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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  »پتوال «صافی محمد والحاج قاضی لعل   )سعيد افغانی( –امين الدين سعيدی داکترالحاج  : تتبع ونگارش

 ٢٠١۵ جوالی ٠۴

  احکام مريض در رمضان

٨  

  ونی وروزهمرض کم خ

   محترم قبل از ھمه بايد گفت که  کم خونی چيست  ؟ۀخوانند

نمی يا اتقليل يابد ، انسان دچار ر کافی ۀاندازاز  ھموگلوبينکه در خون  زمانی: گردد  کم خون به مريضی اطالق  می

  .گردد  به اصطالح کم خونی می

  دن قسمتھای بدن برسانۀ ھا به ھمکند که گلبولھای سرخ خون، اکسيژن را از رگ ھموگلوبين کمک می

از زنان حامله  و سه   يک پنجم زنان، نيمیًکه تقريبامشھور  ترين نوع کم خونی است ،  (IDA) کم خونی فقرآھن

   .درصد مردان  مبتال به مريضی  کم خونی ناشی از فقر آھن است

 مغز استخوان  انسان  برای  .م  است اين نوع کم خونی، کمبود آھن در جس ور شديم علت اصلیآکه  ياد  طوری و

تواند  ھموگلوبين مورد ضرورت  گلبولھای سرخ    بدون آھن کافی بدن نمی .ساختن ھموگلوبين به آھن ضرورت  دارد

   .شود به ھمين دليل جسم   انسان دچار کم خونی فقر آھن می. را بسازد

 ناشی از امراض مزمن ین از کمبود ويتامين ، کم خونگردد ، ميتوا از عوامل ديگری که موجب کم خونی در انسان می

کم خونی ناشی از ساخته نشدن )  مانند سرطان، آرتريت روماتوييد، مريضی  کرون و ساير امراض  مزمن التھابی (

انواع  ۀی مغز استخوان در توليد ھمئ حيات است و در اثر کاھش تواناۀاين نوع کم خونی تھديد کنند(سلول خونی  

، کم خونی مرتبط با امراض  مغز .) شود ای خونی شامل گلبولھای سرخ گلبولھای سفيد و پالکتھا ايجاد میسلولھ

 .)تواند منجر به اختالل در توليد گلبولھا شده و کم خونی ايجاد کند  چون  سرطان خون مییمانند امراض( استخوان

) حيض(ی، عادت ماھور زنانه ئ ی،  اختالالت رودهئرژيم غذا: عوامل مستعد کننده کم خونی در انسان  عبارت است 

  ...حمل ، امراض مزمن  وغيره 

توان  از  از عاليم ديگر کم خونی می. مھمترين عاليم کم خونی  احساس خستگی و بی حالی وضعف در انسان است 

  ...کوتاھی نفس ، سر گيچی خفيف ، سردردی و رنگ پريدگی پوست ،  ضربان نامنظم يا تند قلب،

  

   کم خونی وحکم روزه در آن یمريض

انسان  زيان آور است،  وضعيت جسمانی  گرفتن روزه برای ًااگر طبيب مسلمان ،  معتمد و عادل تشخيص نمايد که واقع

دارو ، مقداری مواد وغذای  ويتامين دار ) مغرب و عشاء در فاصله بين اذان (و الزم است که مريض  حتما ھر روز 
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تواند از  رخصت هللا   می يايد ،  در اينصورت مريض مبتال به کم خونی میشدتن مريضی اش بگيرد ، در غير آ

ٍفمن کان منکم مريضا أو علی سفر « : فرمنايد  تعالی که می َ ََ َ َ َْ َ ً ِ َ َْ ُ ْ ِ َ َفعدة من أيام أخر ْ َ ُ ٍ َّ َ ْ ِ ٌِ َّ پس ھرکسی از شما  : يعنی.(١٨۴/ البقرة» َ

  . خويش را افطار نمايد ۀاستفاده نمايد وروز)روزھای ديگر را روزه بگيردمريض  يا در سفر باشد، تعدادی از 

  

  :يادداشت ضروری 

خير در خوردن أامکان ت  و  اگر با جود مريضی ، روزه گرفتن زيانی به او نمی رساند و او را در مشقت نمی اندازد

خير بيندازد  و روزه اش أشب به ت ت تواند که  خوردن قرص را تا وق قرص ومواد ويتامينی وجود دارد، ومريض می

 وضع صحی اش متضرر می ولی اگر اين امر برايش مقدور نباشد و.  خويش ادامه دھد ۀتواند به روز را بگيرد، می

  .  افطار نمايد  راحکم شرع  ھمين است که روزه گرد،

 

  حکم تزريق خون وآمپول

علمای اسالمی ، ۀ به اتفاق ھم گردد ، ايش خون ترزيق می بر که برای جلوگيری از کم خونییدر بدو بايد گفت مريض

  . گردد  روزه اش باطل می

از شخص  زياد گرفتن خونبا کند، ولی  روزه دار را باطل نمیۀ روز خون کم از بدن برای آزمايش خون، اما گرفتن

واجب دارد نبايد ۀ روزگردد،  بنابراين شخصی که  شود، روزه  اش باطل می روزه دار که سبب ضعف و سستی او می

  که در شرايط فوق العاده خطرناکی قرار گرفته باشد و نتواند تا بعد از یاقدام به اھدای خون نمايد مگر برای مريضان

دکتوران  تشخيص بدھند که خون اين روزه دار برايش مفيد است و مشکل را  غروب دوام بياورد، در اين صورت اگر

  . نمايدء خونش را به او اھدابر طرف می سازد جايز است که

ناگفته .  کننده بايد پس از اھدای خون خوردنيھای مقوی مصرف کند تا انرژی از دست رفته اش به او باز گرددءاھدا

  .نماند که قضای اين روزه بر او الزم است

  

  فتوای شيخ عثيمين درمورد تزريق خون 

تزريق خون به بدن روزه دار، باعث باطل شدن روزه است، « : نويسد  ی میئشيخ محمد بن صالح العثيمين طی فتوا

  )٧٠مجالس شھر رمضان صفحه(» .زيرا خون نھايت غذا با طعام و شراب است

که تزريق خون به بدن مريض ، در حکم تزريق آمپول مغذی است، لذا باعث باطل شدن  بر اين اساس، با توجه به اين

  .روزه می گردد

ھد، چون خون کم است لذا باعث باطل شدن روه اش نمی شود ولی اگر خون را دزمايش  خون بآحال اگر کسی برای 

  . خون زيادی بايد بدھد، در اينصورت اين باعث باطل شدن روزه استً نمايد، چون معموالءاھدا

  

  :يادداشت 

د و ھمچنين عالوه اگر شخص با دادن مقداری خون جھت آزمايش دچار ضعف شود، چنانچه آن ضعف دوام داشته باش

بر دوام ضعف، باعث ضربه زدن به سالمتی وی گردد می تواند روزه اش را بخورد درغير آن  بايد تا وقت افطار 

  .صبر نمايد

  

  کردن روزه را باطل می کند؟) استفراغ(قی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بى اختيار  قـئ كند و ی اند ، که اگر قی بر کس غلبه کند ، وروزه دار أرالدر اين مورد علماء مذاھب چھار گانه متفق 

كه  بخش آن  دوباره  از  حتى  اين جلو قی خود را گرفته نتواند ، ھر چند كه قئ پر دھن  باشد بيشتر ويا كمتر باشد  و

    .گردد  ين رود ،  روزه  ناقص نمیئحلق  پا

  که یدر حديث. اوردصورت قصدى  صورت گيرد ،  ودھن پر  باشد ، روزه اش فاسد ، بايد قضا ء بيه ولی اگر قئ  ب

 :فرمايد  از حضرت ابو ھريره روايت است می

 ءھر كسى  كه قئ  براو  غالب  شود  پس  بر او قضا »«  عمدا فليقض   القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء من ذرعه« 

  .)ى وحاكمود ، ترمذى ، ابن حبان ، دارقطنوابو دا احمد،(». نمايد ء قى كند  پس قضاًانيست  وھر كس  كه عمد

  

  حجامت در رمضان

در برخی . کار می رود ه  برخی از امراض بۀكه جھت معالج اطالق مي شود  به روشي ازخونگيريًاحجامت اصطالح

  پشت وکمر ودر نقاط ديگری از بدن جمع شده  که در فرصتھای مناسب به ۀاز انسانھا  خون به مرور  زمان  در ناحي

  افراز  بدن در اين زمينه بسيار به ۀعملي ما در بسياری از  موارد اتفاق می افتد که شود ا تدريج توسط بدن خارج می

خصوص در پشت ه تراکم اين خونھای آلوده در بدن انسان ب که به مرور زمان بر ردد ، طوری گ میءکندی  اجرا

 ۀحالت است که دست به عملي در اين .ثير قرار می دھد أافزوده می شود و در نھايت صحت وسالمتی انسان  را تحت ت

  .حجامت  می زنند 

يد و برای أئرا ت  سال در بين بشريت  قدمت  داشته ودين مقدس اسالم ھم آن٧٠٠٠ حجامت بيش از ۀگويند عملي می

  . پيروان خويش مورد سفارش قرار داده است 

 است وتوسط اين طريقه بسياری  درمنابع طب اسالم وطب سنتي حجامت به عنوان يكي ازوسايل مھم معالجه ذكرگرديده

طب يونانی بدين باور  وعقيده است که حجامت برای  پيشگيری . گرد  از امراض  مورد تداوی  ومعالجه  قرار می

  ۀابو علی سينا معتقد است که توسط عملي. شود  ثر  شمرده میؤخصوص امراض خونی مفيد  ومه بسياری از امراض  ب

  .باشد   دا نيز  قابل  دفع است وتداوی میحجامت حتی  امراض صفرا وسو

 

  :شود  کار گرفته میه حجامت در کدام امراض ب

وابسته به  ديابت غير ؛)چربي خون باال)  (ھايپرليپيدمي( چون ی حجامت در امراضۀعمليھمانطوری که گفته شد 

آلرژي  پسوريازيس ؛ كنه ؛امراض جلدی مانند مرض  آ وميگرني ؛ سردردھاي عصبي  دردھاي عضالتی ؛ انسولين ؛

 به مواد مخدر؛ امراض  انسدادي عروق كرونر؛ اعتياد ی ھای فصلي ؛ژی، آلرئ از مواد غذا الرژیھاي ناشی از دوا ،

مريضی ھای  از وبرخي ديگر  )ديسمونوره(دردھاي قاعدگي درزنان ودختران   )منوپوز(يائسگي  از عوارض بعد

  . کار برد هتوان ب ھورموني وغدد ، می عفوني،

گونه عوارض جانبی نبوده واگر اين عمليه  به صورت   حجامت  داراي  ھيچۀتوانيم  که  عملي طور کل گفته میه ب

ه ی که  توسط طب امروزی  بئميايثرتر از  دوا ھای کؤ  آن بيشتر ومۀتخصصي وفنی مورد استفاده قرار گيرد ، فايد

  .باشد   شود ، می کار گرفته  می

  

  :در مورد حجامت حکم شرعی 
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از (خاطر معالجه وتداوی دست به عمل  حجامت يا خون گرفتن    ه اگر شخصی روزه دار در ماه مبارک  رمضان ب

 علما ء  روزه اش  فاسد ۀ که گفتيم ، به اتفاق ھم طوری) انگشت ، ويا وريد وياھر  عضو  ديگر  بدن بزند  سر ويا ،

  .   مستند  می  سازند وحکم خويش را بر حديث ذيل. گردد  نمی

  »وھو صائم) ص(احتجم النبي « : روايت است )  رض(در حديث شريف از ابن عباس  

صحيح امام ( ، ) ٢٠٧٩: د وصحيح سنن ابو داو)( پيامبر صلى هللا عليه وسلم  در حالى كه  روزه  بود حجامت كرد (

  ) ۶/۴٩٨/٢٣۵۵سنن ابو داود (،  ) ۴/١٧۴/١٩٣٩: بخاري 

بيم خطرات بيھوشی را برای روزه دار پيش آورد   حجامت بدن روزه دار   ضعيف  وسست گردد ، وۀ در عمليولى اگر 

  .مکروه بودن آن حکم فرموده اند   ومفسران بر استناد حديث ذيل برء، علما

از »« أجل الضعف ال ، إال من : سئل  انس بن مالك  أكنتم تكرھون الحجامة للصائم ؟ قال « از ثابت بناني  روايت است 

انس بن مالك  سؤال  شد آيا  شما  حجامت  را براى  روزه  دار  مكروه مى دانستيد  ؟ گفت نه ، مگر به خاطر ضعف 

   )  ۴/١٧۴/١٩۴٠: (صحيح امام بخاري (»وسستى 

  ادامه دارد

 


