مزمن ۀی شک نيست که مريضی شکر از جملور شديم در اين ھيچ جاآ ياد که قبالً  طوری

ثير می گذارد؛ از جمله بر روزه، چرا که روزه انسان را در طول روز از خوردن و أکه بر انجام بعضی از عبادات ت

ار زيادی د  در طول روز نياز به نوشيدن مقدنباش) ديابت(مبتال به مرض شکر که   آشاميدن منع می کند، و اشخاصی

د ، و تشنگی شديد گاھی نھمچنين نياز دارند تا مقداری غذا را در اوقات مختلف صرف کن. آب در اوقات متعدد دارند

 .دربر داشته باشد عوارض جدی موجب افزايش بيماری می گردد و ممکن است

ةٌ ِمْن َوَمْن کَ «:  فرمايد می)  بقرهۀ  سور١٨۵ : تآي(که پروردگار با عظمت ما در  در حالی اَن َمِريًضا أَْو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّ

ُ بُِکُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِکُم اْلُعْسرَ  و آن کس که مريض  يا در سفر است، روزھای «: يعنی. ١٨۵/البقرة» أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد هللاَّ

 ».ختی بر شما راخواھد، نه س ديگری را به جای آن، روزه بگيرد، خداوند، آسانی بر شما را می

نمی تواند بخاطر داشتن مرض قند روزه نگيرد، چراکه مريضان مبتال با شکر ) ديابتی(مريض شکر اما با اين وجود  

 :نوع  دوم  به سه کتکوری تقسيم ميشوند 

 :کتگوری اول 

ھای رت وفعاليت ی منظم وسپوئرژيم غذا(توانند با پالن   ولی میاند اند ، که مبتال به مريضی شکر یاز مريضان

بی ، اين ديابت ورند و در اصطالح طآرا تحت کنترل در  بر مريضی خويش غالب شوند و يا به اصطالح آن)  جسمی

از نوع خفيف است وحکم شرعی ومکلفيت شرعی برای اين مريضان  ھمين است که بايد روزه بگيرند، چرا که 

 .را متضرر سازد  ھاروزه گرفتن سالمتی آن: مريضی شان به حدی نيست که 

 :کتگوری دوم 

ی مشخص ئی ھمراه با يک پروگرام منظم  غذائ آند که برای  آنھا داروھایکتگوری دوم مريضان شکر ، مريضان

 .تجويز می شود تا مقدار قند خون را کاھش دھند

 .دو  گروه دسته بندی نمود ه توان باز ھم ب مريضان کتگوری دوم را می

 :گروه اول  -١

گيرند ، بر اين نوع از ب ضد شکر ی اند که ضرورت دارند يکبار بايد دوایاول اين دسته عبارت از مريضانگروه  

ذان صبح آ بين مغرب تا قبل از ۀ خويش  را در فاصلی بايد روزه  بگيرند، زيرا آنھا می توانند دوا است تامريضان الزم

  .قرار دھند

 : گروه دوم  -٢

رورت دارند در  طول روز دو يا سه بار تابليت بگيرند ، در اينحالت اگر امکان آن ند که ضا یعبارت  از مريضان

قل شود، بدون آنکه زيانی جدی توجود داشته باشد که مصرف آن تابليت ھا به بعد از اذان مغرب و قبل از اذان صبح من

موجب زيان جدی می شود، او  خير در خوردن آن دواأبر مريض  وارد شود، پس بايد روزه اش را بگيرد، ولی اگر ت

می تواند روزه نگيرد و در عوض در وقت مناسبی بعد از رمضان که مشکل مريضی اش خفيف گردد، آن روزھا را 

 .قضاء کند
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خير در مصرف دوا و قرص زيان آور نيست، الزمست يک دکتور متخصص أبرای تشخيص اين موضوع که آيا ت

 .مسلمان عادل نظر بدھد

 :کتگوری سوم 

ند که برای کنترل شکر خود، در طول روز يک يا دو بار و يا ا  یکتگوری سوم  مريضان  شکر عبارت از مريضان

 .حتی بيشتر انسولين تزريق کنند

اگر اين مريضان  با تزريق آمپول انسولين از خوردن قرص و ديگر دوا ھا  در طول روز بی نياز می گردند، پس بايد 

 .بيچکاری  انسولين باعث باطل شدن روزه نمی شودروزه بگيرند، زيرا تزريق 

 در خصوص حکم تزريق انسولين برای شخص روزه دار، پاسخ یالؤت دائمی افتاء در پاسخ به سأچنانچه علمای ھي

ايرادی ندارد که از آمپول مذکور در طول روز جھت مداوا استفاده کند، و قضای آنروز بر او واجب نيست «: دادند

، و البته اگر ممکن باشد که در شب استفاده شود و مشقتی در اينحالت بر او ايجاد نمی )ش باطل نمی شودزيرا روزه ا(

  )سايت عقيده  (منتشره در سايت» . ٢۵٢ / ١٠" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء« .  »شود، اين بھتر است

د روزه نگيرد، در نبياشامند، پس می توا نيز بخورند و اما اگر نياز دارند که بعد از تزريق انسولين، حتما غذا و آب

  .عوض در وقت مناسبی روزه اش را قضاء کند که مشکل او خفيف تر شده باشد

 :يادداشت  

آن دسته از مريضان ديابتی که بر اساس تقسيم بندی فوق مشمول رخصت می شوند، الزمست تا بعد از رمضان در 

 آنھا تا آخر عمر یاما اگر مريض. خود را قضاء کنندۀ نھا خفيف تر می شود، روزفرصت مناسبی که اوضاع مريضی  آ

از حالت شديد به خفيف کاھش نمی يابد و ھمواره مشمول رخصت نگرفتن روزه می مانند، در آنصورت نيازی نيست تا 

ن را غذا بدھند، از جای ھر روز از رمضان، يک نفر فقير يا مسکيه روزه ھای رمضان را قضاء کنند، کافيست تا ب

 :ی که خود می خورند به او نيز بدھند، به دليل فرموده هللا تعالیئھمان غذا

َع َخْيًرا فَھُ «  ْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَی الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِکيٍن فََمن تَطَوَّ ِريًضا أَْو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ َو َخْيٌر فََمن َکاَن ِمنُکم مَّ

 ).١٨۴بقره (» لَّهُ َوأَن تَُصوُموْا َخْيٌر لَُّکْم إِن ُکنتُْم تَْعلَُمونَ 

و بر کسانی که روزه برای ) روزه بدارد(و ھر کس از شما بيمار يا مسافر باشد تعدادی از روزھای ديگر را «: يعنی

مسکينی را اطعام : الزم است فديه بدھند) ھمچون مريضان  مزمن، و پيرمردان و پيرزنان ناتوان(فرساست؛  آنھا طاقت

  .کنند؛ و کسی که کاِر خيری انجام دھد، برای او بھتر است؛ و روزه گرفتن برای شما بھتر است اگر بدانيد

  .و می توانند سی نفر مسکين را به خوردن غذا دعوت کنند و فديه يک ماه را ھمزمان و يا در عرض چند دفعه بدھند

  :ولينسورد پيچکاری انيادداشت فقھی در م

به ھيچ وجه ، روزه را باطل نمی  يد ،آعمل می ه برای مريضان شکر که در زير پوست ب ولين ،ساستعمال بيچکاری ان

معنی خوردن و نوشيدن ه  پيچکاری  خوراک و نوشيدنی نيست و بۀولين ، از جملسسازد ، از طرف ديگر پيچکاری ان

 مريضی خويش  استفاده کند، روزه یولين  در طول روز جھت مداواسپيچکاری ان اگرمريض ديابت از اً بن.ھم نيست 

 .اش باطل نمی گردد  و قضای روزه نيز برآن  واجب نيست 

  :آخذم

 )نوشته اينجانب(رمضان المبارک  ۀ رسال

 اسالمی   عقيده سايت علمی و

 فتوای علمای  جامع االزھر  

 


