 ‐ 363474ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ دﻧﺪان در اﺛﻨﺎی روزه
ﺳﻮال

ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ دﻧﺪان ) (polidentدر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﭼﺴﺐ ﻣﺬﮐﻮر و آﻧﭽﻪ ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠ دﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ از
ﺣﺮﮐﺖ دﻧﺪانﻫﺎ در ﻓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و در اﺛﻨﺎی ﺟﻮﯾﺪن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آن را ﻣﺤﻢ ﻧﻪ ﺑﺪارد.
ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭼﺴﺐﻫﺎ در ﻫﻨﺎم روزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ در داﺧﻞ دﻫﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣرود ﯾﺎ
ﭼﯿﺰی از آن ﺟﺪا ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺮﺧ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﻧﺪان ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤرود و ﭼﯿﺰی از آن در داﺧﻞ
دﻫﺎن ذوب ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا در اﺻﻞ در داﺧﻞ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻧﺪانﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﺷﻮد و ﺳﭙﺲ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه روی آن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻪ ﺗﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﻫﻨﺎﻣ ﻣرود ﮐﻪ از روی دﻫﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺷﻮد در داﺧﻞ دﻫﺎن ﻣﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺗﻮان آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و در داﺧﻞ دﻫﺎن
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﯿﺮون آورد.
و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪۀ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺗﻪﻫﺎی ﻣﺴﻮاک و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺟﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ذوب ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﻪ روزهدار اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﺷﻢ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﺎده ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن در دﻫﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﻣﻌﺪه راه ﯾﺎﺑﺪ.
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در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه در ﻣﺠﺎل درﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اوﻻ :اﻣﻮر ﭘﯿﺶ رو از ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
 -۶ﺳﻮراخ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﯾﺎ ﮐﻨﺪن دﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺎ ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان اﮔﺮ از ﻓﺮو ﺑﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻠﻖ رﺳﯿﺪه ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ« )ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣ.(
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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