
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٢٠
  

  امپول وپيچكارى در ماه مبارک رمضان

  

  :د ميگيرپيچکاری به سه نوع صورت که تزريق  گفت قبل از ھمه بايد 

  .شود  برای پيچکاری انسولين استفاده می معموالً ) subcutaneous-s.c( ترزيق در زير پوست -١

   )intramuscular-i.m( ترزيق در داخل عضله   -٢

  ) intravenou s- i.v( يا وريد   ترزيق در داخل  رگ-٣

  الشيخ محمد بن  ر کشور عربستان  وشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز  و عالم شھيشھير جھان اسالم ھريک شيخ ی علما

  :طی فتوای شرعی گفته اند که  صالح العثيمين

شامل  خوردن و يا  )intramuscular-i.m(و داخل عضله ) subcutaneous-s.c(پيچکاری در زير پوست 

  .کندوزه را باطل نمیيد ، بنابراين ھردونوع  پيچکاری ھا رآحساب نمی ه آشاميدن نبوده و به مثابه خوردن و آشاميدن ب

يد ، علماء در اين  نوع پيچکاری   آعمل میه ب)  intravenou s- i.v(در  رگ يا وريد   که ولی در مورد پيچکاری 

  .به چند دسته تقسيم گرديده اند 

   :  اول  ۀدست

، شيخ سعدیتوان از   ه میاز انجمل. کندروزه را باطل می ء بدين معتقد اند که اين  نوع از پيچکاری، اول از علماۀدست

 اين تعداد از علماء استدالل می. بن باز، وشيخ بن عثيمين و مجمع فقه اسالمی   نام برد عبدالعزيز بن عبدهللا  شيخ 

نياز شاميدن است و انسان را از خوردن و آشاميدن بیآورند که پيچکاری  رگ  يا وريد درحکم مشابھات به  خوردن وآ

  .سازدمی

  : دوم ۀدست

علماء بدين نظر اند که پيچکاری رک يا وريد روزه را باطل نمی سازد ، زيرا چيزی از آن طريق مجاری از  دوم  ۀدست

گيرد و اين منافذ نه شکم ھستند رسد و به فرض رسيدن آن به معده، اين کار از طريق منافذ انجام میطبيعی به معده نمی

  .م چيزی وارد شکم شخص شده استيئکه بگو باشند تا اينو نه در حکم آن می

  :نتيجه وحکم دقيق اسالمی 

سازد،  روزه را  باطل می در مورد پيچکاری وريد ويا رک حکم دقيق اسالمی ھمين است که اين نوع از پيچکاری،

زيرا برای باطل کردن روزه دخول به شکم شرط نيست، بلکه حصول تغذيه برای بدن از ھر طريقی که باشد  روزه را 

  .کندطل میبا
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  :يادداشت ضروری 

گيرد ، روزه را  مورد استفاده قرار می)   انستزیAnesthesia:(پيچکاری که از راه رک ويا وريد غرض بيھوشی 

  .باطل نمی سازد 

  :ولی بايد خاطر نشان  ساخت که بيھوشی به چند نوع است 

  : بی حسی جزئی از طريق بينی- الف

. شودکند و آن ماده بر اعصاب وی تأثير گذاشته و شخص بی حس میزی را بو می گاۀکه در اين حالت بيمار يک ماد

  . گازی وارد شده به بدن نه وزنی دارد و نه محتوی مواد مغذی استۀکند زيرا ماداين گونه بی حسی روزه را باطل نمی

  : بی حسی جزئی چينی- ب

گيرد که سوزن خالی به مراکز احساس در زير پوست اين نوع بی حسی به چين منسوب است و به اين ترتيب انجام می

ثر آن اکند و به ھای موجود را به ترشح مورفين طبيعی که در بدن وجود دارد، تحريک می هشود و نوعی از غدزده می

  .دھدمريض  قدرت احساس را از دست می

  .شوديرا چيزی وارد شکم نمیکند، زکه موضعی باشد و نه کلی، روزه را باطل نمی اين گونه نيز به شرط اين

  : بی حسی از طريق توقف جريان خون- ج

 جريان خون متوقف شده و برای چند ثانيه مريض  - کند  که سريع تأثير می-به اين ترتيب که به کمک يک داروی گياھی 

  .شودبی حس می

، زيرا چيزی وارد شکم زدسا نمیکه موضعی باشد و تمام بدن را بی حس نکند روزه را باطل اين گونه نيز به شرط اين

  .شودنمی

  : بی حسی کلی-د

به آن » بيھوش= مغمی عليه «در مورد بی حسی کلی علماء  اختالف نظر دارند و علمای متقدم نيز در بحث از 

  .ندا هپرداخت

  :در مورد بيھوش گفته شده که دو حالت دارد

 چنين شخصی از ديدگاه جمھور ۀکه روز: ا ھوشيار نباشدی از روز را ه شخص تمام روز را بيھوش باشد و ھيچ لحظ-١

  .علماء صحيح نيست

  : يعنی» يدع طعامه وشھوته من أجلی«: فرمايد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در يک حديث قدسی از خدا نقل میازير

  .کندرا به خاطر من رھا می) و اشتھايش(طعام و شھوت ... 

چون بيھوش بوده و اصالً قدرت تصميم گيری  ،به خاطر خدا روزه گرفته: ان گفتتودر حالی که در مورد بيھوش نمی

  .ندارد

  :علماء در اين باره اختالف نظر دارند:  شخص تمام روز را بيھوش نباشد-٢

ش صحيح است و امام احمد و امام شافعی بر اين ا هديدگاه صحيح اين است که اگر بخشی از روز را به ھوش بيايد، روز

  .ندا هودرأی ب

  .داند چنين شخصی را به طور مطلق باطل میۀامام مالک  ، روز

  :گويدامام ابوحنيفه می

  .باشدش صحيح میا هنموده و روز نيت به ھوش آيد، تجديد) از وسط آسمان(اگر قبل از زوال آفتاب  

کند، برای بخشی از صحبت میی که امام  ابوحنيفه از آن ا هرأی امام احمد و امام شافعی درست است زيرا نيت روز

  .روز خواھد بود
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  :ولين سپيچکاری انيادداشت فقھی در مورد 

به ھيچ وجه ، روزه را باطل نمی  يد،آعمل می ه برای مريضان شکر که در زير پوست ب ولين،ساستعمال بيچکاری ان

معنی خوردن و نوشيدن ه  و بنی نيستخوراک و نوشيدولين ، از جمله پيچکاری  سسازد ، از طرف ديگر پيچکاری ان

  .ھم نيست 

 مريضی خويش  استفاده کند، روزه اش باطل یدر طول روز جھت مداواولين  س  اگرمريض ديابت از پيچکاری اناءً بن

  .نمی گردد  و قضای روزه نيز برآن  واجب نيست 

 

   امپول پيچكارى در ماه مبارک رمضان: نام مقاله 

  :تتبع ونگارش 

  » سعيد افغانی - سعيدی«  مين الدين االحاج داکتر  

   افغان ومرکز مطالعات ستراتيژيکمـديـر 

  جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ

    

 

 


