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  سعيدی الدين امين داکتر الحاج
 ٢٠١٣ جوالی ١٢

 رمضان در کشی دندان
 : دندان درد : اول

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

 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 (در اين مورد ميتوان به فتاوی 

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

 :دوم  دندان کشی 

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

 وقت در  اسالمی شرع در  نمايد، دندان کردن پر ويا دندان کشيدن به اقدام   مبارک ماه در که شد قرار اگر آنھم با

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

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

  احتياط ھمين بنابر نکردد، حلق داخل به  شده استفاده وداروی خون تا کرد  بايد احتياط ولی ندارد،  ممانعتی کدام

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

 . دسازمي فاسد را  روزه  برسد شکم داخل به  دندان در شده استعمال یئدوا يا خون اگر که گويند یوم  دانند می مکروه

 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 فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية در«

 ال، إاّلّ، 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 «

 النھار فی جوفه إلی الدم دخل و رمضان فی ضرسه عقل من حکم يعلم ھذا ومن « :الرد فی و .»بزازية .طعمه وجد إذا إال

 رد( »فليراجع بنفسه عاد الذی کالقيئ فيکون عنه التحرز إمکان بعدم يفرق أن إال القضاء عليه فيجب نائما لو و

 )١٠٧/٢:المختار

 :تتبع ونگارش 

   » سعيد افغانی -سعـيـدی«  امين الدين  داکترالحاج
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