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 الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ جوالی ٢٣

 حجامت در رمضان
در . ر می رود کاه  برخی از امراض بۀكه جھت معالج  شودیاطالق م یريخونگ  ازیبه روشاً حجامت اصطالح

ری از بدن جمع شده  که در فرصتھای گ  پشت وکمر ودر نقاط ديۀبرخی از انسانھا  خون به مرور  زمان  در ناحي

  افراز  بدن در اين زمينه ۀعملي شود اما در بسياری از  موارد اتفاق می افتد که  مناسب به تدريج توسط بدن خارج می

خصوص در ه تراکم اين خونھای آلوده در بدن انسان ب که به مرور زمان بر ریردد ، طوگ  میءبسيار به کندی  اجرا

 در اين حالت است که دست به .ثير قرار می دھد أپشت افزوده می شود و در نھايت صحت وسالمتی انسان  را تحت ت

 . حجامت  می زنند ۀعملي

د و برای يأئرا ت ودين مقدس اسالم ھم آن  داشته  سال در بين بشريت  قدمت٧٠٠٠ش از ي حجامت بۀويند عمليگ می

  . پيروان خويش مورد سفارش قرار داده است 

ده است و توسط اين طريقه يوسايل مھم معالجه ذكرگرد  ازیكي حجامت به عنوان یطب سنت  ویدرمنابع طب اسالم

 است که حجامت برای  طب يونانی بدين باور  وعقيده. رد گ بسياری  از امراض  مورد تداوی  ومعالجه  قرار می

ابو علی سينا معتقد است که . شود  ثر  شمرده میؤخصوص امراض خونی مفيد  ومه ری بسياری از امراض  بيشگيپ

  .باشد     حجامت حتی  امراض صفرا وسودا نيز  قابل  دفع است وتداوی میۀتوسط عملي

 

  :دشو رفته میکار گه حجامت در کدام امراض ب

وابسته به  ريابت غيد، ) خون باالیچرب)  (یدميپيپرليھا( چون ی حجامت در امراضۀ شد عمليفتهگکه که  ھمانطوری

 ی ھایلرژ،اسيازيپسور، امراض جلدی مانند مرض  آكنه ، یگرني ومی عصبیسردردھا،  عضالتییدردھا، نيانسول

،  عروق كرونری امراض  انسداد،ادبه مواد مخدرياعت،  یی ھای فصلژلرای، ئی از مواد غذاشنا ناشی از دوا،

 ،یر مريضی ھای عفونگ ديیبرخ و )سمونورهيد(دختران    درزنان وی قاعدگیدردھا )منوپوز (یائسگيعوارض بعداز

  . کار برده توان ب غدد، می  ویھورمون

 به صورت ر اين عمليه گا ونه عوارض جانبی نبوده وگ   ھيچی حجامت  داراۀتوانيم  که  عملي فته میگطور کل ه ب

ه مياوی که  توسط طب امروزی  بيتر از  دوا ھای ک ثرؤم   آن بيشتر وۀيرد، فايدگ وفنی مورد استفاده قرار یتخصص

  . باشد   شود ، می رفته  میگکار 

  

  :حکم شرعی در مورد حجامت 
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از سر (گرفتن ا خون يخاطر معالجه وتداوی دست به عمل  حجامت ه ر شخصی روزه دار در ماه مبارک  رمضان بگا

 ء  روزه اش  فاسد نمی علماۀفتيم ، به اتفاق ھمگکه که  طوری)  بزندگر  بدنيھر عضو  د شت ، ويا وريد وياگا اني و

  .حکم خويش را بر حديث ذيل   مستند  می  سازند  ردد وگ

  » وھو صائم) ص (یاحتجم النب« : ت است يروا)  رض(در حديث شريف از ابن عباس  

ح امام يصح(، ) ٢٠٧٩: د وح سنن ابو داويصح)( ه وسلم  در حالى كه  روزه  بود حجامت كردي هللا علامبر صلىيپ(

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

بيم خطرات بيھوشی را برای روزه دار پيش آورد،  و رددگ حجامت بدن روزه دار ضعيف  وسست ۀولى اگر در عملي 

  .ستناد حديث ذيل برمکروه بودن آن حکم فرموده اند  ومفسران به اءعلما

از «  »ال ، إال من أجل الضعف: سئل  انس بن مالك  أكنتم تكرھون الحجامة للصائم ؟ قال « ت است ي  روای از ثابت بنان

ر ضعف د  ؟ گفت نه ، مگر به خاطيا  شما  حجامت  را براى  روزه  دار  مكروه مى دانستيانس بن مالك  سؤال  شد آ

  وهللا اعلم)  ۴/١٧۴/١٩۴٠ : (یح امام بخاريصح( »وسستى 

  پايان

  مضانحجامت در ر: نام مقاله 

  » سعيد افغانی - سعيدی«  امين الدين الحاج داکتر :  تتبع ونگارش 

   افغان وستراتيژيکمـديـر مرکز مطالعات 

   جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ

 

 

 


