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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  احکام مريض در رمضان

  خواننده محترم !
در عدم گرفتن روزه  عذربحيث مرضی  هردر شرع اسالمی در ابتدا بايد گفت که 

استفاده دين مقدس از رخصت شرعی  ميتواند مريضان  عده از، بلکه آنپذيرفته نميشود 
شان خطرناک ومضر تمام  صحت جسمی ، که مرض شان به گرفتن روزه ، برای  کند

انسان را به خطر مواجه سازد ودر  اوضاع جسمانی   شود .وبا اصطالح گرفتن روزه ،
به افزيد . در غيران شخص مرض او در تشديد شديدا دچار مشقت نمايد و يا نهايت او را 

  مريض هم باشد. بايد روزه اش را بگيرد هرچند که موظف است که 
مسلمان و عادل   وطبيبمريضی شخص بايد توسط يک دکتورناگفته نبايد گذاشت که 

ديد  مريضی خطرناک است و موجب تش که روزه گرفتن برای شما داده شود ،تشخيص 
، روزه نگيريد و سپس از مريضی  ءشفا تا در آنصورت می توانيد  اش ميگردد ،

  ومکلف به تاديه کفاره نمی باشد .د، وکنقضاء  است آنروزهايی را که خورده 
با  )   ١٨۵  -    ١٨٣آيات ( در سوره بقره   حکم اين هدايت را زيرا خدای متعال 

َياُم َكَما ُكِتَب « است :تفصيل وزيبای خاصی بيان فرموده  ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ
ْعُدوَداتٍ 183َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَتَّقُوَن( ِريًضا أَْو َعلَٰى  ۚ◌  )أَيَّاًما مَّ فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخرَ  َع َخْيًرا فَُهَو  ۖ◌  ِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم ِمْسِكينٍ َوَعلَى الَِّذيَن يُ  ۚ◌  َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمّ فََمن تََطوَّ
اى مـؤ منان  ! روزه بر شما فر   (  »إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن  ۖ◌  َوأَن تَُصوُموا َخْيٌر لَُّكمْ  ۚ◌  َخْيٌر لَّهُ 

كار ـرديده بود تا پر هيز فرض گ بودن نيز نيكه پيش از شماض گرديــده چنانچه  بر كسا
شويد وخلعت  تقوى را در بر كنيد ، روزه  در روزه هاى  شمرده   شده واندك بر  شما 

فرض گردانيده شده ، پس  هر كدام از شما  كه مريض  ويا در سفر  باشد برايش  
رواست  كه روزه  را  بخورد وقضاىى آنرا  در روز هــاى  ديگر بياورد وبر كسانيكه  

بر آيند فديه است  به اندازه  خوراك  يك روزه  يك  مـى   به مشقت  زياد از عهده آن
مسكين  ، وهر كه   بـه خوشى  ورضاى  خود در فديه افزودى به عمل آرد وبيش از يك 

نفر  مسكين  را سير  سازد برايش  بهتر  است روزه ،  گرفتن  تان براى  شما  بهتر  
  )است اگر  ميدانيد  . 

  راض :امـانواع 
علمای مذاهب از جمله ائمه اربعه گفته اند که مريض حق ندارد روزه اش را جمهور 

  مريضی شديد چيست ؟بخورد مگر آنکه مريضی اش  شديد باشد، و منظور از
  به سبب روزه گرفتن افزايش يابد. مريضی شخص  - 1
  به سبب روزه گرفتن به تاخير افتد. وصحت يابی مريض شفاي - 2
را مريضی اش و سختی زيادی بر وی شود، هرچند که  روزه گرفتن موجب مشقت - 3

  افزايش ندهد يا شفايش را به تاخير نياندازد.
نيز مشمول  ا که به سبب روزه گرفتن دچار مرضی گردد را کسی رء همچنين علما  - 4

  اين حکم و رخصت دانسته اند.
 ابن قدامه رحمه هللا گفته:

است که مرض شديدی دارد  يضی مرکه خوردن روزه برايش جايز است؛ مريضی « 
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که با روزه گرفتن شدت می يابد و يا می ترسد که بهبودی او دير شود.. و (همچنين بر 
 )المغنی(   ».شود.. مريش طبق رای) صحيح؛ کسی که می ترسد به سبب روزه گرفتن 

)4/403.(  
   : و زيلعی گفته

او همانند مريض است صحيح آنست؛ کسی که بترسد بخاطر روزه گرفتن مريض شود، «
  ).1/333( )تبيين الحقائق (  ».(يعنی در حکم مريض است)

  امام نووی رحمه هللا گفته:
مريضی که توانايی روزه گرفتن ندارد و اميد بهبودی در وی می رود الزم نيست « 

روزه بگيرد... و اين زمانی است که مشقت و سختی ظاهری بخاطر روزه گرفتن بر وی 
مشروط نشده که (اين سختی) به جايی برسد که روزه گرفتن ممکن نباشد، وارد شود، و 

بلکه اصحاب ما (شافعيه) گفته اند: شرط جواز روزه نگرفتن اينست که به سبب روزه به 
  . )6/261( » المجموع«  ».او مشقتی وارد گردد که احتمال آن (مشقت) در وی رود

جايز است که روزه نگيرد، هرچند که به و بعضی از علما گفته اند که برای هر مريضی 
مشقتی وارد نيايد، ولی اين قول شاذ است و جمهور تکليف وسبب روزه گرفتن به وی 

بدون اختالف نزد ما « علما آنرا مرود دانسته اند. چنانکه امام نووی رحمه هللا گفته: 
يز نيست مرض ساده ای که بخاطر روزه گرفتن مشقتی بر او وارد نمی شود برايش جا

 ).6/261المجموع ( (  ».که روزه اش را بخورد
  

   شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می گويد:
مريضی که با روزه گرفتن متاثر نمی شود، مانند سرماخوردگی خفيف، يا سردرد «

خفيف، و درد دندان، و همانند آنها؛ برای وی جايز نيست که روزه نگيرد، هرچند که 
برای  ) 185البقرة/( سوره » َوَمْن َکاَن َمِريًضا «دليل آيه ی بعضی از علما می گويند: ب

او جايز است که روزه نگيرد، اما ما می گوييم: حکم (اين آيه) معلول به علتی است و آن 
اين است که روزه نگرفتن به او سودی برساند (و از سختی وی کاسته شود)، اما اگر 

ز نيست روزه اش را بخورد و روزه بر ) متاثر نمی شود برای وی جايمريضی(بخاطر 
   ) .6/352الشرح الممتع ( ».او واجب است

امراض كه خوردن   روزه  را به  توصيه  داكتر  معالج  مفسران ، فقها  وعلما ء دينی 
ى ، وامراض سل ،  امراض  صدرى ، امراض معد(متدين  جواز  دانسته  عبارتند از :

امراض روانى ،  كه انسان  به گرفتن  روزه  از حالت  نورمال  خارج ميگردد. ( 
وغيره امراض خطرناك ومضر ...)  اگر شخصى  فقط بــه اساس وهم  وخيال خود  كه 

گويا  روزه ء اورا مريض  مى سازد  ويا مريضى اور افزايش ميدهد ، در حاليكه  آن را   
برا يش مشوره  داده  روزه ء نگيرد  متدين ور  متخصص تجربه  هم  نكرده  ونه دكت

  گنهگار بوده   وبايد كفاره آنرا هم  بپردازد. 
همچنان برای زنان که مريض اند ،داکتر معالج متدين در مورد ضرر مرض برای 

يا  و است دائم  ،زمن مريض توصيه  نمايد ودر تشخيص  مرض که آيا  مرضش م
احكام  اعالن ميدارد .که بعد از توصيه داکتر معالج حکمی صحيحی خويش را  مؤقت

  هنگام روزه بر او تطبيق ميشود.درمريض 
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    مريض در ماه  رمضان :احكام  استنتاج کلی در مورد 
موجب افزايش شود ، وnرفتن روزه  سخت مسلمان بنابر مريضی  بر روزهاnر nرفتن  -

مسلمان كه تشخيصش درست باشد به او بگويد كه  وداکتر معالج وشود،  مريضی اش ،
روزه برايشان ضرر داشته و دردشان را افزايش مي دهد و جان او را به خطر مي 

اندازد؛ در اين صورت اگر مرضش مزمن و دائم باشد پس مي تواند روزه نگيرد و در 
راك بدهد و يك كيلو و نيم) خو آمقابل هر روز به يك مسكين به اندازه نصف صاع (تقريب

   قضاي روزه بر او الزم نيست.
نيازى به خوراك دادن مسكين نيست بلكه بايد  ه مزمن و دائم نبود یاگر نوع مرض -

   . صبر كند تا از آن مرض شفا پيدا كند و سپس قضاء روزه اش را بگيرد
بود كه مريضش مزمن و دائم ميباشد و آن  داکتر معالج متدين تشخيص کرده اگر -

هر روز كه روزه نميگرفته يك مسكين را خوراك ميداده، ولى برفرض ر بدل دشخص 
و بازگشت سالمتي، در آن صورت سال آينده را بايد روزه  مريضی بر طرف شدن 

كه افطار كرده است و كفاره ي آنها را پرداخت كرده   بگيريد و قضاي سالهاي گذشته
    است بر او الزم نيست.

است با نصف صاع از خوراك معمولى كه در شهرش رايج و خوراك يك مسكين برابر 
است، مانند خرما، برنج، و غيره، و نصف صاع برابر است با تقريبا يك كيلو و نصف 

(1.5Kgs.)   
  گتگوری امراض نزدجمهور علماء:

مريض را به شکل جمعبندی گتگوری های  جمهور علماي مذاهب از جمله ائمه اربعه
  نموده است :

  به سبب روزه گرفتن افزايش يابد. مريضی که  - 1
  به سبب روزه گرفتن به تاخير افتد. مريض شفاي  - 2
را  مريضی اشروزه گرفتن موجب مشقت و سختي زيادي بر وي شود، هرچند که  - 3

  افزايش ندهد يا شفايش را به تاخير نياندازد.
را نيز مشمول  ود ا که به سبب روزه گرفتن دچار مرضی ميشهمچنين علما کسي ر - 4

  اين حکم و رخصت دانسته اند.
  :شيخ بن عثيمين فتوای تعريف مريض در
چنين در رمضان را افراد مريض   خويش ) 111فتاوای(صفحه  شيخ بن عثيمن  در 

  بايد بدانيم که مريض به دو دسته تقسيم ميشود::«فورمولبندی نموده است 
  قسم اول:

مريضی که اميد درمانش وجود دارد، مانند مرضهای مؤقتی که زود رفع ميشوند، پس 
ِريًضا أَْو َعلَٰی َسَفٍر فَِعدَّةٌ  « اين حکمش همان است که خداوند فرمودند:  فََمن َکاَن ِمنُکم مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر  سفر يا در مريض از شما   هر کس  پس«)، يعنی: 184 آيه البقره :سوره ( »ِمّ
، پس فقط بايد »ديگر  از روزهای  شمار آن  گرفتن)  روزه  است (بر وی  الزم  باشد پس

صبر کند تا شفا يابد و سپس روزه (قضاء) را بگيرد، و اگر اين مرض کمی به طول 
انجاميد و قبل از درمان بميرد هيچ چيزی بر او نيست، زيرا خداوند قضاء را بر او در 

ده ولی او قبل از ادراک آن روزها درگذشت، و اين مانند روزهای ديگری واجب کر
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  کسی است که در ماه شعبان قبل از رمضان بميرد، که (طبيعتا) قضايی ندارد.
  قسم دوم:

و مرض  (کرده )  و مرض کليه –و العياذ باt  ،مرض مزمن باشد مانند سرطان  
مريضان که به ه باشد ،وجود نداشتتداويش شکری و شبيه آن امراض مزمن که اميد به 

در مقابل هر روز يک مسکين را  اين امراض مبتال اندميتوانند  روزه را افطار کنند و
روزه را ندارند و روزه را نميگيرند گرفتن غذا ميدهد، مانند پيرمرد و پيرزنی که طاقت 

حکم پروردگار است که  غذا ميدهند، و دليلش  را و در مقابل آن  هر روز يک مسکين
)، يعنی: 184 آيه البقره :سوره » (َوَعلَی ٱلَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم ِمْسِکيٍن «  يفرمايد :م
  تحمل  دشواری  را به  روزه  که فرساست (يعنی: بر کسانی طاقت   روزه  که  و بر کسانی«

دار ومريضان بار  ، زنان کهنسال  پيرمردان  راندارند، چون  آن  و تحمل  کنند و تاب می
 ». بينواست  يک  به  دادن  از خوراک  عبارت  که  است  ای بر اينان) فديه   مزمن، پس

      در رمضان:»شيخ فانی«و احکام شيخوخت    
توانمندى   گرفتن  روزه   قدرت و: اشخاصيکه شيخوخت ويا كبر سن  بدين معنى است 

شخص كهنساِل كه روز بروز در ضعف وناتوانى باشد،  ويا را از دست  داده  باشند .
  فته ميشوند . گ »شيخ فانى « اشخاص نداشته باشد ، برای اين عدهوتوانائى روزه گرفتن را 

ازگرفتن روزه معاف ومکلف به تاديه فديه ميگردند. به اساس حكم الهى اين عده اشخاص 
كه به زحمت مي توانند روزه  پيران كهن سال »وعلى  الذين يطيقونه فدية طعام مسكين «

  طعام يك مسكين باشد واجب است) . بگيرند فديه اي كه
از مصدر اطاقه است، و اطاقه همانطور كه بعضى گفته اند به معناى به » يطيقون« كلمه

تمامى قدرت در عمل است كه الزمه آن اين است كه عمل نامبرده  بمصرف رسندن 
  رساند . مصرفبدر انجامش  ی خويش را كه همه نيروى انسانآنقدر دشوار باشد، 
اطاقه) را به كار مي برد، كه قدرت انسان در انجام كاري به آخرين  عرب وقتي كلمه (

  درجه ضعف خود رسيده باشد ومتحمل ناراحتي و مشقت فراوان گردد.
در اين آيه شريفه منظور از ( يطيقونه) كساني هستند كه با مشقت فراوان مي توانند  

روزه بگيرند، مانند اشخاص پيرو از كار افتاده و انسانهاي بسيار ضعيف و الغر ، و 
آن ديگر ، وزنان حامله، و مريضهايي هستند كه اميد به بهبودي اطفال زنان شيرده به 

بر اين گونه  در فوق ياد اور  شديم ، بنآ راين مريضی ها ا ازوجود ندارد که برخی 
مي توانند روزه بنآ اين اشخاص اشخاص ، روزه گرفتن برايشان بسيار مشكل است. 

يك انسان فقير را طعام دهند، طعامي كه بايد به اندازه اي  ،  روزه بجای  هر  نگيرند و
و وقتي ،معمول ومعرف محل )  ( غذای متداولباشد كه يك انسان معتدل را سير كند، 

  .  اين فديه را دادند ديگر قضاي روزه بر آنان واجب نيست
شامل  حال  انعده از كسانى  ميگردد كه به امراض مزمن   پروردnار  همچنان اين  حكم 

برآنان  گرفتن  روزه   يعنی  .شامل ميwردد  نيزكه عالج  دوباره  آن  غير ممكن  باشد 
يک  روزه فرد   سير  كردن که همان دهند   کفاره  فرض  نيست در بدل  آن ميتوانند 

  مسکين  بر او واجب ميwردد . 
به شمار  پروردnار  اين عمل نوعی رخصت و آسانگيری از جانب  در شرعيت اسالم 

خداوند آسايش  .( » َر َوالَ يُِريُد ِبُكُم اْلعُْسرَ يُِريُد xُّ ِبُكُم اْليُسْ  « می آيد؛ چنانگه می فرمايد:
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  )  185بقره/ سوره ) (خواهد و خواهان زحمت شما نيست شما را مي
يِن ِمْن َحَرجٍ  «و می فرمايد:   وسنگين و در دين كارهاي دشوار( » َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم ِفي الّدِ

 ) . 78حج آيه سوره )  (  را بر دوش شما نگذاشته است
 که  (رض) می گويد:( به انسان پير و کهنسال اجازه داده شده است ابن عبّاسحضرت 

در ماه رمضان روزه نگيرد، ولی به خاطر هر روز خوراک يک نفر فقير را بپردازد، و 
  قضای روزه بر او واجب نيست.)

و بخاری با عبارتی نزديک به اين حديث از ابن عباس روايت نموده است که اين آيه  
َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم  «: درباره سالخوردگان و امثال انها نازل شده است

َع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر لَّهُ   آن را ندارند (و بر كساني كه توانائي انجام  »ِمْسِكيٍن فََمن تََطوَّ
و كارگراني كه ساليانه پيوسته به كارهاي  هميشگيمريضان ( همچون پيران ضعيف و 

اي  سنگ اشتغال دارند ، و زندانيان محكوم به اعمال شاقه سختي ، مانند استخراج زغال
گردند ) الزم است كفّاره بدهند ، و آن خوراك مسكيني  كه پيوسته به كار سنگين وادار مي

خورانيد و بايد در برابر هر روزي يك  ز خوراك متوّسطي كه به خانواده خود مياست ( ا
خوراك متوّسط كه بتواند به طور معتدل مسكيني را سير كند بپردازيد ) و هر كه كار 

خير را پذيرا شود ( و بر مقدار فديه بيفزايد ، و يا عالوه از روزه فرض ، روزه سنّت 
  )   184( سوره بقره/  ايه : .  ) تنيز بگيرد ) براي او بهتر اس

  حمل :
زنان كه حامله  اند وميدانند كه به گرفتن  روزه  براى  حمل  وخود آن ضرر ميرسد  

 ده شده جان جنين  هم محترم شمردر دين مقدس اسالم مكلف به گرفتن  روزه   نيستند. 
است  و نبايد هيچ زن و مردی در نگهداری او سهل انگاری نمايند، تا از ميان برود. 

  نداده است . گاه به بندگانش کارهای طاقت فرسا را دستورخداوند هيچ
َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم  «ابن عباس مفسر شهير جهان اسالم مينويسد که آيه :

  .  درباره زنان حامله و شيرده نازل شده است)   184بقره/  سوره( » ِمْسِكينٍ 
افطار کردن روزه بر او واجب می  برای مادر به خاطر نجات کودک، دين اسالم  

فرزندان خود را ( »َوالَ تَْقتُلُواْ أَْوالَدُكمْ  «. در اين ارتباط خداوند متعال می فرمايد:اند گرد
  ) 151و انعام/ 31اسراء/ )(سورهمکشيد.

نافع رضي هللا عنه روايت است:يکي از دختران ابن عمر رضي هللا  ازدر حديث  شريف 
قريشي بود در زمان حاملگي در ماه رمضان دچارتشنگي  در عقد ازدواج مردی  عنه که

هر روز در بدل رضي هللا عنه به او دستور داد تا روزه اش را بشکند و شد و ابن عمر
  )21/4االءرواء الغليل  -205/2رواه الدارقطني  صحيح،( .را طعام دهد مسکيني

بود، پس  از ابن عباس رضي هللا عنه روايت شده که کنيزش را ديد که حامله يا شيرده
توان (روزه  که (درروايتي مانند شخص کهن سالي هستي ) فرمود: تو بمنزله کسي هستي

مسکيني را بدهي  بر تو الزم است به جاي هر روز روزه، طعام گرفتن) نداري پس 
االءرواء الغليل  -206/2رواه الدارقطني  وقضاي روزه بر تو واجب نيست. (صحيح ،

  )وقال الدارقطني اسناده صحيح -19/4
گرفتن  از ابن عمر رضي هللا عنه روايت است که زني از او سؤال کرد در مورد روزه

در را بشکن و وزه اتدر حالي که حامله بود وابن عمر رضي هللا عنه به او فرمود: ر
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   .هر روزمسکيني را طعام بده وقضاي روزه بر تو الزم نيستبدل 
   ) قال االلباني سنده جيد -20/4االءرواء الغليل  -207/2صحيح روا الدارقطني ( 

 واين قول ابن عباس وابن عمروسعيد بن جبير رضي هللا عنهم است وصحابه با آن
   بن راهويه واختيار محدثين است. مخالفتي نکرده اند و نيزمذهب اسحاق

نکنند  اصطالح اگر روايتي از تعدادي اصحاب نقل شود و بقيه صحابه با آن مخالفت ودر
   .حکم اجماع را دارد

  اندازه ومقدار طعام فديه :
، علمآء به حديث ذيل استناد  به مساکين داده شود فديه طعامی که  به عنوان مقداراندازه و

 می نمايند :
 انس بن مالک رضي هللا عنه روايت است: ايشان سالي دچار ضعف وسستي شدنداز 

 ونتوانستند روزه بگيرند پس کاسه اي تريد گوشت درست کرد وسي نفر مسکين را
 طبراني في - 164/3(صحيح ، الهيثمي  دعوت ، وآنها را سير کردند .

 ) 1/214/675الکبير
 گرم) غذاي غالب آن منطقه 625قولي گرم يا به 600واين يک وعده غذا به يک مد (

  625  ه (هر روز که روزه نگرفت بدل  درنيز تعبير شده است . يعني شخص مي تواند 
چون نص  گرم) طعام غالب به مسکين بدهد ودادن قيمت (پول) به جاي طعام جايز نيست

   .صراحتاً بردادن طعام داللت دارد
 : مادر شير ده ورمضان

غالب كند كه در صورت  روزه گرفتن  ضرر شديد به طفل  وى  اگر زن شيرده گمان 
  خواهد رسيد  اجازه دارد  روزه نگيرد.صرف قضاى روزه بر آنها فرض است .

 روايت شده  كه رسول  هللا عليه السالم  فرموده است : )ر  ض (از انس بن مالك  كعبى 
عن الحبلى والمرضع  إن هللا عزوجل وضع عن المسافر  الصوم  وشطر  الصالة  و «

ــاملـــه  روزه  ونصف نماز را  واز زن  حعزوجل  برداشته از مسافرخداوند  »«الصوم 
   )احمد ، ابو  داود  ، ابن ماجه ، تر مذى  ( »وشير ده  روزه را 

  ابن عباس می فرمايد:
 ران ويطمعان مکانإذا خافت الحامل علی نفسها والمرضع علی وارها فی رمضان، يفط«

 ّ ترسيد ويا بسالمتی خود  صحت واز  اگر زن حامله »وال يقضيان صرما  کل يوم مسکينا
ترسيد ، هر دو، روزه را بخورند وبرای هر روز ، روزه طفلش ب شيرده از سالمتی  زن

 طعام يک نفر فقير (مسکين) را بدهند و الزم نيست روزه را قضاء کنند
  فر مايد :مي )رحمة هللا عليه  (امام  ابو حنيفه  

اگر زنى  حامله يا شير ده  از  روزه گرفتن بتر سد  جايز است  افطار كند  فرق نمى  
كند  كه خوف  او بر خودش وطفل  اش ويا تنها بر خودش ويا تنها بر  طفل اش  باشد ، 
ودر صورت كه  قدرت  يافت  صرف بر او قضا ء  الزم است  نه فديه ، همچنان  پيهم  

ه قضا  مى كند  بر او الزم  نمى باشد.  اين حكم براى زنى كه  روزه گرفتن  در ايامى  ك
فرزند  خود را شير  ميدهد  وزنى  كه براى  شير دادن  اجير  شده  فرقى  ندارد  زيرا    
اگرمـادر طفل  باشد شير دادن  به اساس  ديانت بر او وجب است  واگر  اجير باشد شير  

  است . دادن  به اساس  عقد بر او واجب  شده
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  علمای اهل حديث می فرمايند:
اگرزن حامله از وجود خود بترسد ويا زن شيرده از سالمتی وجان بچه بترسد در آن  

صورت می تواند روزه را بخورد ( روزه نگيرد) و فديه بدهد و قضاء بر اوواجب 
 نيست.

  ـاس در رمضان :حائض ونفـ
 باشند  جواز ندارد  كه روزه  دار  گردند . اگر زن ) 1(زنانيكه به دوره  حيض ونفاس 

است  روزه بگيرند ، روزه آنها  صحيح نيست ؛ چون يكى از  اس حائض وزنى كه در نف
    قضا  واجب  است .  شروط  صحت روزه ، پاكي از حيض ونفاس  است وبر آنها 

عهد  رسول كنا نحيض على   «روايت  است  :   )رض (در حديث  از بى بى  عايشه 
ما در زمان  پيامبر  « »فنؤ مر بقضا ء  الصوم  وال نؤمر  بقضا ء  الصالة  )ص(هللا 

صلى هللا عليه وسلم  به حيض  مى افتاديم ،  به مادستور  داده  مى شد  كه تنها  روزه  
صحيح مسلم :  (، )  ۶٣٠صحيح سنن الترمذي :  »(را قضا  كنيم  نه نماز را 

زن  هر زمانيكه  از دوره    ) ١/۴۴۴/٢۶٠و   ٢۵٩سنن ابو داود  (،  )٣٣۵/١/٢۶۵
 خالص شدند  بــه تجديد نيت  به گرفتن  روزه  اقدام  نمايند.

اگر   (زنانه حائضه  ونفسا ء   روزه فوت شده  شانرا  بعد از رمضان قضا ء مى آورند. 
  عدٱ به گرفتن  روزهدوره  نسائى اش  قبل از فجر  صورت  گيرد  ميتواند اول نيت  وب

ا قدام  نمايد واگر دوره  نسائى آن بعد از  فجر صورت  گيرد در صورتيكه  خواسته   
باشد  ميتواند در همان   روز  از خوردن ونوشيدن اباء ورزد . ولى  روزه آن درست  

قابل تذكر است  آنعده  از زنانيكه  مريض به  نبوده بايد به قضاء آن مبادرت  نمايد. (
ميتوانند  روزه بگيرند.   )خارج از ايام  حيض ونفاس  (ريان  دم   متداوم مبتال ء اند  ج

 وحتى  نماز  پنچ گانه  را بشر ط آنكه  براى  هر نماز وضو  جداگانه  نمايد ، اداء نمايد.
اگر زن فقط يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس  ببيند  روزه اش  باطل  گرديده وبايد 

ند. اگر خون حيض  يا نفاس براى لحظه يى  هم قطع  شود براى  روزه  نيت آنرا قطع ك
  كند  هر چند غسل  را كمى  به تأخير  اندازد.

  تبصره : 
بايد  دانست اگر روزه انسان فاسد شود  بايد از خوردن  ، نوشيدن وساير  شكننده هاى   

بر اى حائض  ونفسا ء    روزه  به جهت احترام  رمضان  خود  دارى  كند  اما  اين حكم
تطبيق  نميشود بلكه  بروى   الزم است  كه خوردن ونوشيدن  خود  را از چشم مردم 

  پنهان  نمايد.
  عادت ماهانه :ازجلوگيری  غرضاستعمال تابليت 

در ماه مبارک رمضان ، واينکه برخی از خواهران غرض جلوگيری از عادت ماهانه 
تابليت های مخصوصی راغرض دفع راک نمايند ،روزه بگيرند ودر ختم تراويح اشت

  خونريزی استفاده مينمايند .
پروردگار با عظمت ما حيض را برای دختران   به اين تعداد از خواهران  بايد گفت : 

آدم قرار داده است وبرای اين دوره ماهانه حکمی ، طوريکه فوقآ بدان اشاره  نموديم 
ه  حيض ونفاس وعادت ماهانه  باشد ، بايد از مقرر داشته است ، پس زنانيکه که دور

گرفتن روزه اجتناب کنند ، و نبايد با خوردن تابليت ها  واستفاده از وسايل ديگر که 
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  فطرت خلقت را بر هم زند، پناه ببرند .
سالمتی جسمی زنان ببار مياورد ، صحت وزير اين عمل از يک طرف  ضرربرای  

سوء زير اين عمل واز طرف ديگر هيچ ثوابی از گرفتن روزه نصيب شان نميگردد . 
     راضی نشدن زنها  به روند طبيعی خلقت خويش نشان ميدهد .

  خواهران متدين  !
 مانع از حيض می شوند، تابليت های که استفاده زن از همچنان قابل ياد اوری ميدانم که 

ندارد. به شرطی که برای سالمتی و تندرستی زن  در دين مقدس اسالم کدام مانع شرعی 
  صورت گيرد . بايد با اجازه شوهرش  اين عمل  واز طرف ديگر ،مضّر نباشند؛ 

، بوده مضّر بی نهايت اين کار برای سالمتی زنان  طب امروزی بدين باور است کهولی 
عی است و هر گاه از امر طبيعی جلوگيری و مشخص است که خون حيض، امری طبي

  شود، قطعاً برای بدن مضّر خواهد بود.
همچنين اين قرصها باعث می شوند تا عادت قاعدگی دچار اختالل و تغيير شود، و زن 

  . در مورد نماز و همخوابی با همسرش دچار شک و ترديد گردد
در احاديت الهی راضی باشند؛به تقدير  برای يک زن مسلمان ، شايسته آن خواهد بود که 

ُ َعلَْيِه  َوَسلََّم نزد عائشه آمد، در متبرکه امده است که  َّx در سال حجۀ الوداع پيامبرَصلَّی
ُ  -عائشه برای ادای عمره احرام بسته بود - حالی که عائشه گريه می کرد َّx پيامبرَصلَّی

؟ »چه شده تو را! شايد حيض شده ای» «ِفْسِت؟ َما لَِک لََعلَِّک َن« َعلَْيِه  َوَسلََّم فرمود:
ُ َعلَْيهِ گفت: بله َّx َعلَی بََناِت آَدَم « َوَسلََّم فرمود:  ؛ پيامبرَصلَّی ُ َّx ُاين » «َهَذا َشْیٌء َکتََبه

)و أطراف فی 305البخاری ((  »چيزی است که خداوند برای زنان مقدور نموده است
  )1211)، و مسلم (294(

بهتر است زنان صبر نمايند و اگر روزه گرفتن و نماز خواندن برای آنها به سبب پس 
حيض مشکل است، اما دروازه ی ذکر باز است، پس به ذکر و تسبيح خدا بپردازند و 

  ار به مردم نيکی کنند، و اين از بهترين اعمال است.تصدقه بدهند و با کردار و گف
 ديابت يا مريض شکردر رمضان    

  محترم ! خواننده
به علت  ناتوانی بدن در توليد  ازجمله مريضی های است که :ديابت ) مريضی شکر يا (

  يا مصرف انسولين بوجود می ايد .
انسولين ماده ای است که در بدن توسط لوزالمعده توليد می گردد و باعث می شود قند يا  

  .به عبارتی مهمترين منبع انرژی بدن مورد استفاده قرار گيرد
 انواع مريضی شکر (ديابت )

  مرض شکر يا ديابت بر دونوع است :
نوع اول مريضی شکر عبارت از آن است که شخصی مبتال به آن الزم است جهت  - 1

ادامه حيات خود، انسولين در بدن خويش پيچکاری کند . اين نوع مريضی شکرمعموآل 
  در بين اطفال وجوانان زياد بو جود می ايد .

يضی شکر مريضی است که در کالن ساالن ، بخصوص اشخاص سنين  نوع دوم مر - 2
  ديده ميشود .  40

اين نوع از مرض شکر معموآل با رژيم غذايی ، فعاليت جسمی ( سپورت ) ويا گرفتن 
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دوا شکر ،  تحت کنترول می ايد ، ولی در برخی از انسانها  در اين سن وسال ضرورت 
 . به پيچکاری انزولين نيز  ديده ميشود

 چه اتفاقی رخ می دهد؟ دومدر ديابت نوع 
مبتال به اين نوع ديابت، سلول های بدن حساسيت الزم نسبت به هورمون  شخصيکه در 

انسولين را ندارند و پس از مدتی لوزالمعده نيز در توليد انسولين به مقدار کافی، مشکل 
پيدا می کند. بدون وجود حساسيت الزم به انسولين يا در صورت کمبود ترشح انسولين، 

ا به داخل سلول حرکت دهد؛ بنابراين قند خون باال بدن نمی تواند قند موجود در خون ر
 .می رود و افزايش قند خون سبب پيدايش مشکالتی در فرد مبتال می گردد

 چيست؟ دومعالمت ها و نشانه های ديابت نوع 
اين نوع ديابت معموالٌ به آهستگی پيشرفت می کند. عالمت های اصلی آن پرادراری، 

بل توجه، افزايش اشتها و خستگی زودرس و شديد تشنگی بيش از حد، کاهش وزن قا
 :است. عالمت ها و نشانه های ديگر عبارتند از

 عفونت های مکرر دهان، پوست، ناحيه تناسلی يا مثانه -
 ضعف بينای -
 انگشتان دست يا پاهاوسوزنگ شدن  گزگز  ،سوزش  -
که فرد خشکی و خارش پوست اين عالمت ها ممکن است خفيف باشند به طوری  -

 .متوجه آنها نگردد
در سالمندان گاهی اين عالمت ها فقط به سن باال نسبت داده می شود و تشخيص ديابت به 

  تأخير می افتد. 
اين که بيش از نيمی از مبتاليان به  قابل توجه بخصوص در کشور ما افغانستان نکته 

 !واصآل نميدانند که مرض شکر چيست  خود بی خبرند مريضی ديابت از
  مسوليت مريض شکر در ماه مبارک رمضان :

 طوريکه قبآل ياد اور شديم در اين هيچ جای شک نيست که مريضی شکر از جمله 
ويکی از امراض است که اگر برايش دقت وتوجه الزم بعمل نيايد  امراض مزمن 

بحساب خطرات جدی را در سالمتی انسان ببار مياورد ، مرض شکر بمثابه  ام امراض 
بر انجام بعضی از  که در صورت  پيشرفته شدن اين مرض در وجود انسان می ايد 

روزه، چرا که روزه انسان را در  نماز و طهارت ، عبادات تاثير می گذارد؛ از جمله
  شکر  يضی طول روز از خوردن و آشاميدن منع می کند، و اشخاصيکه  مبتال به مر

به نوشيدن مقدار زيادی آب در اوقات متعدد دارند.  ( ديابت ) باشد  در طول روز نياز
همچنين نياز دارند تا مقداری غذا را در اوقات مختلف صرف کند ، و تشنگی شديد گاهی 

در سالمتی وجود انسان  عوارض جدی می گردد و ممکن است مريضی موجب افزايش 
  دربر داشته باشد.

به مشقت مبتال گردد ، پروردگار  در صورتيکه يک فرد مسلمان واقعآ در وقت مريضی 
  با عظمت ما برای مسلمان اجازه  فرموده  تا روزه نگيرد .

ُ ِبُکُم اْليُْسَر َوَال يُِريُد ِبُکُم « َّx اْلعُْسرَ َوَمْن َکاَن َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد«   
کس که مريض  يا در سفر است، روزهای ديگری يعنی: و آن )  . 185البقرة/ (سوره 

  خواهد، نه سختی بر شما را. را به جای آن، روزه بگيرد، خداوند، آسانی بر شما را می
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اما با اين وجود  مريضی شکر ( ديابتی ) نمی تواند بخاطر داشتن مرض قند روزه 
  شوند :نگيرد، چراکه مريضان مبتال با شکر نوع  دوم  به سه کتکوری تقسيم مي

  کتگوری اول :
پالن (رژيم تطبيق از مريضان اند ، که مبتال به مريضی شکر دارند ولی ميتوانند با 

وفعاليت های جسمی )  بر مريضی خويش غالب شوند و يا  منظم  غذای منظم وسپورت
به اصطالح آنرا تحت کنترل در اورند و در اصطالح طيبی ، اين ديابت از نوع خفيف 

ی ومکلفيت شرعی برای اين مريضان  همين است که بايد روزه است وحکم شرع
آنرا جسمی بگيرند، چرا که مريضی شان به حدی نيست که : روزه گرفتن سالمتی 

  متضرر سازد .
  کتگوری دوم :

کتگوری دوم مريضان شکر ، مريضان آند که برای  آنها داروهايی همراه با يک 
  د تا مقدار قند خون را کاهش دهند.پروگرام منظم  غذايی مشخص تجويز می شو

  مريضان کتگوری دوم را ميتوان باز هم بدو  گروه دسته بندی نمود .
  گروه اول : - 1

گروه  اول اين دسته عبارت از مريضان اند که ضرورت دارند يکبار بايد دوا ضد شکر 
توانند دوا ميگيرند ، بر اين نوع از مريضان الزم که بايد روزه  بگيرند، زيرا آنها می 

  خويش  را در فاصله بين مغرب تا قبل از اذان صبح قرار دهند.
  گروه دوم : - 2

  طول روز دو يا سه بار تابليت بگيرند ، رمريضان هستند که ضرورت دارند دزا عبارت
در اينحالت اگر امکان آن وجود داشته باشد که مصرف آن تابليت ها به بعد از اذان 

مغرب و قبل از اذان صبح منقل شود، بدون آنکه زيانی جدی بر مريض  وارد شود، پس 
بايد روزه اش را بگيرد، ولی اگر تاخير در خوردن آن دواموجب زيان جدی می شود، او 

ض در وقت مناسبی بعد از رمضان که مشکل مريضی می تواند روزه نگيرد و در عو
  اش خفيف گردد، آن روزها را قضاء کند.

برای تشخيص اين موضوع که آيا تاخير در مصرف دوا و قرص زيان آور نيست، 
  الزمست يک دکتور متخصص مسلمان عادل نظر بدهد.طوريکه قبآل  ياد اور شديم 

  کتگوری سوم :
رت از مريضان  هستند که برای کنترل شکر خود، کتگوری سوم  مريضان  شکر عبا

  در طول روز يک يا دو بار و يا حتی بيشتر انسولين تزريق کنند.
اگر اين مريضان  با تزريق آمپول انسولين از خوردن قرص و ديگر دوا ها  در طول 
روز بی نياز می گردند، پس بايد روزه بگيرند، زيرا تزريق بيچکاری  انسولين باعث 

  شدن روزه نمی شود. باطل
چنانچه علمای هيئت دائمی افتاء در پاسخ به سوال در خصوص حکم تزريق انسولين 

ايرادی ندارد که از آمپول مذکور در طول روز «برای شخص روزه دار، پاسخ دادند: 
جهت مداوا استفاده کند، و قضای آنروز بر او واجب نيست (زيرا روزه اش باطل نمی 

ر ممکن باشد که در شب استفاده شود و مشقتی در اينحالت بر او ايجاد شود)، و البته اگ
  برای تفصيل موضوع مراجعه شود به بحث فتاوی ».  «نمی شود، اين بهتر است
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  (  سايت عقيده   ) منتشره در . » 252/  10 »اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء « 
ين، حتما غذا و آب نيز بخورند و بياشامند، پس اما اگر نياز دارند که بعد از تزريق انسول

می تواند روزه نگيرد، در 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،  

که اوضاع مريضی  آنها خفيف تر می  الزمست تا بعد از رمضان در فرصت مناسبی
شود، روزه خود را قضاء کنند. اما اگر مريض آنها تا آخر عمر از حالت شديد به خفيف 
کاهش نمی يابد و همواره مشمول رخصت نگرفتن روزه می مانند، در آنصورت نيازی 
نيست تا روزه های رمضان را قضاء کنند، کافيست تا بجای هر روز از رمضان، يک 

فر فقير يا مسکين را غذا بدهند، از همان غذايی که خود می خورند به او نيز بدهند، ن
ِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر :« است  فرموده هللا تعالی حکم صريح در اين مورد  فََمن َکاَن ِمنُکم مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَی الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم  َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَّهُ َوأَن فَِعدَّةٌ ِمّ ِمْسِکيٍن فََمن تََطوَّ
  ).184بقره سوره » (تَُصوُمواْ َخْيٌر لَُّکْم إِن ُکنتُْم تَْعَلُمونَ 

يا مسافر باشد تعدادی از روزهای ديگر را (روزه  مريض يعنی: و هر کس از شما 
مريضان  مزمن، و فرساست؛ (همچون  بدارد) و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت

پيرمردان و پيرزنان ناتوان) الزم است فديه بدهند: مسکينی را اطعام کنند؛ و کسی که 
کاِر خيری انجام دهد، برای او بهتر است؛ و روزه گرفتن برای شما بهتر است اگر 

  بدانيد.
و می توانند سی نفر مسکين را به خوردن غذا دعوت کنند و فديه يک ماه را همزمان و 

  در عرض چند دفعه بدهند. يا
  يادداشت فقهی در مورد پيچکاری انزولين :

استعمال بيچکاری انزولين ،برای مريضان شکر که در حکم اسالمی همين است که : 
زير پوست بعمل می ايد ،به هيچ وجه ، روزه را باطل نمی سازد ، از طرف ديگر 

ی نيست و بمعنی خوردن و پيچکاری انزولين ، از جمله پيچکاری  خوراک و نوشيد ن
  نوشيدن هم نيست .

در طول روز جهت مداوا مريضی خويش  بنآ  اگرمريض ديابت از پيچکاری انزولين  
 استفاده کند، روزه اش باطل نمی گردد  و قضای روزه نيز برآن  واجب نيست .

  :    پيچكارى در رمضانوامپول 
  ميگيرد :پيچکاری به سه نوع صورت قبل از همه بايد که تزريق  

) معموالبرای پيچکاری انسولين   subcutaneous-s.cترزيق در زير پوست ( - 1
  استفاده ميشود .

  ) intramuscular-i.mترزيق در داخل عضله   ( - 2
  )   intravenou s- i.vيا وريد (  ترزيق در داخل  رگ - 3

علما شهير جهان اسالم هريک شيخ ه مراکز دار االفتاء کشور های اسالمی واز جمل
محمد بن صالح   عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز  و عالم شهير کشور عربستان  وشيخ 

  طی فتوای شرعی گفته اند که : العثيمين
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) و داخل عضله   subcutaneous-s.cپيچکاری در زير پوست (
)intramuscular-i.m  شامل  خوردن و يا آشاميدن نبوده و به مثابه خوردن و(

  کند.آشاميدن بحساب نمی ايد ، بنابراين هردونوع  پيچکاری ها روزه را باطل نمی
)  بعمل ميايد ،   intravenou s- i.v(در  رگ يا وريد   که ولی در مورد پيچکاری 

  اند .علما ء در اين  نوع پيچکاری  به چند دسته تقسيم گرديده 
   دسته  اول  :

کند. معتقد اند که اين  نوع از پيچکاری ،روزه را باطل میامردسته اول از علما ء بدين 
ابن باز :، وشيخ ابن عبدالعزيز بن عبدهللا  از انجمله ميتوان از  شيخ سعدی :، شيخ 

که عثيمين :، و مجمع فقه اسالمی   نام برد . اين تعداد از علماء استدالل مياورند 
پيچکاری  رگ  يا وريد درحکم مشابهات به  خوردن واشاميدن است .و انسان را از 

  سازد.نياز میخوردن و آشاميدن بی
  دسته دوم :

دسته دوم  علما ء بدين نظر اند که پيچکاری رک يا وريد روزه را باطل نمی سازد ، 
يدن آن به معده، رسد و به فرض رسزيرا چيزی از آن طريق مجاری طبيعی به معده نمی

گيرد و اين منافذ نه شکم هستند و نه در حکم آن میاين کار از طريق منافذ انجام می
 باشند تا اينکه بگوييم چيزی وارد شکم شخص شده است.

  
  نتيجه وحکم دقيق اسالمی :

 درمورد پيچکاری وريد ويا رک حکم دقيق اسالمی همين است که اين نوع از پيچکاری ،
طل ميسازد ، زيرا برای باطل کردن روزه دخول به شکم شرط نيست، بلکه روزه را  با

  کند.حصول تغذيه برای بدن از هر طريقی که باشد  روزه را باطل می
  يادداشت ضروری :

انستزی ) مورد   :Anesthesiaپيچکاری که از راه رک ويا وريد غرض بيهوشی (
  استفاده قرار ميگيرد ، روزه را باطل نمی سازد .

  به چند نوع است : به اثر انستزی  ولی بايد خاطر نشان  ساخت که بيهوشی
  بی حسی جزئی از طريق بينی: :الف

کند و آن ماده بر اعصاب وی تأثير يک ماده گازی را بو می مريض که در اين حالت 
کند زيرا ماده شود. اين گونه بی حسی روزه را باطل نمیگذاشته و شخص بی حس می

  د شده به بدن نه وزنی دارد و نه محتوی مواد مغذی است.گازی وار
  بی حسی جزئی چينی:: ب

گيرد که سوزن خالی به اين نوع بی حسی به چين منسوب است و به اين ترتيب انجام می
های موجود را به ترشح  هشود و نوعی از غدمراکز احساس در زير پوست زده می

کند. و به دنبال آن مريض  قدرت ريک میمورفين طبيعی که در بدن وجود دارد، تح
  دهد.احساس را از دست می

کند، زيرا چيزی اين گونه نيز به شرط اينکه موضعی باشد و نه کلی، روزه را باطل نمی
  شود.وارد شکم نمی
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  بی حسی از طريق توقف جريان خون: :ج
جريان خون  -کند که سريع تأثير می - به اين ترتيب که به کمک يک داروی گياهی 

  شود.متوقف شده و برای چند ثانيه مريض  بی حس می
اين گونه نيز به شرط اينکه موضعی باشد و تمام بدن را بی حس نکند روزه را باطل نمی

  شود.، زيرا چيزی وارد شکم نمیزدسا
  بی حسی کلی: :د

 در مورد بی حسی کلی علماء  اختالف نظر دارند. و علمای متقدم نيز در بحث از
  ند.ا هبه آن پرداخت» مغمی عليه = بيهوش«

  در مورد بيهوش گفته شده که دو حالت دارد:
در اين ی از روز را هوشيار نباشد: ا هشخص تمام روز را بيهوش باشد و هيچ لحظ - 1

  روزه چنين شخصی از ديدگاه جمهور علماء صحيح نيست. صورت 
يدع «فرمايد که: از خدا نقل میزير پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در يک حديث قدسی 

يعنی: ... طعام و شهوت (و اشتهايش) را به خاطر من رها » طعامه وشهوته من أجلی
  کند.می

چون بيهوش  ،توان گفت: به خاطر خدا روزه گرفتهدر حالی که در مورد بيهوش نمی
  بوده و اصالً قدرت تصميم گيری ندارد.

  اء در اين باره اختالف نظر دارند:شخص تمام روز را بيهوش نباشد: علم - 2
ش صحيح است ا هديدگاه صحيح اين است که اگر بخشی از روز را به هوش بيايد، روز 

  ند.ا هو امام احمد و امام شافعی بر اين رأی بود
  داند.روزه چنين شخصی را به طور مطلق باطل می مالک  ،صاحب امام 
  گويد:ابوحنيفه میصاحب امام 

ش ا هنموده و روز نيت زوال آفتاب  (از وسط آسمان) به هوش آيد، تجديداگر قبل از 
  باشد.صحيح می

ی که امام  ابوحنيفه از آن ا هرأی امام احمد و امام شافعی درست است زيرا نيت روز
  کند، برای بخشی از روز خواهد بود.صحبت می

  برای مريضان قلب استعمال دوا زير زبان
های  هتابليت   برای مداوای حملنعده از مريضان قلبی که  آ قبل از همه بايد گفت :

، به مجرد گذاشتن می گيرند ، روزه شان باطل نمی گردد ، زير ناگهانی قلب زير زبان 
رساند و در جذب (بدن) شده و خون آنها را به قلب میدر زير زبان ،  تابليت  اين 

  يابد.بهبود می جلوگيری بعمل مياورد ، ودرد قلب  حمله ناگهانی قلباز  ،نتيجه
دار جايز است زيرا  هکنند و استفاده ار آنها برای روزاين تابليت ها  روزه را باطل نمیبنآ 

  رسند بنابراين باطل کننده روزه نيستند.آنها در دهان جذب شده و به شکم نمی
   : در رمضان  اسپری تنفسی 

محتوی يک مايع دارويی متشکل از آب،  اسپری است که :اسپری تنفسی عبارت از 
  اکسيژن و بعضی از مواد دارويی است.

در مورد اينکه اين سپری با طل کننده روزه است  ياخير ، علمای معاصر اسالمی در 
  آن اختالف نظر دارند: مورد 
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   ديدگاه اول:
هستند، از جمله: فسی )( اسپری تن قائل به عدم بطالن روزه توسط اين  از علماء گروهی

  شيخ عبدالعزيز بن باز، شيخ محمد عثيمين، شيخ عبدهللا بن جبرين و هئيت دائمی افتاء.
 دهند؛اين گروه برای ديدگاه خود چندين دليل ارائه می

  
  :الف

ره کردن غرغگردانيدن آب در دهان و تواند مضمضه (به اجماع علماء، روزه دار می 
) کند، در حالی که با مضمضه کردن آب، مقداری از انداختن به بينیآب ) و استنشاق (آن

  شود. دهان وارد معده میولعب ماند و به همراه بذاق ن در دهان باقی میآ باقيمانده
رسد، اندک است آنچه که از طريق کپسول تنگی نفس نيز به مری و از آنجا به معده می

  مضمضه قياس کرد. توان آن را بر آب اندک باقيمانده ازو می
  توضيح اينکه:

ميلی ليتر است و اين مقدار خيلی ناچيز بود، و بر  5/0حجم مايع دارويی در هر کپسول  
 آب باقيمانده از مضمضه قابل قياس است.

  
  :ب
دخول چيزی از کپسول تنگی نفس به معده، يقينی نبوده و بلکه محل ترديد  

باشد زيرا ن توسط اين کپسول میآ البنابراين اصل بر صحت روزه و عدم ابط ،است
 شود.يقين با شک زايل نمی

  
  :ج
استفاده از اين کپسول به مثابه خوردن و يا آشاميدن چيزی نيست و بلکه به سان گرفتن  

مراد آمپولی است که به (مقداری) خون برای آزمايش و يا شبيه آمپول غيرمغذی است (
مثابه تغذيه نيست و در مقابل آن تزريق در رگ شود و به  پوست و يا ماهيچه تزريق می

  ).شود وجود دارد که تغذيه محسوب می
  :د
گويند که سواک مشتمل بر هشت ماده شيميايی است. با اين وجود، بنابر قول می اطباء 

دار به طور مطلق جايز است در حالی که رسيدن مقداری  هراجح استفاده از آن برای روز
  ديهی است. رسيدن مايع دارويی به معده نيز در حکم سوال است.از آن مواد به معده ب

   ديدگاه دوم:
دانند و تنگی را برای روزه دار ممنوع می سپری نفسگروه ديگری از علماء استفاده از

  ش را قضا نمايد.ا هگويند: در صورت اضطرار بايد از آن استفاده کند و بعداً روزمی
محتوای کپسول  وفتاوی حکمی خويش استدالل مياورند :نظريات اين گروه برای اثبات 

  کند.رسد و لذا روزه را باطل میاز طريق دهان به معده می
به فرض رسيدن محتوای کپسول به معده، اين مقدار  تیدر جواب ايشان بايد گفت: ح
ه توان آن را بر باقيمانده آب مضمضه قياس کرد و لذا ديدگارسيده خيلی ناچيز بوده و می

 اول راجح است.
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 :استعمال  قطره چکان ها دررمضان 
  خواننده محترم !

چشم ) قطره بينی ،و قطره چگان  چکان گوش ، ،ه استعمال قطره چکان ها( از قبيل قطر
سرمه ، ملحم باب از موضعات مهمی در ماه مبارک رمضان بشمار ميرود . اينک در  و

  ذيل به تفصيل هرکدم شان به تفصيل می پردازيم .
  :قطره چکان بينی 

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

  دسته اول :
علماء طی فتوای حکم صادر نموده اند که با استعمال قطره چکان بينی  گروپ اول از

  روزه باطل ميگردد که در آن جمله ميتواند از شيخ ابن باز وشيخ ابن عثمين نام برد .
اين تعداد از علما ء  در اثبات  فتوای خويش  به حديث مرفوع لقيط بن صبره استدالل 

وبالغ فی االستنشاق إالَّ أن تکون «لم  فرموده: ند که پيامبر صلی هللا عليه وسا هکرد
 ً   ی.ا هيعنی: در استنشاق مبالغه و زياده روی کن مگر وقتی که روز» صائما

کند که بينی به معده راه دارد و در اين صورت اين حديث به صورت ضمنی بيان می
  دار ممنوع است. هاستعمال قطره بينی برای شخص روز

متضمن نهی از  ،يه وسلم  از مبالغه و زياده روی در استنشاقنهی پيامبر صلی هللا عل
باشد زيرا حتی در صورت زياده روی در استنشاق نيز مقدار دخول چيز اندک نيز می

  شود.ناچيزی از آن وارد بدن می
  دسته دوم :

دردسته دوم علمای  قرار دارند که طی فتوای خويش حکم فرموده اند که : قطره چکان 
  کند. را باطل نمی بينی روزه

ند زيرا مقدار بسيار ا هقائالن به اين قول قطره بينی را بر باقيمانده مضمضه قياس نمود
سانتی متر مکعب بوده و  06/0رسد. حجم اين قطره ناچيزی از اين قطره به معده می

  شود.رسد که از آن چشم پوشی میتازه از اين حجم نيز مقدار خيلی ناچيزی به معده می
ه عالوه اصل بر صحت روزه است و بطالن روزه توسط قطره بينی محل ترديد است، ب

شود.   هر دو ديدگاه باشد زيرا يقين با شک زايل نمیبنابراين اصل، صحت روزه می
  مستدل و قوی هستند.

  :قطره چگان گوش 
در ماه » تداوی از طريق ريختن  آب در گوش  مريض « علمای پيشين در مورد  

  بحث نموده ودر مورد نظريات  اجتهادات فقهی خويش را بيان داشته اند : مبارک
از جمله  جمهور علماء  در مورد قطره چکان گوش در ماه مبارک رمضان ميفرمايند که 

  ريختن قطره چکان در گوش روزه باطل ميگردد .
  .گردد گويند: وقتی  به مغز برسد روزه را باطل میها میحنبلی

اندلسی در مورد قطره چگان   ابن حزم در مقابل عالم وفقهی شهير جهان اسالمی شيخ  
نمی سازد زيرا قطره چکان گوش به گوش ميگويد که: قطره چکان گوش روزه را باطل 

  رسد.رسد و صرف  به منفذهای پوست میمغز نمی
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مغز وجود ندارد طوريکه طب امروزه اين را به اثابت رسانيده که :مجرايی بين گوش و 
  که مايعی از گوش به مغز برسد مگر صماخ گوش پاره شود.

  کند.گوش روزه را باطل نمیچکان پس رای  صحيح همين است که :قطره 
  يادداشت :

در صورتی که صماخ گوش پاره شود، مداوا از طريق گوش حکم مداوا از طريق بينی  
ينی را خواهد داشت که حکم آن بچکان گوش حکم قطره چکان يابد يعنی قطره را می

  گذشت.
  کننده گوش: داروی پاک ساير

مگر اينکه صماخ گوش پاره  دوای پاک کننده گوش حکم قطره چکان گوش را داشته ،
گويند: در اين حالت مقدار زيادی از اين ماده وارد بدن خواهد شد و لذا  باشد که علماء می

  کند: یشود.بنابراين دو حالت پيدا م روزه باطل می
  کند. کننده گوش روزه را باطل نمی وقتی صماخ گوش سالم باشد، داروی پاک :الف
کند، چون مقدار  وقتی صماخ گوش پاره شده باشد، اين دارو روزه را باطل می :ب

  شود. زيادی از آن وارد بدن می
   :قطرچکان چشم

ناشی از اختالف چشم اختالف نظر دارند که اين خود چکان علمای متأخر در مورد قطره 
  نظر علمای متقدم در مورد سرمه است. در مورد سرمه دو ديدگاه وجود دارد؛

   :ديدگاه اول
علمای مذهب امام  ابو حنيفه وعلمای مذهب امام کند. سرمه (کشيدن) روزه را باطل نمی

ند که مجرايی بين چشم و شکم ا هند و چنين استدالل کردا هپذيرفت شافعی اين ديدگاه را 
  کند.وجود ندارد پس روزه را باطل نمی

   :ديدگاه دوم
سرمه (کشيدن) علمای مذهب امام مالک وعلمای مذهب  امام حنبل بدين باور اند که :

  که بين چشم و شکم مجرايی وجود دارد.است کند.  و استداللشان اين روزه را باطل می
  د:نا هو علمای متأخر نيز بر همين مبنا اختالف نظر پيدا کرد

  ديدگاه اول:
کند. اين ديدگاه را ابن باز : و ابن عثيمين : چشم روزه را باطل نمیچکان قطره  

سانتی متر مکعب  06/0ند که يک قطره از اين درمان ا هند و چنين استدالل کردا هپذيرفت
رسد، بلکه در اثنای عبور از مجرای اشک حجم دارد و همه اين مقدار نيز به معده نمی

رسد. و اگر هم بگوييم: مقداری از آن به معده میجذب شده و حتی به حلق نمیکل دوا 
پوشی قرار گيرد زيرا مقدار ناچيز رسد، باز اين مقدار به حدی اندک است که مورد چشم

پوشی واقع شده است و به عالوه نه دليل مثل آب باقيمانده از مضمضه مورد چشم
طل کننده روزه بنامد و نه قطره بر باطل منصوصی وجود دارد که اين قطره را با

  های منصوص قابل قياس است. هکنند
   ديدگاه دوم:

  کند.چشم بر سرمه قابل قياس است و بنابراين روزه را باطل میچکان قطره 
ثابت  طب امروزی کند. اگر چه رای صحيح اين است که قطره چشم روزه را باطل نمی
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چشم در  چکان  چشم و شکم وجود دارد، ولی قطره کرده که مجرايی از طريق بينی، بين
رسد و بنابراين به اثنای عبور از مجرای اشک جذب شده و چيزی از آن به حلق نمی

پوشی کرد، ن چشمآ باشد که بتوان ازن قدر ناچيز میآ رسد و حتی اگر هم برسدمعده نمی
  پوشی شده است.همچنانکه از آب باقيمانده از مضمضه چشم

  قياس آن بر سرمه برای اثبات باطل کننده بودن قطره جشم صحيح نيست، زيرا:و 
  کند و حديث روايت شده در اين باره ضعيف است.ثابت نشده که سرمه روزه را باطل می

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

  : ر رمضان  د استعمال سرمهچشم دردی و
چشم ازمهمترين اعضای بدن است، ويکی از نعمت های که از جانب پروردگار برای ما 

انسانها آعطا گرديده است ، چشم  نسبت به ساير اعضای بدن خيلی حساس  است، که 
  حفظ ومراقبت آن بر انسان  واجب ميباشد .

های  شود، چون پر از گيرنده ترين عضو بدن ناميده می چشم به دليلی بحيث  حساس
حياتی را محافظت   عصبی درد است، يعنی انتهاهای بسيار حساس و ظريفی که اين اندام

ترين چيزها، مثل جريان هوای سرد،  شود که جزئی ها باعث می کنند. وجود اين گيرنده می
عصب های موجود در چشم را تحريک کنند  وبدين ت وقلت مايعاهوای خشک وگرم ، 

وسيله  پيام درد به مغز  با سرعت خاصی ارسال گردد ، همچنان ساير عفونت ها ً 
های مجاور را ملتهب کرده و باعث ايجاد دردی نبضی و گاهی  ها ماهيچه عفونت سينوس

   .کند شود که حرکات سادهٔ کرهٔ چشم را مشکل می شديد در پشت حدقٔه چشم می
  استعمال سرمه غرض تداوی چشم دردی در رمضان :
اگرچه سياهى   ( علما ء ميگويند که غرض دفع چشم دردی آگر سرمه استعما ل گردد 

 روزه  را فاسد  نمى  سازد .  )در بلغم  هم ديده  شود  ه مسر
از  در كتب احاديث  آمده  است : كه در ايام  ماه مبارك  رمضان  يكى از صحابه  كه 

نحضرت  گفت : آآمد .  وبراى   پيامبر صلی هللا عليه وسلممى ناليد نزد درد چشم  سخت
كه چشمم سخت درد ميكند  اجازه دارم  كه سر مه  استعمال  نمايم ،  انحضرت  در 

  استعمال  نمايى .  بلی تو ميتوانی سرمه راجـــواب  اش  گفت  :
  )ص(أن النبى  «گرديده : روايت )رض  (همچنان در حـديث  از ام المؤ منين عــائشه 

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  سرمه كرد  در رمضان  ( »اكتحل فى رمضان  وهــو صائم 
    )رواى حديث  ابن ماجه  »(در حاليكه  روزه بود. 

  هكذا  بايد گفت  كه چشم  منفذ براى معده  نمى باشد . 
از فقها  به اين  نظر اند كه بهتر واحسن   است  كه استعمال  همچو اشيا ء   رچه برخی اگ

     صورت بپذيرد.وقبل از سحری در شب 
  قورت کردن بلغم در روزه :

در مورد اينکه اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان بلغم خود را قورت کند  ، روزه 
ولی رای  در مورد اختالف  رای دارند . اش فاسد ميشود يا خير ، فقها وعلمای اسالم

صحيح آنست که روزه با بلعيدن بلغم  باطل نمی شود، زيرا بلغم در حکم  خوردن و 
  نوشيدن قرار نمی گيرد.



 رمضان در مريض احکام

 

 

19 

وهرگاه علماء اختالف داشتند مرجع (برون «..  شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می فرمايد:
اشتيم در اينکه آيا فالن امر، رفت از اين اختالف) کتاب و سنت است، و اگر شک د

عبادت را باطل می کند يا خير؟ اصل بر عدم افساد (آن عبادت) است، و بر اين مبنا 
  بلعيدن بلغم روزه را باطل نمی کند.

شخص از بلغم پرهيز کند و سعی نکند که (عمدا) آنرا از پايين حلقش به  و مهم آنست:
ن شد بايد آنرا خارج گرداند چه روزه باشد يا داخل دهانش بياورد، اما اگر بلغم داخل دها

نباشد. اما فاسد شدن روزه (توسط آن) نياز به دليلی دارد که برای انسان نزد هللا عزوجل 
  ». بعنوان مبطل روزه حجت گردد

  ) .19/356» (برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع الفتاوی « 
   شيخ ابن عثيمين می افزايد :

آنست که بلغم روزه را باطل نمی کند حتی اگر داخل دهان گردد و شخص قول راجح «
آنرا ببلعد، اما نبايد آنرا ببلعد، زيرا اهل علم (بلعيدن آنرا) حرام دانستند، زيرا بلغم شيئی 

»  لقاء الباب المفتوح ».    «  کثيف است و شايسته انسان نيست که (کثافات) را ببلعد
  ) .153لقاء رقم (

 وی رحم زن در رمضان  :شستو ش
رمضان از جمله موضعات است که هم ماه مبارک موضوع  شستو شوی رحم زن  در 

  علماء متقدم ومتاخر در باره حکم اين مساله بحث نموده اند .
بر خی علما ء شستوشوی رحم زن را با معاينات مقعدی مشابه مينمايند . در ذيل به 

  : ريات فقها جمعبندی مينمايمظاختصار ن
   ديدگاه اول:

ش باطل نمیا هگويند: اگر زن مايعی را در فرج بچکاند، روزها میها و حنبلیمالکی
  کند.شود، با اين استدالل که مجرايی فرج زن را به درون شکم وی متصل نمی

   ديدگاه دوم:
فرج شود، با اين استدالل که گويند: روزه زن با اين کار باطل میها میها و شافعیحنفی

  باشد.وی به مثانه متصل می
  نظر طب امروزی :

هيچ منفذی بين آلت تناسلی زن و درون شکم وی وجود ندارد و طب امروزی ميگويد : 
  نمی سازد .روزه را باطل بنزد آنان بر اين اساس استعمال شياف 

  :حکم بيهوشی در رمضان
  خواننده محترم !

عضالت بدن است که با خواب و بی دردی بيهوشی نوعی شلی قبل از همه بايد گفت که 
  همراه است.

سر دردی پيدا شود ،  انسان مثال در خواب اگر برایبيهوشی با خواب متفاوت است،
درد هم  ويا هم اما در بيهوشی اگر حتی عضوی از بدن  سريع از خواب بيدار ميشويم 

  کرد . برعمق  اعصاب فشار هم بياورند انسان بيهوش دردی را احساس نخواهد
  درد چيست :

 يک حس ناخوشايند همراه با هيجان(اضطراب)اطباء در تعريف درد مينويسند : درد 
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به همراه آسيب بافتی.هميشه ذهنی است و رابطه ی مستقيمی با حافظه دارد.درد  است،
 يک مکانيسم دفاعی است.

 
  :بيهوشی انواع 
  را بصورت عموم  بدونوع تقسيم نموده اند . بيهوشیاطباء 

  اول بيهوشی منطقه ای :
فقط همان موضع مورد عمل بی که جراحی اين بيهوشی معموال دربرخی از عمليات  

  حس می شود.
  بيهوشی عمومی:دوم 

  کل بدن بيهوش می شود.که شامل   
بيهوش گردد  آيا روزه اش باطل ميگردد  در ماه مبارک رمضان شخصی روزه دار  اگر

  يا خير ؟
شافعی و امام احمد، هرکس در رمضان دچار بيهوشی شود خارج از امام  بر طبق مذهب

  دو حالت زير نخواهد بود:
   اول:

يا در تمام طول روز در بيهوشی به سر می برد، به اين معنی که قبل از طلوع فجر (اذان 
  به هوش نمی آيد. آفتاب صبح) بيهوش شده و تا بعد از غروب 
  بايد آنروز را بعد از رمضان قضاء کند.در اينحالت روزه او صحيح نيست، و 

و دليل بر عدم صحت روزه او اينست چون روزه عبارتست از امساک و پرهيز از 
مفطرات به همراه نيت روزه داشتن، به دليل فرموده هللا تعالی در حديث قدسی که می 

  ).1151) و مسلم (1894ی (بخار». يَتُْرُک َطَعاَمهُ َوَشَراَبهُ َوَشْهَوتَهُ ِمْن أَْجِلی «فرمايد: 
روزه دار، خوردن، آشاميدن و ارضای تمايالت جنسی را بخاطر من، ترک می  يعنی:
  کند.

که در اين حديث قدسی، خداوند متعال ترک خوردن غذا و نوشيدنی را به روزه دار 
  اضافه کرده، درحاليکه در شخص بيهوش نمی توان اين ترک را اضافه کرد.

فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا «  اء روزه بر او، اين فرموده هللا تعالی استو دليل بر وجوب قض
پس هرکسی از شما بيمار يا در سفر  يعنی: .184البقرة/ » أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ 

  .باشد، تعدادی از روزهای ديگر را روزه بگيرد
   دوم:

به  –هر چند برای لحظه ای  –روز قسمتی از آنرا هرگاه کسی بيهوش شود ولی در طول 
هوش باشد، در اينحالت روزه اش صحيح است، حال چه در ابتدای روز بهبود يابد يا در 

  وسط روز يا در آخر آن..
امام نووی رحمه هللا در کتاب المجموع خود بعد از ذکر اختالف علما در اين مسئله می 

بهبود يافتن در جزئی از روز شرط (صحت روزه صحيح ترين اقوال اينست که: «گويد:
  . )6/346المجموع ((  ».بيهوش) است

و دليل صحت روزه او در اينحالت اينست چون مختصری جزئی از امساک از مفطرات 
  در او يافت شده است.
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   خالصه اينکه:
بيهوش باشد، روزه او صحيح نيست و  آفتاب هرگاه کسی از وقت طلوع فجر تا غروب 

آنرا قضاء کند، اما اگر برای مدت کوتاهی در روز بهبود يابد، همين کافيست تا  بايد
  بگوييم روزه او صحيح است.

  و اين رای مذهب امام شافعی و احمد و رای برگزيده عالمه ابن عثيمين رحمهم هللا است.
   ).6/365) ، الشرح الممتع (4/344) ، والمغنی (6/346نگاه کنيد به کتابهای: المجموع (

 سردردی شديد دررمضان :
است. سر دردی ميگرن  در بين آنسانها متفاوت بوده ، در  ی يکی از علل سردرد ميگرن

برخی از انسانها قوت درد سر بيشتر ودر برخی ديگر مقدار سردرد ی خفيفتر است . ولی 
  مريضان ميگرن در آغاز توام  با دل بدی واستنفرق و اختالالت بينايی  ميباشد .

درمريضان  ميگرن در  برخی از اوقات درد شديد   در نواحی گردن آغاز می يابد ، که 
  با تکان دادن سر اين درد تشديد می يابد .

اطبا ء بدين امر معتقد اند که عالمه بارزه مريضان   ميگرنی طوريکه در فوق ياد اور 
با تکرار سر دردی ،  شديم در ابتدا ، عاليم دل بدی واستفرق است ، ولی در مراحل بعدی

مصابين کمتر مواجه  به دل بدی واستفراق ميشوند . حمالت مريضی ميگرن معموال در 
  ابتدای صبح و يا قبل از ان شروع ميشود.

  است.  علت اساسی سردردی ميگرن تا هنوز  مشخص نشده
و  خونی ولی طی تحقيقات که اطباء  بعمل  اورده اند ، اين مريضی در اثرتورم رگ های

  شود. ايجاد می معروف اند   اعصاب اطراف مغز که به ساقه مغز
طب امروزی بدين نتيجه رسيده که : ماده شيميايی موجود در مغز به نام سروتو نين نقش 

  اساسی واصلی را در اين مريضی بازی ميکند .
تواند در بروز اين  همچنان تعداد ديگری از محققين  ميگويند که :نقص ژنتيکی  می

 ريضی  نقش فعالی داشته باشد .م
تواند در يکسو يا هر دو سوی سر ايجاد شود.  دار است که می ميگرن يک سردرد تپش

ها، غذاها، بوها و حتی احساسات تحريک  حمله ميگرن گاهی به وسيله برخی از فعاليت
  کند. شده بروز می

ها  ن به سراغ آنشوند، حمله ميگر همچنين برخی از مريضان زمانيکه  دچار استرس می
ها رفع شد، دچار حمله ميگرنی  که استرس آن ای ديگر پس از اين آيد در حالی که عده می
  شوند. می

به همه حال مريضی ميگرن يا سردردی مرضی بدی وطاقت فرسا است که خداوند ماراز 
  نگاه دارد .

  مريض ميگرن وروزه :
سردردی شديد يا ميگرن يکی ازامراض مزمن  است که دين مقدس  طوريگه گفته آمديم 

اسالم خوردن روزه در آن مباح وجايز ميداند ، بخصوص که روزه گرفتن موجب تشديد 
سردرد ی بيشتری برای روزه دار شود ، پس برای انعده اشخاصيکه مبتال به سردرد ی 

د ، وميتوانند غرض دفع سر دردی شديد  اند ،مانع ديده نميشود که : روزه  شان را بخورن
از  دواء و درمان استفاده کنند، و يا هم غذايی بخورند تا از اين سردردی  نجات يابد، و 
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البته بر او الزم است تا روزه اش را در وقت مناسبی قضاء کند، چون خداوند متعال 
)  184البقرة/ ( سوره » ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّ « فرمودند: 

پس هرکسی از شما مريض  يا در سفر باشد، تعدادی از روزهای ديگر را روزه  يعنی:
 .بگيرد

جايز است، کسيست که روزه گرفتن موجب افزايش تب شديد او، يا چشم درد و يا سردرد 
ب الجوهرة النبيرة ) برای معلومات مزيد مراجعه  فرمايد به کتا».   ( می گيرد

)1/142.(  
   :) ورمضان epilepsyمريضی صرع (

نوعی  از مريضی است ،که در آن اختالالت فعاليت الکتريکی   (epilepsy)صرع 
طبيعی مغز موجب بروز حمله های تشنجی  کوتاه مدت گرديده ، ومريض هوشياری 

،ناشی  از مشکالت برای مدتی کوتاه از دست ميدهد . واين عمل در انسان را خويش 
  سيستم عصبی می باشد که با بيهوشی و يا تشنج همراه با بيهوشی ظاهر ميگردد.

تشنج به علت قطع ناگهانی فعاليت زياد مغز و يا تورم و چسبند گی و زخم در مغز بوجود 
  .می آيد

در مريضی صرع اين نقطه  را بايد از ياد نبريم ، که صرع بر قدرت فکری وذهنی 
  قوی بجا ء می گزارد. شخص اثری

صرع می تواند اوليه(ايديوپاتيک) يا ثانويه باشد. در صرع ثانويه ، علت صرع مشخص 
بوده و صرع در واقع نشانه ای از يک اختالل زمينه ای ديگر مثل تومور مغزی می 

  باشد.
 اطبا بدين عقيده اند که بيشترين اشکال صرع در دوران کودکی به وقوع می پيوندد. بهبود

روند درمان اختالالت عروقی مغزی ، آسيب ديدگی های سر ، تومورهای مغزی ، 
مننژيت ها و انسفاليت ها سبب شده تا تعداد مريضان که  پس از بهبودی با خطر تشنج 

  روبرو می شوند ، افزايش يابد.
گرچه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حساسيت نسبت به برخی انواع صرع جنبه ی 

ارد ، اما علت بروز صرع و حمالت تشنجی در بسياری از مردم تا هنوز نامعلوم ارثی د
  است .

دهد  است. اين صرع هنگامی رخ می (Grand mal) شايعترين نوع صرع، صرع اصلی
  است و اسپاسمهای شديد و بيهوشی را دربردارد. که مناطق حرکتی مغز دچار عارضه شده
  : حکم مريضان  صرع  دررمضان

وفقها بدين عقيده اند که : اگر شخصی در ماه مبارک رمضان  به حمالت  بيهوشی  علما ء
چند ساعت  )  مواجه شود . وبرای مدتی کوتاه ويا  epilepsyصرع ( از اثر مريضی  (

دچار بيهوشی موقتی شود ، روزه بر او ساقط نمی شود و بر وی واجب است همچون 
  ديگران روزه بگيرد.  

اگر روزه دار برای چند ساعت بيهوش «  رحمه طی  فتوای  ميفرمايد :شيخ  ابن باز 
شوند ، پس بايد روزه اش را بگيرد، (و او) مانند کسی که مدتی می خوابد (است)، و لذا 
به هوش رفتن او در بعضی از اوقات در اثنای روز يا شب مانع از ساقط شدن روزه بر 

  ) 15/210فتاوی الشيخ ابن باز ( فرمايد به  مراجعه برای مزيد معلومات».( او نمی شود
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بايد گفت اگر روزه داری در ماه مبارک رمضان مبتال به مريضی  صرع  شود ، ويا آبن
  هم مريضی  صرع داشته باشد  ، بايد  روزه اش را بگيرد . 

ولی نبايد فراموش کرد که اگر اغماء و بيهوشی او مدت زمان زيادی به طول کشيد، مثال 
ز از اذان صبح تا غروب  آفتاب  به درازا کشيد، در اينصورت روزه او باطل کل رو

است و بايد آن روز را قضاء کند، و اگر از اذان صبح شروع شد ولی قبل از غروب 
  آفتاب  بهبود يافت، روزه اش صحيح است.

 : رمضان در کشی دندان
  : دندان درد : اول

دندان دچار است وضرورتی به افطار پيش ايد ، ماه مبارک رمضان  به درد راگر کسی د 
روزه دار ميتواند بنابر بر درد شديد ، روزه خويش را افطار نمايد ، زير او در  اينحالت 

  .جزو مريضی است که خداوند متعال برای آنها رخصت روزه نگرفتن داده است
.. شيخ صالح الفوزان . .شيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز (در اين مورد ميتوان به فتاوی 

. فتاوی اللجنة الدائمة « مراجعه کرد . ) شيخ بکر أبو زيد .. شيخ عبد العزيز آل الشيخ 
  )9/203" (المجموعة الثانية

  :دوم  دندان کشی 
 دندان  تا کند کوشش اعظمی حد ، باشد داشته امکان اگر دار روزه که گفت همه از قبل

 کشيدن به اقدام   مبارک ماه در که شد قرار اگر آنهم با ولی کشد، نه رمضان در را خود
 ، درد  ودفع  ضرورت وقت در  اسالمی شرع در  ،  ايد بعمل دندان کردن پر ويا دندان
  .  است وجايز نميشود ديده آن در ممانعتی کدام

 از آن مواد صورتيکه در ، درد رفع برای پيچکاری  واستعمال دندان کردن پر  همچنان
 استفاده وداروی خون کردتا  بايد احتياط ولی ، ندارد  ممانعتی کدام نيز ، نرود فرو حلق
 حلق داخل به وخون مواد رفتن وخوف  احتياط همين بنابر ، نکردد حلق داخل به  شده

 مکروه رمضان مبارک درماه را  ضرورت بدون دندان  کشيدن علماء برخی ، که است
  برسد شکم داخل به  دندان در شده استعمال دوايی يا نخو : اگر که وميگويند  ميدانند
  . ميگردد فاسد را  روزه
 يا و آن از )بيشتر( غالب يا باشد دهان آب با مساوی  خون اندازه اگر که نماند ناگفته البته
  نيست. صوم مفسد ها صورت اين درغير ، سازد می فاسد را روزه بشود محسوس اش مزه

  : است آمده   حنيفة أبو امام فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر علىرالمختا رد حاشيةرد
 فان وصل إذا أما جوفه، إلی يصل لم و يعنی حلقه دخل و أسنانه بين من الدم خرج أو «

  .»بزازية .طعمه وجد إذا إال ال، إّالّ، و فسد تساويا أو الدم غلب
  الرد: فی و
 لو و النهار فی جوفه إلی الدم دخل و رمضان فی ضرسه قلع من حکم يعلم هذا ومن «

 بنفسه عاد الذی کالقيئ فيکون عنه التحرز إمکان بعدم يفرق أن إال القضاء عليه فيجب نائما
  )107/2:المختار رد( »فليراجع

  :است آمده   بزازيه فتوای از نقل درمختاربه در
   نرسد شکم به لکن و شود حلق داخل و شود بيرون ها دندان ميان از خون که وقتی
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 و باشد دهن لعاب با مساوی خون که درصورتی برسد شکم به اگر و )شکند نمی روزه  (
 لعاب از کم اگر و شود می فاسد روزه باشد غالب و بيشتر دهن لعاب نسبت به خون يا

 افزايد می درمختار و .نمايد حس را آن مزه که وقتی مگر گردد نمی فاسد روزه باشد دهن
  . شود می دانسته نيز  رمضان مبارک ماه در دندان کشيدن حکم مسئله اين از که
کتاب حاشيه ابن   حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد: مواخذ(

در فن فقه، مذهب امام أبوحنيفه عابدين يا به تعبيری ديگر حاشيه ردالمحتار کتابی است 
  ). النعمان رحمه هللا که توسط محمد أمين مشهور به ابن عابدين نوشته است

  :دوا غرغره کلودر رمضان 
شربت غرغره در ماه مبارک رمضان در صورتيکه به حلق داخل نشود، جواز استعمال 

داشته و روزه را باطل نمی سازد، ولی بخاطر احتياط کوشش بعمل ايد تا استعمال شربت 
فطاری محول شود . ( برای مزيد معلومات : مراجعه شود اغرغره  به وقت سحری ويا 

  .514ص/ 1به فتوای : الشيخ ابن عثيمين ج/
  : ستنشاق بخار آب در حمام زوناءا

استنشاق بخار آب گرم در حمام وبخصوص زونا ء باطل کننده روزه نمی باشد ، زيرا 
  بخار آبی که  داخل حلقش ميشود قصدی نبوده وبصورت نورمال اين هوا بايد تنفس شود .

  !  مخواننده محتر
يکی  از کارکران فابريکه آب  غرض توضيح بيشتر اين موضوع توجه شما به سوال 

  دار االفتای کشور سعودی بعمل اورده است جلب مينمايم :  که از علمای بخار
  سوال : 

من يکی از کارگران در موسسه عمومی نمک زدايی (آب شيرين کن) هستم و ما در ماه 
رمضان در سر کار روزه هستيم، و در محيطی که کار می کنيم بخار آب وجود دارد، و 

ا در بيشتر احوال آنرا استنشاق می کنيم، آيا روزه ما باطل می شود؟ و قضای آن بر ما م
  الزم است؟

اگر وضعيت همانگونه باشد که ذکر کرديد، پس روزه شما صحيح است و « جواب دادند:
  . )10/275( )فتاوی اللجنة الدائمة( تفصيل موضوع  ».چيزی بر شما الزم نيست
  ساسيت :ی ضدحاستعمال اسپری ها

 ی کوتاه نفسی اسماء درری ها پاستعمال اساستعمال اسپری ها ضد حساسيت در بينی و
برای امراض قلبی در ماه مبارک  رمضان  از ديد  ويا هم استعمال اسپری های دهن 

%  25 شرع اسالمی جواز داشته ، وکدام مانع شرعی ندارد ولو که اين اسپری تقريبآ 
اندک بوده و ناچيز وزيرا اين مقدار در مقايسه با کل مقدار اسپری   الکهل ميباشد ،حاوی 

با مقدار بسيار کم الکهل  که و علما استفاده از چنين داروهايی را  نمی ماند ،اثر آن باقی 
  جايز دانسته اند.باشد جهت مداوا 

بينی  طوريکه قبآل ياد اور شديم ، فرق نميکند استعمال اسپری در وقت روزه، چه از راه
و چه از راه دهان باشد ،باعث باطل شدن روزه نمی شود، زيرا در داخل بدن (ششها) 
بصورت بخار جذب می شود، و دارای جرم نيست تا داخل جوف گردد، و اصال داخل 

  معده نمی شود.
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شيخ   ابن عثيمين رحمه هللا  در جواب سوالی که در مورد اسپری های تنفسی وسپری 
  شان بعمل آمده بود طی فتوای چنين فرموده است : ضد حساسيت از نزد

در  جواب و سالمتی مسئلت می کنم، وءاز خداوند متعال برای شما شفا قبل از همه «  
استعمال اين اسپری ها  چيزی جز ماده ای شبيه گاز که بخار می « سوال شما مينويسم :

صرفاً به مجاري تنفسي بلكه شود و هيچ چيزی از آن به معده داخل نمی شود نيست، 
و پس از  ،رسيده موجب باز شدن آن ها مي گردد اصالً خاصيت اسپره همين است و بس

آن مريض ميتواند  به طور عادي نفس بكشد. بنابراين دليلي براي فساد آن در کتاب هللا 
 وسنت پيامبر صلی هللا ، اجماع  وقياس  يافت نشود .

ل سپری در رمضان  ايرادی ندارد وروزه را فاسد نمی بنابراين گفته ميتوانيم که استعما
  سازد .

زيرا همانطور که گفتيم هيچ جزئی از آن وارد معده نمی شود چرا که (آن اسپری) بخار  
می شود و نابود می گردد و هيچ قطره ای  از آن وارد معده نمی شود تا بگوييم آن گاز 

است که در حالت روزه داری از  موجب باطل شدن روزه می شود، پس برای شما جايز
  ) .44فتاوی نور علی الدرب ) ( شريط رقم ».(  آن استفاده کند

و همچنين عالمه ابن باز رحمه هللا بر جواز استفاده از آن (اسپری تنفسی) برای شخص 
در هنگام ضرورت ايرادی ندارد (که از آن «روزه دار فتوا داده است، چنانکه گفته اند: 

)، و اگر امکان داشت که تا شب به تاخير انداخته شود اين بهتر و محتاطانه تر استفاده کرد
  ) .15/264مجموع فتاوی الشيخ ابن باز) (». ( است

همچنان موضوع استعمال سپری های در ماه مبارک بين علماء مطرح بحث قرار گرفت 
  ر گرديده است :فيصله ذيل  صاد ( مجمع الفقه اإلسالمی)  به اتفاق همه علمای اسالمی 

موارد زير موجب باطل شدن روزه نيستند:... قطره چشم، قطره گوش، يا شستن «  
گوشها، يا قطره بينی، يا اسپری بينی، البته بشرطيکه از فرورفتن به منافذی که به حلق 

  ) .10/2/454مجلة المجمع) (».( می رسند اجتناب شود
بينی در هنگام ضرورت ايرادی ندارد و  بنابراين استفاده از اسپری چه در دهان و يا

موجب باطل شدن روزه نيست، ولی اگر ضرورت ندارد و يا امکان تاخير در استفاده از 
آن وجود داشته باشد، بهتر است جهت احتياط در وقت روزه استفاده نشود ولی اگر الزم 

 بود ايرادی ندارد.

  :مرض سل وروزه
ساری و مهلک بشمار   هایی بی) از جمله مريض تیمرض سل يا توبرکلوز (به اختصار 

های سلی  ها يا به طور دقيقتر ميکوباکتريوم ميرود که عامل اساسی آن مايکوباکتريوم
  است. 

بی  گيرند، اين نوع سل را تی در مريضی سل بطور اساسی ششهامورد حمله قرار می
ن سيستم عصبی توا ريوی نيز می نامند . ولی از ساير اعضای درگير در سل می

ها،  مرکزی، غدد لنفاوی و گردش خون، دستگاه تناسلی و ادراری، معده ، استخوان
مفاصل  وپوست را نام برد. از عاليم ونشانه های بارز مرض سل ميتوان از  سرفه 

  مزمن همراه با خلط سينه آغشته به خون، تب، وتقليل وزن نام برد .
آنتی  وبرای تداوی آن معموآل از دارد ورت به تداوی ومعالجه طوالنی ضر مريضی سل
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استفاده مينمايند . اين مريضی در کشور های جهان سوم زياد  ديده  های متفاوت  بيوتيک
  ميشود .

  مريض سل ورمضان :
مسلمان و متقی برای او  معالج  باشد ، وداکتر  ريوی شخصيکه مبتال به مرض سل 

تجويز کند که بايد برای جلوگيری از ضرر وارده بر بدنش روزه نگيرد، پس می تواند 
 جسمی روزه خويش را فطار نمايد . تا زمانيکه مشکل از رخصت شرعی استفاده نمايد 

  گردد ، بعدا ميتوان بر قضاء روزه اقدام  نمايد . برطرف اش 
جواب سوال که در مورد سل از نزد شان بعمل آمده هللا درشيخ محمد بن ابراهيم رحمه 

بود مينويسد:در صورتيکه طبيب مسلمان حکم نمايد که مريضی سل بر صحتمندی 
، و بعد از بهبودی که روزه اش را بخورد شخص ضرر ميرساند ، شخص حق دارد 

شيخ محمد فتاوی ال( برای معلومات مزيد مراجعه شود : ».ا قضاء نمايدرزوه خويش را 
  ).182، 4/181بن إبراهيم رحمه هللا (

قابل عالج و بهبودی نباشد  همچنان اگر برای شخص روزه دار ، مريضی  سل اش 
روزه  هم در اينصورت نيازی به قضاء  برايش زيان اور تمام ميشود ، روزه  گرفتن و

  مسکينی را طعام و غذا دهد. در بدل هرروزه نيست و کافيست تا 
  :گ کرده ورمضان مريضی سن

قبل از همه بايد گفت که  مريضی سنگ کرده مريضی جديد در بشريت نمی باشد  ، حتی 
ميگويند ، فرعون هم به مريضی سنگ کرده مبتال بود. اگرچه سنگ کرده در طب 

امروزی از جمله مريضی ساده بشمار ميرود . ولی  همين مريض ساده دارايی درد شديد 
صطالح  بعضی ها اين درد چنان وحشتناک ، طاقت فرسا  ووحشتناک  ميباشد ، به ا

است ، که مقدار درد اش کمتر از درد زايمان در حين ولدت مادران ميباشد ، بطور 
خالصه درد سنگ کرده بی نهايت زجر دهنده  است  . اين درد زمانی شدت می يابد 

اگر سنگ دوباره در جای اش مستقر وقتيکه سنگ از محل خويش بيجا ء شود ، ولی 
د درد دوباره ارام می يابد .يکی از  عالئم سنگ کرده ، تغيير رنگ ادرار به گرد

  صورت خونی يا رنگ چای ميباشد .
هنوز دليل قطعی شکل گيری سنگ کرده (کليه  ) از نظر طبی  با قطعيت اثبات نشده. 
در حالت طبيعی کليه ها مواد ضد رسوب ترشح می کنند که مانع از تجمع کريستالها و 

يش سنگ کرده در داخل بدن ميشوند. اما گاه اين مواد کارايی خود را از دست می پيدا
  .دهند

برای جلوگيری از تشکيل سنگ کرده  بايد اين غلظت مواد را در بدن کم کنيم به عباره 
ديگر  بايد ادرار را تا می توانيم، رقيق کنيم. يعنی شخصيکه مبتال به مرض  کليه سنگ 

ويگانه  توصيه  دکتوران برای اين .مايعات زيادی نوش جان کند  ساز دارد، بايد آب و
مريضان  اينست که ازخوردن نمک بايد پرهيز کنند . بخاطر انکه نمک عاملی است که 
به ساخته شدن سنگ های کلسيمی کمک می کند. نمکی که از روده جذب می شود، از 

قتی نمک می خواهد از کليه طريق کليه بايد دفع شود. اما مشکل همين جاست چرا که و
را وارد ادرار شود، با خودش کلسيم را وارد ادرار می کند و به اين ترتيب غلظت کلسيم 

  ادرار افزايش می يابد. 
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مريضان که مبتال به مريضی سنگ کرده است   نبايد هيچ وخت احساس تشنگی کنند 
ازه کافی ودر اوقات وکوشش اعظمی بخرج دهد ،تا  قبل از تشنگی اب ومايعات  به اند

  مختلف ، نوش جان کند .
  سنگ کرده ورمضان :مريض 

شخصيکه مبتال به مريضی سنگ کرده باشد، وروزه گرفتن برايش سخت تمام شود ، 
وروزه موجب افزايش درد و مريضی اش گردد ، وبه اصطالح سالمتی کلی آن را بخطر 

رض وسختی وخطر مرض را و مورد اعتماد م مواجه سازد ، وداکتر معالج مسلمان 
تشخيص داده باشد ، واطبا ء توصيه نموده باشند که معايات زياد مصرف نمايد ،  در 

اينحالت مريض که مبتال به سنگ کرده  است، ميتواند  به رخصت هللا تعالی عمل کرده 
وروزه خويش را افطار نمايد .و در مقابل هر روز به يک مسکين خوراک بدهد و قضای 

وی الزم نمی باشد . چون قضای روزه برای همچو مريضان ممکن وميسر   روزه بر
  نيست؛ زيرا بعلت مريضی که دارد نميتواند روزه بگيرد. اما برفرض در صورت 

بر طرف شدن مريضی  و بازگشت سالمتی  دوباره ، شخص متذکره بايد در سال  آينده  
ست  و کفاره ی آنها را پرداخت که افطار کرده ا  روزه بگيريد و قضای سالهای گذشته

  کرده ، باالی اش الزم نمی باشد .
فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم  «پروردگار با عظمت ما ميفرمايد : 

يا در سفر باشد، تعدادی  مريض پس هرکسی از شما  )(  184سوره  البقرة آيه :  (»أَُخرَ 
 .از روزهای ديگر را روزه بگيرد

  
  ابن کثير در تفسير اين آيه متبرکه مينويسد :

يعنی مريض و مسافر می توانند در هنگام مرض يا سفر روزه نگيرند، زيرا اين امر « 
موجب مشقت بر آنها خواهد شد، بلکه افطار کنند و بعدا در روزهای آتی آنرا قضاء 

  ) .498/ 1» (تفسير ابن کثير« ».نمايند
و الزم نيست که حتما انسان در سختی زيادی بيافتد تا از اين رخصت استفاده کند، و 

َ يُِحبُّ أَْن تُْؤتَی ُرَخُصهُ َکَما يَْکَرهُ أَْن تُْؤتَی  «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  َّx َّإِن
  ) .1886( )صحيح الجامع(در ) و ألبانی 5832روايت أحمد (» َمْعِصَيتُهُ 

يعنی: همانا خداوند متعال دوست دارد که از رخصت استفاده کنی همانطور که ناخوش 
  می دارد که معصيت کنی.

بهبودی يافت او بايستی آنروزها را قضاء کند،  زمانيکه مريضی اش اما بعد از رمضان؛ 
به قضای آنروزها نيست و  اما اگر بهبود نيافت و اميد بهبودی هم وجود نداشت، نيازی

هر روز مسکينی را طعام روز فديه دهد، بدين صورت که در بدل  هردر بدل کافيست تا 
  دهد.

به دو قسم  مريض اهل علم مرض را به نسبت « عالمه ابن عثيمين رحمه هللا می گويد: 
در وقت مرض افطار  مريضی  تقسيم کرده اند: قسمی که اميد بهبودی می رود که چنين

نمی رود که  مريض کند و بعد از بهبودی آنرا قضا می کند، و قسم ديگر که اميد بهبودی 
هر روز يک مسکين را طعام می دهد، و اين اطعام (فديه) جايگزين روزه ای در بدل 

  )48/ 216فتاوی نور علی الدرب) البن عثيمين (». ( است که افطار کرده است
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  مضان :دياليز در ماه ر
دياليز عمليه است که برای آنعده از مريضان که کرده شان از فعاليت می افتد  مجبور  

  را در هفته  دو الی  سه بار  انجام دهند .دياليز هستند برای  تصفيه  خون عمليه 
توسط يک دستگاه مخصوص مورد تصفيه ومغذی قرار  در عمليه دياليزخون بدن انسان

  ميگيرد .
  باطل کننده روزه است  ؟دياليز آيا 

که آيا  باطل کننده  روزه است ياخير ؟ علمآء (کرده )شست و شوی کليه در مورد دياليز (
معاصر  اسالم در مورد نظريات مختلفی ارايه داشته اند .هردو جانب نظريات خويش را 

از قبل دارند ، کوشش بعمل خواهد آمد تا  نظريات فقها  مورد برسی قرار گيرد . ولی 
صورت به دو طريق  در طب امروزی يا دياليز همه بايد گفت که شست وشوی کرده 

  ميگيرد .
  نام دارد: » کليه مصنوعی«شست و شوی کليه به واسطه دستگاهی که  :الف

بدن انسان به داخل ماشين مخصوص  جذب وانتقال می يابد ، بعدآ  به اين ترتيب که خون 
آنرا جدا ساخته وخون تصفيه تصفيه و مواد مضر  همين دستگاه  خون  جذب شده  را 

شده سالم  را دوباره به بدن پمپ مينمايد ، اين بدين عنوان است که در عين حاليکه خون 
شامل نيز می باشد با خون اضافه گرديده وتصفيه ميشود ، مواد کمکی ومقوی که مغذی 

  بدن ميگردد .
ارت است از اخراج خون از جسم مريض  بصورت کل گفته ميتوانيم که عمليه  دياليز عب

به داخل دستگاه مخصوص ، اين دستگاه بعد از جذب خون اقدام به تصفيه خون مريض  
نموده وآنرا دوباره به جسم مريض بر مي گرداند و عمليه بايد  با اضافه شدن برخي مواد 

واد مقوی شيميايي و غذايي از جمله قند و امالح به خون بايد  صورت گيرد ، تزيد م
وترزيق آن در بدن  انسان ويا هم توسط پيپ مخصوص شکننده  روزه بوده  در اين 

  مورد  همه ای علماء ومفسران  متفق القول ميباشند .
  شست و شوی کليه از طريق غشای شکم::ب
شود و در حالت طبيعی آن، دو به اين ترتيب که لوله کوچکی از باالی ناف داخل آن می 

فرستند که محتوی درصد زيادی از قند گلوکز است و سيال به داخل شکم میليتر مايع 
کنند و اين کار ماند و سپس دوباره آن را خارج میاين مايع سيال مدتی در درون شکم می

  شود.چندين بار در روز انجام می
کند يا نه، اختالف در مورد شست و شوی کليه، که آيا روزه را باطل میفقهای معاصر 

  ظر دارند:ن
  ديدگاه اول:

بصورت مطلق  عمليه کرده شست و شوی  تعدادی از فقهای معاصر بدين عقيده اند که 
ابن باز و هئيت دائمی افتاء اين  وحتی عالم شهير جهان اسالم  کند.روزه را باطل می

به ند که در اثنای شست و شوی کليه خون پاک ا هند و چنين استدالل کردا هديدگاه را پذيرفت
گردد و در اين صورت رسد و گاهی نيز به مواد مغذی ديگر مجهز میخون شخص می

  شوند.باطل کننده با هم جمع می هردو عمليه  
كميسيون دايمي مباحث   )191 -10/189(شرح موضوع را ميتوان در فتوای شماره 



 رمضان در مريض احکام

 

 

29 

  علمي مورد مطالعه قرار داد .
  ديدگاه دوم:

کند با اين شست و شوی کليه روزه را باطل نمی  که  تعداد از علماء بدين عقيده اند
باطل  بودن آن در شرع وارد نگريده وما ميتوانيم در اين  استدالل که نصی در مورد

  منصوص نيست.حکم قياس نمايم وصدور حکم به قياس در اين مورد مورد 
شست و شوی کليه از طريق غشای  ، اصح وقابل ثواب همين است که : قول راجحولی 
روزه وتصفيه خونی  وازدياد  مواد مقوی وغذای  به خون وپمپ دوباره آن به بدن  شکم 

  کند.را باطل می
  :يادداشت ضروری 

 حکم شرع همين است که : منحصر بماند ،  صرف در تصفيه خوناحيانآ اگر عميله ولی 
شست و شوی کليه، مقداری مواد مغذی در طوريکه گفتيم که گردد ولی روزه باطل نمی
که در اين صورت ازدياد مواد مغذی  شود.اضافه می خون به  نيز و امالح و غيره

كميسيون شکننده روزه  ميباشد . ( برای تفصيل  موضوع به فتوای علمی وتحقيقاتی 
  مراجعه فرمايد .)  )262 - 10/261دائمي مباحث علمي و افتا(

به داخل دستگاه، اين دستگاه  مريض كار دياليز عبارت است از اخراج خون از جسم 
مي كند و سپس آن را به جسمش بر مي گرداند و اين كار با  مريض اقدام به تصفيه خون 

اضافه شدن برخي مواد شيميايي و غذايي از جمله قند و امالح به خون، به طوركامل 
  انجام مي شود. 

  :وزهمرض کم خونی ور
  کم خونی چيست  ؟  قبل از همه بايد گفت که خواننده محترم

هموگلوبين تقليل  زمانيکه در خون اندازه کافی از  ميگردد : اطالق  کم خونی به مريضی
  يابد ، انسان دچار ر آنمی  يا به اصطالح کم خونی ميگردد .

به همه قسمتهای هموگلوبين کمک ميکند که گلبولهای سرخ خون، اکسيژن را از رگ ها  
مشهور  ترين نوع کم خونی است ، که تقريبا يک  (IDA) کم خونی فقرآهنبدن برسانند

از زنان حامله  و سه درصد مردان  مبتال به مريضی  کم خونی ناشی از  پنجم زنان، نيمی
   فقر آهن است.

مغز   اين نوع کم خونی، کمبود آهن در جسم  است.  وطوريکه  ياد اور شديم علت اصلی
بدون آهن کافی بدن   استخوان  انسان  برای ساختن هموگلوبين به آهن ضرورت  دارد.

نميتواند  هموگلوبين مورد ضرورت  گلبولهای سرخ  را بسازد. به همين دليل جسم   انسان 
   شود. یدچار کم خونی فقر آهن م

از عوامل ديگری که موجب کم خونی در انسان ميگردد ، ميتوان از کمبود ويتامين ، کم 
کرون و ساير  مريضی (مانند سرطان، آرتريت روماتوييد،  خونش ناشی از امراض مزمن

کم خونی ناشی از ساخته نشدن سلول خونی  (اين نوع کم خونی   مزمن التهابی  ) امراض 
ی انواع  ات است و در اثر کاهش توانايی مغز استخوان در توليد همهی حي تهديد کننده

) ، کم خونی   شود. سلولهای خونی شامل گلبولهای سرخ گلبولهای سفيد و پالکتها ايجاد می
تواند منجر به  مرتبط با امراض  مغز استخوان( مانند امراض چون  سرطان خون می

   يجاد کند.) اختالل در توليد گلبولها شده و کم خونی ا
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ای،  عوامل مستعد کننده کم خونی در انسان  عبارت است : رژيم غذايی،  اختالالت روده
  عادت ماهور زنانه ( حيض ) حمل ، امراض مزمن  وغيره ... 

مهمترين عاليم کم خونی  احساس خستگی و بی حالی وضعف در انسان است . از عاليم 
وست ،  ضربان نامنظم يا تند قلب ،، کوتاهی ديگر کم خونی ميتوان  از رنگ پريدگی پ

  نفس ، سر گيچی خفيف ، سردردی وغيره ... 
  حکم روزه در آن :ومريض کم خونی 

وضعيت  اگر طبيب مسلمان ،  معتمد و عادل تشخيص نمايد که واقعآ گرفتن روزه برای 
جسمانی انسان  زيان آور است، و الزم است که مريض  حتما هر روز (در فاصله بين 

مغرب و عشاء) دارو ، مقداری مواد وغذای  ويتامين دار بگيرد ، در غير آن  اذان 
نصورت مريض مبتال به کم خونی ميتواند از  مريضی اش تشديد می يايد ،  در اي

فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم  فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر « رخصت هللا تعالی که ميفرمنايد : 
يا در سفر باشد، تعدادی از  مريض  .(يعنی: پس هرکسی از شما 184البقرة/ » أَُخرَ 

  اده نمايد وروزه خويش را افطار نمايد .استف روزهای ديگر را روزه بگيرد. )
  يادداشت ضروری :

اگر با جود مريضی ، روزه گرفتن زيانی به او نمی رساند و او را در مشقت نمی  
 ومريض ميتواند که وجود دارد، ومواد ويتامينی امکان تاخير در خوردن قرص  اندازد، و 

ميتواند به روزه  ه اش را بگيرد،و روز بيااندازد شب به تاخير  خوردن قرص را تا وقت 
ووضع صيحی اش متضرر مقدور نباشد برايش ولی اگر اين امر  خويش ادامه دهد .

 ميگرد ،حکم شرع  همين است که روزه افطار نمايد . 
  حکم تزريق خون وآمپول:

به در بدو بايد گفت مريض که برای جلوگيری از کم خونی برايش خون ترزيق ميگردد ،
  روزه اش باطل ميگردد .  ای علمای اسالمی ،اتفاق همه 

روزه ، روزه دار را باطل نميکند، ولی  ،خون کم از بدن برای آزمايش خون رفتناما گ
از شخص روزه دار که سبب ضعف و سستی او ميشود، روزه  اش  زياد گرفتن خون

ون نمايد باطل ميگردد،  بنابراين شخصی که روزه ی واجب دارد نبايد اقدام به اهدای خ
مگر برای مريضان  که در شرايط فوق العاده خطرناکی قرار گرفته باشد و نتواند تا بعد 
از غروب دوام بياورد، در اين صورت اگردکتوران  تشخيص بدهند که خون اين روزه 

دار برايش مفيد است و مشکل را بر طرف می سازد جايز است که خونش را به او اهدا 
  نمايد.

ايد پس از اهدای خون خوردنيهای مقوی مصرف کند تا انرژی از دست رفته اهدا کننده ب
  اش به او باز گردد. ناگفته نماند که قضای اين روزه بر او الزم است.

  مورد تزريق خون :فتوای شيخ عثيمين در
تزريق خون به بدن روزه دار، «  طی فتوای مينويسد : شيخ محمد بن صالح العثيمين

مجالس » ( باعث باطل شدن روزه است، زيرا خون نهايت غذا با طعام و شراب است.
  ) 70شهر رمضان صفحه  

بر اين اساس، با توجه به اينکه تزريق خون به بدن مريض ، در حکم تزريق آمپول 
  مغذی است، لذا باعث باطل شدن روزه می گردد.
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هد، چون خون کم است لذا باعث باطل شدن روه دزمايش  خون بحال اگر کسی برای ا
اش نمی شود ولی اگر خون را اهدا نمايد، چون معموال خون زيادی بايد بدهد، در 

  اينصورت اين باعث باطل شدن روزه است.
  يادداشت :

اگر شخص با دادن مقداری خون جهت آزمايش دچار ضعف شود، چنانچه آن ضعف دوام 
همچنين عالوه بر دوام ضعف، باعث ضربه زدن به سالمتی وی گردد می  داشته باشد و

  تواند روزه اش را بخورد درغير آن  بايد تا وقت افطار صبر نمايد.
  قی (استفراغ) کردن روزه را باطل می کند؟

در اين مورد علماء مذاهب چهار گانه متفق رای اند ، که اگر قی بر کس غلبه کند ، 
بى اختيار  قـئ كند وجلو قی خود را گرفته نتواند ، هر چند كه قئ پر دهن   وروزه دار 

باشد بيشتر ويا كمتر باشد  وحتى  اينكه  بخش آن  دوباره  از حلق  پاىين رود ،  روزه  
    ناقص نميگردد .

ولی اگر قئ  بصورت قصدى  صورت گيرد ،  ودهن پر  باشد ، روزه اش فاسد ، بايد 
من « در حديث  که از حضرت ابو هريره روايت است ميفرمايد :  قضا ء بياورد.

هر كسى  كه قئ  براو   »«عمدا فليقض    القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء  ذرعه
احمد .»(غالب  شود  پس  بر او قضا نيست  وهر كس  كه عمدٱ قى كند  پس قضا نمايد 

  ) ،ابو داود ، ترمذى ، ابن حبان ، دارقطنى وحاكم.
  :حجامت در رمضان 

  معالجه برخی از  اطالق مي شودكه جهت به روشي ازخونگيري آحجامت اصطالح
در ناحيه  پشت  امراض بکار می رود . در برخی از انسانها  خون به مرور  زمان 

در فرصتهای مناسب به تدريج توسط بدن وکمر ودر نقاط ديwری از بدن جمع شده  که 
بدن در اين  عمليه  افراز  در بسياری از  موارد ی اتفاق می افتد که  شود اما خارج می

تراکم اين خونهای آلوده  به مرور زمان بربه کندی  اجرا ميwردد ، طوريکه  زمينه بسيار
را  انسان سالمتی در نهايت صحت وافزوده می شود و در بدن انسان بخصوص در پشت 

  است که دست به عمليه حجامت  می زنند .در اين حالت  . تحت تاثير قرار می دهد
 داشته ودين مقدس قدمت  در بين بشريت  سال ٧٠٠٠حجامت بيش از ميwويند عمليه 

 برای پيروان خويش مورد سفارش قرار داده است . اسالم هم آنرا تاييد و 
درمنابع طب اسالم وطب سنتي حجامت به عنوان يكي ازوسايل مهم معالجه ذكرگرديده 

طب . وسط اين طريقه بسياری  از امراض  مورد تداوی  ومعالجه  قرار ميwرد است وت
يونانی بدين باور  وعقيده است که حجامت برای  پيشگيری بسياری از امراض  

ابو علی سينا معتقد است که . بخصوص امراض خونی مفيد  ومواثر  شمرده ميشود 
 . توسط عمليه  حجامت حتی  امراض صفرا وسودا نيز  قابل  دفع است وتداوی ميباشد 

 :حجامت در کدام امراض بکار Lرفته ميشو د 
چربي خون ( )  هايپرليپيدمي( همانطوريکه که nفته شد عمليه حجامت در امراض چون 

ي عضالتی ؛سردردهاي عصبي ؛وميگرني ؛ديابت غيروابسته به انسولين ؛دردها)باال
؛امراض جلدی مانند مرض  آكنه ؛پسوريازيس ؛آلرژي هاي ناشی از دوا ،ناضی از مواد 

 غذايی، آلرزی های فصلي ؛اعتيادبه مواد مخدر؛ امراض  انسدادي عروق كرونر؛
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وبرخي )ديسمونوره( دردهاي قاعدگي درزنان ودختران )منوپوز(عوارض بعدازيائسگي 
 . مريضی های  عفوني ؛هورموني وغدد ، ميتوان بکار برد ديwر

بطور کل nفته ميتوانيم  که  عمليه حجامت  دارايي  هيچwونه عوارض جانبی نبوده  ، 
واnر اين عمليه  به صورت تخصصي وفنی مورد استفاده قرار nيرد ، فايده  آن بيشتر 

  . nرفته  ميشود ، ميباشد   وموثرتر از  دوا های کمياوی که  توسط طب امروزی  بکار
  حکم شرعی در مورد حجامت :

اnر شخصی روزه دار در ماه مبارک  رمضان بخاطر معالجه وتداوی دست به عمل  
 بزند ) هر  عضو  ديگر  بدن،انwشت ، ويا وريد ويااز سر ويا  (حجامت يا خون گرفتن 

نميwردد . وحکم خويش را بر فاسد  اش  روزه طوريکه که nفتيم ، به اتفاق همه علما ء 
  حديث ذيل   مستند  می  سازند .

  » وهو صائم )ص(احتجم النبي  «روايت است :   )رض(از ابن عباس  در حديث شريف 
صحيح سنن ابو  )(پيامبر صلى هللا عليه وسلم  در حالى كه  روزه  بود حجامت كرد (

سنن ابو داود (،  ) ۴/١٧۴/١٩٣٩صحيح امام بخاري :  (، ) ٢٠٧٩داود : 
۶/۴٩٨/٢٣۵۵ (  
nردد ، وبيم خطرات بيهوشی  ف  وسستيضعدر عمليه حجامت بدن روزه دار ولى اگر 

را برای روزه دار پيش آورد ، علما ومفسران به بر استناد حديث ذيل برمکروه بودن آن 
  حکم فرموده اند .

سئل  انس بن مالك  أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال :  «از ثابت بناني  روايت است  
از انس بن مالك  سؤال  شد آيا  شما  حجامت  را براى   »«ال ، إال من أجل الضعف 

صحيح امام  »(روزه  دار  مكروه مى دانستيد  ؟ گفت نه ، مگر به خاطر ضعف وسستى 
    ) ۴/١٧۴/١٩۴٠بخاري : (

  خون ريزي در رمضان :
 باطل نمی گردد ،در اثر كشيدن دندان و مانند آن روزه در فوق ياد اور شديم  طوريکه

زيرا تأثير اين خون ريزي مانند تأثير حجامت نيست. روزه همچنين بخاطر كشيدن خون 
براي نمونه گيري باطل نمي گردد، چون احياناً آطبا ء مجبور به گرفتن مقدار كمي خون 

ش  نموده و مريضی  را تشخيص دهد، كه به علت از مريض مي شود تا آن را آزماي
اندك بودن اين خون روزه باطل نمي شود، زيرا اصل بقاي روزه است و ما حق نداريم 

  كه بدون برهان ودليل شرعي حكم به ابطال روزه كنيم. 
نيازمند، روزه را  مريضان اما كشيدن خون زياد از شخص روزه دار و اهداي آن به 

براين شخصي كه روزه ي واجب دارد نبايد اقدام به اهداي خون نمايد باطل ميكند، بنا
مگر براي مريض  كه در شرايط فوق العاده خطرناكي قرار گرفته باشد و نتواند تا بعد 

از غروب دوام بياورد، در اين صورت اگر اطباء تشخيص بدهند كه خون اين روزه دار 
ايز است كه خونش را به او اهدا برايش مفيد است و مشكل را بر طرف مي سازد ج

نمايد. و اهدا كننده بايد پس از اهداي خون خوردنيهاي مقوي مصرف كند تا انرژي از 
  دست رفته اش به او باز گردد. ناگفته نماند كه قضاي اين روزه بر او الزم است.

  يادداشت فقهی :
های بدن ، مقدار آن خون بينی ويا ساير خونريزی ها که از دهن باشد ويا ساير جراحات 
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  خون کم باشد ويا زيادهيچ تاثيری بر روزه وارد نمی کند .( برای معلومات مزيد مراجعه
) و فتاواي 26، 25:(صفحهدار ابن الجوزي،  - مسائل عن الصيام - شود : ابن عثيمين

  )277، 10/266كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (
  : زخم معده

زخم معده قبل از همه بايد گفت که  زخم معده در رمضان حکم اسالمی در موردمريضانو
معده بوجود می آيد و نشانه وعالمه  ا وجدار های عبارت از زخمی است که در ديواره

مشهور ومعروف آن  در نزد اکثريت مريضان ، درد سوزنده در ناحيه معده می باشد. 
  غالبا هنگامی اين درد به وجود می آيد که معده انسان خالی باشد . 

شخص  مبتال به زخم معده بايد از خوردن غذاهای سرخ کرده و ادويه دار، مشروبات 
سگرت غذای های تند وترش ،و غذاهای پرحجم خودداری نمايد و از موادی الکهولی  ، 

  مانند شير بيشتر استفاده نمايد .
استرس  زياد اگرچه عامل زخم معده نيست ولی استرش پيش از  نبايد فراموش کرد که 

حد  در بدن منجر به توليد مقادير بيشتر اسيد در بدن گرديده ،که می تواند زخم های 
   .عده را بيشتر  تحريک کندموجود م

  :زخم معده فتوای شيخ بن جبرين درمورد مريضان 
شيخ بن جبرين طی فتوای در مقابل سوالی شخصيکه  به مرض زخم معده مبتال هست 

 مريضی شما هر زمانيکه روزه گرفتن بر شما سخت باشد و موجب افزايش « : مينويسد
متخصص و مسلمان که تشخيصش درست باشد به شما بگويد که روزه داکترشود، و

و دردتان را افزايش می دهد و جان شما را به خطر می اندازد؛  دارد برايتان ضرر 
مريض در اين صورت می توانيد روزه نگيريد و در مقابل هر روز به يک مسکين 

زه برايتان ممکن خوراک بدهيد و قضای روزه ها بر آن  الزم نيست، چون قضای رو
 مريضی نيست زيرا بعلت مريضی نمی توانيد روزه بگيريد اما برفرض بر طرف شدن 

و بازگشت سالمتی، در آن صورت سال آينده را بايد روزه بگيريد و قضای سالهای 
 »که افطار کرده ايد و کفاره ی آنها را پرداخت کرده ايد بر شما الزم نيست.  گذشته

  )19اوای روزه  صفحه فت - (شيخ ابن جبرين
  فتوای شيخ محمد بن ابراهيم :

شيخ محمد بن ابراهيم عالم شهير جهان اسالم  در مقابل سوالی ، سوال کننده که مبتال به 
برای مريض که مبتال به مرض معده هست «مريضی زخم معده است  طی فتوا مينويسد :

اگر اميد بهبودی  –ضش برايش  جايز است که روزه اش را بخورد، و بعد از شفای مر
آنها را قضاء کند، اما اگر وضعيت برخالف آن است و امکان شفای وی  –وجود داشت 

غير محتمل است پس می تواند (بجای قضای روزه هايش) در بدل  هر روز مسکينی را 
برای مزيد معلومات مراجعه شود به فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ».( طعام دهد

  ) .4/018هللا) (
  :انجمن دايمی مباحث علمی وافتا  فتوای 

 ) در مورد روزه اشخاص10/160( طی فتوای شماره  انجمن دايمی مباحث علمی وافتا 
ناتوان و ضعيفی که قادر به روز گرفتن نيستند از قبيل  اشخاص :« مريض مينويسد 

هر روز نيم صاع گندم يا خرما مقابل پيرمرد و پيرزن، می توانند روزه را بخورند و در 
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  يا برنج و يا هر خوراکی که مصرف می کنند، به مسکينی بدهند. 
که اميد بهبودی آنها وجود ندارد می تونند از اين رخصت استفاده  مريضان همچنين 

ُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسعََها  « نمايند. بدليل اين که خداوند متعال می فرمايد:  َّx َال يَُکِلُّف... « 
، »خداوند هيچ کس را خارج از وسع و توانش مکلف نمی کند.«﴾ ، يعنی: 286﴿البقرة: 

هللا در «  ﴾، يعنی:78﴿الحج:  »و ميفرمايد: " ... َوَما َجعََل َعَلْيُکْم فِی الِدّيِن ِمْن َحَرجٍ ...
يقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم ... َوَعلَی الَِّذيَن يُطِ  « ، و ميفرمايد: »دين بر شما سختی قرار نداده است.

و برکسانی که توانايی روزه گرفتن را «﴾، يعنی: 184البقرة: سوره ﴿ » ِمْسِکيٍن ...
ندارند فديه واجب است (و فديه اينست که در مقابل هر روز) به يک مسکين خوراک 

مذکور رخصتی است برای سالمندان   آيه« و ابن عباس رضی هللا عنه می گويد: » بدهند
ه قادر به روز گرفتن نيستند : اينها اجازه دارند روزه را بخورند و در مقابل هر روز ک

که نمی مريضان  )، بنابراين4505(روايت بخاری :  »به يک مسکين خوراک بدهند
تواند روزه بگيرد يا روزه گرفتن بر او دشوار است و اميد سالمتی هم ندارد، حکمش، 

انجمن دايمی  تفصيل موضوع فتن عاجز است (حکم سالمندی است که از روزه گر
 ).10/160مباحث علمی وافتا 

  
  :شيخ بن عثيمين فتوای 

خويش در مورد افراد مريض در رمضان ) 111فتاوای(صفحه  شيخ بن عثيمن  در 
  بايد بدانيم که مريض به دو دسته تقسيم ميشود::«مينويسد 

  قسم اول:
مريضی که اميد درمانش وجود دارد، مانند مرضهای مؤقتی که زود رفع ميشوند، پس  

ِريًضا أَْو َعلَٰی َسَفٍر فَِعدَّةٌ  « اين حکمش همان است که خداوند فرمودند:  فََمن َکاَن ِمنُکم مَّ
ْن أَيَّاٍم أَُخَر    پس يا در سفر باشدمريض از شما   هر کس  پس«)، يعنی: 184(البقره :  »ِمّ

، پس فقط بايد صبر کند تا »ديگر  از روزهای  شمار آن  گرفتن)  روزه  است (بر وی  الزم
شفا يابد و سپس روزه (قضاء) را بگيرد، و اگر اين مرض کمی به طول انجاميد و قبل 

از درمان بميرد هيچ چيزی بر او نيست، زيرا خداوند قضاء را بر او در روزهای 
و قبل از ادراک آن روزها درگذشت، و اين مانند کسی است که ديگری واجب کرده ولی ا

  در ماه شعبان قبل از رمضان بميرد، که (طبيعتا) قضايی ندارد.
  قسم دوم:

و مرض کليه و مرض شکری و شبيه ،و العياذ باt  ،مرض مزمن باشد مانند سرطان  
افطار ميکنند آن امراض مزمن که اميد به درمانش نيست، پس اين اشخاص در رمضان 

و در مقابل هر روز يک مسکين را غذا ميدهد، مانند پيرمرد و پيرزنی که طاقت روزه 
را ندارند و روزه را نميگيرند و در مقابل آن  هر روز يک مسکين غذا ميدهند، و دليلش 

» ِمْسِکيٍن  َوَعلَی ٱلَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعامُ « از قرآن هست که خداوند متعال ميفرمايد: 
  که فرساست (يعنی: بر کسانی طاقت   روزه  که  و بر کسانی«)، يعنی: 184البقره : سوره (

،  کهنسال  پيرمردان  راندارند، چون  آن  و تحمل  کنند و تاب می  تحمل  دشواری  را به  روزه
  به  دادن راکاز خو  عبارت  که  است  ای بر اينان) فديه   باردار ومريضان مزمن، پس  زنان
  ». بينواست  يک
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  حکم نهايی در موردزخم معده :
  بطور خالصه حکم اسالمی در مورد مريضی زخم  معده قرار ذيل ميباشد :

اگر شخصی بعلت زخم معده نميتوانيد روزه بگيريد و روزه گرفتن برايش  ضرر 
ده وجود دارد پس ميرساند، ميتوانيد روزه را نگيريد، در اينصورت اگر اميد بهبود در آين

بايد صبر کنيد و قضای آن روزها را پس از بهبودی بگيريد، ولی اگر اميد بهبود نيست 
پس بايد  در مقابل  هر روز روزه نگرفتن يک مسکين را به اندازه نيم صاع برنج و يا 

کيلو گرم برای  1.5خرما و يا غذای معمول غذا بدهيد، که نيم صاع برابر است با تقريبا 
مسکين، ولی اگر در مريضی اش  اميد بهبود نيست و در عين حال تنگدست و ناتوان هر 

هست  و قادر به پرداخت اين فديه نيستيد ديگر چيزی بر گردن شان نمی باشد ، يعنی هم 
روزه  وهم فديه از ذمه اش  ساقط ميشود، حتی اگر در آينده پولدار شويد، ولی اگر 

لدار شود ، برای خروج از خالف بهتر است که فديه های احتماال در آينده توانگر و پو
  سالهای قبل را پرداخت کنيد، ولی فقط از باب احتياط.

در ضمن اگر اميد بهبود نداشتيد و روزه نگرفتيد و فديه داديد، در اينصورت اگر فرضا 
داده  در آينده بهبود يافتيد ديگر چيزی بر گردن شما نيست، زيرا قبال فديه را بجای روزه

  ايد و فقط روزه های سال بعد را روزه ميگيريد.
  :معاينات معدی  وروزه

 به کلومعاينات معدوی  اساسآ ، توسط وسايل طبی مخصوص از  طريق دهان ، از  آنجا 
معلوم معده را  شود. تا زخم معده ويا ساير تکليف جدار های و سپس به معده فرستاده می

  نمايد ، صورت ميگيرد.
دخول چيزی غير مغذی مثل «متقدم در بحث های فقهی خويش  در مورد علمای 

که تقريبآ مشابه به داخل شدن  ماشين »  ن به شکمآ سنگريزه و يا يک تکه آهن و امثال
  ند.ا ههای مخصوص در معده غرض معلوم کردن زخم معده ميباشد ، پرداخت

عده صورت ميگيرد ولی در مورد معاينات که در طب امروزی  غرض تشخيص  زخم م
، روزه روزه دار باطل ميگردد يا خير ؟ علما ء نظريات متعددی ارايه فرموده اند که 

  ذيآل بدان اشاره مينمايم :
  گويند:ها میجمهور علماء به جز حنفی

باطل کننده روزه  ،کند چون هر چيزی که وارد شکم شوداين معاينات  روزه را باطل می
  است.

ميگويند : به شرط استقرار آن چيز داخل شده در شکم، روزه باطل میاما علمای احناف 
  دانند.شود ولی بقيه علماء اين شرط را الزم نمی

کنند که امر کرد که: جمهور علماء به فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم  استدالل می
  دار) از سرمه (کشيدن) پرهيز کند. ه(روز

بين مخصوص  برای معاينات  معده از ديدگاه جمهور   هبنابراين داخل کردن ماشين  ذر
  کند.ها چون استقرار ندارد، روزه را باطل نمیروزه است و از ديدگاه حنفی ه باطل کنند

  ولی ساير علمای اسالمی ديدگاه ديگری در مورد دارد .
 ازجمله   شيخ االسالم ابن تيميه : و بعضی از علمای مالکيه و حسن بن صالح  بر اين

صوصی صورت ميگيرد واين خعقيده اند که :اين معاينات معدوی که توسط دستگاه م
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ريزه به شکم   است ،  مشابه ميباشد ، به دخول اشياء  غيرمغذی مثل تکه آهن و يا سنگ
  کند. بنآ اين معاينات روزه را باطل نمی

روزه را باطل   وطبق حکم قرآنی واحاديث  آنعده از اشيا ء مغذی باشد ،داخل معده گردد
  می سازد ولی اشيا ء غير  مغذی باشد  روزه  باطل نمی گردد .

  باشد.از جمله احاديث  ضعيف می»امر به پرهيز از سرمه«از جانب ديگر حديث 
کند بنابراين داخل کردن دستگاه مخصوص معاينه معده به درون معده روزه را باطل نمی 

ی روغنی بر آن بمالد که در اين ا هدستگاه ماد مگر اينکه اطباء برای تسهيل دخول اين
 شود.صورت روزه باطل می

  باشد. تزريق مقعدی نيز شبيه همين می
  تزريق مقعدی: اوالً:

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

  کند زيرا مقعد به درون شکم مرتبط است. میگويند: روزه را باطل  ائمه چهارگانه می
   ديدگاه دوم:

کند، زيرا تزريق مقعدی به  گويند: روزه را باطل نمی ظاهريه و شيخ االسالم ابن تيميه می
شود و کار بوييدن  هيچ وجه مغذی نيست و بلکه باعث استفراغ و خالی شدن شکم نيز می

(غرض مزيد  رسد. توای آن به معده نمیدهد. به عالوه مح يک تسهيل کننده را انجام می
  )247 - 25/233جموعه فتاواي ابن تيميه (معلومات مراجعه شود به م

  اند. علمای متأخر نيز بر همين مبنا اختالف نظر پيدا کرده
  آيا مقعد به معده مرتبط است؟

روده  کند، بر اين باورند که: مقعد به گويند: تزريق مقعدی روزه را باطل می آنهايی که می
راست و روده راست به روده بزرگ متصل است و جذب مواد غذايی در روده باريک 

شوند. ولی  گيرد و بعضی از امالح و قندها (نيز) در روده بزرگ جذب می انجام می
چنانچه مواد غير مغذی مثل داروهای مداوا از روده بزرگ جذب شوند، روزه را باطل 

  تر است. آشاميدن نخواهند بود.اين تفصيل مقبول سازند زيرا به مثابه خوردن و نمی
   ثانياً:
گيرند:در اين باره دو ديدگاه وجود  هايی که از طريق مقعد مورد استفاده قرار می شياف
  دارد. 

  شوند. ها باعث بطالن روزه نمی بنابر يک ديدگاه، اين شياف
ها محتوی داروهايی  ابن عثيمين اين ديدگاه را پذيرفته است، با اين استدالل که اين شياف 

شود و نه  باشند و نه مواد غذايی سيال، بنابراين نه خوردن ناميده می برای مداوا می
  آشاميدن و نه به مثابه هيچ يک از آن دو است. و همين ديدگاه صحيح ومقبولبتر است .

  د قبضيت در رمضان :استعمال کپسول ض
قبل از همه بايد گفت که استعمال کپسول ها ی ضد قبضيت در ماه مبارک رمضان برای 
روزه  دار جايز بوده ، زير استعمال اين درو در جمله طعام وشراب  شامل نبوده وحکم 

و مسلّم است که خداوند طعام و شراب را حرام کرده است. پس  شراب وطعام را ندارد.
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طعام و شراب باشد و يا قائم مقام طعام و شراب باشد روزه را می شکند در غير آنچه که 
 اين صورت روزه باطل نمی شود.

  
                        :استعمال ملحم بواسير وروزه

شيخ عبد العزيز بن باز . شيخ عبد العزيز آل الشيخ . شيخ اکثريت علمای اسالم  از جمله  
بدين  باور اند که استعمال صالح الفوزان ، شيخ بکر أبو زيد. عبد هللا بن غديان ، شيخ 

» المجموعة الثانية –فتاوی اللجنة الدائمة « ملحم بواسير، روزه را باطل نمی سازد .
)9/211 (  

مثال کسی که درد معده دارد، اگر درد آن معمولی باشد، پس بايد روزه اش را وقت خود 
سخت است که طاقت را از او ستانده است، پس می تواند بگيرد، ولی اگر درد معده آنقدر 
 بعد از بهبودی آنها را قضا کند.

  
   »زردی سياه«هيپاتيتس سی يا 

، يکی از عاملين عمدۀ مرض جگربشمار »زردی سياه« ويروس مرض هيپاتيتس سی يا 
)  می نامند بمعنی     (Jaundice يا:  icterusدر انگليس آنرا ( زردی يا يرقانميرود 

بيلی  و غشاهای مخاطی ناشی از باال رفتن صلبيه ،پوست تغيير رنگ و زرد شدن
  است.  خون روبين

پيش کبدی، کبدی  مريض های باال رفتن غلظت پالسمايی بيلی روبين اغلب ناشی از 
  .(مانند هپاتيت) و پس کبدی (مانند سنگ کيسه صفرا) است

است و مريضی زمينه  ای از يک بلکه نشانهبحيث مريض بشمار نمی رود ،يرقان خودش 
ناشی از وجود ماده زرد  عارضه اينشدن پوست و سفيدی  زرد  بصورت

  است. خون در بيليروبين  به اسم  صفرا رنگ
ز خون بطور طبيعی شکسته اشود که گلبولهای پيرسرخ  اين ماده رنگی زمانی تشکيل می

و تجزيه ميشوند اما وقتی برخی از  مريضی ها  ايجاد شوند اين ماده رنگی در خون 
  شود و رنگ پوست را زرد می سازد . یجمع م

انسداد يا ناهنجاريهای مجاری  توان به هپاتيت (التهاب کبد)، ازعلتهای احتمالی يرقان می 
  دهد. چشم خود را نشان میها اشاره کرد. صفراوی و انواع مشخصی از کم خونی

همچو مسلمان و عادل تشخيص بدهد که روزه گرفتن برای  طبيب يک  بنآ در صورتيکه 
ميگردد ، مبتاليان به همچومريضی ها تا  مريضی موجب تشديد  ، و خطرناکامراض 

 اندروزهايی را که خورده سپس آنافطار نمايند .ورا شفا مريضی شان ميتوانند روزه 
  کفاره الزم نيست. البته د، وقضاء کن

» َوَمْن َکاَن َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ «زيرا خدای متعال می فرمايند: 
يا در سفر است، روزهای ديگری را به جای  مريض . يعنی: و آن کس که 185البقرة/

  آن، روزه بگيرد.
 :  شدت گـرسنگى  وتشنگى

خطر زندگى  يـــا خطر  فتور  در عقل  اگر روزه ء دار  از شدت  گر سنگى  بـــه    
 باشد  ميتواند روزه نگيرد .
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      تــرس از هـالكت : 
اگر  به علت  محنت  ومشقت  احتمال مردن  ، يا ظالمى  بر كسى جبر  كند  كه اگر   

روزه  گرفتى تر خواهم  گشت يا  به سختى  ترا لت وكوب خواهم كرد  ويا يكى از 
  اعضاى  بدن ترا قطع  خواهم كرد  ، اجازه است  كه روزه نگيرد.

     بــى هــوشى :
وچند  روز دوام كند  . در اين صورت  قضاى   اگر بيهوشى  بر كسى  طارى  گردد 

 روز هاى  كه مانده  واجب است  .
     جنـــــــون : 

اگر جنون  بر كسى طارى گشت واز آن هيچ وقت بهبود نمى يابد  از گرفتن روزه معاف 
  است ، قضا  وفديه واجب  نمى باشد  ولى اگر بهبود  يافت  ، قضا  بر وى واجب است.

      تبصره :    
ومسافر  با گرفتن  روزه  دچار  مشقت  نشوند ، روزه گرفتن بهتر است  مريض ر اگ

واگر دچار مشقت  شوند  بهتر آن است  كه روزه  نگيرند. در حديث  شريف از ابو سعيد 
با پيامبر  صلى هللا عليه وسلم در ماه رمضان به جنگ   «روايت است :    )رض (خدري 

با كفار  رفتيم بعضى  از ما  روزه  بودن وبعضى  ديگر  روزه  نبودند  بدون  اينكه  از 
همديگر  ايراد  بگيرند  ومعتقد بودند كسى  كه توانايى  روزه  دارد  اگر روزه  بگيرد  

مسلم  »(رد  بهتر  آن است  كه روزه  نگيرد بهتر  است  وكسى  كه توانايى  روزه را ندا
  ) ٢/١٠٨/٧٠٨سنن الترمذى  (،  )  ۶٩/٢/٧٨٧- ١١١۶

 حاالتى كه شكستن روزه  در آنها  جـا يـز است :
حمله  نا گهانى  مرض  كه خطر مرگ  را دربر  داشته  باشد  ويا حوادث ترافيكى  توام    

ويا در صورتيكه  روزه خود را  نشكند اگر كسى  نا گهان مريض  شود  با خطر  باشد.
اورا تهديد  ميكند  جـواز دارد  روزه  خود را بشكند.  اگر كسى   مريضیخطر  شدت  

  را مار ويا گژدم  گزيد  وضرورت به دوا  باشد  ميتواند  روزه خود را بشكند.
 : بر گرفتن روزه اصرار مريضانحکم 

برخی از اوقات ديده ميشود که تعدادی از انسان های مريض با درنظراشت اينکه در
مريضی  هستند ، ووضع  جسمی وصيحی شان با گرفتن روزه به خطر مواجه  شديدا 

با آنهم سختی  دکتوران حاذق بر خوردن روزه برايش توصيه هم نموده ولی ميشود ،
افغانی استفاده کرده وبه گرفتن روزه الح از غيرت طومشقت را تحمل کرده وبه اص

  مبادرت ميورزد .
بايد خدمت اين انسانها بعرض رسانيد ه شود  که اين  اشتباه است چون هللا سبحان حرج و 
سختي را از بندگان خويش  برداشته است وبه انسانها مريض  اجازه داده است که روزه 

  اش را بخورد و بعدا قضاي آن را بگيرد.
فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمهُ َوَمن َكاَن :«  ردگار با عظمت ما ميفرمايد طوريکه پرو

ْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد xُّ ِبُكُم اْليُْسَر َوالَ يُِريُد ِبُكُم اْلعُْسرَ  ةٌ ِمّ سوره » (َمِريًضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ
ان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن ) ( پس آن کس از شما که در ماه رمض185بقره:
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يا در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن، روزه بگيرد! خداوند،  مريض کس که 
  خواهد، نه زحمت شما را) راحتى شما را مى

  فديه وکفاره وفرق آن :
  خواننده گان محترم !

می  اينکه در اخير اين مبحث غرض روشن شدن بهتر وبيشتر به توضيح فديه وکفاره
  پردازيم :

   فديه چيست :
اگر شخصی بنابر معاذيری از گرفتن  روزه (مانند مريضی که روزه گرفتن برايش 

خطرناک است و اميد بهبودي و عالج وي نمي رود و يا مانند پيرمرد يا پيرزني ( شيخ 
فانی ) که از لحاظ جسمی وصيحی به شدت ناتوان شده و گرفتن روزه  برايش ناممکن 

بايد  بجاي روزه گرفتن) فديه دهد يعني در مقابل  هر روز از روزه ماه رمضان   باشد  (
َو َعلَي الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ فُدَيةٌ َطَعاُم « يک نفر را طعام دهد، به دليل فرموده هللا تعالي: 

  )184سوره بقره : » ( ِمسِکين
  ه  است : روايت گرديد  عباس  وهمچنان بر اساس حکم حديثی که حضرت  ابن

وهما يطيقان الصوم أن يفطر ا إن شا ء   والعجوز الكبير ة فى ذلك  رخص للشيخ الكبير «
فمن شهد  «االيه   وال قضا ء عليهما ، ثم نسخ ذلك فى هذا  كل يوم مسكينا ،  ويطعما  ،

الصوم   إذا كان ال يطيقان  والعجوز الكبير  وثبت للشيخ الكبير » منكم الشهر فليصمه
وپير    به پير مرد »«مسكينا  يوم  وأطعمتا كل  أفطر تا ،  جلي والمرضع إذا خافتاوال

را ندارند برايشان جايز ، در صورتيکه   گرفتن  روزه   ( شيخ فانی )  كه توانايى  زني
را   هر روز ، مسكينى نگيرند ودر مقابل   خواسته باشند ، روزه

با آيه   حكم  اين  نيست ، سپس ؛   الزم   بر آنها  روزه  وقضاى »بدهند  غذا
براى پير مرد   ) آن حكم (  شد ولى  نسخ  »الشهر فليصمه   شهد منكم  فمن «

  مانده است .  را ندارند ثابت  گرفتن  روزه  توانايى  كه  زنى  وپير
د دارند مى توانن    بيم يا طفل خود )  خود  بر حال كه (  وشير ده اي  زن حامله   همچنين

   ) ۴/٢٣٠ بيهقى : »(  دهند  طعام  روزه نگيرند ودر  بدل هر روز، يك مسكين را
على   والمرضع  الحامل على نفسها ،  إذا خافت :«  روايت است   از ابن عباس   همچنين
كل يوم مسكينا ، وال يقضيان صوما   مكان  رمضان قال : يفطران ، ويطعمان  فى  ولد ها

داشت ،   بيم  وزن شير ده از ضرر به طفلش  خود  به جاناگر زن حامله از ضرر »«
را   را نگيرند وبه جاي هر روزمسكيني  رمضان  مى توانند روزه

در كتاب االروا ء   صحيح البانى »(نيست    الزم  بر آنها  روزه  وقضاي  دهند  طعام
آن به شرط است : سند   وگفته  داده   نسبت ) ٢٧۵ ٨  ( اين حديث را به طبرى ) ١٩/۴ )

  مسلم صحيح است )

     مقدار طعام واجب : 
عاما فصنع جفنة   أنه ضعف عن الصوم «است :   روايت  در حديثی از انس بن مالك

شد   ضعف  دچار  او سالى »«ودعا ثالثين مسكينا فاشبعهم   ثريد
وسى   درست كرد  كاسه اي تريد گوشت   بگيرد ، پس  روزه  نتوانست  بطوريكه
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 2-  207- 16) ، (دارقطنی :  4- 206االروا » ( وآنها را سيركرد   را دعوت  مسكين
 (  
       تبصره :    

صدقه فطر   به اندازه  ميگردد ، مقدار فديه  هم  فديه شامل ، طعام ، غله ، وقيمت آن
واجب   بر او  روزه فوت شده  ، قضائى  يابد  بهبود  از مرض  ولى اگر شخص .است 
در غذا دادن   نصيب اش ميگرداند.  اجر وثواب او   فديه  در مقابل  ، خداوند پاك  است

عادى    در زندگى  ميباشد كه خود شخص  معيار حد وسط غذايى ) صبح وشام (
   ميخورد.  خويش

  يادداشت توضيحی :
دادن غذا حتمی نيست که بايد  حتما گندم يا برنج باشد، بلکه مهم دادن طعامی که در 

  معموال فرد خود از آن تغذيه می کند به فقرا می باشد تا سير شوند.
در مورد اينکه  آيا می توان بجای طعام، پول نقد داد يا خير،علماء با هم  اختالف نظر 

اکثر قريب به اتفاق  دادن پول نقد را بجای غذا  دارند. ولی اکثريت علما ويا به اصطالح 
  هم  جايز نمی دانند .  ميگويند که حتمآ بايد طعام باشد .

زيرا خداوند متعال  در قرآن عظيم الشان در فديه غذا دادن را بيان فرموده و نه قيمت 
)، 184:هالبقرسوره ( »يطيقونه فدية طعام مسکين  وعلی الذين «معادل آنرا، و ميفرمايد: 

  دشواری  را به  روزه  که فرساست (يعنی: بر کسانی طاقت   روزه  که  و بر کسانی«يعنی: 
باردار و   ، زنان کهنسال  پيرمردان  راندارند، چون  آن  و تحمل  کنند و تاب می  تحمل

  يک  به  دادن  از خوراک  عبارت  که  است  ای بر اينان) فديه   مزمن، پس  مريضان 
  ». ستبينوا

جايز دانسته ودر آن کدام ممانعتی نمی بجای طعام را نقد  ولی امام ابوحنيفه دادن  پول 
  بيند .

شخص فقير و مسکين وجود   امکان يافتن  ولی نبايد فراموش کرد در کشورهای که :
نداشت، می توان قيمت و پول آن کفاره را به جمعيت ها و مؤسسات خيريه (قابل اعتماد 

و غير دولتی) که متولی نيابت کفارات مردم هستند اهدا نمود تا آنها پول اهدايی را به 
  .طعام تبديل کرده و به فقراء بدهند

  روزه :  قــــضا ء
بجاى يك   ضانرم  از ماه  بعد  گرفتن  روزه  روز  يك از  عبارت  معناى قضا ء

روزه ميشود در    قضا ء ، ميباشد.  گرديده  باطل  رمضان  در ماهكه   روزه يى   روز
 گيرد.   صورت  نباشد  در آن ممنوع  روزه  كه گرفتن  ايامى

روزه   قضا  آورد.  نو ميتواند بجا ء  سال  ماه مبارك  اغاز  را الى  قضا ء روزه
  صورت گيرد.  ويا متفرق  ميتواند پى در پى

 ؟   كفــــاره چيست
بر   آنرا  كه پروردnار با عظمت ما  از جزاى شرعى ميباشد  عبارت  كفاره

مانند وجوب كفا ره بر قاتل   فرموده است  بعضى از جرايم از او سر زند تعين  كسيكه
  را مى شكند.   يا كسيكه سو گندش



 رمضان در مريض احکام

 

 

41 

نمايد مثآل   فا سد  روزه خود را  كه عمدٱ وقتى واجب ميشود   دار كفاره بر روزه
  جماع كند.  اينكه

را ميگويند ، در صورتيكه در   روزه پى درپى  دو ماه  كفاره 
نباشد . اگر به   است  منع گرديده  روزه در آن  وروزه هايكه  رمضان  دوماه  اين

كفاره در    طعام دهد .  مسكين نبود ،به شصت  نيز قادر  روزه  دو ماه  گرفتن
ندارد ، اگر چه   وجود  كفاره  رمضان  غير  روزه  در فساد  فرضى بوده  روزه

نـــه براى كسانى   مسكين ، فقير ، محتاج ، 60 دادن طعام به  هم باشد.  رمضان  قضاى
طعام   دارمق  همچنان ميشود مانند پدر ، مادر ، زن) (  باشد  بر او فرض  ايشان  كه نفقه

روز    60 همان مسكين رابراى  گرد وهمچنان ميتوان  نيز تاديه  به پـــول  را
 طعام داد.  كامل

  فقرا وغرباء که قادر با تاديه نباشد چيست ؟فديه 
فقرا وغربا ء که قادر با تاديه فديه نباشند ، برخورد شرع  درمورد اين اشخاص  چه 

  ميباشد ؟
مقدس اسالم انسان را مطابق به توانمندی اش در اجرای در جواب بايد گفت که دين 

احکام مکلف ساخته است ، وچيزيکه در توان شخص نباشد ، شرع اسالمی آنرا در 
  اجرای مکلف نمی سازد :

لَيَس لالنساِن :« قرآن عظيم الشان اين فورمول را با زيبای خاصی چنين بيان داشته است 
ای جز سعی وکوشش او نيست ) بنآ چيزيکه در توان  برای انسان بهره(  اّال ماَسعی ) 

  انسان  نباشد ، آن شخص مکلف به اجرای آن  نيست .
ُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت  «همچنان پروردگار با عظمت ميفرمايد :  َّx َال يَُكلُِّف

ِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربََّنا َوَال تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبْت َربََّنا َال تَُؤاِخْذَنا إِْن َن
ْلَنا َما َال َطاَقةَ لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحمْ  َنا أَْنَت َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا َوَال تَُحّمِ

(پروردگار هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف  » .ْوِم اْلَكاِفِرينَ َمْوَالَنا َفاْنُصْرَنا َعلَى اْلَق 
نمی کند، هر کار نيکی که انجام دهد به سود خود کرده، و هرکار بدی که انجام دهد به 

  زيان خود کرده است. 
  اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم، ما را مگير.  !پروردگارا
آن چنان که بر کسانی که پيش ازما بودند گذاشته ای  بار سنگين بر ما مگذار  !پروردگارا
آنچه تاب و توانش را نداريم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر، و ما را  !پروردگارا

  .بيامرز، و بر ما رحم فرما، تو سرور ما هستی، پس ما را بر قوم کافران پيروز گردان
بايد استغفار ( استغفر هللا )  بنآ غريب وفقيری که توان پرداخت فديه را نداشته باشد 

 وتوبه کند واز دادن فديه هم معاف است .
  نظر واراء علما ء :

فقرا وغرباء که قادر با تاديه فديه نباشند ودر اين بخش نظر وارا ء علما ء را در مورد 
  غرض استفاده مزيد قرار ذيل جمعبندی ميدارم :

در مورد مريض مزمنی که نه  در فتاوی صيام خويش  شيخ بن عثيمين رحمه هللا  
ميتواند روزه بگيرد و نه ميتواند فديه بدهد مينويسد :(  مريض مزمن روزه دار) که 

نتواند  (بعلت فقر) غذا بدهد (فديه)  از وی ساقط ميشود، و همه واجبات اگر انسان قادر 
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شد آنرا انجام ميدهد، ولی اگر به انجام آن نباشد ساقط ميشود، و اگر بجای آن بديلی با
بديلی نداشته باشد ساقط ميشود، و صحيحش آنست که (فديه) ساقط ميشود بر اساس قاعده 

 » با ناتوانی واجبی نيست «  يعنی  »  ال واجب مع العجز«  مشهور (فقهی) که ميگويد: 
ی هللا عليه در حاليکه نزد پيامبر صل«از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است: در حديثی 

صلی هللا عليه  وسلم نشسته بوديم، مردی آمد و گفت : ای رسول خدا! هالک شدم، (پيامبر
صلی هللا  فرمود : چی شده، گفت : در حال روزه با همسرم آميزش کردم، پيامبر (وسلم

توانی دو ماه  ای را آزاد کنی؟ گفت نه، فرمود : آيا می توانی برده فرمود آيا می عليه وسلم
توانی شصت مسکين را طعام بدهی؟  شت سر هم روزه بگيری؟ گفت نه، فرمود : آيا میپ

مکثی کرد، آنگاه سبد بزرگی از  صلی هللا عليه وسلم گفت نه، (ابوهريره) گفت : پيامبر
آوردند، فرمود : سؤال کننده کجاست؟ آن مرد  صلی هللا عليه وسلم خرما را برای پيامبر

فرمود : اين را بگير و (آن را بعنوان  (صلی هللا عليه وسلم  گفت : من هستم. (پيامبر
ات) صدقه بده، آن مرد گفت : به فقيرتر از خودم بدهم ای رسول خدا؟ به خدا  کفاره روزه

  ای فقيرتر از خانواده من وجود ندارد. قسم در تمام مدينه خانواده
نيشش نمايان شد، سپس فرمود :  های ای که دندان خنديد به گونه صلی هللا عليه وسلمپيامبر 

  متفق عليه .) ات را طعام بده (  (با آن) خانواده
پيامبر صلی هللا عليه و سلم به مردی که در  در اين حديث متبرکه ديده ميشود که :

وپيا مبر صلی هللا »  خانوادات را بخوران « رمضان جماع (نزديکی) کرده بود فرمود: 
  » .وقت توانستی کفاره اش را بده هر« عليه وسلم بوی نگفت که 

همچنان شيخ بن باز رحمه هللا  در جواب سوالی : پيرزن بزرگسالی ( شيخ فانی )  که 
  نميتواند روزه بگيرد چنين جواب فرموده است :

بر او است که در مقابل هر روز که روزه را ميشکند نيم صاع فديه بدهد از غذای « 
، و غيره، که هر نيم صاع برابر است با يک و نيم کيلو معمول آن شهر مانند خرما، برنج

گرم، همانطور که گروهی از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم مانند ابن عباس چنين 
فتوايی را داده اند، و اگر فقير بود و نميتواند غذا بدهد هيچ چيزی بر او نيست، و اين 

بيشتر، و چه در اول ماه و چه و سط و کفاره ميتوان آنرا فقط به يک فقير پرداخت و يا 
  ) .15/203(مجموع فتاوی ابن باز ( » چه آخر ماه باشد.

امام نووی عالم شهير جهان اسالم در مورد کسی که نه ميتواند روزه بگيرد و نه قادر به 
وينبغی أن يکون األصح هنا أنها تسقط وال يلزمه إذا أيسر :« پرداخت فديه هست ميفرمايد 

، يعنی: ( و بايد قول صحيحتر اينجا اين باشد »التکليف بالفدية ، ألنه عاجز حالکالفطرة
که کفاره ساقط ميشود و اگر در آينده توانگر شود بر او واجب نيست مانند (زکات) فطر 
(که اگر کسی تنگدست هست از او ساقط ميشود و در آينده الزم به پرداخت آن نيست)، 

  ».پرداخت فديه ناتوان استزيرا او وقت تلکيف از 
در مورد کسی که نه ميتواند روزه »  المغنی«  و ابن قدامة عالم ديگری جهان اسالم در  

فإن کان عاجزاً عن اإلطعام أيضاً فال :« بگيرد و نه قادر به پرداخت فديه هست ميفرمايد 
 ً ن نيز عاجز و و اگر از غذا داد« ، يعنی: » إال وسعها شیء عليه، وال يکلف هللا نفسا

  مکلف  اش توانايی  اندازه  را جز به  کس ناتوان بود هيچ چيزی بر او نيست، و خداوند هيچ
  ».  سازد نمی
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  : کيفيت ادای فديه رمضان
  روزه بشکل طعام ميفرمايد :  شيخ عالمه ابن عثيمين رحمه هللا درموردکيفيت فديه

  کيفيت اطعام به دو صورت انجام می يابد :
   اول:

ختن غذا ودعوت از مسکين ويا مساکين غرض صرف آن ،  بر حسب روزهايی که بايد پ
  فديه بدهد، طوريکه  انس بن مالک رضی هللا عنه چنين عمل را انجام ميداد.

  دوم: 
).اما اگر کسی 6/335توزيع غذای غير آماده (پخته نشده) به  مساکين ( الشرح الممتع (

فر غذا دهد، يعنی هر روز به او طعام دهد، جايز بخواهد که در بدل سی روز به يک ن
حنابل و گروهی از  امام و   شافعیامام است چنانکه جمهور علمای مذاهب از جمله 

جايز است طعام «علمای مالکيه بر جواز آن تاکيد کرده اند، مولف کتاب االنصاف گفته: 
نگاه کنيد به: تحفة  همچنان ، و )3/291اإلنصاف ( ».را کال به يک مسکين واحد داد

  . )10/198( »فتاوی اللجنة الدائمة« ، و 313/  2، کشاف القناع 446/  3المحتاج 
قبل از عيد فطر آنرا بدهد، بلکه  آبرای دادن فديه الزم نيست که حتم قابل تذکر است که :

بر او واجب است تا هرچه زودتر فديه خود را بدهد قبل از آنکه رمضان سال بعد فرا 
  سد، اما هيچ حديثی در اين مورد وارد نشده است.بر

بنابراين کسی که هنوز فديه نداده و اکنون عيد شده و از آن گذشته، ايرادی ندارد ولی بايد 
نامعلوم هستند و ممکن  لهرچه زودتر بر دادن فديه روزه خود مبادرت ورزد، زيرا آج

  است در ذمه شخص بماند.
روزه رمضان است، پس بجا آوردن آن نيز بمانند بجا  و اين مسئله شبيه به حکم قضای

آوردن قضای روزه رمضان برای کسی است که بنا به عذری نتوانسته رمضان را روزه 
  .بگيرد

.........................................................  
  

  پاورقی ها :
  است ، ومعنى آن چنين ميشود :    ) حاضت  المراة تحيض ( مصدر  ) محيض  () كلمه ١(
حيض جريان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  والدت وپاركى  در حاليكه دارائى  صحت  «

مذ كر   هم   وچون اين مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را   » است ، خـارج ميگردد 
  »مى آورند ،  وميگويند  زن حائيض  . 

      سن آغاز  حـــيض :
وپايان آن در پنجاه  سالگى  وجود  ندارد ،    ) عادت  ماهيانه  ( دليلى براى زمانبد ي شروع حيض  

وقول  صحيح   آنست كه هر وقت  زن آن خون معروف  نزد زنان را ببيند آن خون ، خون حيض 
يض  از ودر باره  ح  ) 222البقره :  »( ويسأ لونك  عن  المحيض  قل هو أذى  « شمرده ميشود  : 

حالل   (حكم  آيه عموميت  داشته  وخداوند حكم  تو مى پرسند ، بگو  حيض  پليدى است . ( دراين جا  
را به  وجود  حيض  وابسته  نموده ، وبراى آن    ) از وجود  حيض  ناشى  مى شود کهوحــرامي را 

سني را  تعيين  نفرموده  است  ، پس  واجب  است كه به آنچه حكم  بدان  وابسته  است  كه  همان  
باشد  رجوع  شود ،  پس هر وقت حيض  وجود داشته  باشد  حكم   ثابت  مى شود    )حيض(وجود  

  ت نمى شود ، بنابر اين هروقت زن حيض را  ببيند  حائضوهر گاه  وجود نداشته باشد  حكم  ثاب
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است  گرچه در سنى كمتر  از نه سال  وبيشتر از پنجاه سال   باشد ،  زيرا   )در حال  عادت  (  
         زمانبدى  احتياج به دليل  وحال  آنكه  دليالي  براى زمانبدى   وجود ندارد. 

حيض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند وبر اين امر معتقد  اما اكثريت  علما كرام وفقها   سن آغاز  
اند  كه حيض  تا آخر عمر  دوام  مى يابد . ودليلى براى  پايان  آن نمى باشد  واگر زنى پير  هم  

  خون  ببيند  حيض  شمرده ميشود.
نظر به قول مختار  اگر  دختر نه ساله خون ببيند  در  « ميفر مايد :) رحمة هللا عليه (  امام  ابو حنيفه

حكم حيض  مــــــى باشد  وبايد  در چنين  حالتى  روزه ونماز را ترك  گويد  واين امر  تا سن  يأ س  
دوام  مى كند  وقول مختار   آنست  كه سن  يأس  پنجاوپنج  سالكى  ميباشد  واگر زنى   بعد از آن  

شمرده نميشود. مگر در صورتيكه مقدار خون زياد  وبه رنگ سياه  يا  سرخ    سن خونى ببيند  حيض
 » تيز  باشد در آن صورت حيض شمرده ميشود.

  
  صفات ومـدت حيض:

خون حيض  آن خون است  كه با سوزش   برون ميشود  ، رنگش   به سياهى  نزديك  بوده  وداراى 
  .بوى  بدى ميباشد

وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعموآل در اين مورد  به عادت زنان   درشرع هيچ  حدى  براى  حداقل 
مراجعه مينمايند  .  ولى فقها  وشارعين دين مدت  كم حيض  را   سه   روز ، وسط آن پنچ واحد 

اكثر  آن ده  شبانه   روز  معرفى داشته اند .  البته  آمدن خون  در تمام  اين مدت شرط نبوده  بلكه 
واقع   شده  وباز خون  ببيند    ول  موعد  كفايت  مى كند  واگر  در ميان  طهارت  وجود خون  در ا

     هريك  بصورت  عليحده  حيض  پنداشته  ميشود.
ال يــكون   «  شنيد كه ميگفت : ) رض ( روايت شده كه از انس   ) رض  ( از ربيع بن صبيح 

واحناف بر اين امر  » نيست حيض بيشتر از ده روز  ) « دار قطنى  ( »الحيض  اكثر من عشرة  
هر گاه  بر حائض  حداعظم  مدت  حيض  كه ده روز  است  بگذرد  جماع قبل از  «  معتقد اند كه :

  »بند شدن  خون  وقبل از غسل  جأيز است اما غسل  قبل از جماع  مستحب است  .
مدت حيض قطع گردد قبل  از غسل  جماع  اگر خون  بعد از  حد اكثر  عادت  وقبل از حد اعظم  

احتياط  جماع   جأيز  نيست  ودر صورت  عدم موجوديت   آب  تيمم  نموده وبه آن نماز بگذارد.
حيض قطع  گرديده   نكردن با حائض  قبل   از غسل  است  هر چند  خون بعد از حد اعظم  مدت  

     باشد.

      سبب حيــــض:
    روايت نموده   كه پيامبر اسالم  در مورد حيض   فرمود :  ) رض ( ام المؤمنين  بى بى عائشة 

حيض امريست كه خداوند  تعالى  بر  »(متفق عليه  »(إن هذا  امــر كتبه  هللا  تعالى  على بنات آدم « 
  )دختران  آدم  الزم  كرده است .

  :نــفــاس چيست
از   ) ولو سقط هم باشد ( نفاس خونى  است كه بعداز والدت  يا بعد از خروج  اكثريت حصه طفل  

     شر مگا ه زن  خارج ميشود.
حد  اعظم  مدت  نفاس  چهل روز  ، حد اقل  ندارد وثبوت  آن به نشا نه ء  ديگرى غير از  والدت  

نفاس را شصت روز وحــــد اكثر آنرا چهل  حد اعظم  مدت  ) رح (  امـام شافعى  (محتاج   نيست . 
  نموده است . روز   معرفى داشته است  در حاليكه امام مالك  حد اعظم  نفاس را شصت  روز معرفى

كانت النفسا ء تجلس على عهد رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم « روايت است  :   )رض (از أم سلمه 
زمانى  پيامبر صلى هللا عليه وسلم    ) ه وضع حمل  مى كنند زنانى ك » ( نفسا ء   « »أربعين  يوما  

، )   ۵٣٠صحيح سنن ابن ماجه  ، ( )(يعنى  نماز وروزه  را داد  نمى  كردند  (چهل روز مى نشستند
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  ) ١/  ٩٢/   ١٣٩سنن الترمذى  )    ( ،  )  ١/  ۵٠١/   ٣٠٧:  )عون المعبود (سنن ابو داود  
  )   ١/  ٢١٣/  ۶۴٨سنن ابن ماجه    (

     استحــاضـــــه  :
استحاضه  عبارت از جارى شدن  خون  از قسمت  پايين رحم   در غير وقت  حيض  ونفاس پس  هر 

خونى  كه بيشتر از مدت  حيض  يا نفاس ويا كمتر  از حد اقل  آن ،  ياقبل  از سن حيض كه نه 
حيض كه نه سالگى است ، بيايد   استحاضه  قبل  از سن   سالگى است ، بيايد  استحاضه  ميباشد .

 ميباشد .
  

        استحاضه  بر شش  نوع  ميباشد : 
كمتر از حداقل  حيض ، بيشتر  از حد  اعظم حيض ،  بيشتر  از حد اعظم  نفاس ، بيشتر از عادت  

  وحد  اكثر  حيض و نفاس  .
  روايت است كه پيامبر اسالم  فرموده است :   ) رض ( در حديث از ام الؤ منين  عائشة 

  ) زنيكه  در استحاضه  است  جماع نكند با  او شوهرش  »( المستحاضة ال يغشا ها زوجها «   
چون  در استحاضه  اذيت است  پس جماع مانند حالت حيض   حرام  ميباشد زيرا  حق  تعالى  علت  

ه واذيت در استحاضه  نيز  موجود است  پس حرمت  آن منع  جماع   با حائض    را اذيت  قرار داد
  ثابت است .

كانت أم  حبيبه  « كـــــه گفت است  : ) رض(  ولى مذهب جمهور  علما  مستند  به حديث اكرمه 
 )استحاضه  ميبود وشوهرش با او جماع  ميكرد.  ام حبيبه  » ( تستحاض وكان زوجها  يغشا ها 

  
  سيالن الـــرحم : 

از فر ج زن   رطوبتى به رنگ  سفيد  يا زرد  بطور   الرحم  عبارت از حـالت است كه :سيالن  
   مرتب وپيهم  خارج ميشود . احكام سيالن  الرحم  مانند  احكام  استحاضه  ميباشد. 

زن مبتال  به سيالن  الرحم  بايد  نماز بخواند ، روزه  بگيرد وقرآن  را تالوت  كند . البته  براى هر 
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