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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سعيد افغانی–امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
 ٢٠١۶ جون ١۵

  

 چکان چشم در رمضان هاستعمال قطر
ه اين خود ناشی از اختالف نظر علمای متقدم در مورد علمای متأخر در مورد قطره چکان چشم اختالف نظر دارند ک

 در مورد سرمه دو ديدگاه وجود دارد؛. سرمه است

  

 : ديدگاه اول

اند  علمای مذھب امام  ابو حنيفه وعلمای مذھب امام شافعی اين ديدگاه را  پذيرفته. کندروزه را باطل نمی) کشيدن(سرمه 

 .کند چشم و شکم وجود ندارد پس روزه را باطل نمیی بينئند که مجراا و چنين استدالل کرده

  

 : ديدگاه دوم

 کند  و استداللروزه را باطل می) کشيدن(سرمه :علمای مذھب امام مالک وعلمای مذھب  امام حنبل بدين باور اند که 

 .ی وجود داردئمجراشان اين است که بين چشم و شکم 

 :اند پيدا کردهو علمای متأخر نيز بر ھمين مبنا اختالف نظر 

  

 :ديدگاه اول

اند که  اند و چنين استدالل کرده پذيرفته: و ابن عثيمين : اين ديدگاه را ابن باز . کندقطره چکان چشم روزه را باطل نمی

رسد، بلکه در اثنای عبور  اين مقدار نيز به معده نمیۀ سانتی متر مکعب حجم دارد و ھم٠۶/٠يک قطره از اين درمان 

رسد، باز اين مقداری از آن به معده می: يمئ و اگر ھم بگورسداز مجرای اشک کل دوا جذب شده و حتی به حلق نمی

پوشی قرار گيرد زيرا مقدار ناچيز مثل آب باقيمانده از مضمضه مورد مقدار به حدی اندک است که مورد چشم

 روزه بنامد و نه قطره ۀ نه دليل منصوصی وجود دارد که اين قطره را باطل کنندپوشی واقع شده است و به عالوهچشم

 .ھای منصوص قابل قياس است بر باطل کننده

  

  :ديدگاه دوم

 .کندقطره چکان چشم بر سرمه قابل قياس است و بنابراين روزه را باطل می
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ی از طريق ئثابت کرده که مجرامروزی  اگر چه طب ا. کند چشم روزه را باطل نمیۀی صحيح اين است که قطرأر

بينی، بين چشم و شکم وجود دارد، ولی قطره چکان  چشم در اثنای عبور از مجرای اشک جذب شده و چيزی از آن به 

پوشی کرد، آن چشم باشد که بتوان ازآن قدر ناچيز می رسد و حتی اگر ھم برسدرسد و بنابراين به معده نمیحلق نمی

 .پوشی شده استآب باقيمانده از مضمضه چشمکه از  ھمچنان

 :شم صحيح نيست، زيراچ ۀو قياس آن بر سرمه برای اثبات باطل کننده بودن قطر

 .کند و حديث روايت شده در اين باره ضعيف استثابت نشده که سرمه روزه را باطل می

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

  

  

 

 

 
 


