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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ اگست ٠١
  

 رمضان رده وگمريضی سنگ 
  

 ميگويند ، فرعون ھم به مريضی ا، حترده مريضی جديد در بشريت نمی باشدگقبل از ھمه بايد گفت که  مريضی سنگ 

ھمين ولی  . رود  شمار میه ساده بھای  مريضی ۀرده  در طب امروزی از جملگاگرچه سنگ . رده  مبتال بودگسنگ 

باشد ، به اصطالح  بعضی ھا اين درد چنان وحشتناک  وحشتناک  می ی درد شديد ، طاقت فرسا  ومريض ساده دارا

رده بی گطور خالصه درد سنگ ه باشد ، ب دت مادران می درد زايمان در حين والش کمتر ازدرداست ، که مقدار 

اگر سنگ دوباره در اين درد زمانی شدت می يابد که سنگ از محل خويش بيجا شود ، ولی . نھايت زجر دھنده  است  

به صورت خونی يا رنگ رده ، تغيير رنگ ادرار گيکی از  عالئم سنگ  .رام می يابد آش مستقر گردد درد دوباره جاي

  .باشد  چای می

در حالت طبيعی کليه ھا مواد ضد . از نظر طبی  با قطعيت اثبات نشده) کليه(رده گھنوز دليل قطعی شکل گيری سنگ 

ی ئاما گاه اين مواد کارا. شوند رده در داخل بدن میگرسوب ترشح می کنند که مانع از تجمع کريستالھا و پيدايش سنگ 

  .ت می دھندخود را از دس

 ديگر  بايد ادرار را تا می ترده  بايد اين غلظت مواد را در بدن کم کنيم به عبارگبرای جلوگيری از تشکيل سنگ 

 و ، بايد آب و مايعات زيادی نوش جان کند استکه مبتال به مرض  کليه سنگ ساز  يعنی شخصی. توانيم، رقيق کنيم

نکه نمک عاملی آخاطر ه ب. اينست که ازخوردن نمک بايد پرھيز کنند يگانه  توصيه  دکتوران برای اين مريضان  

. نمکی که از روده جذب می شود، از طريق کليه بايد دفع شود. است که به ساخته شدن سنگ ھای کلسيمی کمک می کند

 ادرار می اما مشکل ھمين جاست چرا که وقتی نمک می خواھد از کليه را وارد ادرار شود، با خودش کلسيم را وارد

  . کند و به اين ترتيب غلظت کلسيم ادرار افزايش می يابد

 د،نخرج دھه کوشش اعظمی ب    نبايد ھيچ وخت احساس تشنگی کنند وند،رده اگ که مبتال به مريضی سنگ یمريضان

  . کافی ودر اوقات مختلف ، نوش جان کند ۀمايعات  به انداز ب وآتا  قبل از تشنگی 

  

  :رمضان  رده وگمريض سنگ 

روزه موجب افزايش درد و  رده باشد، وروزه گرفتن برايش سخت تمام شود  وگکه مبتال به مريضی سنگ  شخصی

 و مورد اعتماد داکتر معالج مسلمان  خطر مواجه سازد، وه  را بویبه اصطالح سالمتی کلی  مريضی اش گردد  و

ات زياد مصرف نمايد ،  در عاي مرا تشخيص داده باشد ، واطبا ء توصيه نموده باشند کهمرض وسختی وخطر مرض 

 خويش را افطار ۀروز تواند  به رخصت هللا تعالی عمل کرده و رده  است، میگ که مبتال به سنگ یاينحالت مريض
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چون قضای روزه برای . شد و در مقابل ھر روز به يک مسکين خوراک بدھد و قضای روزه بر وی الزم نمی با نمايد 

  اما برفرض در صورت . تواند روزه بگيرد علت مريضی که دارد نمیه ھمچو مريضان ممکن وميسر  نيست؛ زيرا ب

بر طرف شدن مريضی  و بازگشت سالمتی  دوباره ، شخص متذکره بايد در سال  آينده  روزه بگيريد و قضای سالھای 

  .ش الزم نمی باشد پرداخت کرده ، باالينھا را آفديۀ که افطار کرده است  و   گذشته

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  «: فرمايد پروردگار با عظمت ما می  )١٨۴: تسوره  البقرة آي(»فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا أَْو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّ

  ).پس ھرکسی از شما بيمار يا در سفر باشد، تعدادی از روزھای ديگر را روزه بگيرد (

  :نويسد   متبرکه میتابن کثير در تفسير اين آي

يعنی مريض و مسافر می توانند در ھنگام مرض يا سفر روزه نگيرند، زيرا اين امر موجب مشقت بر آنھا خواھد شد، «

  ) .۴٩٨ /١(» تفسير ابن کثير« .»را قضاء نمايند  در روزھای آتی آنبلکه افطار کنند و بعداً 

: فتد تا از اين رخصت استفاده کند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند انسان در سختی زيادی بيو الزم نيست که حتماً 

َ يُِحبُّ أَْن تُْؤتَی ُرَخُصهُ َکَما يَْکَرهُ أَْن تُْؤتَی َمْعِصيَتُهُ  « " صحيح الجامع"و ألبانی در ) ۵٨٣٢(روايت أحمد » إِنَّ هللاَّ

)١٨٨۶. (  

  .ل دوست دارد که از رخصت استفاده کنی ھمانطور که ناخوش می دارد که معصيت کنیھمانا خداوند متعا: يعنی

اما بعد از رمضان؛ اگر مرض بيمار بھبودی يافت او بايستی آنروزھا را قضاء کند، اما اگر بھبود نيافت و اميد بھبودی 

 دھد، بدين صورت که به ازای ھر ھم وجود نداشت، نيازی به قضای آنروزھا نيست و کافيست تا به ازای ھر روز فديه

  .روز مسکينی را طعام دھد

قسمی که اميد : اھل علم مرض را به نسبت بيمار به دو قسم تقسيم کرده اند« :  هللا می گويدةعالمه ابن عثيمين رحم

ه اميد  می کند، و قسم ديگر کءبھبودی می رود که چنين بيماری در وقت مرض افطار کند و بعد از بھبودی آنرا قضا

جايگزين روزه ای است ) فديه(بھبودی بيمار نمی رود که به ازای ھر روز يک مسکين را طعام می دھد، و اين اطعام 

  ختم )  ۴٨ /٢١۶( البن عثيمين - ) فتاوی نور علی الدرب. ( »که افطار کرده است

  

 

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افغانی  -سعـيـدی«  امين الدين داکترالحاج 

  افغانيــژيکـز مطالعات ستراتـمدير مرک

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤ و


