 ‐ 291641ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺘﺎﻓﺮون ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روزه دارد و اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺲ از آن ﺗﺰرﯾﻖ آب و ﻏﺬای
ﮐﺎﻓ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﻮال
در ﻣﻮرد ﺑﺮادرم ﺳﻮاﻟ دارم؛ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن از آﻣﭙﻮل ﺑﺘﺎﻓﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺷﻮد .ﭘﺰﺷ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ آب زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ
ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ روزه ﺑﯿﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘ روزه ﺑﯿﺮ .اﯾﻦ را ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﻓﻘﻂ روزی ﮐﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ دارد روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد؛ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﻢ ﺷﺮﻋ را ﺑﻮﯾﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﺰرﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﺬی روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (49706ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ دارو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آب و ﻏﺬا دارد ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺎن دارد ﺑﺪون آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﯾﺎ اذﯾﺖ ﺷﺪن او اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﺳﯿﺐ ﻣزﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریاش را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و آن روز را روزه ﻧﯿﺮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ او زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ و دﺷﻮاری و اذﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺷﻮد ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد و اﮔﺮ
روزه ﺑﯿﺮد ﮐﺎرش ﻣﺮوه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﻤﺎر ﭼﻨﺪ ﺣﺎل دارد:
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اوﻻ اﯾﻨﻪ :روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﻠ اﯾﺠﺎد ﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺳﺮدرد ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ دﻧﺪان درد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای او
ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ روزه ﻧﯿﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﯾﮥ  ۱۸۵ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه اﯾﻦ را ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ
ﺣﻢ ﺑﻪ ﯾ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻫﻨﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﻓﻖ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روزه ﻧﯿﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ روزه دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻧﻤﺷﻮد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺨﻮرد و واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺷﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﮔﺮ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ و اذﯾﺖ او ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ او زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ]و ﺑﯿﻤﺎریاش را ﺑﺪﺗﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ
درﻣﺎﻧﺶ ﻧﻤﺷﻮد[ ﺑﺮای او ﻣﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺷﻮد و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺨﻮرد.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :اﮔﺮ روزه ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻪ او زﯾﺎن ﻫﻢ ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ
روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘ ﻣﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روزهﺷﺎن را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﺮم اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و رﺧﺼﺘﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮد زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮاْ اﻧﻔُﺴﻢ] ﻧﺴﺎء) [۲۹ :و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺸﯿﺪ([« )اﻟﺸﺮح
اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۳۵۲ /۶ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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