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 شماره پرسش7 :

تاريخ پرسش1396/9/19 :

آیا حجامت س ّنت است؟ با تشکر از وقتی که برای پاسخگویی میگذارید.
 پاسخ به پرسش شماره7 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/9/24 :

حجامت یک روش درمانی باستانی مبتنی بر مکش خون به وسیلهی بادکش است که با
هدف درمان برخی بیماریها یا تسکین برخی دردها ،به دو صورت تر با خارج کردن خون از
بدن و خشک بدون خارج کردن خون از بدن انجام میشود (برای آگاهی بیشتر دربارهی آن،
بنگرید به :ابن سینا ،القانون ،ج ،1ص .)212این روش درمانی ،از ابداعات اسالم نیست ،بلکه
پیش از اسالم در جاهایی مانند مصر ،چین ،آشور و یونان معمول بوده و میان اعراب جاهلی
رواج داشته است و با این وصف ،نمیتوان آن را یک روش درمانی اسالمی نامید؛ همچنانکه
«طب العرب» یاد شده است (بنگرید
در برخی روایات از آن با عنوان یک روش درمانی در
ّ
طب ال�أئ ّمة ،ص .)55آری ،روایات متواتری در دست است که نشان میدهد
به :ابنا بسطامّ ،
توسط پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و صحابه و اهل بیت او معمول
این روش درمانیّ ،
بوده و این -اگرچه به تبع عرف رایج در زمان و مکان آنان بوده باشد -به معنای مباح بودن
آن در اسالم است .به عالوه ،در بسیاری از این روایات بر سودمند بودن آن تأکید شده و به
داو ْی ُت ْم بِ ِه الْ ِحجا َم ُة» (مسند الطیالسی ،ص121؛ مسند ابن
عنوان نمونه ،آمده استَ :
«خ ْی ُر ما َت َ
الجعد ،ص397؛ مسند أحمد ،ج ،3ص107؛ صحیح البخاری ،ج ،7ص15؛ صحیح مسلم ،ج،5
طب ال�أئ ّمة،
ص39؛ سنن الترمذی ،ج ،2ص374؛ سنن البیهقی ،ج ،9ص339؛ ابنا بسطامّ ،
ص)54؛ «بهترین چیزی که با آن تداوی کردهاید حجامت است ».و با این وصف ،میتوان
گفت که این روش درمانی -هرگاه به درستی و با رعایت اصول بهداشتی انجام شود -مورد
تأسی به پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم انجام
تأیید اسالم است؛ همچنانکه هرگاه با ّنیت ّ
شود ،ممکن است دارای برکت باشد؛ چراکه خداوند فرموده است :لَ َق ْد كَا َن لَ ُك ْم ِفي َر ُس ِ
ول
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اللَّ ِه �أ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة لِ َم ْن كَا َن َي ْر ُجو اللَّ َه َوالْ َي ْو َم ا ْل� آ ِخ َر َو َذك ََر اللَّ َه َك ِث ًيرا( أحزاب)21 /؛ «هرآینه
برای شما در رسول خدا الگویی نیکو برای کسی است که به خداوند و روز واپسین امید دارد
و خداوند را بسیار یاد میکند».

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

