 ‐ 250660ﺣﻢ ﺗﺰرﯾﻖ و ﺳﺮم ﺑﺮای روزهدار و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺖ در ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه
ﺳﻮال
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷ ﻣرود ﻧﯿﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﯿﺖ او ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ؟ ﻧﻘﺶ وی
در ﻋﻤﻠﯿﺎت درﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ او ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع و روش ﺧﺎﺻ را ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ روﻧﺪ درﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر وﻗﺘ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺰد ﭘﺰﺷ ﻣرود ﻧﯿﺘﺶ ﻓﻘﻂ درﻣﺎن از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﻠ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷ ﻣرود ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻪ او ﻣﺳﭙﺎرد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧ ﺳﻮاﻻت ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
ﺳﻼﻣﺘ و ﺑﯿﻤﺎریاش ﻣﭘﺮﺳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣدﻫﺪ .در ﺑﺎب ﻧﯿﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر در درﺧﻮاﺳﺖ درﻣﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﻄﺎر و ﺑﻄﻼن روزه
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﺰﺷ وﻗﺘ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر روزهدارش را ﻣﭘﺬﯾﺮد ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن روزۀ او را دارد ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ـ ﺑﺎرک اﻟﻪ ﻓﯿﻬﻢ
ـ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ روزۀ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻨﺎم اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﺮﺧ روشﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺘﻮا
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ در رگ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روزه را
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻨﺪ و ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺣﻤ ﮐﻪ دادهاﻧﺪ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﺮم
ﻗﻨﺪی و ﻧﻤ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪای اﺳﺖ ﯾﺎ درﻣﺎﻧ ،و اﮔﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
درﻣﺎﻧ اﺳﺖ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺷﺪﯾﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﯾ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ﻧﻮﻋ درﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺰﺷ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرش ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی روی آورد ﭼﻨﺎﻧﻪ در درﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎزدﮔ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺮم ﻧﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻮع ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن روزهاش را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن روزه ﮔﯿﺮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺎل آﯾﺪ؛
زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺸﺪ ،ﮐﺎر او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻓﻮﻻد ﺑﻮده و اﮔﺮ اﻣﺮوز
روزهاش را ﺑﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدا و ﻫﻤﮥ روزﻫﺎی دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺳﺨﻦ ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺖ ﭘﺰﺷ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻧﺺ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻧﺺ آﻣﺪه ،ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ ﺛُﻢ اﺗﻤﻮا اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﻠﱠﻴﻞ] ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺠﺮ از رﺷﺘﮥ ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ ]ﻓﺮا رﺳﯿﺪن[ ﺷﺐ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ(.
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدداری از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎ آﻏﺎز ﺷﺐ ﯾﻌﻨ ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ) (۱۹۰۳از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ دروغ
و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را رﻫﺎ ﻧﻨﺪ اﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ.
و ﺑﺨﺎری ) (۱۹۳۳و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۵از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﺮﮐﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزه اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ]ﮐﻪ روزه اﺳﺖ[ و ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،روزهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﻟﻪ او را ﻏﺬا و
آب داده اﺳﺖ.
و دﯾﺮ ادﻟﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن در روز رﻣﻀﺎن از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از راه ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ وارد ﺟﻮف ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم و آﻣﭙﻮل ﻏﺬاﯾ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﭙﻮلﻫﺎ و ﺳﺮمﻫﺎ ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﻫﺪف درﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﻣﻐﺬی اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﺬی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﻗﻨﺪی ﯾﺎ ﻧﻤ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رگ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺷﻮد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ و روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد.
ﭘﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (38023ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮرد اﺳﺖ:
۱ـ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ روزهدار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ دﭼﺎر ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﻮد و ﺑﻪ او ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد و اﯾﻦ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﺪف از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮنﺳﺎزی اﺳﺖ.
۲ـ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻏﺬا و آب ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ) .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن.(۷۰ :
اﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻘ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺪف درﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨ ﺳﯿﻠﯿﻦ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی
ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،ﯾﺎ واﮐﺴﻦ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ روزه زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رگ) .ﻓﺘﺎوی ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(۱۸۹ /۴ :اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در آن ﺧﻮن ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ و ﻏﺬاﯾ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ و اﻣﻼح و دﯾﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺎزﮔﺮدد ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ) .ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.«.(۱۹ /۱۰ :
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (233663ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮﯾﻖ رگ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺷﻮد ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﻨﺪۀ روزه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد )ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﻣﻼح و ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ( و وارد ﺟﻮف ﺷﺪه و
ﺑﺪن از آن ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮد.
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻐﺬی و ﻏﯿﺮ ﻣﻐﺬی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﻣﻐﺬی ـ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﻣﺤﻠﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻐﺬی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن را ﺳﺮزﻧﺪه ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎن ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﭙﻮل و ﺳﺮم ﻣﻐﺬی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﮥ
ﺗﺰرﯾﻘﺎﺗ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤدﻫﻨﺪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رگ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ران ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی
دﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی و رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ.(۱۹۹ /۱۹ :
ﺧﻮب اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺺ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ در دورۀ دﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺗﺎ  ۲۸ﺻﻔﺮ  ۱۴۱۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۸ژوﺋﻦ ﺗﺎ  ۳ژوﻻی
 ۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی در ﺟﺪۀ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
»ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻊ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه در ﻣﺠﺎل درﻣﺎن ،و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﺎدره از اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷ ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﺠﻤﻊ و دﯾﺮ
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ﺟﻬﺎت در دار اﻟﺒﯿﻀﺎء واﻗﻊ در ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺻﻔﺮ  ۱۴۱۸ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۷ژوﺋﻦ  ۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻘﻬﺎ و ﭘﺰﺷﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ادﻟﮥ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺳﺨﻦ ﻓﻘﻬﺎ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ:
اوﻻ :ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ:
۱ـ ﻗﻄﺮهی ﭼﺸﻤ ،ﻗﻄﺮهی ﮔﻮﺷ ﯾﺎ ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮔﻮش ﯾﺎ ﻗﻄﺮهی ﺑﯿﻨ و اﺳﭙﺮی ﺑﯿﻨ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ
ﺣﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
۲ـ ﻗﺮصﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻼج آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری و دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﺑﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
۳ـ آﻧﭽﻪ وارد واژن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎف ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻠﻮﭘﻮﺳﻮﭘ ﯾﺎ اﻧﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی ﭘﺰﺷ.
۴ـ وارد ﮐﺮدن آﻧﺪوﺳﻮپ ﯾﺎ آی ﯾﻮدی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ رﺣﻢ.
۵ـ آﻧﭽﻪ وارد ﻣﺠﺮای ادار ﻣﺮد و زن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﺘﺮ )ﻟﻮﻟﻪی ﺑﺎرﯾ ﮐﻪ وارد ﻣﺠﺮای ادرار ﻣﮐﻨﻨﺪ( ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻮﺳﻮﭘ
)آﻧﺪوﺳﻮﭘ داﺧﻞ ﻣﺜﺎﻧﻪ( ﯾﺎ ﻣﺎدهی ﺣﺎﺟﺐ اﺷﻌﻪ ،ﯾﺎ دارو و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺜﺎﻧﻪ.
۶ـ ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن داﺧﻞ دﻧﺪان ،ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان ،ﺟﺮم ﮔﯿﺮی دﻧﺪان ،ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان اﮔﺮ از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺣﻠﻖ رﺳﯿﺪه ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
۷ـ آب در دﻫﺎن زدن و ﻏﺮﻏﺮه و اﺳﭙﺮی ﻋﻼج ﻣﻮﺿﻌ دﻫﺎن در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری از ﺑﻠﻌﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ رﺳﯿﺪه.
۸ـ آﻣﭙﻮلﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﭘﻮﺳﺘ ﯾﺎ ﻋﻀﻼﻧ ﯾﺎ ورﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺮم و آﻣﭙﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪای.
۹ـ ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن.
۱۰ـ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺨﺪﯾﺮ )ﺑﺣﺴ (در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻐﺬی )ﺳﺮم( داده ﻧﺸﻮد.
۱۱ـ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘ وارد ﺑﺪن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮمﻫﺎ و ﻣﺮﻫﻢﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﺣﺎوی ﻣﻮاد داروﯾ ﯾﺎ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ.
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۱۲ـ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﺎه ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﯾﺎ ﻋﻼج رگﻫﺎی ﻗﻠﺒ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن.
۱۳ـ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﺎه درونﺑﯿﻦ از ﺧﻼل دﯾﻮارهی ﺷﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی اﺣﺸﺎ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ.
۱۴ـ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺒﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻋﻀﺎء اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زدن ﺳﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۱۵ـ آﻧﺪوﺳﻮﭘ ﻣﻌﺪه در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮم ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۶ـ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﺎه ﯾﺎ ﻣﻮاد درﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋ.
۱۷ـ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﺳﺘﻔﺮاع ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﻣﺒﻄﻞ روزه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻓﻄﺎر ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺗﺎ آﻧﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﺻﺤﺖ روزهاش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺬارد(«.
)ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ(
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اذﯾﺖ ﻣﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻫﻨﺮی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻓﻮﻻد ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﻨﺪ اﺟﺎزۀ ﺧﻮردن روزه را ﻧﺪارد ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﻪ درﺟﻪای از ﺳﺨﺘ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺟﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺐ ﻧﯿﺖ روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ روزه ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﮥ روز را ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد و آن روز را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﺳﺎل ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﻗﻀﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺧﺼ ﺧﻮد روزه ﺑﯿﺮد ﯾﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺮﺧﺼ ﺑﯿﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ اﮔﺮ از ﺳﺮم ﻗﻨﺪی ﯾﺎ ﻧﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد زﯾﺮا روزهاش ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﮐﺎرش
ﻧﻮﻋ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎء ) (۲۵۲ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ :درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻀﻼﻧ و ورﯾﺪی در روز رﻣﻀﺎن
ﺑﺮای روزهدار ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهدار در روز رﻣﻀﺎن از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ زﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻢ
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ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮمﻫﺎ ﻧﻮﻋ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﺑﺮای روزهﺧﻮاری در رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮمﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ در ﻋﻀﻠﻪ و رگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع روزه در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (12592و ) (43772ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻧﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻮس وارد ﺷﻮد ،و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺘﺶ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ و ﻫﻢ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ از ﺳﻔﺮ ﭼﯿﺰ
دﯾﺮی اﺳﺖ.
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۳۱۲ /۲ﮐﻪ از ﮐﺘﺐ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ روزه ﻧﯿﺮد ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﯾﻌﻨ ﺳﻔﺮ و روزه
ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻔﺮش ﻋﻠﺘ ﻧﺪارد ﺟﺰ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ .اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬری
ﻧﺪارد و ﺣﺮﻣﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻔﺮ وﺳﯿﻠﮥ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ« .ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻓ اﻧﺪک.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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