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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١٩
  

 استعمال  قطره چکان ھا در ماه مبارک رمضان
 ! محترم ۀخوانند

عات مھمی در ماه وم باب از موضھرسرمه ، مو ) بينی وچشم، ن گوشاز قبيل قطرچکا(استعمال قطره چکان ھا  

  .اينک در ذيل به تفصيل ھرکدم شان می پردازيم . رود  شمار میه مبارک رمضان ب

  

  قطره چکان بينی 

  : اسالمی به دو دسته تقسيم گرديده اند ی روزه را باطل می سازد يا خير علماآيا درموردقطره چکان بينی که

   : اولۀدست

گردد که در آن  ی حکم صادر نموده اند که با استعمال قطره چکان بينی روزه باطل میئگروپ اول از علماء طی فتوا

  .تواند از شيخ بن باز وشيخ بن عثمين نام برد  جمله می

ی هللا عليه ند که پيامبر صلا هء  در اثبات  فتوای خويش  به حديث مرفوع لقيط بن صبره استدالل کرداين تعداد از علما

در استنشاق مبالغه و زياده روی کن مگر وقتی که : يعنی» وبالغ فی االستنشاق إالَّ أن تکون صائماً «: وسلم  فرموده

  .یا هروز

 بينی برای شخص ۀکند که بينی به معده راه دارد و در اين صورت استعمال قطراين حديث به صورت ضمنی بيان می

  .دار ممنوع است هروز

باشد زيرا متضمن نھی از دخول چيز اندک نيز می ،بر صلی هللا عليه وسلم  از مبالغه و زياده روی در استنشاقنھی پيام

  .شودحتی در صورت زياده روی در استنشاق نيز مقدار ناچيزی از آن وارد بدن می

  : دوم ۀدست

  . کندن بينی روزه را باطل نمیقطره چکا: ی  قرار دارند که طی فتوای خويش حکم فرموده اندئ دوم علماۀدردست

ند زيرا مقدار بسيار ناچيزی از اين قطره به معده ا ه مضمضه قياس نمودۀ بينی را بر باقيماندۀقائالن به اين قول قطر

رسد که از  سانتی متر مکعب بوده و تازه از اين حجم نيز مقدار خيلی ناچيزی به معده می٠٦/٠حجم اين قطره . رسدمی

  .شودی میآن چشم پوش

 بينی محل ترديد است، بنابراين اصل، صحت روزه ۀبه عالوه اصل بر صحت روزه است و بطالن روزه توسط قطر

  .ھر دو ديدگاه مستدل و قوی ھستند. شودباشد زيرا يقين با شک زايل نمیمی
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  قطره چگان گوش 

ه مبارک بحث نموده ودر مورد نظريات  در ما» مريضتداوی از طريق ريختن  آب در گوش  « علمای پيشين در مورد 

  :اجتھادات فقھی خويش را بيان داشته اند 

ريختن قطره چکان در از فرمايند که  از جمله  جمھور علماء  در مورد قطره چکان گوش در ماه مبارک رمضان می

  .گردد  گوش روزه باطل می

  .گردد وقتی  به مغز برسد روزه را باطل می: گويندھا میحنبلی

قطره چکان گوش : گويد اندلسی در مورد قطره چگان گوش می  شيخ بن حزمقابل عالم وفقھی شھير جھان اسالمدر م

  .رسدرسد و صرف  به منفذھای پوست مینمی سازد زيرا قطره چکان گوش به مغز نمیروزه را باطل 

 ندارد که مايعی از گوش به مغز برسد ی بين گوش و مغز وجودئمجرا :که طب امروزه اين را به اثابت رسانيده طوری

  .مگر صماخ گوش پاره شود

  .کند روزه را باطل نمی، گوشۀی  صحيح ھمين است که قطرأپس ر

  

  :يادداشت 

 گوش ۀيابد يعنی قطر در صورتی که صماخ گوش پاره شود، مداوا از طريق گوش حکم مداوا از طريق بينی را می

  .کم آن گذشتبينی را خواھد داشت که حۀ حکم قطر

  : گوشۀکنند داروی پاک و اما

در اين حالت مقدار : گويند که صماخ گوش پاره باشد که علماء می اين دارو نيز حکم قطره گوش را دارد، مگر اين

  .شود زيادی از اين ماده وارد بدن خواھد شد و لذا روزه باطل می

  :کند بنابراين دو حالت پيدا می

  .کند  گوش روزه را باطل نمیۀکنند اشد، داروی پاک وقتی صماخ گوش سالم ب- الف

  .شود کند، چون مقدار زيادی از آن وارد بدن می  وقتی صماخ گوش پاره شده باشد، اين دارو روزه را باطل می- ب

  

  چکان چشم ه قطر

ورد سرمه  چشم اختالف نظر دارند که اين خود ناشی از اختالف نظر علمای متقدم در مۀعلمای متأخر در مورد قطر

  در مورد سرمه دو ديدگاه وجود دارد؛. است

  : ديدگاه اول

ی ئند که مجراا هند و چنين استدالل کردا هھا اين ديدگاه را پذيرفتھا و شافعیحنفی. کندروزه را باطل نمی) کشيدن(سرمه 

  .کندبين چشم و شکم وجود ندارد پس روزه را باطل نمی

  : ديدگاه دوم

ند و استداللشان اين بوده که بين چشم و ا هھا اين ديدگاه را داشتو حنبلیھا مالکی . کندرا باطل میروزه ) کشيدن(سرمه 

  .ی وجود داردئشکم مجرا

  :ندا هو علمای متأخر نيز بر ھمين مبنا اختالف نظر پيدا کرد

  :ديدگاه اول

ند که يک ا هند و چنين استدالل کردا هپذيرفت:  و ابن عثيمين :اين ديدگاه را ابن باز . کند چشم روزه را باطل نمیۀقطر

رسد، بلکه در اثنای عبور از  اين مقدار نيز به معده نمیۀ سانتی متر مکعب حجم دارد و ھم٠٦/٠قطره از اين درمان 
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 باز اين مقدار رسد،مقداری از آن به معده می: يمئو اگر ھم بگو. رسدمجرای اشک کل دوا جذب شده و حتی به حلق نمی

پوشی واقع پوشی قرار گيرد زيرا مقدار ناچيز مثل آب باقيمانده از مضمضه مورد چشمبه حدی اندک است که مورد چشم

 روزه بنامد و نه قطره بر باطل ۀشده است و به عالوه نه دليل منصوصی وجود دارد که اين قطره را باطل کنند

  .ھای منصوص قابل قياس است هکنند

   : دومديدگاه

  .کند چشم بر سرمه قابل قياس است و بنابراين روزه را باطل میۀقطر

ی از طريق ئ ثابت کرده که مجراطب امروزی اگر چه . کند چشم روزه را باطل نمیۀی صحيح اين است که قطرأر

آن به حلق  چشم در اثنای عبور از مجرای اشک جذب شده و چيزی از ۀبينی، بين چشم و شکم وجود دارد، ولی قطر

 پوشی کرد، ھمچنانن چشمآ باشد که بتوان ازن قدر ناچيز میآ رسد و حتی اگر ھم برسدرسد و بنابراين به معده نمینمی

  .پوشی شده استکه از آب باقيمانده از مضمضه چشم

  :شم صحيح نيست، زيراچ ۀو قياس آن بر سرمه برای اثبات باطل کننده بودن قطر

  .کند و حديث روايت شده در اين باره ضعيف استوزه را باطل میثابت نشده که سرمه ر

   .داليل ديدگاه مخالف در اين باره راجح است .اين قياس، بر چيزی است که خود محل اختالف است

  

   قورت کردن بلغم در روزه

ود يا خير ، فقھا ش که اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان بلغم خود را قورت کند، روزه اش فاسد می در مورد اين

ی صحيح آنست که روزه با بلعيدن بلغم  باطل نمی شود، زيرا بلغم أ ولی ر.ی دارند أوعلمای اسالم در مورد اختالف  ر

  .در حکم  خوردن و نوشيدن قرار نمی گيرد

کتاب و سنت ) برون رفت از اين اختالف(وھرگاه علماء اختالف داشتند مرجع .. «:  هللا می فرمايدةشيخ بن عثيمين رحم

است، ) آن عبادت(که آيا فالن امر، عبادت را باطل می کند يا خير؟ اصل بر عدم افساد  است، و اگر شک داشتيم در اين

  .و بر اين مبنا بلعيدن بلغم روزه را باطل نمی کند

ش بياورد، اما اگر ين حلقش به داخل دھانئرا از پا آن) عمداً (شخص از بلغم پرھيز کند و سعی نکند که : و مھم آنست

نياز به دليلی دارد ) توسط آن(اما فاسد شدن روزه . را خارج گرداند چه روزه باشد يا نباشد بلغم داخل دھان شد بايد آن

  . »عنوان مبطل روزه حجت گردده که برای انسان نزد هللا عزوجل ب

  ) .١٩/٣۵۶(» برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع الفتاوی « 

را ببلعد، اما  قول راجح آنست که بلغم روزه را باطل نمی کند حتی اگر داخل دھان گردد و شخص آن«: فرمودندو باز 

 انسان نيست که ۀ کثيف است و شايستءحرام دانستند، زيرا بلغم شی) را بلعيدن آن(را ببلعد، زيرا اھل علم  نبايد آن

  ) .١۵٣(اء رقم لق»  لقاء الباب المفتوح «  .    »را ببلعد) کثافات(

 حتی اگر کسی قطره نيز در گوشش کند و طعم آن! و اما داخل کردن انگشت در گوش باعث باطل شدن روزه نمی گردد

  .را در حلقش احساس کند باز روزه اش باطل نمی شود، زيرا دليلی بر باطل شدن روزه در اين حالتھا وارد نشده است

  

  :استعمال  سرمــه

  .روزه  را فاسد  نمى  سازد )  سياھى  آن در بلغم  ھم ديده  شود اگرچه(استعمال سرمه 

كه در ايام  ماه مبارك  رمضان  يكى از صحابه  كه از درد چشم  سخت  مى ناليد نزد :  در كتب احاديث  آمده  است 

  نمايم ،  مه  استعمالكند  اجازه دارم  كه سر چشمم سخت درد مي: نحضرت  گفتآوبراى  .  آمد )  ص(آنحضرت  
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  از ام المؤمنين عــائشه یھمچنان در حـديث. ى ئبـــلى  ميتوانى  سرمه  را  استعمال  نما: ش  گفتنحضرت  در جـــوابآ

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  سرمه »« اكتحل فى رمضان  وھــو صائم )  ص( أن النبى «:روايت گــرديده است  )رض(

ھكذا  بايد گفت  كه چشم  منفذ براى معده  نمى  ) رواى حديث  ابن ماجه ( ».ودكه  روزه ب كرد  در رمضان در حالي

  . باشد 

      .ولى   برخى از فقھا  به اين  نظر اند كه بھتر واحسن   است  كه استعمال  ھمچو اشيا ء  در شب صورت بپذيرد

   ختم 

  

  :تتبع ونگارش  

   » سعيد افغانی- سعيدی«   امين الدين داکترالحاج 

   افغان ومرکز مطالعات ستراتيژيکر ـديـم

  جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ

 


