 ‐ 273826ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روزه
ﺳﻮال
ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد؟
ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ رگ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺟﺎﯾﺎه
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ:
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ) (PRPﻧﻮﻋ روش ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾ وﯾﮋه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺧﻮن اﺳﺖ در
دﺳﺘﺎﻫ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨ از ﭘﻼﮐﺖ را از ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ )ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  (۹دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺰﺷ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۴ﺗﺎ  ۶ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎن دارد.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﯾ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ دﯾﺮ از ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد و از ﺟﻬﺘ
دﯾﺮ اﯾﻦ از ﺑﺎب ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ درﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﯿﺐ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاﯾ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ) (۴ /۱در ﺑﺎب ﺳﻮد ﺑﺮدن اﻧﺴﺎن از ﻋﻀﻮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧ دﯾﺮ ـ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ـ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ:
اوﻻ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻀﻮ ،ﻫﺮ ﺑﺨﺸ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺧﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮﻧﯿﮥ ﭼﺸﻢ .ﭼﻪ
ﺑﻪ او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد...
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ﺻﻮرت اول :ﻧﻘﻞ ﻋﻀﻮ از اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻻت زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻀﻮی از ﯾ ﺟﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮ در ﻫﻤﺎن ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﻀﺮوف و اﺳﺘﺨﻮان و رگ و ﺧﻮن
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن...
از ﺣﯿﺚ اﺣﺎم ﺷﺮﻋ:
اوﻻ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻋﻀﻮ را از ﯾ ﺟﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾ دﯾﺮ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ راﺟﺢﺗﺮ از زﯾﺎن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾ ﻋﻀﻮ ﻣﻔﻘﻮد ﯾﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن وﻇﯿﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌاش ﯾﺎ اﺻﻼح ﯾ ﻋﯿﺐ در آن ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﻮﻋ زﺷﺘ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن دﭼﺎر آزار روﺣ ﯾﺎ ﺑﺪﻧ ﻣﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻧﻘﻞ ﻋﻀﻮ از ﺑﺪن ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎنِ دﯾﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﺎﺑ ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮن و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮط اﺳﺖ ﺷﺨﺺ اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪه اﻫﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮوط ﺷﺮﻋ ﻣﻌﺘﺒﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد« ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻣﺠﻠﮥ ﻣﺠﻤﻊ ).(۸۹ :۱ /۴
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن وﯾﺎ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ
اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﮐﻠﺴﯿﻮم اﻓﺰوده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ وارد ﻣﺷﻮد و در ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺴ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدش روﻏﻦ زﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﻪ زدن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺗﺰرﯾﻖ
آﻣﭙﻮل ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮوﻫ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺛﺮ دوا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن
ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ از ﻏﯿﺮ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨ ﺑﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻤﻨﻮع آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻣرﺳﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮن ﻣﺷﻮد و در ﺑﺪن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮔﺮدد و اﯾﻦ در ﻣﺪاوای زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺮ و ﺑﺪن و ﺗﺰرﯾﻖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ.
ﻧﺎ :ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۴۷ /۲۵
در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ (۹۳) آﻣﺪه اﺳﺖ:
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»ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺰو ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤرود ...از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺗﺰرﯾﻖﻫﺎی درﻣﺎﻧ ﭘﻮﺳﺘ ﯾﺎ ﻋﻀﻼﻧ ﯾﺎ ورﯾﺪی ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺗﺰرﯾﻖﻫﺎی ﻣﻐﺬی...
آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ وارد ﺑﺪن ﻣﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦﻫﺎ و ﮐﺮمﻫﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی درﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎوی ﻣﻮاد داروﯾ ﯾﺎ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ.«
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﺰرﯾﻖ آن در ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ رگ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ در ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﻄﺎر ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (38023را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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