 ‐ 50406ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﻌﺐ ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روزه ﻣﮔﺬارﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روزه ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ روزهدار ﻧﻤﺷﻮد.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺣﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن در ﺣﺎل روزه ﺑﻪ ﻫﺪف آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز.(۲۷۴ /۱۵ :
و از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻓﺘﺎوی أرﮐﺎن اﻹﺳﻼم ) (۴۷۸درﺑﺎرۀ ﺣﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮن از روزهدار ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
روزهدار ﺑﺎ دادن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آزﻣﺎﯾﺶ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮن ﮐﻤ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ را ﻧﺪارد و اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی روزه اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ روزه
را ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋ و اﯾﻦﺟﺎ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزۀ روزهدار ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﻮن ﮐﻤ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺧﻮن ﺑﺮای اﻫﺪا ﺑﻪ ﯾ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ دارد روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ
روزۀ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺑﻪ ﮐﺴ ﺧﻮن اﻫﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮان ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮنِ ﺷﺨﺺ روزهدار ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز او را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮن ﺑﺪﻫﺪ و روزهاش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
و ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻗﻀﺎی اﯾﻦ روزهای ﮐﻪ ﺧﻮرده را ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
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