 ‐ 1319ﺣﻢ روزه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻨﺪ )دﯾﺎﺑﺖ( و اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﺗﻮاﻧﺪ روزه ﻧﯿﺮد
ﺳﻮال
ﭼﻬﺎرده ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﻧﻮع دوم رﻧﺞ ﻣﺑﺮم .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﺪارد و ﻣﻦ ﻫﯿﭻ داروﯾ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﮐﻨﻢ اﻣﺎ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻢ و ﮐﻤ ورزش ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪم را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻪ دارم.
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اُﻓﺖِ ﻗﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اداﻣﻪ دﻫﻢ .اﻻن اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﺣﺎﻟﻢ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﺎم روزه ﻓﻘﻂ اﺣﺴﺎس ﺳﺮدرد دارم.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ـ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎریام ـ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ در ﺣﺎل روزه ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﻢ را اﻧﺪازه ﺑﯿﺮم )ﭼﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﻮک اﻧﺸﺖ دارد(؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ روزه ﺑﻮدن ﺑﻪ زﯾﺎن اوﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروی
ﺧﻮراﮐ دارد ،در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﯿﺮد ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺑﯿﺮد[(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻪ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ رﺧﺼﺖﻫﺎی او ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺪ ﻣدارد ﻣﻌﺼﯿﺖ او
ﺷﻮد و در رواﯾﺖ دﯾﺮ :ﭼﻨﺎنﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻋﺰاﺋﻢ او اﻧﺠﺎم ﺷﻮد) .ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﺮﻋﺲ رﺧﺼﺖ اﺳﺖ(.
اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن از رگ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف دﯾﺮ ،ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺷﺐ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد و اﮔﺮ در روز اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺷﺒﯿﻪ
اﺳﺖ« )ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ،ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﻴﺔ.(۱۳۹ /۲ :
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»ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ دارد:
ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ :روزه ﺑﺮ وی ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﺳﺎده ﯾﺎ ﺳﺮدرد ﺧﻔﯿﻒ و دﻧﺪان درد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﺑﺮای
او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ روزهاش را ﺑﺨﻮرد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﮥ وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎً ]ﺑﻘﺮه.[۱۸۵ :
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﺣﻢ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺘ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ درﺑﺎرۀ او ﺑﻪ رﻓﻖ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ وی ﻧﺪارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد و روزه در ﺣﻖ وی واﺟﺐ
اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﮔﺮ روزه ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ او ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای او روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه
ﻧﯿﺮد.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :اﮔﺮ روزه ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار و زﯾﺎنﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻠﯿﻮی ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺘ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،روزه ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺣﺮام
اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
روزهﺷﺎن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮم اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ و رد رﺧﺼﺖ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد زﯾﺎن وارد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻧﻔُﺴﻢ] ﻧﺴﺎء[۲۹ :
)و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺸﯿﺪ(.
)ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ،اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ۳۵۲ /۶ :ـ .(۳۵۴
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