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 تقريظ استاد حاج مال مسعود قادر مرزي

ضمن تقاضاي دوست ارجمند دانشمند صالح جناب آقاي محمد عزيز حسامي اين 
هاي  ظه و مطالعه نمودم واقعاً اسم و مسمي مطابق است. قسمتي از جنبهكتاب را مالح

 شود. هاي ديگر كمتر يافت مي بهداشتي احكام اسالمي را بيان فرموده است كه در كتاب
 نمايم و تمنّاي دعاي خير دارم. از خداوند بزرگ توفيق و هدايت ايشان را طلب مي

الم  اهلدیمن اتّبع احلقّ و عىل  والسّ

 سعود قادر مرزيم
21/12/80 

 





 
 
 

 تشكر و تقدير

، تالش و كوشش قندك دانش ديني خود را مديون تشويشك توفيق تحصيل ا بي
 دانم. دريغ پدر و مادر عزيز و همسر فداكارم مي بي

هاي ارزشمند اساتيد بزرگوار جناب آقايان  الزم است زحمات صادقانه و راهنمايي
ر محمد مهدي اصفهاني، دكتر جليل اميدي، دكتر االسالمي، دكت دكتر سيد اسعد شيخ

اهللا فيروزي، دكتر نظيف محمدي، محمد نرگسي، عادل محمودي، حاتم احمدي،  عطاء
لي عطايي، دكتر افسانه  آبادي، ايرج قوامي، سركار خانم دكتر لي محمد يوسف رسول

اند، را ارج نَهم و  موالئيان و ساير كساني كه به هر عنوان در نوشتن اين تحقيق ياريم داده
ها را پاداش نيك عطا  ي آن مراتب سپاسگذاري و تشكر خود را ابزار نمايم. خداوند همه

 فرمايد.
 





 
 
 

 ا� ا����ن ا����م  ��م
 

حد و عد خداوندي را سزد كه انوار حكمت او در دل ذرات  سپاس و ستايش بي
رود و رحمت فراوان هستي تجلي است و با خلعت عقل وجود آدمي را كرامت بخشيد. د

ي ثقلين، شفيع المذنبين و امام  تم رسل و خواجهاانور شه كونين، خبر روان پاك و 
 المرسلين محمد مصطفاي امين و اصحاب و ياران وي باد.

ها مورد  گيري از بيماري ها و پيش چه كه اسالم چهارده قرن پيش در اجتناب از آلودگي آن
شكوفايي دانش و ويكم كه در اوج  متمدن قرن بيستتأكيد قرار داده است، براي بشر 

ي پزشكي و  تكنولوژي است، جاي تأمل است و در بررسي احكام اسالمي براي يافتن فلسفه
افتد و با اعتراف به عجز و قصور دانش خود  ها شاهباز عقل آدمي از پروبال مي بهداشتي آن

 فهمد كه؛ تمامي وجود مي با

�ِيهِ  َّ ﴿
ۡ
ََ مِۡن َخۡلفِهِ  ُل ٱۡلَ�ٰطِ يَأ  ﴾٤تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َو

 ].42فصلت:[
اي يزدان  گردد، فرو فرستاده گونه باطلي، از هيچ جهت و نظري، متوجه قرآن نمي هيچ«
 .»كه با حكمت و ستوده است است

ت كه به طور يقين در شود اين اس چه كه از بررسي احكام اسالمي حاصل مي درواقع آن
بطن هر حكمي مصلحتي جسمي، رواني، اجتماعي و اخرويِ امتثالِ فرمانِ خداوندي كه 
سرانجام آن رستگاري ابدي و سعادت دو جهاني است، وجود دارد و اگر دانش بشري نتواند 

ي احكامي توجيهات علمي ارائه دهد و براي اذهان پوياي دانشمندان و طالبان  براي فلسفه
 شود. هاي مناسبي داشته باشد، هيچ تزلزلي در احكام شرعي ايجاد نمي لم پاسخع

رضي چون ادوارد براون النه و تبليغات سوء مستشرقينِ مغهاي ناعاد متأسفانه قضاوت
تري  ي طب باستاني يوناني و در سطح پايين كه طب اسالمي را التقاطي از چند شيوه
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زده است، نه تنها هاي ناروايي به دانشمندان اسالمي  هندي و ايراني قلمداد كرده و تهمت
ي بهزيستي اسالم گمراه نموده بلكه بسياري از مسلمانان  ي شيوه ذهنيت غربيان را درباره

 دچار شك و ترديد كرده است. ظنگر و جاهل سطحي
ي پزشكي و بهداشتي احكام  اين تحقيق تالشي است در جهت يافتن حكمت و فلسفه

الطالبين  اهللا كه به ترتيب ابواب فقهي از كتاب منهاج با فقه مذهب امام شافعي رحمه اسالمي مطابق
اهللا برگرفته شده است و بيشتر آن احكام مشترك بين تمام مذهب اسالمي است.  امام نووي رحمه

 فواصل بين احكام و تفاسير علمي با عالمت سه ستاره مشخص شده است.
ودهاي موجود مورد بررسي قرار نگرفته است؛ گرچه موارد متعددي به علت كمب

بنابراين الزم است متخصصان و كارشناسان در خصوص هر كدام از مواردي كه به 
صورت تئوري در اين تحقيق مورد بحث واقع شده و نيز مسايل فراواني كه در سنت 

رح و غيره مط» آداب النوم«، »آداب األكل والشرب«، »طب النبويال«نبوي تحت عناوين 
 اند تحقيقات علمي دقيقي انجام دهند. شده

ي فقه  ي كارشناسي ارشد بنده در رشته نامه الزم به يادآوري است كه اين تحقيق پايان
ي تخصصي آن را جناب آقاي دكتر  و مباني حقوق اسالمي (فقه شافعي) بوده و مشاوره

ته و از هر گونه محمد مهدي اصفهاني استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران به عهده داش
اند؛ قلم قاصر حقير از اداي شكر آن همه زحمت و  تالش و مساعدتي دريغ نورزيده

 تالش عاجز است و خداوند ايشان را عافيت دو جهاني عطا فرمايد.

﴿ ِ  ب
َّ ِِ  ِِ ِِۡۡي ِۚ َوَم  تَ َّ �ِيُب  �

ُ
ُۡت �َ�ۡهِ أ َّ َۡ لَۡيهِ تَ  ].88هود: [ ﴾٨ََ

 

 محمد عزيز حسامي

 تهران 1380دي ماه 



 
 
 

 پيشگفتار

عقل وجه تمايز آدمي از ساير مخلوقات و خلقت ممتاز خداوندي است كه بشر به 
 ي آن توانسته است بر بسياري از نمودهاي طبيعت مسلط گردد. وسيله

ستايد. اما  اي دارد و خداوند صاحبان عقل را مي در معارف اسالمي عقل جايگاه ويژه
گيرد معدودند  ها مي برد و اطالعات را از آن ر شناخت هستي بكار ميابزارهايي كه عقل د

و در نفس خود بسيار محدود؛ به همين دليل است كه آدمي از ابزارها و وسايل مختلفي 
ي فعاليت و كاربرد عقل محدود  حيطه ،كند؛ بنابراين استفاده ميبراي پيشبرد اهداف خود 

ريجي علوم، ريشه در اين محدوديت دارد؛ است و نقص نسبي دانش بشري و تكامل تد
عقل بشري در برابر ماوراي جهان محسوس و مادي كامالً ناتوان است چون ابزارهاي 
الزم براي شناخت آن را ندارد و به اين دليل است كه خالق هستي براي ارتباط با بشر به 

از جهان ماوراي ي آنان مطالبي  دهد و به وسيله لطف خود كساني را مورد خطاب قرار مي
 كند. حس را به آدمي ابالغ مي

سازد بلكه توجه عميق به آن  اسالم نه تنها تكيه و توسل به عقل و علم را محدود نمي
كدام از اين ابزارهاي  آموزد كه هيچ كند و به ما مي دو منبع شناخت را به تأكيد توصيه مي

علم جز با نور وحي به  شناخت بدون هدايت پيامبري كاري از پيش نبرده و عقل و
 شكوفايي نخواهند رسيد.

ي  با توجه به اين نكته كه محور تمامي احكام شريعت رعايت مصالح تحت قاعده
است، بسياري از علماي دين درك قسمت اعظم مصالح » جلب منفعت و دفع مضرت«

؛ 1999؛ دانند [ابن عبدالسالم، امام عزالدين ي عقل ممكن مي دنيوي و اخروي را به وسيله
 ].8-9؛ ص 1ج 
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ي كسب علم معرفي  گانه در اصول عقايد اهل سنت عقل به عنوان يكي از اسباب سه
هاي  معرفتشده است؛ اما به دليل محدوديت ميدان فعاليت حواس كه وسايل كسب 

ي كاربرد عقل نيز به جهان مادي و محسوس محدود   مختلف براي عقل هستند، حيطه
عقل در درك  راهنمايي و روشنايي كسب شده از نور وحي، شود؛ بنابراين بدون مي

 ].33؛ ص 1379مفاهيم عالم غيب ناتوان است [سعدي، عبدالملك؛ 
هاي احكام را بيان كرده است و در مسايل  ها و فلسفه اي از حكمت قرآن كريم پاره

عظيم زيادي نيز از ذكر داليل احكام خودداري كرده است؛ به عنوان مثال حكمت حج را ت
كند [الدهلوي؛  الي دين خدا ذكر ميشعاير خداوندي و حكمت جهاد را اعو تكريم 

 ].16؛ ص 1؛ ج 1418
اند؛ به عنوان مثال  ي احكام پرداخته به ذكر فلسفه  اكرم در احاديث متعددي نيز پيامبر

و قومش از استبداد   ي عاشورا را نجات حضرت موسي ي روزه حكمت و فلسفه
كمت خوابيدن بر پهلوي راست را آرامش و استراحت اعضا ذكر فرموده و ح ،فرعوني

اهللا عليهم  است. در ميان صحابه كساني چون ابن عباس، ابن عمر و زيد بن ثابت رضوان
؛ 1418اند [الدهلوي؛  اجمعين در خصوص حكمت احكام مطالب قابل توجهي ذكر كرده

 ].17-19؛ ص 1ج 
نشمنداني هم چون امام محمد غزالي و عزبن تالش و كوششي كه توسط حكما و دا

ي احكام انجام شده و امروزه  ها قبل در خصوص يافتن فلسفه عبدالسالم رحمهما اهللا قرن
نيز تداوم دارد، در اين جهت نيست كه اسالم و احكام آن، مورد تأييد علوم مختلف قرار 

ز رازها و اسرار معارف گيرد، بلكه هدف اين است كه نشان داده شود اين علوم بسياري ا
اند و به تدريج با تكامل علوم،  ديني و احكام اسالمي را در آن مقطع زماني دريافته

 هاي ديگر در مورد ساير مسايل آشكار خواهد شد.  حكمت



 
 
 

 اهميت بهداشت در اسالم

اسالم دين فطرت پاك بشري است و هر كس كه از فطرتي سالم برخوردار باشد به 
مند و از پليدي متنفّر است. بر اين اساس اسالم توجه كاملي به پاكيزگي  پاكيزگي عالقه

هاي آسماني و مكاتب بشري  توان گفت؛ هيچ كدام از شريعت نموده است تا آنجا كه مي
؛ ص 1364اند [صبور اردوبادي، احمد؛  ي اسالم به پاكي و نظافت توجه نكرده  به اندازه

اي  هايش برنامه ها و تكنولوژي ي پيشرفت همه ] و بشر قرن بيست و يكم با وجود15
مدون براي بهداشت و تندرستي ارائه نهاده است و به علت عدم وجود ضمانت اجرايي 

سوز و دردي العالج به ليست  براي انجام دستورات بهداشتي هر روز باليي خانمان
هاي  زينهشود. ه ي مدرنيته و صنعت است اضافه مي آور كه نتيجه هاي مرگ ي بيمار

ها و نيروهاي انساني مشغول در اين راه از عوامل مؤثر در  آور مبارزه با اين بيماري سرسام
به مشكالت و المللي  اي بينه عدم پيشرفت و توجه كشورهاي توسعه يافته و سازمان

ي دولت فرانسه فقط  كابينه 1962كمبودهاي ملل عقب مانده است؛ به عنوان مثال در سال 
اي معادل شش ميليون فرانك اختصاص داد. اخيراً كوفي  زه با سيفيليس بودجهبراي مبار

عنان دبير كل سازمان ملل متحد اعالم كرد براي مبارزه با ايدز ساالنه ده ميليارد دالر 
 ].259ي  جم؛ شماره ي جام هزينه الزم است [روزنامه

لكه انسان اشرف هدف نيست ب بيني اسالم، خلقت آدمي نه تنها پوچ و بي در جهان
مخلوقات و شاهكار خلقت معرفي شده است و حيات بشر در مسير هدف خلقت بسيار 

 ي  ارزشمند و حفظ آن از واجبات شرعي است؛ آن چنان كه از آيه

﴿ ْ ۡا نفُِق
َ
ِ ِ� َسبِيِل  َوأ َّ يِۡديُ�ۡم َِِ�  ٱ

َ
ۡاْ بِ� ََ تُۡلُق َّۡهلَُكةِ َو  ].١٩٥ة: البقر[ ﴾ٱ

 ».ت خويش به هالك نيفكنيدرا با دسخود «
 توان به روشني ضرورت حفظ جان و خودداري از إهمال در اين مهم را دريافت. مي
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اهميت و اولويت اين واجب در مقايسه با ساير احكام، آن قدر مورد توجه شارع است 
گيري از يك حرام ـ در شرايط اضطراري ـ باشد نه تنها  كه اگر بقاي آدمي منحصر به بهره

ي  سوره 78باشد؛ اين مطلب در آيات  فاده از آن حرام مباح است بلكه واجب هم مياست

سختي، « »املشقة جتلب التيسري«ي فقهي  أنعام و قاعده 119بقره،  286و  185حج، آيات 

شود. از سوي ديگر چون  و فروع آن به روشني درك مي» طلبد راحتي و آساني را مي
شود، [المغربي، عبدالرحمن بن جاد اهللا؛  ده ميانجام مقدمات واجب نيز واجب شمر

 ،] بنابراين133؛ ص 2؛ ج 1999و ابن عبدالسالم، امام عزّالدين؛  210؛ ص 1؛ ج 1418
ها كه  چنين درمان بيماري ها و هم گيري از بيماري رعايت اصول بهداشتي براي پيش

 ي حفظ جان هستند، واجب است. مقدمه
ريع احكام است در آيات زير توجه كامل را به پاكيزگي قرآن كريم كه اولين مصدر تش

 :معطوف داشته است

- ﴿ َّ ِِ َ َّ ِّب  ٱ ُُ َ�ِ�ٰ َّ ّب  ٱَّ ِِ  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾٢رِ�َن ٱلُۡمَتَطهِّ َو�ُ

  .»دارد كاران و پاكان را دوست مي گمان خداوند توبه بي«

َطّهِۡر ﴿ - َِ  ].4املدثر: [ ﴾٤َو�َِي بََك 

  .»خويش را پاكيزه داري  و جامه«

ْۚ �َ ُكنُتۡم ُجُنٗب  فَ ﴿ - ّهُروا ّّ  ].٦ة: املائد[ ﴾�

 ».اگر جنُب بوديد خود را بشوييد و«

َه ﴿ ُّ
َ
� � ِينَ  َٓ َّ ْ َِِذا ُ�ۡمُتۡم َِِ�  ٱ ۡ ا ةِ َءاَمُن ٰۡ لَ َّ ْ فَ  ٱل ۡا يِۡديَُ�ۡم َِِ�  �ۡغِسلُ

َ
َۡهُ�ۡم َو�  ٱلَۡمَرافِقِ وُُج

ْ وَ  ۡا ُِ رُۡجلَُ�ۡم َِِ� بِرُ  ٱۡمَس
َ
 ].٦ة: املائد[ ﴾ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ ُءوِسُ�ۡم َوأ

هاي خود را  ها و دست اي مؤمنان! هنگامي كه براي نماز بپا خواستيد، صورت«
 »ها بشوييد هاي آن و پاهاي خود را همراه با قوزك ،بشوييد، و سرهاي خود را مسح كنيد
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ارت تأكيد نموده است، كه براي در احاديث متعددي بر پاكيزگي و طه  پيامبر اكرم
 :توان به احاديث زير اشاره كرد مينمونه 

بر هر « »ك سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده فل   ك مسلم أن يغتسل « -
 .»شو دهدوز يك بار سر و تمام بدنش را شستمسلماني است كه هر هفت ر

 .»تاي از ايمان اس پاكيزگي نيمه« »الّطهور شطراإليمان« -

اگر به خاطر مشقت امتم « »ندد ّك صالة كألمرتهم بالّسوا متأ  لوال أن أشّق « -
 .»دادم همراه تمامي نمازها مسواك بزنند نبود، دستور مي

  التان واإلستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظافر وقّص خٌس من الفطرة« -
اشيدن موهاي باشد: ختنه كردن، تر ي فطرت مي پنج خصلت در زمره« »الّشارب

 ز»ها و سبيل زهار، كندن موهاي زيربغل، كوتاه كردن ناخن
وضو، غسل، پاكي لباس، و مكان نمازگزار، ختنه و مشروط  :وجوب احكامي مانند

عبادت بر انجام اين امور و استحباب مسواك كردن، عطرزدن، كوتاه كردن نمودن صحت 
ي توجه بيش از  عادات روزانه نشانه موها، ناخن گرفتن و موارد بسيار زيادي در انجام

 حد اسالم به رعايت مسايل بهداشتي در زندگي فردي و اجتماعي است.
اند،  ها غافل مانده ترين مسايل كه محققين و پزشكان عصرحاضر هم از آن در جزيي

هايي صريح و دقيق دارد كه عقل بشري هنوز هم نتوانسته است توجيه  اسالم دستورالعمل
 ها داشته باشد. ي بسياري از آن لمي دربارهمنطقي و ع

چه كه بايد در برخورد با اين مسايل همواره در نظر داشت اين است كه اين  آن
از منبع وحي و از جانب خداوند عليمي كه علم كامل او بر   دستورات را پيامبر اكرم

 و در بيان صحت گفتارش خداوند ،ذرات هستي احاطه دارد، دريافت كرده است
  :فرمايد مي

ِن  َوَم ﴿ ََ ٓ� يَنِطُق  َۡ َّ وَۡ�ٞ يَُۡ�ٰ   ٣ ٱلَۡه ِِ َۡ َۡ ُه  ].4 -3النجم: [ ﴾٤ِِ
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گويد، آن جز وحي و پيامي نيست كه بر وي نازل  و از روي هوا و هوس سخن نمي«
 ».شود مي

بهداشت اسالمي برخالف بهداشت كالسيك كه ريشه در عقل و دانش نسبي  ،بنابراين
اي  علم فاصلهگيرد و مابين اين دو  رد، از وحي الهي و الهام سرچشمه ميبشري دا

 : نهايت وجود دارد بي

وتِيُتم ّمَِن ﴿
ُ
َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ َوَم   أ  ].85اإلرساء: [ ﴾٨ِِ

  .»و جز دانش اندكي به شما داده نشده است«
گيري  بهداشت و پيش ها را بر درمان مقدم دانسته و آموزش اسالم پيشگيري از بيماري

ها را به علم و دانش بشري  هاي درمان بيماري را خود متقبل شده است؛ ولي كشف شيوه
 واگذار نموده است!

قرآن كريم كه خداوند آن را كتاب شفا معرفي فرموده است؛ دستورات متعددي در 
ها و  ي ميوه هاي صريحي درباره خصوص بهداشت فردي و اجتماعي و نيز راهنمايي

 غذاها را در خود دارد.
شرافت علم طب را در كنار علوم ديني گوش زد فرموده و سالمتي را از   پيامبر اكرم

كند  نقل مي  از پيامبر  فرمايد؛ ابو هريره هاي فراموش شده معرفي مي بزرگترين نعمت

وند سالمتي اي عباس! از خدا« »اآلخرةالنيا و فيا نباس! سل ال العافية « :اند كه فرموده
 ».اين جهان و جهان آخرت را بخواه

علماي مسلمان نيز عالوه بر تبليغ و امر به اجراي دستورات بهداشتي اسالم، همواره 
هاي حديث و  در ابواب مجزاي كتاب» طب النبي«در كنار علوم ديني به تعليم و تعلّم 

 اند. هايي تحت همين عنوان كوشيده حتي كتاب
 :كند ها را اين گونه بيان مي علم فقه و طب و نزديكي آننظامي گنجوي كرامت 

ــي   ــط قياســ ــن خــ ــدول ايــ  در جــ
 

ــي  ــي  مـ ــتن شناسـ ــه خويشـ ــوش بـ  كـ
 

ــود در   ــاد خــ ــريح نهــ ــوزتشــ  آمــ
 

 كــاين معرفتــي اســت خــاطر افــروز     
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ــت ــر گفــ ــان« :پيغمبــ ــم علمــ  العلــ
 

  )0F1(»علــــم األبــــدانعلــــم األديــــان و 
 

ــت    ــب اس ــوي طي ــم ب ــاف دو عل  در ن
 

 فقيــه يــا طبيــب اســت   و آن هــر دو  
 

 ].456؛ ص 1377[كليات نظامي؛  

 »بهداشت اسالمي«
هاي فردي، اجتماعي، مادي، معنوي،  دستورات بهزيستي اسالم شامل تمام جنبه

شود و براي تمام مسايل زندگي دستوراتي متين و متقن و  ظاهري و باطني انسان مي
هايي روزانه و پرهيز از  دستورالعملدهد. بهداشت اسالمي كه داراي  الگويي كامل ارائه مي

ها را به  توان آن مي هاي منحصر به فردي است كه محرماتي معين است، داراي ويژگي
 :طور خالصه چنين بيان كرد

 .گذار جامعيت رهنمودهاي بهداشتي اسالم، ناشي از وحدت آفريننده و قانون -1
 .آموزش سريع، همگاني و بدون هزينه -2
 .ار مؤثر ايمانوجود ضمانت اجرايي بسي -3
 .حركت در جهت موازين فطرت بشري -4
 .گيري قبل از درمان تأكيد بر پيش -5
 .روي در تمام امور تأكيد بر اصل اعتدال و ميانه -6
 .ي يك الگوي كامل بشري ارائه -7
 .هاي انساني جويي در سرمايه حداكثر صرفه -8
وجود هدف و جهت معيني به عنوان تقرب به خداوند و حصول ثواب اخروي  -9

 .اجراي دستورات بهداشتي در
 .اعتبار و اصالت بخشيدن به عقل سالم بشري -10
 .شمول كلي بر بهداشت رواني به علت وجود دستورات اخالقي -11

_________________________ 
 اين حديث نيست بلكه موضوع و جعلي است. -1



 ي پزشكي احكام تجلي حكمت در  فلسفه    24

 

 .آموزش مداوم از طريق امر به معروف و نهي از منكر -12
 .هاي گزاف بهداشت مصرفي دوري از هر گونه هزينه -13
 .پيوستگي و مداومت در انجام دستورات روزانه -14
هاي روزمره از  ن آداب و دستوراتي معين و مشخص براي تمامي فعاليتداشت -15

 .خوردن، خوابيدن، نوشيدن، لباس پوشيدن و غيره :قبيل
استفاده از پويايي فقه اسالمي در چهارچوب قواعد فقهي براي طرح مسايل  -16

 .جديد بهداشتي و وضع مقررات بهداشتي
جهال و ظاهربينان مسلمان به اگر چه توجه بيش از حد و غير منطقي گروهي از 

ها و كشفيات علوم پزشكي در غرب باعث شده است كه بسياري افراد از  پيشرفت
ي  دستورات بهداشتي و حيات بخش اسالم غافل بمانند؛ ولي ارزش واقعي اين شيوه

چنان كه يكي از  شود؛ آن بهزيستي براي دانشمندان و انديشمندان روز به روز آشكارتر مي
هاي ديني است و  جوهر قرآن آموزش« :گويد مي» موريس بوكاي«ان غربي بنام دانشمند

قرآن كتاب راهنمايي و هدايت بشر است. اما از علوم مختلف در آن كلياتي بيان شده 

مختلف دانشمندان هاي  المعارف از رشته ةاست و امروزه نياز است كه همچون يك داير
» ي اين كتاب آسماني را بيابند اي دقيق و شايستهجمع شده و در تفسير آن بكوشند، تا معن

 ].10؛ ص 1986[البغدادي، عبداللطيف؛ 
بند بودند و ظواهر  تا زماني كه مسلمانان به دستورات ديني خود به طور كامل پاي

گير ملل غير  ها دامن هايي كه سال ها را نفريفته بود از شرِ بيماري تمدن غرب عقول آن
 ب بوده در امان بودند.اسالمي و به خصوص غر

اند كه انجام فرامين جهان شمول  اكنون بسياري از انديشمندان غربي به اين باور رسيده
اي را كه تمدن غرب به وجود آورده است، حل  تواند مشكالت عديده و كامل اسالم مي

ي اجتناب از سگ ـ به حكم نجس بودنش ـ  با اجراي دستور ساده ،كند. به عنوان مثال
گيري كرد و اين در حالي  شود پيش ها بيماري كه از سگ به انسان منتقل مي توان از ده مي
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روزي دانشمندي چون پاستور به كشف  هاي شبانه وقفه و كوشش هاي بي است كه تالش
 شوند. ها به انسان منتقل مي نوع ميكروب و انگلي منجر شد كه از سگ 30يكي از 

ز بيماران با شكافتن پوست سر و ريختن نمك بر در آن زمان كه شيطان راندن از مغ
ها از  ها و راهبه ي كشيش ها در اروپا متداول بود و دعا خواندن به وسيله ي آن جمجمه

ميالدي پس از  1215ها در سال  شد، مجمع اسقف نيازهاي بدني يك بيمار محسوب مي
بيمار قبل از اعتراف آيد و  كرد كه بيماري از گناه به وجود مي جلسات متعدد اعالم مي

ها با خواباندنشان در قبرها و  نبايد تحت مداوا قرار گيرد، و با بيماران به خصوص جذامي
هاي  هايي با كالس شد، در ممالك اسالمي بيمارستان ها برخورد مي ريختن خاك بر آن

 50هاي مختلف وجود داشت؛ فقط در شهر كاردوباي اندلس  آموزشي، كتابخانه و قسمت
شدند  ها نه تنها تمام بيماران مجاني مداوا مي ارستان وجود داشت كه در بعضي از آنبيم

شد.  بلكه، لباس و پول كافي براي استراحت يك ماه پس از مرخصي بيمار پرداخت مي
ي عباسي ابن تلميذ پس از سينان بن ثابت  در قرن دهم ميالدي به فرمان المقتدرباهللا خليفه

ها را به عهده داشت. چهار صد سال  شكان و صدور مجوز كار آني امتحان از پز وظيفه
قبل از تولد هاروي، ابن النفيس رييس بيمارستان نصيري، سيستم گردش خون را كشف 

داند! و اين دليلي ندارد جز اين كه  كرد؛ اما امروزه تاريخ پزشكي هاروي را كاشف آن مي
هاست  م شاهد بسياري از اين دروغاند و تاريخ علو تاريخ را همواره فاتحان نوشته

 ].284؛ ص 4؛ ج 1349سيد رضا؛ نژاد،  [پاك

 عبادت و بهداشت رواني
هاي  ي انواع آلودگي در زندگي صنعتي و يكنواخت امروزي كه انسان در محاصره

ي عبادت و ارتباط با خالق قادر و  زا قرار دارد؛ نقش سازنده محيطي و عوامل استرس
ي قدرت اوست و در جاي جاي هستي، حكمت و علم  ي در قبضهمتعالي كه تمام هست

 شود، غيرقابل انكار است. پايانش مشاهده مي بي
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امروز بشر متمدن قرن بيست و يكم به آرامش و سالمت رواني بيشتر از هر چيزي 
ميليون بيمار رواني  400محتاج است. آمارهاي سازمان بهداشت جهاني حاكي از وجود 

فردي، اجتماعي و استعمال الكل و مواد مخدر است [سازمان جهان  ناشي از مشكالت
 ].4؛ ص 1380بهداشت؛ 

نظير  ي قدرت و توكل و اعتماد بر ذات بي احساس ارتباط و پيوند با منبع جاودانه
رهاند و آرامش رواني  پناهي و سر در گمي مي خداوندي، آدمي را از تنهايي، احساس بي

ها و  ي منظم و مداوم عبادت، پرهيز از پليدي كند. برنامه عطا ميحقيقي و پايدار را به او 
هاي اجتماعي، دستورات مداوم به اخوت و برادري و اميد به  محرمات، انجام حركت

كند  رضايت و خشنودي خالق جهان، آرامش و اطمينان قلبي فرد مسلمان را چند برابر مي
 ].359؛ ص 1366[شاملو، سعيد؛ 

 ي  ه به آيهقرآن كريم با توج

ُِل ﴿ َِ مَِن  َوُ�َ�ّ َۡ ِشَف  ءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ٱلُۡقۡرَءا  ].82اإلرساء: [ ﴾َم  ُه

  .»ي بهبودي و رحمت مؤمنان است فرستيم كه مايه ما آياتي از قرآن را فرو مي«
بخشد؛ بلكه در تسكين دردهاي جسمي  هاي روحي و رواني را شفا مي نه تنها بيماري

 فيد و مؤثر است؛ تحقيقات علمي اين مطلب را تأييد كرده است.هم م
ايالت فلوريداي آمريكا كه با » آلبر«پزشكان در كلينك  مطالعات گروهي از روان

هاي  هاي كامپيوتري انجام شده است، حاكي از دگرگوني ترين سيستم استفاده از پيشرفته
2F، الكتروميوگرافي1F1يمهم در جهت اصالح تغييرات امواج الكتروكارديوگراف

2 ،
3Fالكتروآنسفالوگرافي

شدت جريان خون و ضربان نبض بر اثر شنيدن آيات قرآني در  3
باشد [اصفهاني،  اند، مي بيماران ناآشنا به زبان عربي و غيرمسلمان كه گرفتار افسردگي بوده

 ].14نماز نيايش عشق و شفا بخش تن؛ ص  1374محمدمهدي؛ 

_________________________ 
1- electrocardiography 
2- electromyography 
3- electroencephalography 
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ي تأثير عوامل  ري گردآوري شده است كه نشان دهندهي گذشته شواهد بسيا در دهه
محيطي، رواني و اجتماعي بر اعمال سيستم ايمني بدن از طريق اعصاب مركزي است و 

هاي كاهش فشار  عوامل عاطفي مثبت مثل ايمان قوي، حمايت اجتماعي و ساير استراتژي
مر در موارد توقف هاي بدخيم را كم يا متوقف كند و اين ا تواند رشد سلول مي عصبي

 هاي سرطاني مشهود است. سلول  خود به خودي فعاليت
اگر چه تأثير باورهاي ديني در تأمين سالمت رواني كمتر مورد توجه عامه و حتي 

هاي انجام شده حاكي از تأثير عميق اين  متخصصين قرار گرفته است، مطالعات و بررسي
 اعي افراد است.هاي زندگي فردي و اجتم باورها در تمامي جنبه

اعتقادات ديني عامل مهمي در كاهش فشارهاي رواني و افسردگي در ميان افراد 
كاري، خودكشي، طالق، اعتياد، مصرف  جامعه است و افراد متدين كمتر از سايرين به بزه

آورند [جيمز، ويليام؛  الكل و انواع مختلف تجاوز و تعدي به حقوق ديگران، روي مي
 ].354-357؛ ص 1366شاملو، سعيد؛ و  50-53؛ ص 1372
دين و عبادت را بهترين وسيله براي » آيين زندگي«در كتاب معروف » ديل كارنگي«

 :گفته استكند كه  نقل مي» بريل«كاوي بنام  حصول آرامش و تمركز ذكر كرده و از روان
آزار شيرازي،  [بي» گاه دچار بيماري رواني نخواهد شد انسان متدين واقعي هيچ«

 ].165؛ ص 1373عبدالكريم؛ 
هاست، با ريشه در وحي الهي و  ي آن كننده ها و تكميل اسالم كه خاتم شريعت

ي زندگي  ترين شيوه ترين و دقيق ي كامل دهنده ارائه  ي الگوي كاملي چون پيامبر عرضه
به كل هستي  (Holistic)و آيين بهزيستي است. اقتضاي اين جامعيت و همه سونگري 

ي تمام  كننده ارتباط با خالق جهان اين است كه؛ اين دين در برگيرنده و تأمينآدمي و 
 :ستايد چنان كه خداوند آن را مي نيازهاي مادي و معنوي بشر باشد، آن

ۡۡمَ ﴿ لَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َ ََ ۡ�َمۡمُت 
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
 ﴾دِيٗن  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ أ

 ].٣ة: املائد[
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امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم « 
 ».خداپسند براي شما برگزيدم را به عنوان آيين

 احكام و مقررات اجتماعي در اسالم
كنند، اسالم صرفاً ديني  چه كه دشمنان مغرض و دوستان جاهل فكر مي برخالف آن

قوانين را دارد. آنگاه ترين  ي زندگي اجتماعي كامل در حيطهفردي و شخصي نيست؛ بلكه 
كه رفاه و آسايش رواني و جسمي فرد با اجراي فرامين الهي و اجتناب از معاصي حاصل 

شود كه در زندگي اجتماعي خود و روابط با ديگران، مقرراتي را رعايت  شد، فرد ملزم مي
ابراين خداوند احكامي را وضع كرده توجه نباشد؛ بن ي خود بي كند و نسبت به جامعه

است، تا آسايش و رفاه فرد و جامعه تأمين شده و صلح و آرامش در اجتماع برقرار باشد. 
هاي اجتماعي را كه در تأمين سالمت رواني فرد و جامعه نقش بسزايي دارند  فعاليت

 :ي فقه اسالمي به شرح زير بيان كرد هاي چهارگانه توان در بخش مي

 :داتعبا -1
، ءوجوب نماز جمعه و استحباب جماعت در نمازهاي يوميه، عيدين، إستسقا -1-1

 .خسوف و كسوف
سال واجب و سنت در اجتماعاتي چون نمازهاي جمعه، خسوف، تتشريع اغ -1-2

 .كسوف و مراسم مختلف در حج و عمره
 .فرض كفايي در احكام غسل، تدفين، تكفين و نماز ميت -1-3
ها و معادن و  تلف كشاورزي، دفينهوجوب زكات در نقدين، محصوالت مخ -1-4

 .ي مستحقين دريافت زكات گانه بيان اصناف هشت
وجوب روزه كه شركت آحاد مسلمانان در آن باعث درك عملي گرسنگي،  -1-5

 شود. ي فقرا مي تشنگي و مشكالت عديده
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اي براي  ها زمينه رنگي و تساوي انسان ترين تجلي اخوت، يك حج به عنوان عالي -1-6
 ي انساني است. درك مشكالت جهاني مسلمانان و كل جامعه تبادل افكار و

 

 معامالت -2
 .بيان انواع و شرايط بيع و معامالت حرام و تحريم احتكار -1-7

 »ةخيار املجلس، خيار الرشط وخيار النقيص«تشريع احكام انواع خيار  -1-8

گيري به موقع از  براي جلوگيري از ايجاد هرگونه اختالف در بين مردم و پيش
 و زيان و ميدان ندادن به سودجويان.ضرر 

احكام سلم، إقراض، رهن، حواله، ضمانت، كفالت، شركت، تشريع  -1-9
وكالت و عاريه، شفعه و قراض، مساقاة، اجاره، وقف، هبه، لقطه و جعاله جهت 

 .رفع هرگونه حرج و تنگنا در روابط تجاري و اقتصادي افراد جامعه
مالي سفيه، كودك، ديوانه و  تشريع احكام حجر و ممانعت از تصرفات -1-10

 .هاي مالي به افراد مذكور و ساير افراد جامعه مفلس براي جلوگيري از آسيب

 مناكحات -3
قرابت، نكاح، والء و اسالم  :ي آن تشريع احكام ارث و بيان اسباب چهارگانه -3-1

 .و نيز سهم مقدر هر كدام از وارثين
 .وال ميتمشروعيت وصيت و اجراي آن از ثلث ام -3-2
تعيين كسي براي نظارت و سرپرستي  :استحباب وِصالت كه عبارت است از -3-3

 .ها پس از مرگ اطفال و انجام وصيت
تشريع احكام نكاح، طالق، قسم، خلع، رجعت، ايالء، ظهار، لعان، رضاع، نفقه  -3-4

ه و حضانت در روابط بين زوجين و نيز تعين مبلغي به عنوان صداق و الزام مرد ب
 .ي همسر پرداخت متعه و نفقه پس از جدايي تا پايان مدت عده
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 جنايات -4
احكام قصاص نفس و اعضا همراه با بيان شرايط قصاص و انواع جراحات  -4-1

ي نفس و اعضا در افراد مختلف (زن، مرد،  (عمد، شبه عمد و خطأ) و ديه
به تفصيل » احكتاب الجر«مسلمان، اهل كتاب، مجوسي و جنين) كه تحت عنوان 

 مورد بررسي واقع شده است.
خوار، راهزن، متعرض  وضع حدود مختلف براي مرتد، زناكار، سارق، شراب -4-2

هاي  به مال و ناموس و متمردين و طاغيان در برابر حكومت اسالمي كه در بخش
 اند. مربوطه مورد بحث قرار گرفته

اضي، محتسب و غيره و بيان احكام و شرايط مربوط به انتخاب امام، ق -4-3
هاي مجزّا تحت  همچنين شرايط قبول جزيه و احكام جنگ و صلح كه در بخش

 اند. مورد بررسي واقع شده» كتاب السير«و » كتاب القضاء«عناوين 
كه شامل آداب » كتاب الشهادات«و » كتاب القضاء«وضع مقررات مفصلي در  -4-4

 هاست. بينهقضاوت، انواع شهادت، شرايط شهود و تعارض 
ها   ها و كنيزها و حقوق مسلم انساني آن با برده بيان ضوابط و مقررات رفتار -4-5

شد؛ اين احكام شامل عنق،  گاه در نظر گرفته نمي كه در جوامع ايران و روم هيچ
 باشد. الولد مي كتابت، تدبير و احكام مربوط به ام

 بهداشت و تندرستي
رفت و كسي در  ي يك بالي آسماني به شمار ميسال قبل از ميالد بيمار 3900تا 

در  . در اين زمان مردي بنام اسقلبيوس يا اسكوالب كهكرد جهت بهبود بيماران اقدامي نمي
كرد به فكر مداواي بيماران افتاد؛ او از گياهان دارويي به اين منظور استفاده  يونان زندگي مي

گيري افتاد و به  ساني بود كه به فكر پيشاولين ك (Hygie)هيژي  كرد. دختر اسقلبيوس بنام
گيري و تدابير جلوگيري از شيوع  هاي خود را بر پيش پدرش پيشنهاد كرد كه فعاليت
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؛ ص 1369و نوراني، مصطفي؛  9؛ ص 1375كز سازد [آذر گشب، اذن اهللا؛ امراض متمر
4.[ 

ه به زبان نام نهاد كه امروز» هيژي نيوس«اسقلبيوس اين علم را به افتخار دخترش 
 شود. خوانده مي (Hygiene)انگليسي 
ي سازمان  كه اساسنامه 1946ها و تالش دانشمندان ديگر در سال  ي اين فعاليت نتيجه

به تصويب رسيد، ثمر داد و دو  WHO (World Health Organization)بهداشت جهاني 
 سال بعد، آن اساسنامه به اجرا درآمد.

رفاه كامل جسمي، رواني و « :عبارت است ازطبق تعريف آن سازمان سالمتي 
]؛ 20؛ ص 1371پيشه؛  [حلم سرشت و دل» اجتماعي و نه صرفاً نبودن بيماري و ناتواني

ها،  هاي بهداشتي كه در آغاز بيشتر در جهت كنترل بيماري ي فعاليت امروزه دامنه ،بنابراين
داشت بوده است، سازي محيط، آمار حياتي، خدمات آزمايشگاهي و آموزش به سالم

هاي مزمن، كنترل سوانح و  توسعه يافته و خدماتي نظير بهداشت رواني، كنترل بيماري
 شود. حوادث، بهداشت مادر و كودك، بهداشت دهان و دندان و غيره را شامل مي

شود؛ در  خدمات بهداشتي به دو بخش بهداشت فردي و بهداشت اجتماعي تقسيم مي
داب و دستورات بهداشتي كه در تأمين سالمتي فرد مؤثر بوده بهداشت فردي آن دسته از آ

گيرد.  سازند، مورد توجه قرار مي هاي روزانه مهيا مي و شرايط الزم را براي انجام فعاليت
محيط   ها از آلودگي شود كه رعايت آن در بهداشت اجتماعي نيز به نكاتي توجه مي

كلي شرايطي كه سالمت جامعه را در  هاي واگيردار و به طور زندگي و انتشار بيماري
 ].30؛ ص 1377نمايد [اصفهاني و مهرابي توانا؛  دهد، جلوگيري مي معرض خطر قرار مي

البته عواملي نظير وضعيت اقتصادي، جغرافيايي، كشاورزي، فرهنگ، آموزش و 
پرورش و وسايل ارتباط جمعي در ارتقاي سطح بهداشت فردي و اجتماعي مؤثر هستند 

]؛ به همين سبب رعايت آداب ديني و به كارگيري 16؛ ص 1375اهللا؛   شب، اذن[آذرگ
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دين در آموزش و ارتقاي سطح بهداشتي جوامع مورد تأكيد كارشناسان بهداشت است 
 ].24؛ ص 1369[خوش طينت، آمنه؛ 



 
 
 

 فصل اول:

 عبادات
 





 
 
 

 »احكام طهارت« -1

هاي حسي  ها و ناپاكي يطهارت در لغت به معني نظافت و پاكيزه بودن از آلودگ
 هاي معنوي مانند عيوب نفساني است. چون نجاسات و ناپاكي هم

طهارت در اصطالح فقه به معني از بين بردن ممنوعيت مترتب بر حدث اصغر و اكبر 
چه كه در حكم نماز است  و نيز نجاسات است. به عبارت ديگر آن چه كه نماز ـ يا هر آن

 :ي شود. با توجه به آيه ناميده مي گرداند، طهارت ـ را مباح مي

ّيِٗب ﴿ َّ ۡاْ َصعِيٗدا  َتَيّمُم َِ ُِدواْ َم  ٗء 
ََ  ].43النساء: [ ﴾فَلَۡم 

 .»و آبي نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد«
ي اين مايع  و خداوند درباره ،آب در پاكي و طهارت اصل است و خاك بدل آب است

 :فرمايد بخش مي حيات

نَزۡ�َ  ِمَن ﴿
َ
ُهۡٗر�  ٱلّسَم  ءِ َوأ َّ  ].48الفرقان: [ ﴾٤َم  ٗء 

  .»گردانيم كننده را نازل مي و از آسمان آب پاك و پاك«

ي پاك كردن و تميز كردن  كننده؛ پس آب وسيله يعني مطهر يا پاك» طهور«در اين آيه 

 هاست. نجاسات و آلودگي
ي  آبي كه هيچ مادهآب مورد تأييد شرع براي انجام طهارت، آب مطلق است؛ يعني 

اي كه در محل  زايدي در آن نباشد. آبي كه به طور طبيعي با خاك، گوگرد و يا هر ماده
 .باشد جريان آن قرار دارد مخلوط است، قابل استفاده در طهارت مي

 :طهارت يا پاكي موردنظر شرع دو نوع است
 .الف) طهارت از نجاست

 .ب) طهارت از حدث اصغر و اكبر
*** 
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ترين تركيب شيميايي موجود در طبيعت است كه سه چهارم سطح زمين را  وانآب فرا
هاي فيزيكي  ويژگي شود. پوشانيده است و به سه شكل جامد، مايع و گاز در طبيعت يافت مي

و شيميايي منحصر به فرد آب و نيز مواد و امالح موجود در آن باعث شده است كه آب بعد 
، دهد كه بدون آب هاي علمي نشان مي اي زندگي باشد. يافتهترين نياز انسان بر از هوا مهم

 ].13؛ ص 1938حيات به هيچ شكلي وجود ندارد [اسماعيل، عبدالعزيز؛ 
بيني موجود در آب باعث از بين رفتن انواع  اعمال حياتي و شيميايي موجودات ذره

ق شده و داراي شوند كه منبع آلي دارند. از اين رو آب طبيعتاً پاك خل هايي مي آلودگي
 كنندگي است. قدرت پاك

شود كه اين مولكول از لحاظ الكتريكي ناقرينه شده و  آرايش مولكولي آب سبب مي
شود كه آب در مقابل  داراي برآيند دو قطبي شود. همين برآيند نسبتاً بزرگ موجب مي

ام) حالل تركيبات يوني و تركيباتي كه بتوانند به صورت يون تجزيه شوند (مانند نمك طع
 ].68؛ جلد اول؛ ص 1371نيا؛  بسيار خوبي باشد [شهبازي و ملك

ها شده و اگر  ي آن بيني به تجزيه وجود موادآلي در آب باعث اشتغال موجودات ذره
بيني باشد، قدرت دفاعي آن  اي موجودات ذره غلظت اين مواد زيادتر از توان تجزيه

رود؛ اما اگر عناصر  آب از بين مي كنندگي موجودات عمالً سلب شده و خاصيت پاك
كنندگي آب را از بين نبرند و به طور طبيعي به آب اضافه شده  موجود در آب قدرت پاك

چه  پذير نباشد، آن آب پاك كننده است چنان ها از آب امكان باشند و جدا كردن آن
 باشند. هاي گوگرددار از اين نوع مي هاي معدني و آب آب

 آب مشمس -1-1
مال آب مشمس براي نوشيدن و طهارت بدن مكروه است، آب مشمس آبي است استع

كه در ظرفي فلزي در مقابل نور خورشيد در مناطق گرمسيري قرار گرفته است و غالباً 
شود. اصل در كراهت استعمال آب مشمس روايت  اي چربي مانند روي آن ديده مي اليه
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استعمال چنين آبي در  :ه فرموده استاست ك  اهللا از حضرت عمر امام شافعي رحمه
 شود. بدن باعث ابتال به برص مي

*** 
در بهداشت اسالمي به نقش و اثرات نور خورشيد در فعال كردن عناصر و اختالف 
آثار بازتاب تشعشعات و يا اختالف آثار تشعشعات عبور كرده از اجسام زالل با نور 

بهداشت كالسيك با وجود  طبيعي خورشيد توجه كرده است؛ در حالي كه در
 ي علوم اين مسايل مكتوم مانده است. هاي همه جانبه پيشرفت

مهم و اساسي بين امواج نور طبيعي خورشيد با نوع ديگرش كه قسمتي از اختالفات 
بازتاب اجسام كدر و قسمتي پس از عبور از اجسام كدر (مانند امواج حرارتي) و قسمتي 

ل وجود دارد. اين سه دسته نور حاصل پس از برخورد نيز پس از عبور از اجسام زال
ي آفتاب با اجسام از نظر كميت و كيفيت و خواص و آثارشان در محيط زنده، با هم  اشعه

كامالً متفاوتند؛ بدين معني كه در تابش مستقيم نور خورشيد به آب تقريباً تمام انواع 
ي در امالح و تركيبات شيميايي امواج و تشعشعات خورشيد به آب وارد شد و آثار مختلف

هاي آب نيز  گذارد كه فعال كردن عناصر شيميايي و خود مولكول آب از خود بر جاي مي
شو و ين جهت است كه از نظر درماني شستيكي از اين آثار و خواص بوده و به هم

ي اين مطلب ملتني در آب درياها عمالً در علم طب براي خود جايگاهي دارد. مثال ع آب
توان در طراوت و شادابي بيشتر گياهاني كه با آب باران يا آب چشمه آبياري  ا مير

كشي مشاهده نمود [صبور اردوبادي،  اند در مقايسه با گياهان آبياري شده با آب لوله شده
 ].67؛ ص 1357احمد؛ 

تواند از جدار ظرف عبور  واضح است كه قسمت اعظم نور خورشيد كه نمي ،بنابراين
از طريق سب نوع و جنس ظرف، مقداري به جدار ظرف جذب شده و قسمتي كند برح

ي نور خورشيد در اثر  شود. عالوه بر تجزيه انعكاس، از جدار ظرف به خارج دفع مي
ي جذب شده به صورت بازتاب و اهميت  ي اشعه برخورد با اجسام فلزي و بازمانده
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ي سلولي، منشأ اثر  در محيط زندهحياتي نور طبيعي، ناهماهنگي امواج به اشكال ديگري 
شود و اگر ادامه يابد احتمال تأثيرات منفي در اعتدال بيولوژيكي محيط زنده و  واقع مي

 شود. سالمتي بدن بيشتر مي
زند و با گرم شدن  ي ديگر اين است كه گرما تعادل اكسيژني آب را بر هم مي نكته

ي  رود و در نتيجه ر آب تحليل ميتدريجي آب در مقابل نور خورشيد، اكسيژن موجود د
 شود. كنندگي آب در عمل تصفيه و تطهير كم مي خروج مقدار زياد اكسيژن، قدرت پاك

 قلّتينآب  -1-2
كيلوگرم ـ كمتر باشد، با افتادن نجاست در آن  857/192اگر مقدار آب از حد قلتين ـ 

اد نكند. اما آب قلتين شود، اگر چه مقدار نجاست كم باشد و تغييري در آب ايج نجس مي
ي آب (رنگ، بو و طعم)  گانه با افتادن مقداري نجاست در آن كه باعث تغيير صفات سه

كه فرموده  اهللا از پيامبراكرم شود؛ اين مطلب از روايت شيخين رحمهما نشود، نجس نمي

 هرگاه مقدار آب به حد قلتين برسد نجس« » ا بلا ااا  قلت  لم ممل البثإ« :است
استنباط شده است؛ ولي اگر مقدار نجاست زياد بوده و باعث تغيير يكي از » شود نمي

 شود. ي آب قلتين شود، آب مذكور نجس محسوب مي گانه صفات سه
اضافه كردن آب به آب كمي كه نجس شده است اگر مقدار آن را به حد قلتين برساند 

ـ باعث پاك شدن آب نجس ي آب تغيير نكرده باشد  گانه ـ در صورتي كه صفات سه
 شود، اما اگر مقدار هر دو آب مجموعاً به حد قلتين نرسد، آب نجس است. مي

 .آب جاري در تمامي احكام مانند آب راكد است
*** 

هاي  آب سالم و قابل آشاميدن آبي است پاك، زالل و گوارا؛ به عالوه نبايد ميكروب
شده باشد. براي اطمينان از سالم و تمييز زا و مواد سمي و شيميايي با آن مخلوط  بيماري
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بودن آب، الزم است كه در طول سال تجزيه شيميايي و باكتريولوژيكي آب انجام شود. از 
 :شود نظر باكتريولوژيكي دو نوع معيار براي بهداشت آب در نظر گرفته مي

هاي استاندارد  هاي آب را با روش تعداد باكتري :ها شمارش مجموع باكتري -1
ليتر آب  عدد در يك ميلي 100ها از  كنند؛ اگر تعداد مجموع باكتري ش ميشمار

 زا بودن آب وجود دارد. تجاوز كند، احتمال آلودگي ميكروبي و بيماري
4Fشمارش كُليفرم -2

5Fاي هاي روده وجود تعداد زياد كيفرم يا باكتري :1

ي  در آب نشانه 2
كشي  عداد كليفرم آب لولهآلودگي آب با فضوالت انساني يا حيواني است. براساس ت

 :شود به چهار درجه تقسيم مي

 متر ميلي 100تعداد كليفرم در  ميزان اطمينان ي آب درجه

 صفر كامالً سالم 1

 عدد 1-2 سالم 2

 عدد 3-10 مشكوك 3

 و بيشتر 10 غيرقابل شرب 4

 ].13؛ ص 1375تر باشد [آذرگشب، اذن اهللا؛  پايين 2و  1ي  آب شرب نبايد از درجه
طعم و  رنگ. بي توان گفت كه آب سالم از نظر فيزيكي، آبي است كه؛ بي به طور كلي مي

بو باشد و از نظر شيميايي داراي امالح استاندارد و يا در حد مجاز بوده، از نظر بيولوژيكي  بي
 ].41؛ ص 1377زا باشد [اصفهاني و مهرابي توانا؛  عاري از هرگونه عوامل بيماري

هاي  بيني (باكتري ي آب از تعداد موجودات ذره كننده اد آلي و آلودهاگر مقدار مو
6Fساپروفيت)

ها را پاك كنند، اما در  توانند آلودگي بيني مي كمتر باشد، موجوددات ذره 3
كردن موادي به  بيني با اضافه صورتي كه به علت كثرت مواد آلي يا تضعيف موجودات ذره

_________________________ 
1- Coliform 
2- enteric bacterias 
3  - Saprophyte bacterias 



 ي پزشكي احكام تجلي حكمت در  فلسفه    40

 

، فعل و انفعاالت شيميايي به تغيير صفات آب كنندگي آن از بين برود آب قدرت پاك
 منجر خواهد شد.

هاست؛ بنابراين اگر آب  ي آب نيز نشان از اشباع آب از آلودگي گانه تغيير صفات سه
كنندگي خود را از دست داده و  ي آن تغيير كند قدرت پاك گانه قلتين يكي از صفات سه

 قابل استفاده در طهارت نيست.

 آبشك در پاكي  -1-3
شود كه احتمال  اگر در پاكي دو ظرف محتوي آب شك شود، طهارت با آبي انجام مي

پاكي آن وجود دارد. اما اگر در دو ظرف كه يكي محتوي نجاستي چون ادرار و ديگري 
 آب پاك است، اشتباهي پيش آيد، شخص حق اجتهاد و انتخاب را ندارد.

*** 

صادر شده است. در  » يزول بالشکاليقني ال«ي فقهي  حكم فوق كه براساس قاعده

گيري از وسواس و مشكالت رواني ناشي از آن اهميت زيادي دارد. اين حكم زماني  پيش
ها محتوي نجاست  شود كه در پاكي دو ظرف شك شود. اما اگر يكي از ظرف صادر مي

گيري از  باشد، با توجه به قطعيت و يقين در نجس بودن يكي از دو ظرف، براي پيش
 دگي، شخص حق اجتهاد و اعمال نظر ندارد.آلو

 ظروف طال و نقره -1-4

ال رش�وا «ها به هر عنوان به دليل حديث  استعمال ظروف طال و نقره و نگهداري آن
در ظروف طال و نقره چيزي ننوشيد و در « »صحافها فالفضة و ال تأ�لوا   ننية الهب و

چنين به كار بردن ظروفي كه نجس  و هم» دها چيزي نخوري هايي ساخته شده از آن بشقاب
 هستند، مانند مشك تهيه شده از پوست مردار، حرام است.

*** 
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گرچه علل تحريم استفاده از ظروف طال و نقره به طور اصولي مبتني بر نهي قرآن از 
ي طال و نقره و نيز جلوگيري از ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه است؛  نگهداري و ذخيره

داري جديد و پشتوانه بودن طال در  هاي بانك تواند داليل اقتصادي در شيوه يچنين م هم
ها داشته باشد، اما اثرات سوء به كار بردن اين ظروف در سالمت بدن نيز  اين سيستم

 مطرح است.
بازتاب تشعشعات نور از طال حتي در مدت كوتاه نوشيدن آب از ظرف طال، اثرات 

، كه نسبت به سالمتي بدن مضر است و طعم آب را به گذارد سوئي از خود بر جاي مي
 دهد. طور محسوسي تغيير مي

نقره نيز از جمله فلزاتي است كه هم از نظر بازتاب تشعشعات نوراني و هم از نظر 
سرعت و شدت فعاليت الكتروني بر ساير فلزات برتري داشته، از اين رو ميل تركيبي 

ميايي دارد و امروزه نيز تركيبات شيميايي نقره به شديدي با بسياري از مواد غذايي و شي
هاي رنگي يا كامالً تاريك  علت حساسيت شديدشان نسبت به نور همواره در شيشه

شوند. بديهي است كه اگر موادغذايي مستقيماً با ظروف نقره تماس پيدا كنند  نگهداري مي
 .گردد تركيب شده و وارد موادغذايي ميها  به سرعت نقره با آن

مرغ كنيم،  ي تخم اي را وارد زرده ي سمي است و اگر يك قاشق نقره يك مادهنقره 
گردد [صبور اردوبادي؛ احمد؛  نقره به سرعت، گوگرد تركيبي آن را جذب كرده و سياه مي

 ].77-82؛ ص 1357
اند، يك حكم صريح بهداشتي است  تحريم استعمال ظروفي كه از نجاست تهيه شده

 كند. گيري مي هاي آن ظروف پيش هاي ناشي از آلودگي بيماريكه از ابتال به 

 تحريم استعمال طال براي مرد -1-5
استفاده از طال براي مردان غير از موارد اضطراري مورد تأييد شارع، حرام است. 

حّرم « :است فرموده  روايت كرده كه پيامبر  اهللا از ابوموسي اشعري ترمذي رحمه
پوشيدن لباس حرير و استعمال طال « »ناثهمأحل إلو مت   كور أ ساس ارررر واّلهب

 ».بر مردان امتم تحريم شده ولي براي زنان اين امت حالل شده است
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*** 
گيري طال در سرم خون، مايع  در خصوص اندازه 1970تحقيقات انجام شده در سال 

دهد كه بيشترين  ميهاي مختلف نشان  چنين تراكم طال در بافت مني و شير انسان و هم
ها و  ها و رحم و در مردان در بيضه مقدار آن در دستگاه تناسلي از جمله تخمدان

7Fاپيديديم

يابد و در مردان جوان عمدتاً از طريق مايع مني و در افراد مسن از  تجمع مي 1
 گردد. طريق ادرار دفع مي

براي تحرك  ليتر مايع مني، مانعي نانوگرم طال در يك ميلي 75-105ي  محدوده
كند ولي با بيشتر از اين حد ميزان تحرك اسپرم به طور محسوسي  ها ايجاد نمي اسپرم

 ].1374زاده شفارودي؛  يابد [ملك كاهش مي
نشان دادند كه باال بودن مقدار طالي  1990و همكارانش در سال  )Anderw(آندرو 

هاي  ود و هورمونش موجود در بدن افراد زرگر باعث ايجاد اختالالت هورموني مي
8Fپروالكتين

F.S.H9و  2 F

 ].20-62؛ ص 1370گيرند [بابايي؛  بيش از همه تحت تأثير قرار مي 3
ها  جا كه بيشترين تجمع طال در دستگاه تناسلي مذكر، ايپديدم است و اسپرم از آن

مانند تا قدرت تحرك و باروري پيدا كنند؛ تحقيقات به عمل آمده  جا مي مدتي در آن
داري بين قدرت تحرك و ميزان طالي موجود در مايع مني نشان داده است  عنيي م رابطه
 ].20-62؛ ص 1374و بابايي؛  1374زاده شفارودي؛  [ملك

ي تحريم استعمال طال براي مرد را، نقش اين فلز  ه توان يكي از علل عمد در نتيجه مي
ظهور صفات هاي جسي نر (اسپرم) و اختالالت هورموني در  در كاهش تحرك سلول

 ي زنانه دانست. ثانويه

 استنجاء -1-6

_________________________ 
1- epididymis 
2- prolactin 
3- Follicle Stimulating Hormine 
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استنجاء يا پاك نمودن اثرات مدفوع و ادرار با آب يا سنگ و يا هر شي، جامد 
غيرمحترم و پاكي كه بتواند نجاست را برطرف كند، واجب است. استفاده از آب و سنگ 

ها بهتر  از آن ها در طهارت از به كار بردن يكي يا جامدات مورد تأييد شرع و جمع آن
كند و آب هم  ي جامد جرم نجاست را برطرف مي يا مادهاست؛ به دليل اين كه سنگ 

زدايد. اما به دليل اصالت آب در طهارت و قدرت شويندگي آن، در  مانده را مي اثرات باقي
ها را به كار ببرد، بهتر است از آب استفاده  كننده صورتي كه شخص بخواهد يكي از پاك

 كند.
ط استنجا با سنگ و ساير جامدات پاكي كه قدرت برطرف كردن نجاست را دارند، شر

هاي بدن  جا به ساير قسمت اين است كه نجاست در محل خروج خشك نشده و از آن
 در غير اين صورت استنجا فقط بايد با آب انجام شود.منتشر نشده باشد؛ 

قعد را پاك نمود. ولي هنگام در صورت استنجا با آب ابتدا بايد آلت تناسلي و سپس م
 شود. استنجا با سنگ يا جامدات برعكس عمل مي

 اهللا از سلمان فارس گاه جايز نيست، چون امام مسلم رحمه استنجا با دست راست هيچ

 ال نهانا رسول« :كند روايت مي   پيامبر اكرم« »أن تستد  بالم  ما را از انجام
 ».رمودندعمل استنجا با دست راست نهي ف

*** 
ها  به مطالبي كه در باب نجاست مدفوع و ادرار بيان شده است و آلوده بودن آنبا استناد 

 توان توجيهي مسلم و علمي در خصوص احكام استنجا بيان كرد. ها مي به انواع ميكروب
هاي امروزي قبل از شست و  استفاده از سنگ و جامدات ديگر و يا دستمال توالت

هاي  گيري از شيوع بيماري ي و مخرج با آب، در بهداشت فردي و پيششوي آلت تناسل
ي  ي مدفوع، بسيار مؤثر است؛ زيرا در اين شيوه جرم نجاست به وسيله منتقله به وسيله

 زدايد.  سنگ و دستمال توالت برطرف شده و آب نيز اثرات مدفوع و ادرار را مي
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د تجاوز كرده يا خشك شده اما در صورتي كه مدفوع و ادرار از محل خروج خو
كنندگي و حالليت آن  باشند؛، پاك كردن اثر نجاست جز با استفاده از آب كه قدرت پاك

 در ابتداي مبحث طهارت مورد بحث قرار گرفت، جايز نيست.
ها بايد به صورت  ي كامل روده ي نشستن در مستراح در انجام عمل دفع و تخليه نحوه
 ـهاي فرنگي ـ به شكل صندلي  ه داليل متعددي از توالتاي باشد. اين روش ب چمباتمه

 ].96-97؛ ص 1366صبور اردوبادي، احمد؛ تر است [ تر و بهداشتي سالم
10Fابتال به بيماري سينيوس پيلونيدال

شويند  در ميان افرادي كه با آب مخرج خود را مي 1
ت له از دستمال تواكنند بسيار نادر است؛ استفاد و صرفاً از دستمال توالت استفاده نمي

؛ 15؛ ج 1349نژاد، سيدرضا؛  پاكبدون به كار بردن آب يكي از علل خارش مقعد است [
 ].240ص 

ي زنان حكمي بهداشتي و  شوي مقعد به خصوص دربارهناسلي قبل از شستشستن آلت ت
هاي آلوده به مدفوع به خصوص در دوران قاعدگي اگر در  در خود توجه است؛ زيرا دست

شوي مهبل به كار گرفته شوند، مجراي ادراري و دستگاه تناسلي زن را در معرض شست و 
 ].100؛ ص 1349دهند [صانعي، صفدر؛  ها قرار مي انواع آلودگي

اختصاص دست چپ به انجام عمل طهارت و دست راست به غذا خوردن يكي از 
ر كف هاي بهداشت اسالمي است. عدم وجود مو و چين و چروك د ترين ويژگي مهم

ها را به كمترين حد  دست به طور خلقي و استحباب ناخن گرفتن احتمال ابتال به آلودگي
 رساند. ممكن مي

 آداب استنجاء و دستشويي رفتن -1-6-1
پاي مستحب است كه هنگام ورود به دستشويي ابتدا پاي چپ و سپس  :ادب اول

به دليل روايت راست را درون دستشويي گذاشت و هنگام خروج برعكس عمل كرد؛ 

_________________________ 
1- pilonidal sinus 
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أّن من بدأ برجله الم� « :اند كه فرموده  از پيامبراكرم  اهللا از ابوهريره ترمذي رحمه
هر كسي كه پاي راستش را قبل از پاي چپ « »ال  ابت� بالفقرلقبل �ساره إ ا دخل ا

 ».درون مستراح بگذارد به فقر مبتال خواهد شد
*** 

تر بودن سمت راست  اوالً سنگين :لمي ذكر كردتوان دو دليل ع براي حكم مذكور مي
بدن نسبت به سمت چپ بدن به دليل قرار گرفتن كبد در سمت راست به وزن يك و نيم 
كيلوگرم و ثانياً وجود قلب در سمت چپ بدن كه در صورت ايجاد هر گونه اختالل در 

شود؛  متأثر ميي قلبي)، سمت راست بدن به ويژه پاي راست زودتر  كار قلب (مانند سكته
بنابراين اگر به هنگام ورود به مستراح پاي چپ جلو قرار گيرد در صورت وقوع هرگونه 

هوشي و افتادن فرد شود، فرد به بيرون  اختالل ناگهاني در كار قلب يا مغز كه منجر به بي
افتد. در هنگام خروج نيز برعكس حالت فوق شخص به  از مستراح به سمت راست مي

 ستراح خواهد افتاد.بيرون از م
ي مدفوع بر سمت چپ بدن فشار آورد  مستحب است كه هنگام تخليه :ادب دوم

بدين صورت كه زانوي راست را باال كشيده و بر انگشتان پاي راست تكيه زد. ازرعي 
 داند. اهللا دليل اين امر را آساني خروج مدفوع به اين طريق مي رحمه

*** 
11Fقولن نازله كه به ركتوم

شود، در طرف چپ شكم قرار دارد، بنابراين  عد ختم ميو مق 1
12Fتكيه دادن بر روي سمت چپ بدن باعث وارد شدن فشار بر سيگموييد

و حركت مدفوع  2
13Fچنين باعث بازتر شدن اسفنكتر به سمت ركتوم شده، هم

(دريچه) بين سيگموييد و  3
 شود. تر مدفوع مي ركتوم و نهايتاً خروج آسان

_________________________ 
1- rectum 
2- sigmoid 
3- sphenctor 
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سمت راست تكيه زند احتمال بازگشت مدفوع به سمت  در صورتي كه شخص به
 سيگموييد و قولن نازله و ايجاد پيوست مزمن وجود دارد.

دهد كه شيوع بواسيرهاي داخلي و خارجي در كشورهاي غربي  تحقيقات نشان مي
ي ناقص مدفوع است [صبور  هاي غيرصحيح براي عمل دفع و تخليه ناشي از زور زدن
 ].62؛ ص 1366اردوبادي، احمد؛ 

ها، زير درختان داراي سايه يا ثمر،  و مدفوع در راهانجام عمل دفع ادرار  :ادب سوم
هاي مصاحبت و استراحت مردم، حرام است؛ امام  هاي زمين و محل آب راكد، سوراخ

» تّقوا اللّعان ا« :فرموده است  كند كه پيامبر روايت مي  اهللا از ابوهريره مسلم رحمه
از دو لعن و نفرين « »ظلهم فرررق الاس أو ف يتخّ�  يال«   قال ؟ا اللّعانانو م  قالوا

كسي كه سر راه « :فرمودند  اند؟ آن حضرت آن دو نفرين كدام :خود را بازداريد. گفتند
نيز روايت شده   از جابر». كند نجسي ميها)  بان (محل استراحت آن مردم يا در سايه

از ادرار كردن در آب راكد نهي   پيامبر« »ااا  الراكد فبال ن� أْن ي أنه« :است
 ».فرموده است

هاي زمين را وجود حيوانات  اي از علما علت تحريم ادرار كردن در سوراخ عده
مار و  :ضعيفي كه احتمال دارد از ادرار آزار ببينند، يا خطر خروج حيواناتي موذي مانند

]؛ دليل اين حكم نيز روايت ابوداود 41؛ ص 1 اند [الشربيني؛ ج عقرب ذكر نموده

از  پيامبر« »أْن يبال   الحر  ال ن� رسول«است؛   اهللا از عبداهللا بن سرجس رحمه
 ».هاي زمين نهي فرموده است ادرار كردن در سوراخ

*** 
ها و تماس مداوم افراد با  با توجه به آلودگي شديد مدفوع و ادرار به انواع ميكروب

هاي  توان به اهميت اين احكام پي برد؛ اما حكم به تحريم آلوده كردن آب ارد فوق ميمو
جا كه زندگي تمام موجودات به آب بستگي دارد و  راكد اهميت بسيار زيادي دارد؛ از آن
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هاي زيادي باشد؛ كنترل بهداشت آب يك گام اساسي و  تواند عامل انتقال بيماري آب مي
 تندرستي است.اولويتي مهم در تأمين 

 :شوند ها به دو دسته تقسيم مي هاي بيولوژيكي ناشي از آلودگي آب آسيب
هاي  بيماري :هاي منتقل شده از آب به علت وجود عوامل عفوني شامل بيماري -1

14Fها و لپتوسپيروز كرم ،ها ياخته ها، تك ها، باكتري ي ويروس منتقله به واسطه

1. 
15Fها كنند و شامل سيكلوپس ندگي ميها در آب ز هايي كه ناقلين آن بيماري -2

و  2
 :]42؛ ص 1377باشند [اصفهاني و مهرابي توانا؛  ها مي حلزون
ي خزندگان و حشرات به شكلي است كه چندين راه ورود و خروج دارد  ساختار النه
هاي اين حيوانات هستند؛  هاي موجود در زمين، ورودي و خروجي النه و بيشتر سوراخ

شود و  ها موجب آزار رساندن به حيوانات مذكور مي در اين سوراخ بنابراين ادرار كردن
ها  ي خزنده تا حشره شده و شخص توسط آن گاهي ممكن است باعث خروج و حمله

 صدمه ببيند.
 انجام عمل استنجا با آب در محل قضاي حاجت جايز نيست. :ادب چهارم

*** 
ترشح نجاسات به  ريختن آب بر ادرار و مدفوع در هنگام شست و شوي بدن و

ناپذير است. بنابراين شخص بايد محل دفع و محل شست و شوي خود را  اطراف اجتناب
به طور جداگانه انتخاب كند، يا براي انجام اين اعمال، محل مرتفعي را برگزيند تا 

 ترشحات به لباس و بدنش برخورد نكند.
ها  ما به اين مستراحهاي جديد صادر نشده است. ا ي مستراح گرچه اين حكم درباره

نيز قابل تعميم است و الزم است شخص قبل از شست و شوي بدن به دفع نجاست قبل 
 از طهارت با ريختن مقداري آب، مبادرت نمايد.

 
_________________________ 

1- leptospirosis 
2- cyclops 
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صحبت كردن در محل قضاي حاجت غير از موارد ضروري جايز نيست؛  :ادب پنجم
 :فرموده است  كند كه پيامبر  يروايت م  اهللا از ابوسعيد خدري زيرا امام ابوداود رحمه

ال  رل الرجالن يا�ان الغا ط ششف  نن نورتيهما يتحدثان فنّن ال تعال يمقت «
هايشان را  دو نفر از شما اگر به منظور قضاي حاجت خارج شده و عورت« »لك   

 ».ظاهر نمودند، نبايد با يكديگر صحبت كنند زيرا خداوند متعال از اين بيزار است
 ].42؛ ص 1چنين توقف زياد در محل قضاي حاجت مكروه است [الشربيني؛ ج  هم

*** 
تكلم در واقع كاري ارادي است كه حواس را به طرف خود جلب كرده، از تمركز غير 

كاهد؛ در نتيجه قدرت و حساسيت اعمال غيرارادي و انعكاسي  ارادي و اعتدال فكري مي
انه جزو اعمالي هستند كه به طور مشترك با اعمال ها و مث ي روده شود. تخليه كم مي

ي غيرارادي  ي جنبه ها مقدمه ي ارادي آن گيرند و چون جنبه ارادي و غيرارادي صورت مي
ها و مثانه مانند حاالت  ي روده هاست، در اثر كاهش فعاليت انعكاسي، اعمال تخليه آن

پيامدهاي منفي ناشي از عدم  ي خود نخواهند رسيد و طبيعي هرگز به مراحل كمال ممكنه
سازد [صبور  هاي مختلف را فراهم مي ي ابتال به بيماري ها، زمينه ي ناقص اين اندام تخليه

 ].161؛ ص 1366اردوبادي، احمد؛ 
چنين صحبت كردن و به طريق اولي، خوردن و نوشيدن عالوه بر انحراف مقداري  هم

شود كه  بازدهي كامل آن، باعث مي از خون مورد استفاده در انجام عمل دفع و كاهش
هاي فضاي مستراح از قبيل گازهاي سمي و هاگ  شخص در معرض انواع آلودگي

 ها قرار گيرد. باكتري
توقف زياد در مستراح و فشار شكمي شديد باعث پارگي وريدهاي مقعد و ايجاد 

 ].62؛ ص 1366شود [صبور اردوبادي، احمد؛  و فتق مي (piles)بواسير 
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اهللا از حضرت عايشه  ايستاده ادرار كردن مكروه است، زيرا ترمذي رحمه :ششمادب 

شن يبول قا ماً فال  لب حّدث�م أّن امن « :اند كند كه فرموده ا روايت ميعنه اهللا رضي
ايستاده ادرار كرده است، سخنش را   پيامبر اكرم :هركسي به شما گفت« »تصّدقوه

 ».تصديق نكنيد
*** 

ابتدا شخص عضالت  شود كه، كردن معموالً به اين صورت شروع مي عمل ادرار
ي آن فشار ادرار در مثانه افزايش  كند و در نتيجه شكمي خود را به طور ارادي منقبض مي

هاي كششي  شود، اين عمل باعث تحريك گيرنده يابد و ادرار به گردن مثانه وارد مي مي
ي حلقوي  زمان با آن ماهيچه ه و همشود كه رفلكس ادرار كردن را تحريك كرد مي

ي حلقوي خارجي مجراي  كند. با انبساط ماهيچه خارجي مجراي ادراري را مهار مي
شود. به  كند، ادرار خارج مي ي ادرار جلوگيري مي ادراري كه به صورت ارادي از تخليه

مثانه باقي ليتر در  ميلي 10تا  5شود و به ندرت بيش از  طور معمول تمام ادرار تخليه مي
 ].605؛ ص 1؛ ج 1375ماند [گايتون، آرتور؛  مي

ي مثانه خيلي  هاي شكمي و ديواره در حالت ايستاده ادرار كردن، ميزان انقباض ماهيچه
ها بر روي  كمتر از حالت چمباتمه زدن است، زيرا در حالت چمباتمه با جمع شدن ران

ي مثانه  انقباض غير ارادي جداره شكم، فشار داخلي شكم باال رفته و بر فشار حاصل از
شود؛  ي مثانه در حالت ايستاده به صورت كامل انجام نمي شود؛ در نتيجه تخليه افزوده مي

پذيرد [صبور اردوبادي،  توان گفت كه به طور كامل صورت مي اما در حالت چمباتمه مي
 ].125؛ ص 1366احمد؛ 

هاي آميزشي،  ياري از بيماريي كامل مثانه و مجرا از ادرار از بروز بس تخليه
كند [توكلي بزاز،  سازي و يبوست جلوگيري مي هاي سنگ هاي ادراري، پروسه عفونت
 ].58؛ ص 1377جواد؛ 
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انجام عمل استبرا پس از ادرار كردن مستحب است. اين عمل با تنحنح  :ادب هفتم
فشار و كشش و  ها هاي بين مقعد و بيضه درپي)، فشار دادن قسمت هاي عميق و پي (سرفه

شود. انجام هر كدام از اين امور باعث خروج  ماليم آلت تناسلي با دست چپ انجام مي
شود. علت استحباب استبرا، حديث روايت  ي ادرار در مجراي ادراري مي قطرات مانده

هوا من اسول فنّن �ّ ت« :فرموده است  اهللا است كه پيامبر شده توسط امام مسلم رحمه
خود را (به طور كامل) از ادرار پاك كنيد زيرا بيشترين عذاب قبر « »القب مدهعمة نذاب 

 ».از عدم توجه به اين امر است
*** 

ي مثانه به صورت سرپايي، براي نجات بشر از  بهداشت دقيق اسالمي، با منع تخليه
به ي مثانه  ي ناقص مثانه، نه تنها امر به تخليه هاي ناشي از تخليه عوارض و بيماري

هاي  است؛ سرفه  سته نموده، بلكه دستور تكميلي انجام استبرا را صادر كردهصورت نش
هاي عضو در  العمل عميق، سستي نسوج و عضالت مثانه را برطرف نموده و بر عكس

 ].126؛ ص 1366كند [صبور اردوبادي، احمد؛  ي كامل كمك مي تخليه
وص و داشتن حفرات و در مجراي ادراري مرد به علت ساختمان تشريحي مخص

ماند و چون ادرار در نواحي انتهايي مجرا  هاي متعدد مقاديري ادرار همواره مي فرورفتگي
16Fهاي كليفرم با باكتري

ي تكثير و رشد  هاي ديگر همراه است، زمينه يا بعضي از ميكروب 1
 هاي مختلف در آن نواحي فراهم خواهد شد؛ بنابراين عمل استبرا نوعي تضمين ميكروب

ها و پاكيزه ماندن لباس و بدن است، بدين معني كه عدم استبرا  براي جلوگيري از عفونت
ممكن است، هنگام فعاليت يا برداشتن اشياي سنگين پس از دفع ادرار به خروج قطرات 

 ي آن از مجراي ادراري منجر شده، و لباس و بدن شخص را نجس نمايد. باقي مانده
 

_________________________ 
1- coliform bacterias 
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 وضو -1-7
 :ي دليل وجوب وضو آيه

َه ﴿ ُّ
َ
� � ِينَ  َٓ َّ ْ َِِذا ُ�ۡمتُۡم َِِ�  ٱ ۡ ا ِ َءاَمُن ة ٰۡ لَ َّ ْ فَ  ٱل ۡا يِۡديَُ�ۡم َِِ�  �ۡغِسلُ

َ
َۡهُ�ۡم َو�  ٱلَۡمَرافِقِ وُُج

ْ وَ  ۡا ُِ رُۡجلَُ�ۡم َِِ�  ٱۡمَس
َ
اي مؤمنان! هنگامي كه براي « ].٦ة: املائد[ ﴾ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ

هاي خود را بشوييد و سرهاي خود را مسح كنيد و  ها و دست نماز بپا خاستيد صورت
            » ها بشوييد هاي آن پاهاي خود را همراه با قوزك

 ).6 /مائده (
شستن كامل صورت از رستنگاه موي  -2نيت  -1 :هاي وضو شش مورد است فرض

مراه با ها ه شستن دست -3ي بين دو گوش  سر تا انتهاي چانه و به طور عرضي فاصله
 .ترتيب -6ها  شستن هر دو پا همراه قوزك -5مسح سر  -4ها  آرنج

*** 
 17ها را  هاي مختلفي است كه تعداد آن گيري از بيماري ترين نقش وضو در پيش مهم

سرفه، تراخم و   وبا، تيفوييد، سياه :ها عبارتند از ترين آن اند و مهم بيماري ذكر كرده
 ].54؛ ص 1995تار؛ هاي غذايي [سالم، مخ مسموميت

در صورت اعضاي مهمي چون چشم، دهان و بيني وجود دارد كه بسيار حساس بوده 
چنين  هاي محيط قرار دارند؛ هم و به طور مستقيم در مقابل نور خورشيد و آلودگي

 هاي مهم تعرق بدن است. صورت يكي از كانون
زايد دفعي پاك  ي آب از عرق و مواد در وضو منافذ پوست به وسيله ،بنابراين

شوند و عالوه بر باز شدن منافذ غدد عرق و چربي و شادابي پوست، پاكي اعضاي  مي
هاي محيطي ـ حداقل پنج بار در روز ـ حاصل خواهد شد [دياب و  مذكور از آلودگي

 ].128؛ ص 1375قرقوز؛ 
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و هاي محيطي بوده و بر اثر فعاليت مداوم  ها و پاها همواره در معرض آلودگي دست
شست و شوي شود؛ بنابراين  وجود غدد عرقي فراوان در آن نواحي، عرق زيادي توليد مي

 ].36؛ ص 1377ها در طول روز امري بهداشتي است [اصفهاني و مهرابي توانا؛  مكرر آن
ترتيب در وضو از نظر بهداشتي بسيار قابل توجه است؛ زيرا شخص ابتدا ملزم به 

شويد؛ بنابراين از  و در آخرين مرحله پاها را ميها و صورت است  شست و شوي دست
شود كه بيشتر از ساير  اعضايي كه آلودگي كمتري دارند شروع شده، به عضوي ختم مي

 ها و تعرق قرار دارد. اعضا در معرض آلودگي
در وضو عالوه بر پاكي ظاهري اعضا، مراتبي از تحريكات خفيف اعضا و انعكاسات 

هاي ناشي از اين سستي و  فلجي خوت و سستي اعضا و شبهعصبي وجود دارد كه از ر
 ].45تاريخ؛ ص  كند [صبور اردوبادي؛ بي ضعف جلوگيري مي

 هاي وضو سنت -1-7-1
ها  قبل از شروع به وضو حتي در صورت يقين به پاكي آن ها شستن دست -1

قبل از شستن شود، مكروه است كه  مستحب است و كسي كه از خواب بيدار مي

ظ أحد�م من ستيقإ ا ا« :ها را درون ظرف آب فرو ببرد به دليل حديث هايش آن دست
هرگاه يكي « .»ين باتت يدهأ يحت يغسلها ثالثاً فننه ال يدر اإلنا  فنومه فال يغّمس يده 

ها را در ظرف (آب)  هايش، آن از شما از خواب بيدار شد قبل از سه بار شستن دست
چنين با توجه به روايت  هم». هايش چه گذشته است بر دست داند كه وارد نكند زيرا نمي

مستحب است كه از آفتابه   اهللا از جهت متابعت پيامبر اكرم مسلم و بخاري رحمهما
 وضو گرفت.

ها با اشياي  ي هوا و نيز تماس مداوم دست ها به وسيله با توجه به انتشار آلودگي
ها  طراف در هنگام خواب، شستن دستمختلف و به ويژه عدم آگاهي انسان از محيط ا
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هاي صورت حكمي بهداشتي و  ها با دهان و ساير قسمت قبل از مضمضه و تماس آن
 قابل توجه است.

هاي امروزي از دست  استفاده از آفتابه يا ظروفي مشابه آن و به طريق أولي لوله كشي
هر گونه آلودگي  تر است و مانع از هاي مكرر در ظروف تشت مانند، بسيار معقول كردن

 شود. احتمالي آب مي
 
ها از مستحبات وضو  كردن آن و سه بار مضمضه، إستنشاق و إستنثار -2-3-4

خلّل ب  أسبا الوضو  و« :اند كند كه فرموده روايت مي اهللا از پيامبر  هستند. ترمذي رحمه
ده و بين  وضو را كامل انجام« »�الا   اإلستنشاق إّال أْن ت�ون صا ماً واألصابع 

 ».گاه كه روزه هستي هايت را تخليل كن و در استنشاق مبالغه كن مگر آن انگشت
*** 

ها، مضمضه، استنشاق و  شستن دست :هاي قبل از شروع وضو كه عبارتند از سنت
ي آب مؤثر هستند، بلكه فوايد بهداشتي  استنثار، نه تنها در شناختن اوصاف سه گانه

ستفاده در وضو امضمضه نهايت توجه اسالم به پاكي آب مورد فراواني به دنبال دارند. 
ها بسيار مؤثر  و در پاك كردن محيط دهان از ذرات غذاهاي مانده در البالي دنداناست 

هاي  ها اليه است. در صورتي كه شست و شوي دهان و مسواك انجام نشود روي دندان
ت انجام شده و محيطي اسيدي گيرد و عمل تخمير مواد غذايي به سرع ميكروبي قرار مي

 شود. آيد كه موجب فساد ميناي دندان و ايجاد پوسيدگي مي به وجود مي
ها خارج كند؛ اما  تواند به طور كامل مواد غذايي را از البالي دندان گرچه مضمضه نمي

شود كه اثرات تخريبي اين مواد در  اي باعث مي  با كاهش غلظت مواد قندي و نشاسته
؛ 1988% كاهش يابد [سالم،مختار؛ 60دنداني و ايجاد پوسيدگي تا حدود  تشكيل پالك

 ].427ص 
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ها توليد  محيط بيني با ورود مداوم اشك از مجراي اشك كه از به هم خوردن پلك
شود كه  چنين بخارآب موجود در باز دم، همواره مرطوب است و باعث مي  شود و هم مي

سه  هاي هواي وارد شده را بگيرند؛ بنابراين ، آلودگيكننده موهاي بيني مانند فيلتري تصفيه
بيني در هر بار وضو باعث خروج مواد چسبيده به موها شده و محيط عمومي بار شستن 

 دارد. بيني را تميز نگه مي
17Fرغم داشتن تركيباتي مانند ليزوزيم بيني علي

و اسيدهاي چرب آزاد با اثرات ضد  1
18Fباكتريايي

هاي مختلف  مواد معلق در هوا و انواع باكتري مشخص همواره محل تجمع 2
 ].19؛ ص 1374است [اصفهاني، محمد مهدي؛ 
ي پزشكي دانشگاه  دانشكده» بخش گوش، حلق و بيني«تحقيقات انجام شده در 

نوع  11اسكندريه نشان داده است كه سه بار استنشاق كردن منجر به پاكي بيني از 
شود. در  اب ريوي، تب روماتيسمي و غيره ميهاي الته ميكروب خطرناك عامل بيماري

ها به يك دوم و در بار دوم به يك سوم كاهش  استنشاق و استنثار اول ميزان ميكروب
شوند و حداقل  ها از بيني خارج مي يابد و در پايان سومين استنشاق تمام ميكروب مي

كه شروع زمان ها پس از اين مرحله پنج ساعت است،  زمان الزم براي رشد و تكثير آن
 ].56؛ ص 1995ي بعدي و انجام وضوي مجدد است [سالم، مختار؛  فريضه
 .هاي مؤكد وضو است هاي تهيه شده از چوب اراك، از سنت زدن با شاخه مسواك -5

 متلوال أْن أشّق   أ« :اند فرموده  كند كه پيامبر اهللا روايت مي امام بخاري رحمه
كردم كه با هر  اگر به خاطر مشقت امتم نبود، امر مي« »و ندد ّك وض كألمرتهم بالّسوا

كدت « :است روايت كرده  اهللا از ابن مسعود ابن حبان رحمه». وضو مسواك نمايند
 من أراک  لرسول الأجت� 

ً
  من از درخت اراك مسواكي براي پيامبر خدا« »سواش

 كر�عتان �سوا« :كند يت ميروا  اهللا نيز از آن حضرت حميدي رحمه». كردم مي تهيه

_________________________ 
1- lysosyme 
2- antibicterriatic 
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ها مسواك زده  دو ركعت نماز كه شخص قبل از آن« »كأفضل من سبع  ر�عًة بال سوا
 ».باشد از هفتاد ركعت نماز بدون مسواك، برتر است

توان از چوب  در صورت عدم دسترسي به چوب اراك با توجه به احاديث وارده مي
ه بتواند ذرات ريز غذا را از البالي درخت خرما، زيتون و يا هر شيء زبر ديگري ك

 ها خارج كند، استفاده كرد. دندان
هاست (يعني از باال به طرف پايين و بر عكس)  ي مسواك زدن در عرض دندان شيوه

إ ا إستكتم « :اند فرموده  اهللا كه پيامبر به دليل حديث روايت شده توسط ابوداود رحمه
 ».به صورت عرضي مسواك بزنيدهرگاه مسواك زديد، « »فاستاكوا نرضاً 

 كه آلوده شود مستحب است.شستن مسواك قبل از به كار بردن آن و نيز هرگاه 
اهللا  فرو بردن مسواك به درون ظرف محتوي آب وضو آن چنان كه صميري رحمه

 ].55؛ ص 1فرموده، مكروه است [الشربيني؛ ج 
 مسواك زدن زبان به صورت طولي مستحب است [منبع پيشين].

استفاده از مسواك در هر وقتي مستحب است اما هنگام بيدار شدن از خواب و 
 هنگامي كه بوي دهان به هر علتي تغيير كرده باشد، مورد تأكيد شارع است.

؛ 1ها را خالل نمود [الشربيني؛ ج  چنين مستحب است كه قبل از مسواك زدن دندان هم
 ].54ص 

*** 
ها ارتباط مستقيم دارد؛  و بيني و ساير اندام پاكيزگي و سالمت دهان با سالمت گوش

 كنند. هاي دهان و دندان مانند پيوره به ساير اعضا سرايت مي بسياري از بيماري
ها به طور مستقيم در زيبايي، صحبت كردن، اعمال حياتي و سالمت شخص  دندان

و فضاي دهان  ها دخالت دارند. ماندن ذرات غذا و مواد گلوسيدي (قندها) در البالي دندان
 .است )Dental Plague(ها و تشكيل پالك دنداني  فرصت مناسبي براي رشد ميكروب
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هاي درون آن است كه بر  اي نرم و ژالتيني از رسوبات و باكتري پالك دنداني توده
روي ميناي دندان و مخاط دهان تشكيل شده و با شست و شوي كامل با مواد شيميايي 

گردد. حذف  ي مكانيكي (خالل، مسواك و نخ دندان) برطرف ميها مانند فلورايد و روش
ي فلورايد دو روش مهم  پالك دنداني و مقاوم كردن ميناي دندان در مقابل اسيد به وسيله

؛ ص 1375اهللا؛  روند [آذرگشب، اذن ها به شمار مي گيري از پوسيدگي دندان در پيش
186.[ 

ن بوده و باعث تسريع جريان خون در مسواك زدن ماساژ ماليمي براي مخاط نرم دها
ها تجزيه و تخمير ذرات  شود. سه دقيقه پس از مصرف مواد غذايي، ميكروب آن مي

دقيقه تمام مواد غذايي موجود در محيط  30تا  20ي غذا را شروع كرده، و پس از  مانده
ود ش ها متصاعد مي كنند و پس از دو ساعت بوي متعفن اين واكنش دهان را تخمير مي

 ].427؛ ص 1988[سالم، مختار؛ 
چوب اراك كه در روايات اسالمي براي مسواك زدن مورد تأكيد قرار گرفته است، 
داراي خواص منحصر به فردي است كه از نظر علوم شيمي و دندان پزشكي مورد آزمايش 

ترين مسواك براي حذف پالك دنداني و مقاوم نمودن ميناي  واقع شده و به عنوان عالي
دان معرفي شده است؛ در تحقيقاتي كه از سوي وزارت بهداشت كويت منتشر شده، اين دن

 ].578؛ ص 2000مطلب مورد تأييد قرار گرفته است [كنعان، احمد محمد؛ 
است، داراي الياف  (Salvadora Perssica)چوب درخت اراك كه اسم علمي آن 

تارهاي نازكي باز شده و  دقيقه استفاده به صورت 5تا  3باشد و پس از  سلولزي مي
 ].429؛ ص 1988ها را دارد [سالم، مختار؛  قابليت پاك كردن تمام فواصل بين دندان

تجارب حكما و دانشمندان طب سنتي نيز حاكي از آن است كه چوب درخت اراك 
 ].75؛ ص 1352بهترين چوب براي مسواك كردن است [بيروني، ابوريحان؛ 
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19Fتانن :عبارتند ازوب درخت اراك تركيبات شيميايي موجود در چ

20F، كلريد سديم1

2 ،
21Fبيكربنات سديم

22F، كلريد پتاسيم3

23F، فلورايد4

24Fآمين متيل هاي معطر، تري ، روغن5

، گوگرد، 6
25Fموسيالژ

 ].225؛ ص 1995(لعاب نباتي) و مواد ضد ميكروبي [سالم، مختار؛  7
26Fوجود مواد آنتي باكترياتيك

دهان  ها در در چوب اراك مانع رشد استرپتوكوك 8
]. 82؛ ص 1369كند [نوراني، مصطفي؛  ها جلوگيري مي شود و از اثرات تخريبي آن مي

ايد موجود در چوب اراك نقش بسيار مهمي در استحكام دندان دارد به اين ترتيب فلور
27Fكه در ساختمان هيدروكسي آپاتيت

9 Ca 10 (Po 4) 6 (OH) 2  به جايOH  فلورايد قرار
28Fل انحالل دي فلوروآپاتيتي غيرقاب گيرد و ماده مي

10 Ca 10 (Po 4) 6 F 2 شود؛  تشكيل مي
ها مقاومت كرده، دندان را از آسيب اسيد  ي مذكور در مقابل اسيد مترشحه از باكتري ماده

 ].230؛ ص 1995و سالم، مختار؛  1375كند [اصفهاني، محمد مهدي،  حفظ مي
شود كه به  ون در آن ميتانن موجود در چوب اراك باعث محكم شدن لثه و تحريك خ

ها و ضدعفوني  چنين تانن در زدودن ميكروب شود؛ هم شادابي رنگ لثه منتهي مياستحكام و 
 ].329؛ ص 1989؛ ها نقش مؤثري دارد [عمر، فاضل عبيد كردن محيط دهان و دندان

بنابر مطالب ذكر شده مسواك چوبي مورد تأكيد شارع نه تنها در پاك كردن محيط 
ها  رات مكانيكي مناسبي دارد بلكه از نظر تركيب مواد شيميايي در حفاظت دنداندهان تأثي

 كند. نياز مي مفيد بوده و استفاده كننده را از به كار بردن خمير دندان بي

_________________________ 
1- tannin 
2- sodium chloride 
3- sodium bicarbonate 
4- potassium chlorate 
5- fluoride 
6- three metal amin 
7- mucilage 
8- antibacteriatic 
9- hydroxyl apatite 
10- difuoru apatite 
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ها باشد و  حركت مسواك بنابر تجارب علمي جديد بايد از ريشه به طرف تاج دندان
هايي براي  باعث زخم شدن لثه و ايجاد حفره گاه نبايد به طور افقي مسواك زد؛ چون هيچ

 ها و ايجاد عفونت است. ساز رشد ميكروب شود كه زمينه ماندن غذا مي
هاي چوبي قبل از استفاده نه تنها در پاكيزگي آن مؤثر است بلكه در نرم  شستن مسواك

 ساختن الياف آن و ممانعت از ايجاد خراش در لثه تأثير زيادي دارد.
بان باعث پاك شدن پرزهاي چشايي شده و در برطرف نمودن بوي بد مسواك زدن ز

 دهان تأثير بسزايي خواهد داشت.
چه از  كه الزم است آنعلت استحباب مسواك بعد از بيداري از خواب اين است 

ها حاصل شده است،  ها در زمان استراحت در دهان و روي دندان تخمير و رشد ميكروب
ها فعل و انفعاالت  حيط دهان در آرامش بوده و ميكروبها م پاك گردد؛ زيرا ساعت

اند. يكي از داليل استحباب وضوي قبل از  شيميايي خود را در آن ساعات انجام داده
هاست زيرا با مسواك و مضمضه،  گيري از عمل تخريبي ميكروب خواب نيز پيش

و در نتيجه ايجاد ها  ها خارج شده و از فعاليت باكتري موادغذايي موجود در بين دندان
 شود. پالك دنداني جلوگيري مي

ها  چنين هنگامي كه بر اثر بيماري با نخوردن غذا بوي دهان بر اثر همان واكنش هم
ها  تغيير كرده است، با مسواك زدن و حذف پالك دنداني، بوي بد ناشي از فعاليت باكتري

 رود. نيز از بين مي
ر كامل از مستحبات وضو است و الزم به طو ها مسح كردن درون و برون گوش -6

هايي پاكيزه و آبي تازه به صورت مجزا از مسح سر انجام شود.  است كه اين كار با دست

ه يمسح برأسه و أ ن  أّن الب« :كند روايت مي ك اهللا از ابن عباس ترمذي رحمه
 ».ستهايش را مسح نموده ا سر و برون و درونِ گوش  پيامبر« »ظاهرهماو باردهما

*** 
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ي دريافت امواج صوتي و حفظ تعادل بدن را به  گوش اندام شنوايي است و وظيفه
آوري امواج صوتي، هدايت امواج به  ي گوش نيز سه عمل مهم جمع عهده دارد. الله

دهد؛ بنابراين رعايت پاكيزگي  مجراي شنوايي و تشخيص جهات صدا را انجام مي
ي گوش بلكه در انجام وظايف  كرد بهتر الله لهاي بيروني گوش نه تنها در عم قسمت

 هاي دروني آن مفيد و مؤثر خواهد بود. اندام
شست و شوي كامل بين انگشتان دست و پا (تخليل)  :پاكيزه نمودن بين انگشتان -7

هاي وضو  از سنت  اهللا از لقيط بن صبره ي ترمذي رحمه شده به دليل حديث روايت
 ].58؛ ص 1؛ ج 1376؛ است (الخن، مصطفي و زمالؤه

*** 
شكل ظاهري انگشتان دست و پا و نيز عدم جريان هوا در فضاي بين انگشتان پا و 

ي عرقي در آن نواحي، محيط مناسبي را براي ماندن و  چنين وجود تعداد زيادي غده هم
هاي مختلف فراهم آورده است؛ بنابراين الزم است روزانه به شست و  رشد ميكروب
ط مبادرت ورزيد تا از ايجاد بوهاي بد جلوگيري شود [حلم سرشت و شوي اين نقا

 ].48؛ ص 1371پيشه؛   دل

 كراهت خشك كردن اعضاي وضو -1-7-2
استفاده از حوله براي خشك كردن اعضاي شسته شده در وضو به دليل روايت امام 

اي  ولهح  براي پيامبر« »أت بمدديل فلم يمّسه  أنه« :مسلم و بخاري رحمهمااهللا
 ، مكروه است.»آوردند، ايشان از آن استفاده نكرد

*** 
هاي مختلف، اكسيژن محلول در آب  نظر از امكان آلودگي حوله به ميكروب صرف

هاي موجود در سطح  تواند تأثيرات مثبتي بر روي پوست داشته و بر ضد باكتري مي
 وضو اجتناب نمود. پوست اقدام نمايد؛ بنابراين بهتر است كه از خشك نمودن اعضاي
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 وضوهاي مستحب -1-7-3
چنين طهارت و وضو گرفتن بعد از عمل نزديكي به  وضو گرفتن قبل از غذا و هم

  شن« :دليل حديث روايت شده توسط امام مسلم و بخاري رحمهمااهللا مستحب است
أراد إ ا شن جدباً ف  و�ن ،ه للصالةو توضأ وضهو جدب غسل فرجه وإ ا أراد أن يدام و

هاي  هنگام جنابت، قبل از خواب اندام  پيامبر« »أن يأ�ل أو يدام توضأ وضو ه للصالة
گرفتند ـ وضو گرفته و  تناسلي خود را شسته و سپس ـ آن چنان كه براي نماز وضو مي

خواستند چيزي بخورند يا بخوابند،  اگر در هنگام جنابت مي  خوابيدند؛ آن حضرت مي
؛ با قياس بر اين حكم، براي زنان حايض يا نفسا نيز قبل از »ندگرفت وضوي كاملي مي

 ].63؛ ص 1خوابيدن و غذا خوردن، وضو گرفتن مستحب است [الشربيني؛ ج 
*** 

هاي محيطي قرار دارند، زير  وضو شستن اعضايي است كه همواره در معرض آلودگي
فرآيند طهارت از هايي است كه در  ها و تخم انگل ها نيز محل زندگي ميكروب ناخن

ها  اند. بنابراين شست و شوي دست جا جمع شده هاي روزانه آن نجاسات و ساير فعاليت
قبل از خوردن غذا كه مورد تأكيد كارشناسان بهداشت هم هست، با انجام وضو به شكل 

چنين انجام وضو پس از غذا خوردن كه در احاديث متعددي در  شود. هم كاملي انجام مي
ها و  ها و مواد غذايي روي دست وردن ذكر شده است، در زدودن چربيآداب غذا خ

ها،  و برطرف نمودن ذرات غذا از البالي دنداناطراف دهان و نيز شست و شوي دهان 
 بسيار مؤثر است.

ها و  انجام اعمال طهارت و وضو پس از عمل نزديكي نيز در زايل نمودن ميكروب
سلي شريك جنسي شخص را آلوده كرده باشند، هايي كه ممكن است از آلت تنا عفونت

 مفيد واقع خواهد شد.
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و نفسا قبل از خوابيدن و غذا خوردن طهارت و وضو گرفتن براي زنان حايض 
هاي مختلف  حكمي بهداشتي و در خور توجه است كه از ابتالي اين اشخاص به بيماري

 كند. جلوگيري مي

 مبطالت وضو -1-7-4
لمس كردن  -2خروج هر چيزي از مقعد و آلت تناسلي  -1 :مبطالت وضو عبارتند از

خواب، مستي و يا هر عامل ديگري كه باعث  -3آلت تناسلي و مقعد با كف دست 
 .تماس بين پوست مرد و زن (غير از محارم) -4شود  هوشي مي بي

*** 
شوند ولي هر كدام از  اگرچه پاكي بدن و لباس شروط مقدماتي عبادات محسوب مي

انواعي از اي براي پاكي و طهارت مجدد است. اما احتمال  ي وضو، بهانه كننده باطل موارد
اي كه  آلودگي در موارد فوق همواره وجود دارد. خروج مدفوع، ادرار و گازهاي روده

ي رشد و تكثير بسياري از موجودات مضر هستند، ناقض  ها و زمينه منبع انواع ميكروب
 شود. به طهارت مجدد مي وضو به حساب آمده، شخص ملزم

هاي خروج مواد مذكور هستند در معرض انواع  آلت تناسلي و مقعد نيز كه محل
ها وجود دارد؛ بنابراين لمس اين  آن  ها قرار دارند و همواره احتمال آلودگي ميكروب

ها با كف دست كه همواره در برخورد و تماس با موادغذايي است، ناقض وضو بوده  اندام
 ناپذير است. ها از ضروريات اجتناب به پاكي مجدد بعد از تماس با اين قسمتو نياز 

ها شخص  توان گفت كه چون در اين حالت هوشي، مي ي خواب و مستي و بي درباره
دهد، لذا احتمال  هاي مختلفي از بدن را از دست مي هاي قسمت كنترل ارادي ماهيچه

وجود دارد؛ بنابراين الزم است كه  خروج قطرات ادرار، گازهاي روده و مواد دفعي
 شخص مجدداً اقدام به طهارت و وضو نمايد.
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 دفع شك و عمل به يقين -1-7-5
در هنگام شك و ترديد از صحت يا باطل بودن وضو، بايد به يقين عمل كرد و نبايد 

 »ليقني ال يزول بالشکا«ي  به شك عارضي توجه داشت؛ زيرا عمل به يقين طبق قاعده

 تر است و شك مبناي صحيحي ندارد. به واقعيت نزديك» رود ا شك از بين نمييقين ب«
*** 

پزشكي معاصر براي توصيف تكرار افراطي و  در روان )obsession(اصطالح وسواس 
 رود و انواع مختلفي دارد. ي افكار و اعمال به كار مي بدون اراده

رد و مظاهر آن در شك و ي افراد بشر وجود دا اي در همه  وسواس فكري تا اندازه
شود [شاملو،  خوابي ديده مي ترديد، عدم قدرت در تمركز فكري، فراموشي و گاهي كم

 ].257؛ ص 1366سعيد؛ 
هاي رفتار درماني معالجه  ي شيوه به وسيله% بيماران مبتال به وسواس 80بيشتر از 

 شوند. مي
 :استشده  هاي رفتار درماني زير استفاده در حكم فوق تركيبي از شيوه

 .يا روبرو شدن بيمار با فكر يا شيئ مورد حساسيت )Exposure(مواجه  -1
كه در اثر برخورد طوالني با عمل مورد وسواس حاصل  )Habituation(خوگيري  -2

 شود. مي

كه عبارت است از عدم توجه فرد  )Response prevention(جلوگيري از پاسخ  -3
 .به افكار وسواسي

كم كردن شدت وسواس  :)Systematic Disensitization(زدايي منظم  حساسيت -4
ي تلقين و سپس به تدريج در معرض مورد  طي مراحل با ايجاد آرامش به وسيله
 ].35-39؛ ص 1368 ؛وسواس قرار دادن [احمدي، جمشيد
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 غسل -1-8
خروج مني  -2مرگ  -1 :موجبات غسل كه مشترك بين زن و مرد هستند، عبارتند از

 .دخول حشفه -3
 .زايمان -3نفاس  -2حيض  -1 :بات غسل مختص زنان عبارتند ازموج

و اين حكم  ،دليل وجوب غسل ميت، اخبار صحيح و اجماع علما در اين باره است
 شود. ي مسلمان غير شهيد اجرا مي درباره

 ي وجوب غسل بر حايض آيهدليل 

ْ فَ ﴿ ۡا ُ يِض ِ�  ٱلّنَِس  ءَ  �ۡ�َ�ِل ِِ  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾ٱلَۡم

 ».گيري نماييد تري با) زنان كنارهبس ر حالت قاعدگي از (همپس د«
ت أبي به فاطمه بن اهللا است كه پيامبر توسط امام بخاري رحمهو حديث روايت شده 

 ندك غتس�� ا أدبرت فاالصالة و عإ ا أقبلت اريضة فد« :عنها فرمودند اهللا يش رضيحب
نماز را ترك كن و اگر تمام شد، از آن شروع شد، ات  هرگاه عادت ماهيانه« »ص�اّلم و

 ».خون خود را بشوي و نماز بخوان
شود و  ي حيض است موجب غسل مي نفاس هم به اين دليل كه خون جمع شده
 والدت نيز در واقع خروج مني منعقد شده است.

  :ي با استناد به آيه

ْۚ �َ ُكنُتۡم ُجُنٗب  فَ ﴿ ّهُروا ّّ  ].٦ة: املائد[ ﴾�
 ».ب بوديد، خود را بشوييداگر جنو «

ن ـ اگر چه بدون فرج زجنابت موجب غسل است و عمل نزديكي با ورود حشفه به 
روايت   اهللا از پيامبر شود؛ امام مسلم رحمه خروج مني هم باشد ـ موجب غسل مي

ها به هم  گاه هرگاه ختنه« »�ْل �ْن لم ياق  التانتان فقد وجب الغسل وإ ا « :كرده است
 ».شود، اگر چه مني هم خارج نشود ورد كردند، غسل واجب ميبرخ
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اااُ  « :اند فرموده  اهللا كه پيامبر به دليل حديث روايت شده توسط امام مسلم رحمه
؛ خروج مني موجب »شود خارج» از بدن«شود كه مني  غسل هنگامي واجب مي« »من ااا 

29Fشود غسل مي

1. 
*** 

شاره شود كه مقررات جنابت مؤثرترين وسيله در قبل از ذكر هر مطلبي الزم است ا
ترين خاصيت غسل تأمين سالمت  هاي جنسي است. مهم گيري از افراط در فعاليت پيش

هاي مرده، چربي زايد، امالح و گرد و غبار صورت  پوست است كه با زدودن سلول
 ].129؛ ص 1374گيرد [دياب و قرقوز؛  مي

% 2ست كه تمام سطح بدن را پوشانيده و پوست پوششي به وسعت دو متر مربع ا
دهد. پوست يك سوم خون جاري بدن را در خود دارد و رنگ آن  تنفس بدن را انجام مي

ي سالمت بدن است زيرا رژيم غذايي نامناسب، بدي گوارش و وجود مواد  دهنده نشان
 :سمي در بدن در رنگ پوست مؤثر است. پوست وظايف زير را به عهده دارد

 .و ثابت نگاه داشتن دماي بدنكنترل  -1
 .دفع مواد زايد و سمي از قبيل اوره و امالح -2
 .جلوگيري از تبخير آب و خروج خون و لنف -3
 .اكسيدكربن جذب مقداري اكسيژن و دفع دي -4
 .ها به عنوان اولين سد دفاعي بدن جلوگيري از ورود ميكروب -5
 .Dي ماوراي بنفش براي سنتز ويتامين  جذب اشعه -6
 حسي لمس، حرارت، برودت، فشار و درد در پوست وجود دارند.هاي  گيرنده -7

ي دفع مواد سمي و حفظ  غدد عرقي كه در تمام سطح پوست وجود دارند وظيفه
طبيعي كند؛ به طور  تعادل گرماي بدن را به عهده دارند و در هنگام فعاليت، عرق توليد مي

 ].433؛ ص 1؛ ج 1375؛ ليتر در روز است [گايتون، آرتور ميلي 100حجم عرق حدود 
_________________________ 

 بيان غسل ميت و فوايد آن در مبحث احكام تجهيز ميت ذكر خواهد شد. -1
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هاي موجود در  بو است ولي فعاليت باكتري رسد، بي وقتي كه عرق به سطح پوست مي
هاي چربي موجود در آن شده و آن را به  سطح پوست باعث شكسته شدن مولكول

كند؛ بنابراين استحمام مؤثرترين شيوه براي پاكيزگي و حفظ  اي بدبو تبديل مي ماده
 ].331؛ ص 1988لم، مختار؛ سالمت پوست است [سا

ها  فرايند خروج مني از بدن با تعرق شديد همراه بوده و به رخوت و سستي تمام اندام
ها و نسوج به صورت  شود. به طور كلي اختالالت مقدماتي سلول منتهي مي
هاي بدن به  هاي بيولوژيكي و ميكروبي و اختالالت مقدماتي اعضا و دستگاه مسموميت

ها  باالخره منجر به يك سلسله عوارض و بيماري ستي و شبه فلجي،صورت ضعف و س
 ي طب جديد هم خارج است. ها از عهده گيري از آن گردد كه پيش مي

هاي خفيفي است كه از طريق تحريك سلسله اعصاب خودكار  غسل از جمله شوك
30Fبدن (سمپاتيك

31Fو به طور انعكاسي پاراسمپاتيك 1

يت ت فعال) منجر به تحريك و تقوي2
 گردد. قدرت حياتي بدن مي عمومي و در نتيجه ازدياد

ضعف شديد و رخوت عمومي بدن پس از خروج مني از جمله مواردي است كه فقط با 
 ].140-145تاريخ؛ ص  شود [صبور اردوبادي، احمد؛ بي شست و شوي بدن رفع مي

 اهميت غسل پس از عادت ماهيانه و نفاس هنگامي مشخص شد كه دانشمندان در
هاي مختلف بدن و تفاوت اسيدي يا  ي بيوشيمي در خصوص محيط سلولي بافت رشته

اليت عهاي بدن براي ف ها مسايلي را كشف كردند؛ بافت آن محيط PHي  قليايي و درجه
ها و مبارزه با سموم مختلف نيازمند محيط  طبيعي خود و جلوگيري از رشد ميكروب

عنوان مثال بافت كليوي نيازمند محيطي با  اسيدي يا بازي مناسب و مشخص هستند؛ به
بافت كليوي، به محيطي قليايي باعث رسوب  PHي اسيدي مشخصي است و تغيير  درجه

 شود. ها مي امالح و رشد ميكروب

_________________________ 
1- Symphathicus 
2- Parasymphathicus 
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ها در آن محيط  اسيدي بوده و از رشد ميكروب 4تا  PH 5/3ترشحات واژن با 
 ].1494؛ ص 2؛ ج 1375كند [گايتون، آرتور؛  جلوگيري مي

 PHريزي عادت ماهيانه و زايمان محيط مهبل قليايي شده و اين تغيير  در مدت خون
ها فراهم آورده است؛ بنابراين غسل و شست و  محيط مناسبي را براي رشد ميكروب

آلود و قليايي مهبل بوده و زمينه  شوي مهبل عامل بسيار مهمي در پاك كردن محيط خون
آورد [سالم،   هاي مفيد در آن محيط فراهم مي باكتريرا براي ترشحات اسيدي و رشد 

 ].132؛ ص 1995مختار؛ 

 كيفيت انجام غسل -1-8-1
در غسل واجب است تمام بدن (مو و پوست) كامالً شسته شود؛ اگر چه موها پر 

 پشت باشند.
ها و نجاسات را پاك كرده  ترين نوع غسل، غسلي است كه شخص ابتدا آلودگي كامل

ها، زير  رفت و وضو بگيرد؛ سپس تمام چين و چروك بدن اعم از گوشسپس طهارت گ
بغل، ناف و غيره را شست و شو داده و بيخ موها را به طور كامل بشويد؛ سپس طرف 

 راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد.
سنت است كه شخص بر روي بدن خود دست كشيده و آن را ماساژ دهد به دليل اين 

چنين مستحب است كه عمل شست و شو  اند. هم واجب دانسته اي اين عمل را كه عده
 سه بار تكرار شود.

اي  مستحب است كه بعد از غسل حيض و نفاس، زنان مقداري مشك را بر روي پنبه
 هاي فرج خود قرار دهند. قرار داده و در ميان لب

*** 
شد، از هاي مختلفي كه در باب نجاست ذكر خواهند  توجه اسالم به زدودن آلودگي

نظر بهداشتي بسيار در خور بررسي و توجه است؛ بنابراين كسي كه بر روي بدنش 
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نجاستي قرار دارد و غسل هم بر او، واجب است بايد ابتدا نجاست را پاك نموده، سپس 
 غسل كند.
هايي از بدن كه پوشيده از مو است، محيط مساعدي براي رشد انواع  قسمت
هاي عانه، بدن و مو) است؛ بنابراين شست  شپش (شپشهاي مختلف  ها و گونه ميكروب

هاي بدن اعم از پوست و مو و به ويژه نقاط داراي چين و چروك  و شوي تمام قسمت
 در بهداشت فردي تأثير زيادي دارد.

مالش دادن بدن با دست يا وسايل ديگري مانند ليف در زدودن سطوح چربي و 
 پوستي كمك خواهد كرد. ها اهميت زيادي دارد و به تنفس آلودگي

در حديثي آن را   استفاده از مواد خوش بوي طبيعي از جمله مشك كه پيامبر
ترين عطرها ناميده است، در پاك كردن محيط بيروني فرج و نيز برطرف نمودن بوي  پاك

 بد خون تأثير زيادي دارد.

 نجاست -1-9
از آن متنفر است و غير از نجاست به معني پليدي، آلودگي و چيزهايي است كه انسان 

 شود. هاي شرعي مانع صحت نماز و طواف مي رخصت

 :اقسام نجاست
گرچه در فقه اسالمي تمام مخدراتي كه  انواع مسكرات مايع نجس هستند؛ 1-9-1

برند حرام هستند ولي به دليل جامد بودن نجس نيستند  انسان را به حالت خلسه مي
 :ي زير است حكم آيه ]؛ دليل اين77؛ ص 1[الشربيني؛ ج 

َه ﴿ ُّ
َ
� � ِينَ  َٓ َّ ۡ اْ ِِّ�َم   ٱ ََ ُب وَ  ٱلَۡمۡيِ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُن ن

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
 ].٩٠ة: املائد[ ﴾رِۡجٞس  ٱۡ�

آزمايي  خوارگي، قماربازي، بتان و تيرها (و ساير وسايلي كه براي بخت اي مؤمنان! مي«
 ».روند) پليدند به كار مي

*** 
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ه به مضرات مسلّم و قطعي كه امروزه علوم مختلف تغذيه و پزشكي در با توج
مورد بحث قرار » كتاب األشربه«اند و در  خصوص مصرف مشروبات الكلي بيان كرده

حكم به نجاست و پليد خواندن مشروبات الكلي به علت نهي شديد خواهد گرفت؛ 
لباس و س و برخورد بدن، ترين تما شارع از مصرف اين مواد است، تا جاي كه با كوچك

ها اقدام  كنند و الزم است به شست و شوي آن محل عبادت مسلمان را آلوده و نجس مي
 شود.
اهللا از  به دليل حديث روايت شده توسط امام مسلم رحمه ؛نجس است سگ -1-9-2

 »ن بالّتاِب ولا فيه الكب أْن يغسله سبَع مراٍت أواله نا  أحد�م إ اإرهور « : پيامبر
هرگاه سگ ظرف يكي از شما را ليسيد، براي پاك كردنش، آن را هفت بار بشويد، اولين «

 ».بار با خاك شسته شود
*** 

ها جايز دانسته است  اسالم استفاده از سگ را در شكار و نگهباني منازل، مزارع و گله
اعمال داشته باره  ها و مقرراتي در اين اما به دليل آلودگي و نجاست اين حيوان، ممنوعيت

 است.
سازد  هاي مختلفي را به انسان منتقل مي زا، بيماري سگ به عنوان ميزبان عوامل بيماري

32Fهاي مشترك ميان انسان و حيوان (زيونوزها) ها را تحت عنوان بيماري كه آن

شناسند؛  مي 1
شود، بيماري  ي سگ به انسان منتقل مي هايي كه به وسيله ترين بيماري يكي از خطرناك

33Fاكينوكوكوزيس يا هيداتيد

است؛ اين بيماري در مناطق مختلف جهان شايع است و  2
ها ميزبان  ها چهارپايان اهلي هستند؛ سگ سانان به ويژه سگ ميزبانان واسطه در انتقال آن

34Fنهايي هستند و كرم نواري شكل اكينوكوك

خواران زندگي  ي اين گوشت در روده 3
مدفوع خارج شده و با آلوده كردن محيط ممكن است هاي اين كرم از راه  كند؛ تخم مي

_________________________ 
1- Zoonosis 
2- echinococcosis - hydatid 
3- echinococcus 
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توسط حيوانات ديگري مانند گوسفند، گاو، خوك و گاهي انسان خورده شود؛ الروهايي 
ي ميزبان عبور كرده و در تمام بدن  ي روده آيند از ديواره وجود ميها به  كه از اين تخم

هاي ديگر هم ممكن  ، اما اندامشود شوند؛ در انسان به طور عمده كبد گرفتار مي منتشر مي
ها نيز دچار آسيب  است مورد حمله قرار گيرند؛ مثالً با عفونت دستگاه ادراري، كليه

 ].506-507؛ ص 1371شوند [تاناگو، اميل و همكاران؛  مي
چسپد و برحسب  هاي كرم نواري مولد بيماري هيداتيد به موهاي سگ مي تخم

شود و عقيده بر اين  ها بلعيده مي ي آن بيشتر به وسيلهها با سگ،  تصادف بر اثر تماس بچه
هاي انساني در اين بيماري ريشه در دوران طفوليت دارد [صبور  است كه بيشتر آلودگي

 ].64؛ ص 1364اردوبادي، احمد؛ 
كند و از طريق ترشحات  عامل بيماري هيداتيد در نقاط مختلف بدن سگ زندگي مي

؛ 1995شود [سالم، مختار؛  با ظروف به انسان منتقل مي بيني يا بزاق و تماس دهان سگ
 ].73ص 

ي  هاي مشترك بين انسان و حيوان است كه به وسيله هاري نيز يكي ديگر از بيماري
شود؛  خوار مانند سگ، گرگ و شغال به انسان منتقل مي گزش جانوران خون گرم گوشت

مركزي را مورد حمله قرار  دستگاه اعصاب هاين بيماري ويروسيِ حاد و به شدت كشند
 ].268؛ ص 4؛ ج 1376وك؛  دهد [پارك، جي مي

 :ي به دليل آيه نجس هستند. خوك و گراز -1-9-3

َۡم ِخ�ِ�رٖ فَِِنّهُ ﴿
ََ ۡو 
َ
 ].145األنعام: [ ﴾رِۡجٌس  ۥأ

 ».و گوشت خوك ناپاك است«
*** 

ل ملل المث راني ضرب خوك آن چنان حيوان پليدي است كه در پرخوري و شهوت
كند و گوشت و چربي  مختلف شده است. اين حيوان از نجاسات و مدفوع خود تغذيه مي

 ها آلوده است. ها و انگل آن به انواع مختلفي از ميكروب
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اين حيوان در هنگام تولد دو كيلوگرم وزن دارد اما به جهت ترشح زياد هورمون رشد 
)Growth Hormone( 35هاي جنسي و هورمونF

كيلوگرم  100روز وزنش به  200در مدت  1
 ].442؛ ص 2000رسد [كنعان، احمد محمد؛  مي

هاي جنسي، زياد  هاي نر و ماده به دليل مقدار زياد هورمون فعاليت جنسي در خوك
شوند و در گوشت اين حيوان نيز به وفور  ها در چربي خوك حل مي است و اين هورمون

اعث تشديد فعاليت جنسي در وجود دارند؛ بنابراين مصرف گوشت و چربي خوك ب
 بندوباري جنسي را به دنبال دارد. كنندگان شده و بي مصرف

36Fمقدار زياد كلسترول

37Fدر چربي خوك و اسيداوريك 2

فراوان در گوشت آن در ابتال به  3
هاي قلبي تأثير زيادي دارد؛ آمارها  هاي تصلب شرايين، دردهاي مفصلي و ناراحتي بيماري

مبتاليان به تصلب شرايين و دردهاي سينه در كشورهاي اروپايي دهد كه تعداد  نشان مي
ها در كشورهاي اسالمي است [عمر، فاضل عبيد؛  پنج برابر تعداد مبتاليان به اين بيماري

 ].135-133؛ ص 1989
38Fچون آسكاريس هاي خطرناكي هم انگل

39F، باالنتيديوم4

40F، تنياسوليوم5

41F، تريشين6

42F، آميبياز7

8 
43Fو شبه باد سرخ

و  146؛ ص 1374شوند [دياب و قرقوز؛  ق خوك منتقل مياز طري 9
147.[ 

، )A (Ifluenza Aآنفلونزا نوع  :شوند هايي كه از طريق خوك به انسان منتقل مي بيماري
، تب )Myocarditis(ي قلب  ، التهاب عضله)Aphtha(، آفت )Stomatitis(التهاب دهان 

؛ لپتوسپيروز )Salmonellosis(نلوز ، سالمو)Anthrax(زخم  ، سياه)Brucellosis(مالت 

_________________________ 
1- gonadotrophins 
2- cholesterol 
3- uric acid 
4- ascaris 
5- balantidium 
6- taenia solium 
7- trichina 
8- amebiasis 
9- Eryoeloid 
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)Ieptospirosis( و كرم كدوي خوكي ،)Taenea Solium(  ؛ 2000[كنعان، احمد محمد؛
 ].442ص 
ها با حيوان  چه كه از آميزش سگ و خوك و يا آميزش هر كدام از آن آن -1-9-4

 پاكي متولد شود نجس است.
*** 

چه كه از  خوك بيان شد، آنبا استناد به مطالبي كه در خصوص نجاست سگ و 
ها با حيوان پاكي متولد شود، نجس است؛ زيرا  آميزش آن دو يا آميزش هر كدام از آن

ها منتقل شده و  هاي آن هاي موجود در اعضاي مختلف اين حيوانات به بچه آلودگي
 هاي مختلف را در بدن دارند. انگل

لَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ ي ل آيهغير از آدمي، ماهي و ملخ به دلي انواع مردار -1-9-5 ََ

نجس هستند، اما » بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار« ].٣ة: املائد[ ﴾ٱلَۡمۡيَتةُ 

ما « ].70اإلرساء: [ ﴾وَولََقۡد َكّرۡمَن  بَِ�  َءاَدمَ ﴿ ي مستثني كردن انسان به دليل آيه

ََ ٱلۡمُ ِِّ�َم  ﴿ ي است و در آيه» آدميزادگان را گرامي داشتيم  ].٢٨ة: التوب[ ﴾َ�َٞس  ۡ�ُِ�ۡ
هاي فاسد  نجاست عقيدتي آنان و دورگيري مسلمانان از عقيده» گمان مشركان پليدند بي«

 ].299؛ ص 6تاريخ؛ ج  آنان موردنظر است [القرطبي، محمد بن احمد؛ بي

اُحلّت لنا ميتتان « :علت استثنا كردن ماهي و ملخ نيز اجماع علما و احاديث زير  است

ا امليتتان فاحلوت وو مان فالكبد والطحالاجلراد ودمان، فأمّ دو نوع مردار و دو گونه « »أما الدّ

خون براي ما حالل است، آن دو مردار، ماهي و ملخ و آن دو نوع خون جگر و طحال 

آب آن (دريا) پاك است و مردارش هم حالل « »احللّ ميتتهو ،هو الطهور ماؤه«و » هستند

 ».است
*** 
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مردار به علت مسموميت، پيري، بيماري، خفگي و يا هر علت ديگري تلف  حيوان
مختلف در آن به هاي  هاي مختلف بدنش لخته بسته و ميكروب شده باشد، خون در بافت

ي شكمي شده و  اي وارد حفره هاي روده شوند؛ از طرف ديگر ميكروب سرعت تكثير مي
 ].117؛ ص 1370 بخشند [ويلسون، آندرو؛ فساد گوشت را تسريع مي

شوند  ها مي ها مبتال شده و باعث مرگ آن هايي كه حيوانات به آن بسياري از بيماري
هاي مشترك بين انسان و حيوانات (زيونوزها) هستند و استفاده از گوشت  جزو بيماري

هاي سل  شود؛ بيماري ها مي هاي باعث ابتالي انسان به آن حيوانات مبتال به اين بيماري
(Tuderculosis)زخم  ، سياه(Anthrox) سالمونال ،(Salmenoella) التهاب ريوي و ،

هاي مشترك هستند. خوردن گوشت مردار  هايي از اين بيماري مسموميت غذايي نمونه
عالوه بر مشكالت هضم، اسهال، استفراغ و مسموميت غذايي شديد به دنبال دارد و بيشتر 

؛ 1988شود [سالم، مختار؛  به انسان منتقل مينوع بيماري از طريق گوشت مردار  100از 
 ].314-308ص 

لَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ ي به دليل آيه خون -1-9-6 مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ ََ َّ بر شما حرام است « ﴾ٱ

آن خون را (از بدن و « »صّ� ند ِ اّلم و غس�ا«(خوردن) مردار و خون و حديث 
 ذكر شد، نجس است.كه در بحث غسل » لباست) بشوي و نماز بخوان

چه كه در نجاست خون، موردنظر شارع است، خون جاري است به دليل، قيد  آن
ي انعام؛ بنابراين طحال و جگر پاك بوده و قابل استفاده  سوره 145ي  در آيه» مسفوح«

اهللا به صراحت اين مطلب ذكر  هستند و در حديث روايت شده توسط ابن ماجه رحمه
أما المان فالكبد ميتتان ودمان، فأما اايتتان فاروت والراد، وأحلّت لا « :است  شده
دو نوع مردار و دو گونه خون براي ما حالل است، آن دو مردار ماهي و ملخ « »الطحالو

 ».و آن دو نوع خون جگر و طحال هستند
*** 
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%) است. قسمت 45هاي خوني ( %) و سلول55خون تركيبي از مايعي بنام پالسما (
باشد  هاي سفيد مي هاي قرمز است و مقدار كمي نيز گلبول هاي خوني گلبول لولاعظم س

هاي ديگر به نام پالكت در خون وجود دارد. وظايف اصلي  و درصد بسيار كمي از سلول
خون انتقال گازهاي تنفسي، موادغذايي و مواد زايد و سمي حاصل از متابوليسم بدن 

 ].13تاريخ؛ ص  باشد [جواهري، حسن؛ بي مي
خون با داشتن موادغذايي، محيط مناسبي براي رشد و تكثير بسياري از  ،بنابراين

ها  هاي باكتريولوژي از خون براي كشت انواع باكتري  باشد و در آزمايشگاه ها مي ميكروب
 شود. ها استفاده مي ي آن جهت مطالعه

ه به حديث با توج  حكم به نجاست خون و اجماع علما در تحريم خريد و فروش آن
خداوند هرگاه (خوردن) چيزي را حرام « »ّن ال تعال إ ا حّرم شیئاً حّرم ثمدهإ«صحيح 

هاي مختلف علوم پزشكي به اين  چنين نياز رشته و هم» كند كند، بهاي آن را نيز حرام مي
چنين در  هايي چون تاالسمي و هموفيلي و هم ي حياتي و كاربرد آن در درمان بيماري ماده

 مال جراحي، بسيار در خور توجه و تحسين است.اع
ي  وظيفههاي بدن،  ها و سلول ي مهم رساندن موادغذايي به بافت خون عالوه بر وظيفه

ها و  ها (متابوليسم) را به كليه انتقال مواد زايد و سمي حاصل از سوخت و ساز سلول
44Fها برعهده دارد. بنابراين موادي سمي مانند اوره شش

46F، كراتينين45F2ك، اسيداوري1

و گاز دي  3
47Fاكسيدكربن

 ].309؛ ص 1988در خون وجود دارد [سالم، مختار؛  4
48Fوجود هموگلوبين

49Fدر خون و فيبرين 5

شوند  در خون لخته شده كه به سختي هضم مي 6
شود،  ها جذب مي چنين آهن آلي كه به نسبت آهن غير آلي به كندي از طريق روده و هم

_________________________ 
1- urea 
2- uric acid 
3- Keratinin 
4- Carboin dioxide 
5- hemoglobin 
6- fibrin 
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ندارد [دياب و كنند، خون براي انسان ارزش غذايي  داليل محكمي هستند كه ثابت مي
 ].144؛ ص 1374قرقوز؛ 

50Fها، گليكوژن ها، ويتامين جگر و طحال كه غني از موادغذايي مهمي چون پروتيين

و  1
 ].131؛ ص 1989آهن هستند، برخالف خون قابل استفاده هستند [عمر، فاضل عبيد؛ 

 خونابه و چرك نجس هستند. -1-9-7
*** 

51Fها هاي سفيد به نام نوتروفيل كه نوعي از گلبول هنگامي

52Fو ماكروفاژها 2

مقادير زياد  3
53Fهاي نكروتيك ها و بافت باكتري

54Fشده) را فاگوسيته (تخريب 4

ها و  كنند، تمام نوتروفيل مي 5
روند؛ بعد از چند روز غالباً در  تعداد زيادي از ماكروفاژها در اين جدال از بين مي

ي  مرده، ماكروفاژها يها اي مختلف از بافت نكروتيك، نوتروفيله هاي ملتهب نسبت بافت
شود  ناميده مي (pus)آيد، كه چنين مخلوطي چرك  مرده و مايع بين بافتي به وجود مي

]؛ بنابراين وجود اين مواد (بافت نكروتيك و مواد 675؛ ص 1؛ ج 1375[گايتون، آرتور؛ 
 باشد. اي بر نجاست چرك و خونابه مي كننده ها) خود دليل قانع سمي حاصل از باكتري

نجس است ولي اگر غذا بدون تغيير قبل از رسيدن به معده به دهان  استفراغ -1-9-8
 بازگردد پاك است.

آب دهن خارج شده از دهان هنگام خواب پاك است، مگر در حالتي كه زرد رنگ و 
 بدبو باشد كه در اين صورت نجس است.

*** 
ي  ي خورده شده و ترشحات حاصل از غدد موجود در لولهاستفراغ شامل موادغذاي

55Fگوارشي از قبيل اسيدها مانند اسيد كلريدريك

56Fمعده و قلياها مانند بيكربنات 6

مترشحه از  1

_________________________ 
1- glycogen 
2- Neutrophils 
3- macrophage 
4- Necrotic 
5- Phagocyte 
6- Chloridric acid 
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چنين در مجراي گوارشي بسياري از  باشد. هم هاي مختلف مي دوازده و بسياري از آنزيم
57Fهاي فلورنرمال باكتري

ند؛ بنابراين تركيب مواد مذكور و ها وجود دار كليفرممانند  2
ها با موادغذايي باعث به هم ريختن و تغيير شيميايي مواد موجود در غذا شده، چه  باكتري

كننده براي حكم به  بسا موادي بسازند كه براي بدن مضر باشند؛ اين خود دليلي قانع
يرات شيميايي به نجاست استفراغ است. اما اگر موادغذايي پيش از ورود به معده بدون تغي

ي موجود در غذا به  % نشاسته5% تا 3و فقط  ،دهان باز گردد فاقد مواد مذكور است
]؛ بنابراين به 1230؛ ص 2؛ ج 1375ي بزاق هيدروليز شده است [گايتون، آرتور؛  وسيله

 شود. پاكي آن حكم مي
58Fشود كه شامل مايع لزجي (موكوس) هاي دهاني توليد مي آب دهان توسط غده

است،  3
هاي زير زباني، تحت فكي و بناگوشي كه محتوي  اما اگر با بزاق مترشحه از غده

59Fهاي آميالز آنزيم

60Fي نشاسته) و ليزوزيم كننده (هضم 4

هاي پتاسيم و بيكربنات است،  و يون 5
هاي اطراف دندان مؤثر شده و بدبو و  تركيب شود، در هضم ذرات غذايي باكتري

 ].1206؛ ص 2؛ ج 1375ور؛ شود [گايتون، آرت زردرنگ مي
به دليل حديث روايت شده توسط امام  ،نجس است تمامي حيواناتمدفوع  -1-9-9

يه بثالثة الغا ط، فأمر� أْن نت  أت اّلب« : اهللا از عبداهللا بن مسعود بخاري رحمه
قمست الالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيه بها، فأخذ اأحجار، فوجدت حجررن و

خواست كه قضاي حاجت نمايد،   پيامبر« »هذا ر�ٌس «   و أل  الروثة وقالارجررن 
به من امر فرمود كه سه سنگ برايش بيابم، من دو سنگ يافتم و جستجوي سومين سنگ 

                                                                                                                                                      
1- Bicarbonate 
2- Normal Fluor 
3- Mucus 
4- Amylase 
5- Lysosyme 
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ها را  سنگ  اي برداشتم و آن را نزد ايشان بردم، پيامبر شده نتيجه ماند، سرگين خشك بي
 ».اين نجس است :دگرفت و سرگين را پرت كرد و فرمو

*** 
% 30مدفوع در حالت عادي از حدود سه چهارم آب و يك چهارم مواد جامد شامل 

% مواد 30% پروتيين و 3تا  2% مواد معدني، 20تا  10% چربي، 20تا  10هاي مرده،  باكتري
؛ 1375هاي گوارشي تشكيل شده است [گايتون، آرتور؛  غيرقابل جذب غذا و اجزاي شيره

 هاست. ]؛ بنابراين محيط مساعدي براي رشد و تكثير انواع ميكروب1244؛ ص 2ج 
نوع مختلف  400تا  300ي بزرگ انسان ميلياردها ميكروب از  به طور طبيعي در روده

ها  كنند و هر بار تعداد زيادي از آن زا و بعضي مفيد هستند، زندگي مي كه برخي بيماري
 ].6؛ ص 1366اردوبادي، احمد؛  شوند [صبور همراه مدفوع از بدن خارج مي

توان گفت  جا كه مي ها نقش بسيار مهمي دارد تا آن مدفوع در انتقال بيماري ،بنابراين
-Faecal)هاي منتقله از طريق مدفوع  ي انتقال بيماري ي اصلي در زنجيره كه مدفوع حلقه

borne Inflections) اند ها دو نوع دهد؛ اين بيماري را تشكيل مي: 
61Fهاي باكتريايي مانند تيفوييد يبيمار -1

62F، پاراتيفوييد1

63F، اسهال خوني، گاستروانتريت2

3 ،
64Fوبا، ديسانتري باسيلي

 و غيره. 4
65Fهاي ويروسي مانند هپاتيت بيماري -2

 ].53؛ص 1375اهللا؛  و فلج اطفال [آذرگشب، اذن 5
اهللا در دستور  به دليل روايت مسلم و بخاري رحمهما نجس است. ادرار -1-9-10
چنين حديث روايت  نشين در مسجد و هم به ريختن آب بر ادرار اعرابي باديه  پيامبر

 ديدند و پيامبر هاي دو قبري كه عذاب مي ي مرده اهللا درباره شده توسط امام مسلم رحمه

_________________________ 
1- Typhoid 
2- paratyphoid 
3- Gastroenteritis 
4- Bacillary desntery 
5- Hepatitis 
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ها خود را از  يكي از آن« »هما فنن ال�ست�ه من اسولِ أما أحد« :ها فرمود درباره يكي از آن
 ».كرد ل پاكيزه نميار به طور كامادر

*** 
66Fهاي زايد متابوليسم ها راه اصلي دفع فراورده كليه

ها  رود؛ اين فراورده بدن به شمار مي 1
67Fي حاصل از متابوليسم اسيدهاي آمينه شامل اوره

68F، كراتينين2

حاصل از كراتين عضله،  3
69Fاسيد اوريك

70Fحاصل از اسيدهاي نوكلييك 4

هاي نهايي حاصل از تجزية  ، فراورده5
71Fوگلوبينهم

72Fاز قبيل بيلي روبين 6

 باشد. هاي مختلف مي هاي هورمون و متابوليت 7
شوند از بدن دفع گردند.  هاي زايد بايد به همان سرعتي كه توليد مي اين فراورده

شوند (از  چنين سموم و مواد شيميايي را كه توسط بدن توليد شده يا خورده مي ها هم كليه
؛ 1375كنند [گايتون، آرتور؛  واد افزودني غذاها) دفع ميقبيل سموم دفع آفات، داروها، م

 ].641؛ ص 1ج 
بر اثر تماس مداوم ادرار با مخاط پوست مقداري از آن جذب شده و قدرت دفاعي 

هاي  ي ابتال به انواع عفونت گردد و در نتيجه زمينه ن ناحيه تضعيف ميآهاي  بافت
 ].123؛ ص 1366؛ آيد [صبور اردوبادي، احمد ميكروبي به وجود مي

هاي مختلف موجود در مجراي ادرار به همراه  با توجه به مطالب مذكور و ميكروب
 هاي مختلف است. اي به شدت سمي و حاوي ميكروب شود، ادرار ماده ادرار دفع مي

 
شود، نجس  مايعي سفيد و رقيق كه هنگام شدت شهوت خارج مي مذي -1-9-11

كدت رجًال مذاً ، « : اهللا از حضرت علي رحمهاست؛ به دليل روايت امام بخاري 

_________________________ 
1- metabolism 
2- amino acid 
3- keratinin 
4- uric acid 
5- nucleci acids 
6- hemoglobin 
7- bilirubin 
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 »فيه الوضو    فقالفأمرت ااقداد بن األسود فسأل،   ال ل رسولأفاستحييت أْن أس
در اين باره بپرسم؛ بنابراين به   كردم و شرم داشتم كه از پيامبر من مذي زيادي دفع مي«

(مذي) ناقض  :فرمود  كند؛ پيامبرمقداد بن أسود گفتم كه از ايشان در اين باره سؤال 
 ».وضو است

مايعي سفيد و رقيق كه پس از حمل اشياي سنگين يا ادرار كردن از  ودي -1-9-12
چنين با قياس بر مذي نجس  شود، بنابر اجماع علما و هم آلت تناسلي مرد خارج مي

 است.
*** 

73Fهاي پاراسمپاتيك ايمپالس

د نعوظ، موجب در جريان تحريك جنسي عالوه بر پيشبر 1
74Fترشح موكوس از غدد اورترال

شود. اين موكوس در جريان مقاربت  و بولبواورترال مي 2
جماع كمك  (Iubrication)از طريق اورتر به خارج جريان يافته و به لغزنده ساختنِ 

هاي جنسي زنانه  ي اندام سازي در جماع به وسيله گرچه قسمت اعظم لغزندهكند،  مي
آميز است، زيرا مقاربت  يتعمل جنسي به ندرت موفقسازي،  ون لغزندهشود. بد تأمين مي

بدون لغزندگي موجب احساس درد شده و احساس جنسي را به جاي تحريك، مهار 
 ].Shier, David; et al, 1999: 843و  1499؛ص 2؛ ج 1375كند [گايتون، آرتور؛  مي

از نظر ماهيت هر دو  شوند، ي مذي و ودي كه از غدد مذكور ترشح مي هر دو ماده
75Fموكوپروتيين

هستند و عالوه بر لغزنده كردن و حفاظت مخاط پوست در خنثي كردن  3
محيط اسيدي مجاري تناسلي نقش مؤثري دارند، زيرا اسيدي بودن محيط باعث 

 ].243؛ ص 1؛ ج 1349نژاد، سيد رضا؛  شود [پاك ها مي شدن اسپرم كشته
شود،  كه مذي هنگام تحريكات جنسي خارج ميتفاوت اين دو ماده فقط در آن است 

هاي سنگين يا زور زدن براي خروج ادرار و مدفوع به هنگام  اما ودي بعد از فعاليت

_________________________ 
1- parasymphathetic impulses 
2- urethral 
3- mucu protein 



 79  اول: عباداتفصل 

 

هاي  شود و در حقيقت انقباض ماهيچه يبوست مزاج از مجراي ادراري مرد خارج مي
 دستگاه تناسلي عامل خروج ودي است.

ي فوق كه از گلوسيد و پروتيين تشكيل  با توجه به ساختمان تركيب هر دو ماده
ها و فاسد شدن  ي رشد ميكروب ها را زمينه توان دليل حكم به نجاست آن اند، مي شده

 هاي مجراي ادرار دانست. ي ميكروب سريع اين مواد به وسيله
اما مطابق قول اَظهر مني آدمي به  ،نجس است مني سگ و گراز (خوك) -1-9-13

أنها شنت ت  « :عنها، پاك است اهللا المؤمنين عايشه رضي از امدليل حديث روايت شده 
خراشيد،  مي اثر مني را  او از لباس پيامبر« »فيه ثم يص�  ال من ثوب رسول اا�

 ».خواند مي ) با آن (لباس) نمازسپس (پيامبر
اما شستن لباسي كه مني بر آن ريخته است به دليل اخبار صحيح و خروج از خالف 

 فرمايد، مستحب است. مي» المجموع«اهللا در  آن چنان كه امام نووي رحمه
*** 

76Fمني حاوي موادغذايي الزم براي حيات سلول تخم (اسپرماتوزوييد)

است؛ بنابراين  1
هاست. به علت عبور مني از مجراي ادرار احتمال  محيطي براي رشد انواع ميكروب

اوره وجود دارد؛ اما خروج مني در انسان ها يا مواد مضري چون  آلودگي آن به ميكروب
غالباً به دنبال خروج ترشحات قليايي از غدد اورترال و بولبواورترال است كه مجراي 

اند و به اين دليل احتمال آلودگي آن به مواد مضر ادرار بسيار كم  ادرار را پاك نموده
 است.

 پاك شدن نجاست -1-9-14
شود، غيرقابل پاك شدن  س العين ناميده ميچه كه در ذات خود نجس است و نج آن

 :شود مي ها ارد زير كه حكم به پاكي آناست مگر در مو

_________________________ 
1- spermatozoid 
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اي  شراب تهيه شده از انگور در صورتي كه خود به خود و بدون اضافه كردن ماده -1
 تبديل شود، پاك بوده و قابل مصرف است.  به سركه

پاك شده و قابل استفاده سگ و گراز با دباغي پوست حيوانات مردار به استثناي  -2
هستند؛ اين عمل با اضافه كردن موادي مانند پوست انار، مازو و ساير مواد تند و 

زيرا پس از  شود و انجام آن با خاك و نمك قابل قبول نيست، سوزنده انجام مي
هايي مجدداً بوي بد ناشي از فساد پوست به مشام  تماس آب با چنين پوست

 رسد. مي

*** 
شود الكل اتيليك به  صلي موجود در مشروبات الكي كه باعث مستي فرد مياي ا ماده

ساكاريد موجود  است كه از تخمير مواد قندي منوساكاريد يا پلي C2H5OHفرمول شيميايي 
شود؛ الكل اتيليك در شرايط مناسب به اسيد استيك يا جوهر سركه به  ها، حاصل مي در ميوه

ي معمولي است  ي اصلي سركه شود؛ اسيداستيك كه ماده تبديل مي C2H4O2فرمول شيميايي 
 شود. ي قابل مصرف تبديل مي با اضافه كردن آب و رقيق شدن به سركه

77Fها عبارت است از تركيب تانن (Tannage)دباغي 

هاي پوست حيوانات و  با پروتيين 1
ها  وتييني پر كننده تجزيههاي  ها در برابر آنزيم آن ها و مقاوم ساختن  رسوب پروتيين

78F(پروتيوليتيك)

ي دباغي، پوست نرم  ]. در نتيجه231؛ ص 1366[صبور اردوبادي، احمد؛  2
 شود. حيوانات سفت شده و به چرم تبديل مي

ي ترشح  ها تركيبات شيميايي نباتي هستند كه در موادي مانند مازو ـ كه نتيجه تانن
و پوست انار به وفور  هاي آن ـ اي در سرشاخه گذاري حشره درخت بلوط در اثر تخم

 ].1375وجود دارد [اصفهاني، محمد مهدي؛ 

_________________________ 
1- tannins 
2- proteolytic 
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79Fتانن خواص مختلفي مانند رسوب دادن آليومين

، به وجود آوردن پوشش محافظ 1
% تانن 14ها و جلوگيري از عفوني شدن را داراست؛ در پوست درخت بلوط  براي بافت

 ].480؛ ص 4؛ ج 1371 :رسد [زرگري، علي % مي18ها به  وجود دارد و در بعضي گونه

 پاكي از انواع نجاست -1-9-15
 نجاست متوسطه -3نجاست مخفّفه  -2نجاست مغلّظه  -1 :انواع نجاست عبارتند از

چيزي كه در تماس با مايعات بدن سگ، گراز و خوك نجس  :نجاست مغلظه -1
شود، براي پاك شدنش الزم است كه هفت بار با آب شست و شو داده شود و يكي از 

ها بايد آب با خاك پاك مخلوط باشد، قول اظهر بر آن است كه شست و شو با  اين دفعه
 ].83؛ ص 1مواد ديگري چون صابون مورد قبول نيست [الشربيني؛ ج 

غسلوه إ ا ولا الكب   اإلنا  فا« :كند روايت مي اهللا از پيامبراكرم امام مسلم رحمه
ظرفي را ليسيد، آن را هفت بار بشوييد و در هرگاه سگ « »سبع مّراٍت أونّن بالّتاب

 ».اولين شست و شو همراه آب از خاك استفاده كنيد
*** 

بيني آن با  بهترين منبع مواد ضد ميكروبي در آفرينش خاك است و موجودات ذره
برند، مشاهدات آزمايشگاهي نشان  ها را از بين مي كنندگي خود، آلودگي قدرت پاك

هاي مختلفي كه بر اثر تماس ترشحات بيني و دهان سگ  ميكروب ها و دهد تخم انگل مي
شوند [سالم،  ي شست و شو با خاك برطرف مي  گيرند، به وسيله بر روي اشياء قرار مي

 ].74؛ ص 1995مختار؛ 
ي كمتر از دو سال كه فقط از شير مادر  چه كه به ادرار پسر بچه آن :نجاست مخفّفه -2

براي پاك كردنش، فقط بايد بر آن شييء آب پاشيده شود. به  كند، آلوده شود، تغذيه مي
قيس بنت محصن  دليل حديث روايت شده توسط امام بخاري و مسلم رحمهمااهللا از ام

_________________________ 
1- albumin 
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  فبال   ل رسول الإبن نا صغ� لم يأ�ل الطعام باأنها أتت « :اهللا عنها) است (رضي
اي كوچك را كه غذا  ت محصن پسر بچهام قيس بن« »لم يغّسلهثو�ه فدع بما  فدضحه و

آورد، كودك بر لباس آن   كرد)، نزد پيامبر خورد (و فقط از شيرمادر تغذيه مي نمي
درخواست مقداري آب فرود؛ سپس آب را بر لباسش   ادرار كرد، و پيامبر  حضرت

 ».پاشيد و آن را شست و شو نداد
*** 

ر دختر و پسر، ادرار دختران بيشتر در به دليل اختالفات خلقي در مجاري خروج ادرا
ها نزديك هم قرار دارد و مقعد  ها قرار دارد زيرا مهبل و مجراي ادرار آن معرض آلودگي

ي كمي از مجراي ادراري واقع شده است، بنابراين ادرار دختران نه تنها در  نيز به فاصله
لباً به طرف مقعد هاي احتمالي آن قرار دارد بلكه غا معرض ترشحات مهبل و عفونت

هاي مدفوع كه ممكن است در اطراف مقعد وجود داشته باشند،  سرازير شده و به باكتري
 شود. آلوده مي

چه كه با ادرار، خون، مدفوع و غيره نجس شود. براي پاكي  آن :نجاست متوسطه -3
 آن الزم است كه آب بر آن جاري شود. اگر نجاست متوسطه حكميه باشد به اين معني

 كه داراي جرم نباشد، فقط جريان آب بر آن كافي است.
اما اگر نجاست عينيه باشد يعني داراي جرم باشد، واجب است كه جرم و طعم آن نيز، 

اما از بين برود؛ ولي باقي ماندن رنگ يا بويي كه زدودنش ممكن نباشد، اشكالي ندارد؛ 
ر رنگ و بو هر دو بمانند، حكم به اگ« :فرمايد اهللا كه مي ووي رحمهمطابق فتواي امام ن

، الزم است كه شست و شو ادامه يابد تا يكي از آن دو »شود طهارت شييء داده نمي
چنين مستحب است كه براي بار دوم و سوم محل نجاست را  صفت از بين برود؛ هم

 ].86؛ ص 1الشربيني؛ ج مجدداً شست و شو داد [
*** 
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يايي و فيزيكي آب و قابليت پاك كنندگي چه در خصوص خواص شيم با توجه به آن
چه كه به نجاست آلوده شده است بايد  ي حياتي ذكر شد، در شست و شوي آن اين ماده
 اي آب استفاده شود كه آب بتواند جرم نجاست و اثرات آن را از بين ببرد.   به اندازه

ييء ي ماندن ذرات نجاست بر ش دهنده وجود رنگ و بو پس از شست و شو نشان 
است؛ بنابراين الزم است تا زدوده شدن يكي از آن دو صفت شست و شو را ادامه داد. 
شست و شو در مراحل دوم و سوم تمام اثرات نجاست را از بين برده و يقين به طهارت 

 كند. و پاكي را در شخص ايجاد مي

 نجس شدن مايعات -1-9-16
ها غير ممكن  ده و طهارت آنها ش افتادن نجاست در مواد مايع باعث نجس شدن آن

 است.
اما روغن جامدي كه نجاست در آن افتاده باشد با ريختن مقداري از آن در اطراف 

شدن آب شده و  شود؛ ولي وقوع نجاست در روغن مايع باعث آلوده ي نجس پاك مي ماده

   سئل نن الفارة تموت  أنّه«اهللا  قابل پاك شدن نيست، به دليل روايت ابوداود رحمه
 از پيامبر« »ماحونا و�ن شن مايعاً فال تقر�وهإن شن جامداً قألقوه و  السمن، فقال

اگر روغن جامد بود، موش و  :ي وجود موش مرده در روغن سؤال كردند، فرمود درباره
مقداري از روغن اطراف آن را دور بريزيد و اگر روغن مايع بود، ديگر از آن روغن 

 ».استفاده نكنيد
*** 

خصوصيات شيميايي و فيزيكي مايع، محيطي ايجاد نموده است كه مواد مختلف به 
توانند در آن منتشر شوند، بنابراين افتادن نجاست در آن محيط باعث پخش  سرعت مي

 سازد. ها شده و آن را آلوده مي نجاست در تمام قسمت
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شود و  نميها  محيط روغن جامد برخالف محيط مايع آن باعث انتشار سريع آلودگي
ي نجس حكم  توان با ريختن مقداري از روغن در اطراف ماده به اين جهت است كه مي
 به طهارت و پاكي آن داد.

 تيمم -1-10
تيمم در لغت به معني قصد است ولي در اصطالح شرع عبارت است از رساندن گرد 

 ها به جاي وضو و غسل. و غبارِ خاك پاك بر صورت و دست
 :ي تيمم آيه اصل در مشروعيت

ّيِٗب ﴿ َّ ۡاْ َصعِيٗدا  َتَيّمُم َِ ُِدواْ َم  ٗء 
ََ  ].٤٣ة: املائد[ ﴾فَلَۡم 

  .»با خاك پاك تيمم كنيداگر آب پيدا نكرديد «

جلعت « :اند است كه فرموده  و حديث روايت شده از امام مسلم رحمه اهللا از پيامبر
ي زمين محل عبادت و خاك،  مهبراي ما ه« »تر�تها رهوراً و اً لا األر  كها مسجد

 ».كننده مقرر شده است پاك
اهللا از  با توجه به نص صريح شارع در تعيين خاك پاك و تفسير امام شافعي رحمه

ي بدون غبار، آجر،  ي فوق، استعمال موادمعدني داراي گرد و غبار، ماسه و سنگريزه آيه
جهت تيمم  هاي اجساد پوسيدگل پخته و خاك متنجس مانند خاك آلوده به مدفوع و بقاي

 ].96؛ ص 1جايز نيست [الشربيني؛ ج 
*** 

حكم تيمم كه رخصتي از جانب شارع براي افراد مريض و ناتوان از استعمال آب 
ي آشكاري از رحم و شفقت خداوند به بندگان و اجتنابي از مشقت و سختي  است، نمونه

 در فقه اسالمي است.
هاست،  ب خاصيت و آلوده به ميكرو د كه خاك بيكنن چه گروهي فكر مي برخالف آن

هاي مختلف در خاك وجود دارد و  بسياري از مواد ضروري بدن و مواد دارويي بيماري
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ي آدمي هستند، مواد حياتي خود را از خاك  هاي گياهي و حيواني كه منابع تغذيه فراورده
غيره را به طور مستقيم و كلسيم، پتاسيم، فسفر، نيتروژن، آهن و  :گيرند؛ موادي چون مي

 گيريم. ي گياهي از خاك مي غيرمستقيم به واسطه
كنندگي خود انواع مختلفي از  بيني موجود در خاك با قدرت پاك موجودات ذره

80Fهايي بيوتيك كنند. در خاك آنتي زا را نابود مي هاي بيماري ميكروب

81Fمانند ترامايسين 1

2 
 ].22؛ ص 1336اهللا؛  وجود دارد [وحيد دستجردي، سيف

82Fژن تيمم روشي جهت پاك كردن سطح بدن از عوامل آنتي

است كه قادرند به همراه  3
83Fچربي سطح پوست به صورت آدجوانت

بر روي سيستم ايمني تأثير بگذارند؛ خاك  4
سر و خشك با جذب شبه آدجوانت پديد آمده در سطح پوست به ويژه در نواحي 

متر مربع بين چهار تا نه برابر تعداد اين  كه تعداد غدد چربي آن در هر سانتي(صورت 
ها بر  مانع نفوذ عواملي آنتي ژن از سطح پوست و تأثير آن )غدد در نقاط ديگر بدن است

گردد [محمدي شيرمحله،  روي سيستم ايمني محيطي، و در نتيجه بر كل سيستم ايمني، مي
 ].25؛ ص 1376ناصر؛ 

كشي خاك  كنندگي و ميكروب قدرت پاك ها جايز نيست، مواد مختلفي كه تيمم با آن
پاك را ندارند؛ به خصوص آجر كه بر اثر حرارت تغييرات مسلمي در تركيبات خاكش 

ها از بين  اند و تقريباً قدرت دفاعي آن اش كشته شده بيني به وجود آمده و موجودات ذره
 رفته است.

_________________________ 
1- antibiotics 
2- tramycin 
3- antigen 
4- adjunant 
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 شرايط انجام تيمم -1-10-1
احتياج به آب براي  -2عدم وجود آب  -1 :يردگ تيمم كردن در شرايط زير صورت مي

بيماري كه اگر از آب استفاده كند احتمال از بين رفتن يكي  -3ا آينده ينوشيدن در حال 
چنين در  از اعضا يا طوالني شدن مدت بيماري و ماندن اثر زخم بر بدنش وجود دارد؛ هم

 توان تيمم كرد. حالتي كه هوا بسيار سرد باشد مي

ة جتلب التيّسريا«ي فقهي  با توجه به قاعدهرخصت فوق  مشقت، آساني سختي و « »ملشقّ

اهللا در تفسير  م صادر شده است. ابن عباس رحمهمي تي و نيز عام بودن آيه» طلبد را مي
ي افرادي كه مريض هستند و استعمال آب برايشان  اين آيه درباره :فرمايد ي تيمم مي آيه

ها زخم است و به طور كلي هر كسي كه استعمال  آن دشوار است يا كساني كه اعضاي
 آب ممكن است او را مريض نمايد نازل شده است.

*** 
ي حيات و رفع حكم وضو براي تداوم يا  توجه شارع به ضرورت وجود آب براي ادامه

گيري از بروز  بازگشت سالمت فرد در حكم تيمم به خوبي آشكار است. حكم تيمم در پيش
گيري از ايجاد  چنين پيش يماراني كه تماس با آن برايشان مضر است و همها در ب عفونت
 اي دارد. خوردگي و سينوزيت در سرماي شديد، اهميت ويژه هايي مانند سرما بيماري

 مسح بر جبيره (آتل) -1-10-2
اگر بر عضو زخمي يا شكسته پارچه و يا هر مانع ديگري وجود داشته باشد و 

توان براي آن قسمت تيمم نموده و بر پارچه يا آتل روي  ، ميبرداشتن آن سخت باشد
هاي سالم عضو مجروح و  عضو با دست خيس، مسح كشيد ولي الزم است كه قسمت

 ساير اعضا را شست و شو داد.
*** 
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ها عالوه بر درد و رنج  ها و شكستگي بر داشتن آتل يا باند و پانسمان روي زخم
 اندازد. ي زمان را به تأخير مي بود و دورهشود، به زيادي كه متوجه شخص مي

ي  ي آتل و يا باند پوشيده شده باشد، بقيه در صورتي كه فقط قسمتي از عضو به وسيله
هاي اطراف زخم يا   عضو را بايد شست و شو داد و اين امر در تغيير نمودن قسمت

 گيري از آلودگي و ايجاد عفونت در زخم نقش مهمي دارد. شكستگي و پيش

 )حيض (عادت ماهيانه -1-11
حيض در لغت به معني جاري شدن است و در اصطالح شرع عبارت است از خوني 

هاي معيني در حالت تندرستي از رحم دختران پس از بلوغ خارج شده  طبيعي كه در زمان
 يابد. و تا سن يايسگي ادامه مي

 ي اصل در احكام حيض آيه

ِن  لُۡنََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ يِض� ََ ِِ ٗذٓ فَ  ٱلَۡم
َ
َۡ أ ْ قُۡل ُه ۡا ُ يِض ِ�  ٱلّنَِس  ءَ  �ۡ�َ�ِل ِِ  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾ٱلَۡم

زيان و ضرر است؛  :پرسند، بگو حيض مي ي (آميزش با زنان به هنگام) و از تو درباره«
 ».گيري نماييد ري با زنان) كنارهپس در حالت قاعدگي از (هم بست

عنها است كه  اهللا لمؤمنين عايشه رضياهللا از أم ا شيخين رحمهماي  شده ايتو حديث رو

  پيامبر« »بدات ندم    كتبه ال شهذا   يض  ار  ال قال رسول« :فرمودند
 ».آن را خداوند بر دختران آدم قرار داده است :فرمودند ي حيض مي درباره

سال قمري است؛ اما بر اثر عوامل مختلفي  9حداقل سن شروع حيض كامل كردن 
 كند. اي اين سن تغيير مي صيات خانوادگي، نژادي، آب و هوايي و تغذيهچون خصو

روز است؛ بنابراين حداقل پاكي  15روز و حداكثر آن  حداقل مدت حيض يك شبانه
روز و حداكثر آن با استناد به اجماع علما و قراين موجود در ميان زنان  15بين دو حيض 

 مشخص نيست.
*** 
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ماهيانه به طور طبيعي پس از بلوغ تا سن يايسگي  خوني است كه )Menses(حيض 
ي تغييرات ريتميك  مثل طبيعي زن به وسيله هاي توليد شود. سال از رحم زنان خارج مي

هاي  ها و اندام هاي زنانه و تغييرات معادلي در تخمدان ماهانه در ميزان ترشح هورمون
 Femal(كل جنسي زن ي سي موسوم به دورهگردد. اين طرح ريتيمك  جنسي مشخص مي

Sexual Cycle(  يا سيكل قاعدگي)Menstrual(  روز طول  28است و به طور متوسط
روز  45روز يا به بلندي  20تواند حتي در زنان كامالً طبيعي به كوتاهي  كشد؛ اما مي مي

 باشد.
84Fهاي گونادوتروپيك روز يك بار توسط هورمون 28تنظيم سيكل قاعدگي هر 

از  1
شود، شروع  ها مي هاي جديد در تخمدان يز قُدامي كه منجر به رشد فوليكولي هيپوف غده
 ].22؛ ص 1376گردد [سادلر، توماس؛  مي

85Fها ي استروژن ه ي آندومتري همراه با توليد دور يك سيكل ماهانه

86Fها و پروژسترون 2

به  3
هاي  اول تكثير سلول :آيد، كه شامل مراحل زير است ها به وجود مي ي تخمدان وسيله

شدن آندومتر كه  آندومتر رحم، دوم پيدايش تغييرات ترشحي در آندومتر و سوم كنده
-1524؛ ص 2؛ ج 1375شود [گايتون، آرتور؛  ناميده مي )Menstuation(گي  قاعده
شود  ]؛ بنابراين افت ميزان پروژسترون باعث ريزش اندومتر و شروع قاعدگي مي1514

 )].5( 12؛ ص 1379[آندرولي و همكاران؛ 
دوره است كه در  400هاي قاعدگي در طول زندگي جنسي زنان حدود  تعداد سيكل

هاي اين  ترين ويژگي شود و از مهم سي خون از بدن خارج مي سي 80تا  30هر سيكل 
[كاوياني، احمد و همكاران؛  .زدگي و رنگ قرمز آن است شدن، بوي كپك خون عدم لخته

 ].18؛ ص 1373

_________________________ 
1- gonadotropic hormone 
2- estrogens 
3- progestrones 
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 احكام حيض -1-11-1
توان  چه كه بر حايض حرام است و به موضوع بهداشت مرتبط است مي در ميان آن

عبور از مسجد در صورت احتمال آلوده  -3روزه  -2نماز  -1 :موارد زير را ذكر كرد
چنين استمتاع و لذت بردن از  نزديكي و هم -4ريزي  ي شدت خون كردن آن به واسطه

 .نواحي بين ناف تا زانو
ها در تماس بوده است و نيز پختن  دن از وسايلي كه زن حايض با آناما استفاده كر

ريزي، قبل از غسل فقط  غذا و نان توسط زن حايض جايز است و پس از قطع خون
 ي اعمال بر او حرام است. تواند روزه بگيرد و بقيه مي

ام اهللا نزديكي با حايض قبل از غسل را عامل ابتالي فرزندان به جذ امام غزالي رحمه
 ].111؛ ص 1داند [الشربيني؛ ج  مي

*** 
ي زنان حايض تحريم كرده است  اسالم برخالف اديان ديگر موارد مشخصي را درباره

ها  كه به سالمتي و تندرستي فرد و جامعه مرتبط است و انجام اموري را كه حيض در آن
ي زنان حايض تأثيري ندارد جايز دانسته است تا از بروز مشكالت اجتماعي و رواني برا

 جلوگيري نمايد.
ي بندگي و خضوع در پيشگاه آفريدگار هستي است كه بايد  ترين رابطه نماز عالي

شخص با رعايت طهارت و پاكي ظاهري اعضا و پوشش خود، با شور و شوق براي 
 انجام آن حاضر شود.

هستند، ها و استعمال عطر كه از مستحبات قبل از شروع نماز  استفاده از بهترين لباس
 ي نمازگزار تأثير زيادي دارند. در ايجاد اشتياق و تقويت روحيه

هنگام عادت ماهيانه نه تنها طهارت ظاهري بدن و لباس عمالً وجود ندارد بلكه 
ي عاطفي و رواني بسيار كم  ي انجام عبادت و اشتياق دروني به برقراري اين رابطه روحيه
 است.
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و روحي متعددي دارد؛ در اين دوره بدن از  ي زنان حايض علل جسمي تحريم روزه
آلي نيست و با در نظر گرفتن رشد جسمي، پيدايش  نظر تغذيه در وضعيت مطلوب و ايده

قاعدگي و دفع آهن و خون و ضرورت جبران آن، كمبود مواد غذايي مانند پروتئين، 
رد [توكلي ، يد و آهن توجه خاص به تغذيه در دوران عادت، اهميت زيادي داAويتامين 

 ].284؛ ص 1377بزاز، جواد؛ 
ي حيض و نيز حكم به نجاست خون و  با در نظر گرفتن مقدار خون دفع شده در دوره

هاي ناشي از آن شايسته است كه زنان حايض در مساجد كه محل عبادت است،  آلودگي
 .ريزي شديد باشد از ورود به مسجد اجتناب نمايند توقف نكنند و در صورتي كه خون

 ريزي غيرطبيعي رحم) استحاضه (خون -1-12

استحاضه عبارت است از خوني كه به علت مريضي غير از روزهاي حيض و نفاس از 
 شود. بدن زنان و دختران خارج مي

شود؛ بنابراين  اين عارضه حدث دايمي محسوب شده ولي مانع اداي نماز و روزه نمي
را كامالً شست و شو داده، با استفاده از الزم است كه چنين افرادي دستگاه تناسلي خود 

اي فَرْج خود را مسدود نمايند؛ سپس به سرعت به انجام وضو و خواندن  پارچه
 نمازهايشان مبادرت ورزند.

ريزي زنان پس از  ريزي دختر بچه، قبل از بلوغ و خون أصح آن است كه خون
 شود. يآيد و مانع از انجام عبادات نم يايسگي استحاضه به شمار مي

*** 
87Fريزي غيرطبيعي مشتمل بر اوليگومنوره خون

روز) و  40(قاعدگي با فواصل بيش از  1
88Fمنوره پلي

؛ ص 1379روز) است [آندرولي و همكاران؛  21(قاعدگي با فواصل كمتر از  2
12 )11.[( 

_________________________ 
1- Oligomenorrhea 
2- Polymenorrhea 
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 :ريزي غيرطبيعي رحم در اثر عوامل متعددي ممكن است ايجاد شود خون
 -3تومورهاي رحم  -2ود به خودي و حاملگي نابجا) بارداري (مثالً سقط خ -1

اجسام خارجي داخل  -5گذاري)  اختالالت هورموني (مانند عدم تخمك -4ها  عفونت
 ].46؛ ص 1376اختالالت انعقادي [رايان و همكاران؛  -IUD 6 :رحمي مانند

ت بستري با زنان در عادت ماهيانه، تغيير در خاصيت اسيدي ترشحا دليل تحريم هم
ي  گردد. در شرايط طبيعي، مهبل به وسيله مهبلي است كه باعث بروز التهاب مهبل مي

ها  ها و آلودگي توسط ميكروب ترشحاتي كه خاصيت اسيدي دارند نرم شده و از آسيب
شود،  ترين عاملي كه باعث تغيير در ماهيت اسيدي اين ترشحات مي ماند. مهم مصون مي

فور وجود دارد. نزديكي به هنگام قاعدگي باعث خون است كه در زمان حيض به و
ي انواع  آورد و بدين ترتيب زمينه هايي در مهبل پديد مي افزايش آلودگي شده و خراش

 ].413؛ ص 2000آيد [كنعان، احمد محمد؛  ها و التهابات مهبل به وجود مي عفونت
و قرقوز؛  ها به رحم و عفونت رحم است [دياب ي ورود ميكروب عفونت مهبل زمينه

ريزي  ]؛ از طرف ديگر آميزش در حيض موجب احتقان خون شده و خون50؛ ص 1374
 رهايي در جدا ها و زخم چنين عمل نزديكي با حايض باعث ايجاد خراش شود؛ هم تشديد مي

 ].178؛ ص 1؛ ج 2001شود [األشقر، عمر سليمان و زمالؤه؛  مهبل مي
89Fري (اورتريت حادمرد نيز ممكن است به التهاب مجاري ادرا

) مبتال شده و التهاب از 1
صورت شخص هاي دستگاه تناسلي سرايت كند، كه در اين  مجراي ادرار به ساير قسمت

 ].102؛ ص 1349گرفتار دردهاي بسيار شديدي خواهد شد [صانعي، صفدر؛ 
دهد كه سرطان رحم در ميان مسلمانان، يهوديان و هندوها از ساير  آمارها نشان مي

؛ ج 1349نژاد، سيدرضا؛  ا به علت تحريم آميزش در زمان قاعدگي، كمتر است [پاكنژاده
 ].22؛ ص 12

_________________________ 
1- acute urethritis 
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بودن ميل جنسي زن در اين دوران و اشمئزاز حاصل از  چنين به علت كم هم
ريزي در زن و مرد، احتمال بروز عوارض رواني از جمله سرد مزاجي در طرفين  خون

 ].51؛ ص 1374وجود دارد [دياب و قرقوز؛ 

 ريزي پس از زايمان) نفاس (خون -1-13
شود؛ و حداقل  نفاس عبارت است از خوني كه همراه بچه در لحظات توليد خارج مي

روز طول  40روز است، اما معموالً  60ريزي يك لحظه و حداكثر آن  ي خون مدت دوره
 :اهللا عنها اهللا از أم سلمه رضي كشد، به دليل حديث روايت شده توسط ابوداود رحمه مي

زنان پس از   در عهد پيامبر« »أر�ع  يوماً   ال ا  سلس   نهد رسولسشنت الف«
 ».كردند گيري مي بستري) كناره زايمان، چهل روز (از نماز و هم

*** 
اي پس از زايمان يا سقط جنين است كه به  ي شش هفته دوره )Puerperium(نفاس 

ريزي ناشي از آن كه در  ي رحم و خون يوارهاز د )Placenta(سبب جداشدن جفت 
رحم و دستگاه ليتر است و نيز بازگشت  ميلي 1000ليتر و در سزارين  ميلي 500زايمان 

؛ 2000تناسلي به حالت طبيعي، الزم است بيمار تحت مراقبت باشد [كنعان، احمد محمد؛ 
 ].899ص 

ي حيات  تهديدكنندهخطر است ولي حاالت اضطراري  گرچه اين دوران يك دورة كم
يا عوارض جديد ممكن است بروز نمايد؛ كه بايد به دقت شناخته شده و تحت درمان 
قرار گيرد. ترشحات نفاس كه در چند روز اول به طور عمده خون پررنگ است، به مرور 
زمان كم رنگ شده و بعد از چند هفته فقط ترشح مايع سفيد است، بايد از نظر مقدار و 

؛ 1374دهد، مورد بررسي قرار گيرد [واندر، نيس؛  ل كه عفونت را نشان ميبوي غيرمعمو
 ].628ص 



 
 
 

 نماز -2

ها را ذكر كرد، پاكي بدن از حدثين  توان آن از شروط صحت نماز كه در اين بحث مي
 هاست. و پاكي بدن، لباس و محل نماز خواندن از نجاست

نا م أتلوی أنا و  ال رن� رسول« :كند روايت مي  اهللا از ابوهريره ابن ماجه رحمه
قم فصّل فنّن   «  ال؛ قال نعم يا رسول  درد؟ قلت تشكما   ثم قال بط�من وجع 

پيچم، از من  مرا ديد كه از شكم درد (شديد) به خود مي  پيامبر« .)90F1(»الصالة شفا ٌ 
بلند  :فرمود  ي خدا؛ آن حضرت بله، اي فرستاده :شكم درد داري؟ جواب دادم :پرسيد

 ».شو و نماز بخوان، همانا نماز شفاست
*** 

سازد، توزيع مناسب حركات سبك آن  ها متمايز مي چه كه نماز را از ساير ورزش آن
هاي بهترين  ي ويژگي چه كه دانشمندان درباره روز است و براساس آن در طول شبانه

اي  رار گردد و نيز به اندازهاند كه بايد در اوقات مختلف روز توزيع و تك ورزش ذكر كرده
توان گفت كه نماز جامع اين  پذير باشد، مي سبك باشد كه انجام آن براي هر كسي امكان

 ].132؛ ص 1375ها و بهترين ورزش است [دياب و قرقوز؛  ويژگي
 :توان به شرح زير بيان كرد به طور كلي فوايد ورزشي حاصل از نماز را مي

 .ل در هر ركعتي عضالت و مفاص تحريك كليه -1
 .نشاط بخشيدن به كار قلب و دستگاه گردش خون -2
هاي  ي بهتر بافت هاي مغزي به دليل حركات سجود كه به تغذيه بهبود فعاليت -3

 كنند. مغزي كمك مي

_________________________ 
   .مي گويد: ضعيف استاين حديث طوريكه شيخ آلباني  - 1
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ي آن  ها كه در نتيجه هاي مغزي و حفظ حالت ارتجاعي آن ي شريان تقويت جداره -4
 شد.ريزي مقاوم خواهند  در مقابل پاره شدن و خون

 .كمك به هضم غذا -5
 .ايجاد آرامش روحي و اعتماد به نفس -6

 اركان نماز -2-1
توان به موارد  ي نماز كه با مبحث بهداشت مرتبط هستند، مي گانه در ميان اركان سيزده

 :زير اشاره كرد
قيام به شرط راست بودن ستون فقرات در نماز فرض براي كساني كه  -2-1-1

 ركان نماز است.توانايي آن را دارند، از ا
ن فقرات نباشد به هر شكلي كه بتواند بايد واگر شخصي قادر به راست نمودن ست

91Fتواند بنشيند و در اين هنگام وضعيت افتراش بايستد و در صورت عدم توانايي مي

از  1
92Fچهار زانو نشستن بهتر است ولي اقعاء

در حديث روايت شده   به دليل نهي پيامبر 2
تواند به   مكروه است. در صورتي كه شخص نتواند بنشيند مياهللا توسط حاكم رحمه

تواند به پشت بخوابد  پهلوي راست بخوابد و در حالتي كه از اين كار هم عاجز باشد مي
 و حمد و سوره را بخواند و براي ركوع و سجده با سر و چشم اشاره كند.

*** 
و تغييرات هورموني  هاي آن است قيام تمريني براي استقرار ستون فقرات و مهره

93Fكند؛ در حالت قيام سيستم عصبي سمپاتيك داري را در بدن ايجاد مي معني

براي افزايش  3
94Fها آمين فشارخون، كاتكول

95Fكند و ميزان رنين را ترشح مي 4

يابد. تجمع  در خون افزايش مي 1

_________________________ 
 نشستن بر قوزك پاي چپ و راست نمودن پاي راست با تكيه بر انگشتان. -1

 ها و راست نمودن زانوها. نشستن بر باسن -2
3- symphaticus 
4- catecholamins 
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% از 40اي آن تا  هاي تحتاني و كاهش بازگشت وريدي قلب و حجم ضربه خون در اندام
 ].9؛ ص 1376أثيرات قيام بدون حركت است [محمدي شيرمحله، ناصر؛ ت

ها بر روي زانوهاست. از اركان  ركوع كه حداقل آن قرار گرفتن كف دست -2-1-2
 نماز است.

ها بر زانوها و افقي قرار  ي كامل ركوع عبارت است از قرار دادن كف دست شيوه
 گاه قرار گيرد. سجده گرفتن گردن و پشت به طوري كه پيشاني در مقابل

*** 
ركوع فعاليتي است كه در جريان آن عضالت پشت و عضالت پسين و پيشين منقبض 

؛ ص 1988يابند [سالم، مختار؛  ي پشتي گردن، انبساط و آرامش مي شده و عضالت ناحيه
243.[ 

ي شكم بسيار مفيد بوده و در جمع نمودن معده و  ركوع در تقويت عضالت ديواره
رگي افزايش يافته و تغييرات  ضم غذا مؤثر است؛ در اين وضعيت فشار سياهكمك به ه

دهد كه مشابه وقايع هورموني سجده است [محمدي  هورموني مسلم و محسوسي رخ مي
 ].15؛ ص 1376شيرمحله، ناصر؛ 

گاه  ها بايد طوري انجام شوند كه نه تنها پيشاني نمازگزار به سجده سجده -2-1-3
گاه قرار گيرد و نيز قول اصح بر آن است كه قسمتهاي  ي سر بر سجدهبرسد بلكه سنگين

 ها بايد در سطح باالتري نسبت به سر قرار گيرند. پاييني كمر و باسن
ها،  كف دست :ها روي زمين قرار گيرند كه عبارتند از هفت عضو بدن بايد در سجده

 زانوها، سر انگشتان پا و پيشاني.
*** 

روز، فعاليتي بسيار مفيد در  حركت سجده در طول شبانه 34بدون شك انجام حداقل 
ها  ها و لغزش غضروف بهبود دردهاي كمر، ستون فقرات، تصلب مفاصل، ساييدگي مهره

                                                                                                                                                      
1- rennin 
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ها بر قلب، گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و  باشد؛ تأثيرات مفيد سجده مي
 ].244-246؛ ص 1988 هاي مختلف پزشكي است [سالم، مختار؛ كبد مورد تأييد رشته

كند از  هاي مختلف به تحرك وادار مي ها و مفاصل متعددي را در اندام سجده ماهيچه
هاي خلفي گردن. در حالت  گشتان پا، كتف، پشت و ماهيچهنهاي بازو، مچ، ا جمله ماهيچه

سجده اثرات نيروي ثقل بر گردش خون خنثي شده و فشار سياه رگي مركزي افزايش 
96Fهاي رنين نتيجه فعاليت اعصاب سمپاتيك و ترشح هورمون يابد؛ در مي

II9آنژيوتنسين  1 7F

و اپي  2
98Fنفرين

ي كششي ها سلول ANP (Aterrnial Natriuretic Peptide)كاهش يافته و بر ترشح  3
باعث هاي فوق را از بين برده و  اثرات عروقي هورمون ANPشود؛  دهليزي افزوده مي

 ].13؛ ص 1376شود [محمدي شيرمحله، ناصر؛  اتساع عروق و كاهش فشار خون مي
نشستن براي تشهدها به هر صورتي كه باشد صحيح است، اما مستحب  -2-1-4

 نشست. 99F4»تورك«و در تشهد دوم به صورت » افتراش«است كه در تشهد اول به صورت 
*** 

ايد هاي پا از فو ها و مفاصل باسن، ران، ساق پا، زانو، پا و قوزك تحريك كامل ماهيچه
تورك عالوه بر موارد ذكر شده، انجام ركن تشهد است؛ در هنگام نشستن به حالت 

 شوند. عضالت و مفاصل كمر نيز به فعاليت وادار مي
گيري از واريس است  نشستن در حاالت جلوس يكي از بهترين تمرينات براي پيش

 ].246؛ ص 1988[سالم، مختار؛ 
 
 

_________________________ 
1- rennin 
2- angiotensin 
3- epinephrine 

تورك مانند افزايش است با اين تفاوت كه شخص پاي چپ را از زير ساق پاي راست خارج كرده و  -4
 زند. بر باسن چپ تكيه مي
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 نمازهاي مكروه -2-2
ن در هنگام گرسنگي با وجود غذايي كه شخص به آن ميل شديد نماز خواند -2-2-1

دهد به دليل حديث  ميدارد و نيز در مواقعي كه فشار مدفوع و ادرار شخص را آزار 

ال صالة راة « :اند كه فرموده اهللا از پيامبر اكرم روايت شده توسط امام مسلم رحمه
هنگامي كه  :ندن نماز منع شده استدر دو مورد خوا« »يدافعه األخبثان الطعام وال هو

 ».غذا حاضر است و هنگام نياز به دستشويي
*** 

نماز خواندن در هنگام گرسنگي و وجود غذا به ويژه زماني كه شخص به آن ميل 
ي مغزي ترشح معده  اندازد؛ زيرا در مرحله دارد، سالمت دستگاه گوارش را به خطر مي

ي  ي غذا، بو و حتي فكركردن درباره اشي از منظرهشود و ن كه قبل از ورود غذا شروع مي
% از كل ترشح معده براي هضم 20شود كه  آن است، مقداري اسيد معده ترشح مي

 ].1213؛ ص 2؛ ج 1375غذاست [گايتون، آرتور؛ 
ي آلوده به  چنان كه در مبحث نجاست ادرار و مدفوع بيان شد، ماندن اين دو ماده آن

و مشكالتي را در دراز مدت براي فرد به وجود خواهد آورد؛ مدت زياد در بدن خطرات 
ها شده و به يبوست مزمن  هاي دفع، به مروز زمان باعث كم شدن آن عدم اجابت رفلكس

 ].1251شود [همان منبع؛ ص  منجر مي
متر مكعب آن، انساني را  سانتي 40ميزان سميت ادرار به حدي است كه تزريق 

وم آن با مخاط پوست به تدريج جذب شده و بافت مزبور را كشد و بر اثر تماس مدا مي
شود؛ گرچه مخاط مثانه  ي دفاعي آن منتهي مي قوهكند يا الأقل به تضعيف  فاسد مي

مقاومت خاصي در مقابل ادرار دارد اما به مروز زمان نفوذ مقادير ناچيز آن باعث كاهش 
هاي ميكروبي  بتال به انواع عفونتها شده زمينه را براي ا قدرت دفاعي در برابر ميكروب

 ].123؛ ص 1366سازد [صبور اردوبادي، احمد؛  آماده مي
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ها، محل نگهداري و ذبح  داني  هاي عمومي، آشغال نماز خواندن در حمام، راه -2-2-2
يست، ها هم آلوده ن هايي كه حتي نبش قبر نشده و خاك آن حيوانات و مقابر يا گورستان

سبعة  فنن الصالة   ال ن� رسول« :اهللا ي رحمهروايت ترمذ مكروه است؛ به دليل
معارن اإلبل وفوق بيت  �ارمام و �قارنة الطررق وااجزرة وااقبة وااز�لة و ف  موارن

محل ريختن  :از نماز خواندن در هفت مكان نهي فرموده است  پيامبر« »ال العتيق
گاه شترها (و ساير حيوانات) و  حل گذر، استراحتآشغال، كشتارگاه حيوانات، قبرستان، م

 ».باالي كعبه
*** 

نماز خواندن مستلزم وقوف نسبتاً طوالني و تماس دست و صورت با محل نماز 
خواندن است پس الزم است كه اين عمل در اماكن پاكيزه انجام شود تا سالمت بدن به 

ها و معده  اجزاي مهمي چون ريهترين و بازترين منافذ بدن كه به  خطر نيفتد زيرا مهم
هاي بدن  ترين اندام ترين ومهم شوند در صورت قرار دارد؛ چشم نيز از ظريف منتهي مي

است كه در نزديكي محل تماس سر با سطح زمين در سجده واقع شده است؛ بنابراين 
ها هستند  هاي تجمع، رشد و تكثير ميكروب هاي فوق كه محل نماز خواندن در مكان

هاي جدي ناشي از  هاي مختلف را در معرض آسيب ت عمومي بدن و اندامسالم
 دهد. ها قرار مي هاي اين محيط آلودگي

 نماز جماعت -2-3
أصح و با توجه به اصول تشريع حكم  ر قولگانه بناب حضور در جماعت نمازهاي پنج

 :ي آن فرض كفايي است در آيه

َ�ۡمَت لَُهُم  �َذا﴿
َ
ةَ ٱُكنَت ِِيِهۡم فَأ ٰۡ لَ َّ  ].102النساء: [ ﴾ل

  .»زماني كه در ميانشان بودي و نماز (خوف) را برايشان بپاداشتي«
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امر به اداي نماز به جماعت در حالت خوف و جهاد است و به طريق أولي بر حالت 
امن داللت دارد و علما بر مشروعيت نماز جماعت اجماع دارند و آنرا سنت مؤكده 

چنين از ميان احاديث زيادي كه در  اند. هم هم به وجوب آن فتوا داده اي اند؛ اما عده ناميده

صالة «توان به حديث روايت شده در صحيحين  فضيلت نماز جماعت وارد شده است مي
نماز جماعت بر نماز فرادا بيست و « »المانة أفضل من صالة الفذ �سبع ونشرن درجة

 اشاره كرد. »هفت درجه برتري دارد
گانه، به  جمعه فرض عين است و عالوه بر جمعه و نمازهاي پنج جماعت نماز

 جماعت خواندن نمازهاي سنت خسوف، كسوف، تراويح و استسقا مستحب است.
*** 

داند و همواره فرد را به  اسالم فرد را به عنوان يك جزو مهم در ساختار جامعه مي
 كند. هاي اجتماعي تشويق مي نوعان و شركت در فعاليت بودن با هم

هاي اجتماعي فرد را از انزوا و افسردگي رهانيده و شخصيت  شركت در فعاليت
بخشد. تأكيد اسالم بر ضرورت شركت در نماز جماعت و  اجتماعي وي را تكامل مي

هاي اجتماعي تشويق ترغيب  حكم به وجوب جماعت نماز جمعه، شخص را به فعاليت
ين سالمت رواني فرد بوده و از برخي ار مهمي در تأمينمايد و اين خود عامل بس مي

 كند. گيري مي هاي رواني پيش بيماري

 جماعت نماز ظهر در مناطق گرمسيري -2-3-1
تأخير در نماز ظهر براي اداي آن به جماعت در مساجد مناطق گرمسيري تا هنگام 

ر اند كه پيامب ، زيرا شيخين رحمهمااهللا روايت كردهسايه انداختن ديوارها مستحب است

هرگاه هوا به شدت گرم شد نماز (ظهر) را « »شتد ارّر فأبردوا بالصالةاإ ا « :فرموده است
 ».هنگام خنك شدن هوا ادا كنيد

*** 
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در بدن ضروري است و كمبود آن  Dنور خورشيد به ميزان مشخصي در سنتز ويتامين 
100Fمنجر به ايجاد بيماري راشيتيسم

ي خارجي  ندن اليهشود؛ اما نور شديد عالوه بر سوزا مي 1
 هاي مختلفي مؤثر است. پوست در تشديد و ايجاد بيماري

101Fهاي حساس به نور (فتودرماتوزها بيماري

 :شوند ) به دو گروه تقسيم مي2
102Fالف) فتودرماتوزهاي ايديوپاتيك

هايي كه تماس با نور آفتاب در به وجود  بيماري :3
103Fمرفيك بثورات نوري پلي :ها نقش اساسي دارد مانند آمدن آن

104Fو درماتيت آكتينيك مزمن 4

5. 
هايي هستند كه توسط عوامل مختلفي  بيماري :شده با نورب) فتودرماتوزهاي تحريك 

 :ها شود مانند تواند باعث تشديد آن اند، اما تماس با نور خورشيد مي ايجاد شده
105Fپسوريازيس

106Fو آكنه 6

 ].238؛ ص 1380ي جامع پوست ايران؛  [درسنامه 7

 كروهخواب م -2-3-2
و در  ،خوابيدن قبل از نماز عشا و بيدار ماندن پس از اداي آن فرضيه مكروه است
 احاديث وارده علت اين حكم احتمال بيدار نشدن براي نماز صبح بيان شده است.

*** 
دهد كه حداكثر مقدار ترشح هورمون رشد  اطالعات علمي روز نشان مي

107F(سوماتوتروپ

ز عشا است؛ هورمون رشد باعث افزايش ) در اوايل شب يعني بعد از نما8

_________________________ 
1- rachitism 
2- photodermatitis 
3- idiopathic 
4- polymorphic 
5- dermatitis actinic 
6- psoriasis 
7- acne 
8- Somatotropin (GH) 
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108Fآنابوليسم

شود؛ بنابراين خواب اول شب در ترميم نسوج و  (ساخت و ترميم نسوج) مي 1
 ].1375هاي بدن مؤثر است [اصفهاني، محمد مهدي؛  بافت

اي دارد تقريباً سه  دقيقه 90خواب سيكل  ي ديگر از خواب اول شب است؛ نكته
اي آخر شب يا  دقيقه 90تواند جاي چهار تا پنج سيكل  اي اول شب مي دقيقه 90سيكل 

ا از جمله فرانسه، طول مدت هروز را بگيرد؛ به همين دليل در قوانين بسياري از كشور
تر از ديگران است و اين در  الزم براي بازنشستگي نزد شب كاران حدود دو سال كم

رين نيست [اصفهاني، محمد حالي است كه ساعات كار اين افراد بيشتر از ساعات كار ساي
 ].1375مهدي؛ 

 عذرهاي ترك نماز جماعت -2-3-3
ي بهداشت و سالمتي  هاي شرعي در ترك نماز جماعت كه با مسئله در بين رخصت

 -1 :توان به موارد زير اشاره كرد اشخاص ارتباط مستقيم دارند، در عذرهاي خصوصي مي
 شدت ادرار و مدفوع -4شديد گرسنگي و تشنگي  -3سرماي شديد  -2بيماري سخت 

ترس از اجراي  -6 احتمال برخوردهاي ناشايست از طرف طلبكار نسبت به بدهكار -5
 -7ها وجود دارد  هايي هم چون حدقذف و حقوق ديگر افراد، كه احتمال عفو آن عقوبت

 .وجود مريضي كه پرستار ندارد -8خوردن هر چيز بدبو 
ان، باد شديد، برف و گل و الي زياد عذرهاي بار :حوادث و عوامل طبيعي از قبيل

 عمومي براي عدم شركت در نماز جماعت هستند.
*** 

تمامي عذرهاي خصوصي و عمومي در ترك جماعت، هر كدام داراي داليل پزشكي، 
رواني و اجتماعي مسلم و مشخصي هستند كه نياز به توضيح و تبيين ندارند؛ فقط در 

ع ادرار و مدفوع الزم است به نكاتي اشاره شود؛ با هاي خودداري از دف خصوص زيان

_________________________ 
1- anabolism 
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توجه به مطالبي كه در خصوص مواد سمي و مضر موجود در ادرار و مدفوع و علل 
ها براي مدت طوالني در بدن  توان نتيجه گرفت كه ماندن آن ها ذكر شد مي نجاست آن

ن سرعت توليد ها به هما شوند و تسريع در دفع آن باعث خطرات متعددي براي بدن مي
 ].461؛ ص 1؛ ج 1375شده ضروري است [گايتون، آرتور؛ 

هاي دفع ادرار با فركانس و قدرت  شود، رفلكس به تدريج كه مثانه از ادرار پر مي
آيند و اگر باز هم ادرار كردن صورت نگيرد و مثانه بيشتر پر شود، اين  بيشتر به وجود مي

شوند و چون عدم دفع  تر مي مثانه هستند قويي  ها كه مربوط به تحريك ديواره رفلكس
اشد، ب ي آلت تناسلي مي ي ماهيچه ادرار ارادي بوده و مربوط به مراكز مغزي مهاركننده

109Fممكن است در دراز مدت منجر به اختالالت دفع ادرار از جمله نورژنيك

ي  مهار نشده 1
 ].607؛ ص 2؛ ج 1375 هاي مهاري از مغز بشود (گايتون، آرتور؛ ناشي از فقدان سيگنال

عدم دفع مدفوع يكي از عوامل ايجاد يبوست است؛ يك علت شايع يبوست اجابت 
آيد [همان  هاي اجابت مزاج طبيعي به وجود مي مزاج نامنظم است كه بر اثر مهار رفلكس

 ].1251ص  :منبع
شود كه اجابت مزاج حدود هر هفته يك بار به وجود  يبوست گاهي چنان شديد مي

110Fيد و اين وضع منجر به تجمع مقادير زيادي از مدفوع در كولونآ مي

شود و باعث  مي 2
متر متسع شود؛ اين حالت به بيماري  سانتي 10تا  5/7گردد كه كولون گاهي تا قطر  مي

111Fمگاكولون

 ].1252موسوم است [همان منبع؛ ص  3

_________________________ 
1- neurogenic 
2- colon 
3- Megacolon 
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 امامت -2-3-4
طحي مساوي اگر اشخاص از نظر دانش فقهي، صحت قرائت، سن و نسب در س

باشند، امامت نماز را بايد كسي انجام دهد كه از لحاظ پاكيزگي بدن، لباس و حرفه بر 
 سايرين برتري دارد.

اسالم دين پاكيزگي و طهارت است و تأثير احكام طهارت در تمام جوانب زندگي به 

َطّهِۡر ﴿ ي خوبي روشن است؛ قرآن كريم در آيه َِ ي  جامهو « ]4املدثر: [ ﴾٤َو�َِي بََك 
به پاكي لباس امر فرموده و اين حكم در نماز حمل بر وجوب » دار خويش را پاكيزه

 شود. مي

هاي ورود و تكثير  هاي عرقي، زمينه وجود منافذ در پوست بدن و توليد عرق از غده
هاي پوستي هستند؛ بنابراين الزم است كه شخص  ي بسياري از بيماري عوامل ايجاد كننده

هاي زير توجه زيادي داشته باشد. افرادي كه  هاي خود به خصوص لباس اسبه پاكيزگي لب
هاي  قصابي، دباغي، حجامت و غيره هستند، احتمال آلودگي :داراي مشاغلي مانند

ها به نجاست بسيار زياد است و به اين دليل الزم است كه امامت نماز را  هاي آن لباس
 انجام ندهند.

 مستحبات روز جمعه -2-4
توان به  هاي روز جمعه كه بر پاكيزگي فردي و اجتماعي تأكيد دارند، مي ان سنتدر مي

غسل جمعه، استعمال عطر و مواد خوشبو، كوتاه كردن ناخن و مو، مسواك زدن، پوشيدن 
 هاي نامطبوع از بدن، اشاره كرد. هاي پاكيزه و برطرف كردن رايحه لباس

ا مردم در ارتباط هستند، مورد تأكيد شارع براي تمام كساني كه ب وراگرچه انجام اين ام
ها در  ]، اما با استناد به احاديث زير، انجام آن77؛ ص 1قرار گرفته است [الشربيني؛ ج 

  اند كه پيامبر اهللا روايت كرده روز جمعه سنت مؤكده است. حاكم و ابن حبان رحمهما

ن ريب إ ا شن ندده ثم لبس أحسن ثيابه ومّس ممن اغتسل يوم المعة و« :فرموده است
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لم يتخط أنداق الاس ثم صّ� ما كتب ال ل، ثم أنصت إ ا خرل إمامه حت المعة و تأ
جمعه غسل هر كس روز « »قبلها التمن صالته شن كفارة اا بیدهما و�  المعة يفرغ 

از كرده، بهترين لباسش را بپوشيد و اگر عطر داشت آن را استعمال كند و سپس در نم
هاي) مردم  جمعه شركت نمايد و (براي حضور در صفوف پيشين) برگردن (و ساير اندام

چه را كه خدا بر او فرض كرده است، به جا آورد و در هنگام خواندن  پا ننهد، سپس آن
خطبه توسط امام جمعه تا پايان نماز (جمعه) سكوت نمايد، اين اعمال كفاره هستند براي 

بيهقي ». ي قبل تا اين جمعه انجام داده است يت) كه از جمعهچه (از گناه و معص آن

من أت المعة من الرّجال والنّسا  « :اند اهللا از پيامبر روايت كرده است كه فرموده رحمه
هر مرد و زني كه در نماز جمعه شركت « »ها فلیس نليه غسلفليغسل ومن لم يأت

كند، پس بر او  آن نماز شركت نمي كند، غسل (جمعه) را انجام دهد و هر كس كه در مي
؛ اما با استناد به احاديث زير بسياري از علما انجام غسل جمعه را حتي »غسلي نيست

اهللا  اند؛ ترمذي رحمه كنند، مستحب دانسته براي كساني كه در نماز جمعه هم شركت نمي

غتسل ات ومن نعممن توضأ يوم المعة فبها و« :اند فرموده روايت كرده است كه پيامبر 
هر كس روز جمعه وضو بگيرد، كار نيكويي انجام داده است و هر كس « »فالغسل أفضل

كند كه  روايت مي  اهللا از آن حضرت رحمه ؛ نسايي»غسل كند پس غسل بهتر است كه

الزم است « »ّك سبعة أيام يوماً هو يوم المعة ف ّك مسلٍم أْن يغتسل حّق  « :اند فرموده
 ».سلماني هر هفته روز جمعه غسل كندكه هر م

بهترين وقت شروع زمان انجام غسل جمعه از طلوع فجر است، ليكن با در نظر گرفتن 
توان حكمت آن را كه پاكيزگي و دور  انجام آن كه قبل از خروج براي جمعه است مي

 بودن از هرگونه چرك و آلودگي و بوهاي نامطبوع است، به روشني دريافت.
هاي مستحب متعددي براي  هاي واجب و نيز غسل سنت جمعه، غسل غسل عالوه بر

شوند وجود دارد كه نهايت توجه اسالم به روابط  كساني كه در اجتماعات حاضر مي
 دهد. اجتماعي و تأثير بهداشت فردي در استحكام آن روابط را به خوبي نشان مي
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 -5نماز خسوف  -4نماز كسوف  -3عيد قربان  -2عيدفطر  -1 :هاي مستحب غسل
غسل پس از به هوش  -7غسل براي كسي كه مرده را غسل داده است  -6نماز استسقاء 

 اند. هوشي افتاده بي آمدن براي افرادي كه به حالت
هاي مستحب وجود دارد كه به تفصيل  چنين در تمام اجتماعات مراسم حج غسل هم

 بيان خواهد شد.» حج«در مبحث 
ها، غسل جمعه و غسل كسي است كه مرده را  ؤكدترين آنهاي سنت م در ميان غسل

من اغتسل ميتاً «غسل داده است؛ حتي گروهي از علما با استناد به حديث صحيح 
، انجام غسل را براي »اي را غسل داد، پس خودش نيز غسل كند هر كس مرده« »فليغتسْل 

 ].507؛ ص 2؛ ج 1997اند [الشرواني؛  ي ميت، واجب دانسته دهنده غسل
*** 

هاي بارزي از اهميت نظافت فردي و اجتماعي در  مستحبات و آداب جمعه نمونه
ي فرد را  اسالم است. رعايت بهداشت فردي و داشتن ظاهري آراسته نه تنها روحيه

دهد، بلكه سالمت رواني  همواره شاداب نموده و او را در چشم ديگران عزيز جلوه مي
 رد.فرد و جامعه را نيز به دنبال دا

بو در اسالم تا حدي توصيه شده كه استعمال زياد آن از  استفاده از عطر و مواد خوش
ي اسراف استثنا شده است. تجارب علمي قابل اعتماد از نقش عطر در ايجاد نشاط  قاعده

؛ ص 1373گويد [اصفهاني، محمد مهدي؛  ها سخن مي و شادماني و درمان انواع بيماري
27.[ 

ها تأثير زيادي دارد به اين دليل  گيري از بيماري اشت فردي و پيشناخن گرفتن در بهد
و كثيف هاي بلند  هاست. ناخن ها محيط مساعدي براي رشد انواع ميكروب كه زير ناخن

در برقراري روابط اجتماعي تأثيرات منفي داشته، شخصيت فرد را ژوليده و غيراجتماعي 
 دهد. نشان مي
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شتن مو در احكام غسل، طهارت از نجاسات، كوتاه كردن تأكيد شارع در پاكيزه نگه دا
ي موها همواره محل مناسبي  موي سر و زدودن موهاي زايد به خوبي آشكار است. ريشه

ها  ترين زخم يا خراش پوستي ميكروب هاست؛ بنابراين با كوچك براي زندگي ميكروب
 ].63؛ ص 1 ؛ ج1349نژاد، سيدرضا؛  يابند [پاك ي ورود به بدن را مي زمينه

رعايت بهداشت دهان و دندان سالمت فردي را به دنبال خواهد داشت و عدم استفاده 
هاي پوسيدگي و  از مسواك و رعايت نكردن بهداشت دهان و دندان عالوه بر ايجاد زمينه

 هاي لثه، شخصيت اجتماعي فرد را تحت تأثير قرار خواهد داد. بيماري
هاي پوسيده و  شود يا كساني كه دندان تشمام ميافرادي كه بوي بد از دهانشان اس

ي خود موفقيت زيادي كسب  زردرنگ دارند، در روابط اجتماعي حتي با اعضاي خانواده
 كنند. نمي

كند و در تأمين  ي فردي و اجتماعي را تقويت مي هاي پاكيزه روحيه پوشيدن لباس
 اي دارد. هاي پوستي نقش ويژه گيري از بيماري سالمت و پيش

غسل و شست و شوي هفتگي بدن در برطرف كردن بوهاي بد و نظافت پوست 
اهميت بسيار زياد دارد و به علت ازدحام جمعيت در نماز جمعه اين اهميت دو چندان 

نماز كسوف و خسوف نيز تراكم جمعيت و طول مدت  شود. در نماز عيدفطر و قربان، مي
 .انجام مراسم مقتضي پاكيزگي و نظافت فردي است

دهد، حكمي  تشريع حكم وجوب غسل براي كسي كه مرده را شست و شو مي
هاي مختلف،  بهداشتي و قابل توجه است زيرا عالوه بر احتمال آلودگي جسد به بيماري

 هاي مختلف نيز، وجود دارد. احتمال فساد آن با فعاليت باكتري

 تحريم استعمال حرير براي مرد -2-5
كه باشد براي مردان حرام است، اما در صورتي كه  اي استعمال حرير به هرگونه

ضرورتي مانند سرما و گرماي شديد، جنگ و نبودن لباس پيش آيد و يا به هر دليل طبي 
توان تا برطرف شدن ضرورت از آن  الزم باشد كه شخص فقط از حرير استفاده كند، مي



 107  اول: عباداتفصل 

 

به دليل حساسيت و  نهمارضي اهللا عبه ابن عوف و ابن زبير   استفاده كرد؛ چون پيامبر
 ي پوشيدن حرير داده است. خارش پوستي اجازه

*** 
تحرك  طبيعت و سرشت زن برعكس مرد كه فعال و پر تحرك است، آرام و نسبتاً بي

اش به سوي آرامش و سكون است؛ پوشيدن حرير و استعمال طال  است و استعداد فطري
فعاليت و سازندگي در امور كه محرك هستند، زن را از رخوت و سستي به تحرك، 

كشاند. اما اين مواد در مرد باعث برهم خوردن تعادل طبيعي جسمي و  حياتي مي
آورد كه اين عدم تعادل به صورت  اش شده و تحريك بسيار شديدي به وجود مي رواني

كند [صبور اردوبادي،  خشم، غضب، كبر و افزايش حس خودخواهي غريزي ظهور مي
؛ اما در جنگ الزم است كه از تمام وسايل و امكانات در تحريك ]77؛ ص 1357احمد؛ 

ها به ميدان و مجاهدت بيشتر آنان، استفاده شود تا از ايجاد  و تشجيع مردان براي اعزام آن
ترس و وحشت بر آنان جلوگيري شود؛ بنابراين جنگ از جمله موارد ضروري محسوب 

 تجهيزات جنگي با طال صادر شده است.ي پوشيدن حرير و نيز زينت دادن  شده و اجازه





 
 
 

 احكام ميت -3

هاي مختلف بدن مورد تأكيد  تعجيل در تدفين مرده به دليل اجتناب از فساد قسمت
شارع است. تا جايي كه انجام اين كار بر خواندن نمازهاي يوميه و جمعه ـ در صورت 

 داشتن وقت كافي ـ تقدم دارد.
ي واجب است و در صورت نداشتن مالي يا أصح آن است كه كفن و دفن كافر ذم

هاي  هاي اين كار را تقبل كند، الزم است اين امور با هزينه خويشاوندي كه هزينه
 المال صورت پذيرد. بيت

انتقال جسد از شهري به شهر ديگر حتي در صورتي كه تغييراتي هم در آن به وجود 
 نيامده باشد حرام است.

اعمال تجهيز ميت واجب كفايي است، انجام اين امور  با توجه به اين مسئله كه تمام
توسط كافر هم صحيح است، در صورتي كه جسد مسلماني در ميان اجساد كفار قرار 

 گرفته و شناسايي نشود واجب است تمام اجساد را غسل داد.
 نبش قبر به غير از موارد ضروري حرام است.
*** 

هاي ناشي  به جلوگيري از شيوع آلودگي ي تأكيد و توجه شارع دهنده احكام فوق نشان
از فساد جسد است. بعد از مرگ يك رشته فعل و انفعاالت شيميايي در جسد شروع 

ي  شود كه حاصل تغييرات فيزيولوژيكي، فيزيكي، شيميايي و ميكروبي است كه در نتيجه مي
گ آيد؛ تغييرات زودرس پس از مر ها، تغييرات جدي زودرس و ديررسي پديد مي آن

عبارتند از سردي جسد، سختي جسد، كبودي نعشي، هموليز پس از مرگ و الغري در اثر 
112Fتبخير آب بدن و خشكي پوست و اتوليز سلولي

ها)؛  ي خود به خود سلول (تجزيه 1

_________________________ 
1- cellular autolsis 
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هاي غرق شده  گنديدگي جسد، مومياي شدن و تغييرات جنازه :تغييرات ديررس نيز شامل
 ].103؛ ص 1374گودرزي، فرامرز؛ شوند [ در آب، پس از مدتي شروع مي

اي مقاومت طبيعي دارد و  هاي روده بدن انسان در حال سالمتي در برابر تمام ميكروب
ها و قدرت حياتي بدن تعادل برقرار است؛ اما  معموالً بين قدرت و فعاليت ميكروب

اي با سرعت زيادي تكثير يافته و عمل تخمير  هاي روده اندكي پس از مرگ، ميكروب
ي سوراخ  شود كه باالخره منجر به فساد مخاط و جدار روده شده و در نتيجه تشديد مي

گيرد [صبور اردوبادي، احمد؛  ها قرار مي شدن روده، تمام بدن در معرض فعاليت ميكروب
 ].12؛ ص 1366

% مواد معدني تشكيل شده است 5/4% مواد آلي و 5/34% آب، 61جسد انسان كه از 
ها روي  ي فعل و انفعاالت آن هاست و در نتيجه راي رشد انواع ميكروبي مناسبي ب زمينه

 دهد. ساعت پس از مرگ روي مي 48مواد آلي، پوسيدگي جسد و ايجاد گازهاي متعفن، 

 احكام پس از مرگ -3-1

هاي مرده را بست و با  پس از خروج روح و قطعي شدن مرگ الزم است كه چشم
 ره زدن آن در باالي سر مرده، دهان او را بست.اي زير چانه و گ قراردادن پارچه

مفاصل جسد اعم از آرنج، زانو و مفاصل كوچك انگشتان را بايد به آرامي طوري 
حركت داد كه صاف و راست قرار گيرند. الزم است روي شكم مرده شيء سنگيني ـ به 

 وزن يك آجر ـ قرار داد، تا موجب خروج هواي جمع شده در آن شود.
ي سختي جسد  و چانه مرده و نرم نمودن مفاصلش مربوط به پديده بستن چشم

)rigidity( و از بين رفتن  انفعاالت شيميايي در نسوج عضالتي است كه بر اثر فعل و
رخ  A.D.P(114F2(و تبديل آن به ادنوزين دي فسفات  113F1)A.T.P(ادنوزين تري فسفات 

ر ساعت است و ابتدا از عضالت دهد؛ زمان الزم براي شروع تغييرات بافتي دو تا چها مي

_________________________ 
1- adenosine tri phosphate 
2- adenosine d1 phosphate 
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رسد  ساعت به تدريج به كف پاها مي 12شود و سپس در مدت  صورت شروع مي
 ].108؛ ص 1374[گودرزي، فرامرز؛ 

سختي نعشي توأم با شل شدن عضالت اسفنكترها گاهي موجب خروج جنين از رحم 
]؛ 109ان منبع؛ ص گردد [هم مادران باردار و يا ترشح مني و ساير مواد دفعي به خارج مي

قراردادن شييء سنگين از طرفي باعث خروج مواد زايد قبل از غسل شده و از  ،بنابراين
 كند. طرف ديگر از ورود هوا به درون جسد تا حدود زيادي جلوگيري مي

 آماده كردن جسد براي غسل -3-2

براي غسل بايد جسد را روي تخت يا سكويي قرار داد و از گذاشتنش روي فرش 
ودداري شود تا گرماي ناشي از تماس جسد با فرش فساد جسد را تسريع نكند؛ سپس خ

 اي پوشاند. اي پنبه هايش را از تنش خارج نموده و بدنش را با پارچه لباس
*** 

لباس بر تن داشتن يا ماندن جسد در رختخواب از عواملي است كه موجب تأخير در 
متعارف در شخص لباس پوشيده در هر  پايين آمدن حرارت بدن خواهد شد. در شرايط
گراد  ي سانتي درجه 5/2ي حرارت حدود  ساعت از شش ساعت اول پس از مرگ، درجه

گراد  سانتي  ي ساعت اول پس از مرگ، حدود يك و نيم درجه 12و در هر ساعت از 
آيد؛ در افراد لخت سرعت سرد شدن جسد يك و نيم برابر افراد لباس پوشيده  پايين مي

]؛ بنابراين احكام فوق در به تأخير انداختن 105-106؛ ص 1374[گودرزي، فرامرز؛  است
تغييرات زودرس و ديررس جسد نقش زيادي دارند چون در دماي پايين فعاليت 

 ها كمتر است.  ميكروب
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 غسل ميت -3-3
هاي موجود بر روي بدنش و سپس شست و  حداقل غسل ميت برطرف كردن نجاست

ظاهري است؛ اين عمل توسط غاسل انجام شده و از ورود افراد به شوي تمام اعضاي 
 شود. محل غسل جلوگيري مي

ها به دليل شدت سوختگي، ممكن نباشد را بايد تيمم  اي كه غسل آن اجساد سوخته
 ].110؛ ص 2داد [السيد البكري؛ ج 

*** 
وامل داشته باشد و اگر مرگ بر اثر بيماري باشد، عمرگ علل مختلفي ممكن است 

زا در اعضاي مختلف منتشر شده و به زودي تغييرات شيميايي ايجاد شده جسد را  بيماري
 شود. متعفن كرده، به يك منبع آلودگي تبديل مي

هاي بدن باشد، سستي و ضعف  اگر مرگ بر اثر پيري و ضعف عمل كرد اندام
است و اگر  اي هاي روده ي مساعدي براي خروج و تكثير باكتري هاي بدن زمينه بافت

اي،  هاي روده ريزي باشد، عالوه بر باكتري مرگ بر اثر ضربه، تصادف و يا خون
هايي از محيط خارج به سرعت وارد بدن شده و با تغذيه از خون موجود بر  ميكروب

نمايند؛ بنابراين الزم است كه به سرعت در پاكيزه  ها رشد و تكثير مي ها و زخم اندام
ي و زدودن نجاساتي كه در واقع محيط مساعدي براي رشد هاي خارج نمودن اندام

 ها هستند، اقدام نمود. ميكروب
 كند. ها را بيشتر مي ورود غير ضروري افراد به محل انجام غسل احتمال انتشار آلودگي

ي  درجه 100هاي باالتر از  ي سوم كه ناشي از حرارت هاي درجه در سوختگي
شديد نسوج نرم بدن،   از بين رفته و بر اثر آسيب گراد است، نسوج زيرين پوست سانتي
ي چهارم نيز بر اثر تماس  هاي درجه هاي هولناكي به وجود آمده است. در سوختگي زخم

ها نيز  مداوم بدن با آتش يا اجسام داغ، نسوج نرم بدن به كلي از بين رفته و استخوان
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ن امكان شست و شوي اجساد ]؛ بنابراي324؛ ص 1374اند [گودرزي، فرامرز؛  صدمه ديده
 ها را تيمم داد. در اين دو نوع سوختگي وجود ندارد و به ناچار بايد آن

 غسل ميت با آب سرد -3-3-1
اهللا،  استفاده از آب سرد و شور در غسل ميت بنابر فتواي ماوردي و صيمري رحمهما

ر روي ]؛ اما در مواردي كه آلودگي و چرك ب333؛ ص 1مستحب است [الشربيني؛ ج 
 توان براي زدودن آن از آب گرم استفاده كرد. جسد وجود داشته باشد مي

*** 
هاي بدن مرده سفت و  استفاده از آب سرد در غسل ميت باعث خواهد شد كه بافت

 محكم مانده و تغييرات شيميايي به تأخير افتد.
ها  كشي كه دارد در زدودن آلودگي وجود نمك در آب نيز به علت خاصيت ميكروب

 مؤثر بوده، در به تأخير انداختن تغييرات زودرس جسد نقش بسزايي دارد.
هاي ديگر با آب سرد  در صورتي كه پوست بدن مرده به علت وجود چربي و آلودگي

 توان با استفاده از آب ولرم و صابون اين كار را انجام داد. قابل پاك شدن نباشد مي

 كيفيت غسل ميت -3-3-2
شود كه ترتيب افعال و آداب  بدن مرده كامالً شست و شو داده ميدر غسل ميت تمام 

ي قابل توجه اين است كه مستحب است ميت را  آن در كتب فقهي مذكور است اما نكته
سه غسل داد و قبل از سه غسل جسد را با سدر يا خطمي به منظور زدودن چرك و 

ل به آب مورد استفاده ها، شست و شو داد. همچنين مستحب است در هر سه غس آلودگي
 مقداري كافور اضافه كرد.

*** 
هاي مختلف بر روي جسد باعث تسريع تغييرات جسد به ويژه فساد  وجود ميكروب

شود، بنابراين غسل ميت نه تنها در به تأخير انداختن فساد جسد مؤثر است بلكه  آن مي
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چنين  مهاي مختلف ناشي از سوخت و ساز بدن و تعرق و ه در زدودن آلودگي
 ها نقش بسيار مهمي دارد. هاي احتمالي ناشي از بيماري آلودگي

تأكيد شارع بر تكرار غسل و سه تا پنج بار شست و شو دادن جسد، حكمي بهداشتي 
 و درخور توجه است.

اي است كه از درخت هميشه سبز آن در نواحي شرق و جنوب شرقي آسيا  كافور ماده
شود. استعمال كافور اثرات فيزيولوژيكي و  خراج ميهاي مختلف است رويد، به روش مي

ها از جمله مخاط و پوست بدن جذب  ي راه كافور از كليهخواص درماني متعددي دارد؛ 
شود. كافور داراي اثرات  ميشده، موجب فراخ شدن عروق سطحي و قرمز شدن پوست 

رگري، دهد [ز ي حرارت بدن را كاهش مي ضدعفوني كنندگي است و همچنين درجه
 ].342؛ ص 4؛ جلد 1371علي؛ 

 هاي جسد برطرف كردن آلودگي -3-3-3
اگر پس از غسل ميت، نجاستي از جسد خارج شود واجب است كه آن را برطرف 

 نموده، محل خروج و برخورد نجاست يا بدن را مجدداً شست و شو داد.
را در هاي جدا شده از جسد  ي جسد و يا قسمت مستحب است كه موهاي كنده شده

 كفن قرار داد.
*** 

ي اسفنكترهاي بدن پس از مرگ، احتمال  كننده هاي كنترل به علت شل شدن ماهيچه
هاي مدفوع و  خروج ادرار و مدفوع وجود دارد؛ اين امر عالوه بر انتشار آلودگي

115Fاي هاي روده باكتري

ها در مدفوع،  هاي بدن را به علت وجود باكتري ، سرعت فساد بافت1
 دهد. يافزايش م

_________________________ 
1- enteric bacterias 
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هاي بدن  چنين تغييرات شيميايي كه بافت فشارهاي ناشي از حمل و غسل جسد و هم
شود؛ گاهي  را به مرور سست و ناپايدار كرده است، باعث كنده شدن مو از جسد مي

هايي از  اوقات ممكن است سوختگي شديد يا پارگي نسوج بدن باعث جدا شدن قسمت
هاي جدا شده و در كفن، از  هاي كنده شده و بافتهاي بدن شود؛ با قرار دادن مو بافت

 شود. هاي جلوگيري مي انتشار احتمالي آلودگي

 كفن كردن -3-4
ي سفيد كفن كرد؛ به   مستحب است كه مرد را در سه پارچه و زن را در پنج پارچه

نّها ألبسوا من ثياب�م اسيا  فن« :اند كه فرموده  اهللا از پيامبر  دليل روايت ترمذي رحمه
هايتان سفيد بپوشيد و مردگانتان را در  در ميان لباس« »خ� ثياب�م و�فدوا فيها موتا�م

 ».ي سفيد دفن كنيد زيرا بهترين (رنگ) لباس سفيد است پارچه
ي كفن پاكيزه باشد زيرا امام مسلم  مستحب است در تكفين دقت شود و پارچه

إ ا كّفن أحد�م أخاه فليحسن « :تروايت كرده كه فرموده اس  اهللا از پيامبر رحمه
هرگاه يكي از شما برادر خود را كفن كرد، در انجام اين كار دقت نموده و اين « »كفده

 ».كار را به درستي انجام دهد
اي باشد كه پوشيدنش براي ميت در زمان حيات حالل بوده  جنس كفن بايد از پارچه

 يز نيست.است؛ بنابراين استفاده از حرير براي كفن مرد جا
116Fپاشيدن كافور و حانوط

 هاي مختلف كفن مستحب است. بر قسمت 1
هايش را طوري بست كه هيچ چيز  الزم است كه بر منافذ بدن مرده پنبه قرار داد و ران

 از مقعد خارج نشود.
*** 

_________________________ 
شود.  آن از كافور، صندل و ... استفاده ميبو است كه در تركيب  اي خوش حانوط يا حناط نوعي ماده -1

 رود. بو كردن اجساد به كار مي و به منظور خوش



 ي پزشكي احكام تجلي حكمت در  فلسفه    116

 

كند؛ بنابراين الزم  كفن از خروج ميكروب و انتشار آلودگي در خاك قبر جلوگيري مي
هاي كفن احتمال انتشار آلودگي را  دقت زيادي انجام شود. تعدد پوششاست اين كار با 

ها به محيط اطراف  دهد و رنگ سفيد آن مانع از خروج ميكروب تا حد زيادي كاهش مي
 شود. مي

ها از كفن را  كشي خود احتمال خروج ميكروب كافور و حانوط با خاصيت ميكروب
ها از خروج مدفوع و  منافذ بدن و بستن ران رسانند. با قرار دادن پنبه بر به حداقل مي

شود و اين حكمي بسيار مهمي و بهداشتي  ترشحات به محيط كفن و قبر جلوگيري مي
ترشحات آلوده قبل از متالشي شدن جسد باعث آلودگي خاك و است، زيرا خروج 

117Fهاي ساپروفيت شود؛ اما به دليل اين كه ميكروب محيط داخلي قبر مي

آزار و  و بي 1
سازند، در هنگام متالشي شدن جسد بر  هايي كه مواد آلي بدن را تبديل مي آن

كنند خروج اين ترشحات ديگر اشكالي ندارد و باعث آلودگي  هاي مضر غلبه مي ميكروب
 گردد. خاك نمي

 احكام شهدا -3-5
ي كساني جاري است كه  غسل دادن و كفن كردن شهيد حرام است؛ اين حكم درباره

اند ولي كساني كه در جنگ زخمي شده و  نگ به سبب جراحات كشته شدهدر ميدان ج
ميرند و يا در ميدان جنگ به علتي غير از جراحات  پس از مدتي خارج از ميدان جنگ مي

 ميرند مشمول حكم فوق نيستند. جنگي مي
شود؛ اما غير از خون نجاسات  شهيدي كه جنُب است بنابر قول أصح غسل داده نمي

كه بر روي بدن يا لباس شهيد وجود دارد، بايد برطرف نمود و او را با  ديگري را
 هاي خونينش دفن كرد. لباس

_________________________ 
1- saprophyte 
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دليل احكام فوق عالوه بر نص قرآن مبني بر زنده بودن شهدا، حديث روايت شده 

قت� أحد بدفدهم  فأمر  لب أّن ا« :است  اهللا از جابر توسط امام بخاري رحمه
ها را  در مورد شهداي احد دستور داد آن  پيامبر« »لم يصّل نليهما ولم يغسلوبدما هم و

 ».ها انجام نشود هاي خونينشان دفن كرده و غسل و نماز هم در مورد آن با لباس
*** 

توان ذكر كرد اين است كه مجاهداني كه در  ي احكام فوق مي استداللي كه درباره
يماري عفوني و ميكروبي نبوده و از طرفي شوند، مرگ آنان بر اثر ب ميدان جنگ شهيد مي

118Fخستگي و كوفتگي ناشي از جنگ در بدنشان مقداري اسيد الكتيك

به وجود آورده است  1
كشي اين ماده ديگر نيازي به غسل و كفن نيست و به همين  و به علت خاصيت ميكروب

 علت است كه برطرف نمودن و شستن خون آنان حرام است.
اما كسي كه در ميدان جنگ زخمي شده؛ پس از گذشت زماني خارج از ميدان جنگ 

انجام شده اسيدالكتيك در بدنش به گاز كربنيك و آب مبدل ميرد به دليل استراحت  مي
ها در  ؛ پس ممكن است ميكروب(C3H6O3 + 9/2O2 → 3CO2 + 3H2O)شده است 

 كفن براي چنين افرادي الزم است. خونش توليد آلودگي نمايند و به همين دليل غسل و

 نماز ميت -3-6
ركوع و سجود ندارد و يكي از شروط صحت آن، تقديم غسل بر نماز  نماز ميت 

 است.
*** 

هاي منحصر به فرد نماز ميت است،  عدم تشريع ركوع و سجده كه يكي از ويژگي
رستان و جسد و اي بسيار بهداشتي و معقول است كه از تماس نمازگزار با خاك قب  نكته

 كند. هاي احتمالي جلوگيري مي آلودگي

_________________________ 
1- lactic acid 
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هاي جسد و  ي ديگري است كه در كم كردن آلودگي تقديم غسل بر نماز ميت نكته 
چنين شست و شوي جسد با آب سرد  ها بسيار مؤثر است. هم گيري از شيوع بيماري پيش

دن ميت شده و ها و تقويت نسوج ب مخلوط شده با سدر و كافور، باعث زدودن ميكروب
 اندازد. تغييرات شيميايي آن را به تأخير مي

 دفن ميت -3-7
اي باشد كه مانع از انتشار بوي ناشي از فساد جسد و  حداقل عمق قبر بايد به اندازه

ي مردي معتدل  ي درندگان شود و مستحب است كه عمق قبر به اندازه نبش قبر به وسيله
وداً دو متر) باشد؛ بنابراين پوشاندن جسد در سطح هايش را باال گرفته است (حد كه دست

 شود. زمين با سنگ و اشياي ديگر دفن محسوب نمي
توان  ها مكروه است، مي در هر ساعتي از شب و نيز اوقاتي كه نماز خواندن در آن

 مرده را دفن كرد اما دفن مرده در تابوت مكروه است.
نوع تدفين ابتدا به صورت معمولي  است؛ در اين» لحد«بهترين نوع تدفين، دفن در 

ي جسد،  ي قبر به صورت افقي به اندازه ي رو به قبله قبر حفر شده و سپس در ديواره
 دهند. اي كنده شده و مرده را در آن قرار مي حفره

الزم است كه روي جسد را با خشت، چوب، سنگ و غيره مسدود نموده، سپس بر آن 
 خاك ريخت.

 بر روي قبر مقداري آب پاشيد. مستحب است پس از دفن،
*** 

هاي مسري باشد، جسد به منبعي براي انتشار سريع آن  مرگ انسان اگر به علت بيماري
شود و اگر مرگ بر اثر ضربه، خفگي، پيري و يا هر علت ديگري  ها تبديل مي بيماري

آن ها  ساعت، جسد فاسد شده و عفونت ناشي از فعاليت باكتري 48باشد، پس از گذشت 
كند؛ بنابراين دفن بايد سريع و در شرايطي  هاي مختلف تبديل مي را به كانون آلودگي

 هاي مذكور گردد. انجام شود كه مانع از انتشار آلودگي
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عمق قبر بايد به حدي باشد كه مانع از دسترسي حيوانات به جسد شود و منافذ و بين 
و خروج حشرات به درون قبر  ها بايد طوري مسدود شوند كه از ورود ها يا چوب سنگ

 ها به محيط خارج جلوگيري نمايد. و انتقال آلودگي
هاي متداول (سوزاندن، به دريا انداختن، دفن در  شريعت اسالمي در ميان انواع دفن

خاك، دفن در تابوت و ...) دفن در خاك را انتخاب نموده است و اين نوع تدفين در 
كنندگي خود، جسد را به  ي دارد؛ خاك با قدرت تجزيهمقايسه با ساير روشها مزاياي زياد

 سازد. هاي مضر آن را نابود مي مرور زمان از بين برده و بسياري از ميكروب
پاشيدن آب بر روي قبر عالوه بر اين كه باعث سفت شدن خاك شده و مانع از نفوذ 

يق هوا شود، از ايجاد گرد و غبار و انتشار آلودگي از طر حيوانات و حشرات مي
 كند. جلوگيري مي

 ي قراردادن جسد در قبر نحوه -3-7-1
بايد جسد را بر پهلوي راست و رو به قبله در قبر قرار داد، به صورتي كه پشت و 

 هاي قبر متصل باشد. صورتش به ديواره
*** 
ي راست روده تحت  له شود تا قولن ناز قرار دادن جسد بر پهلوي راست باعث مي

و فضوالت از مقعد خارج نشود؛ با اين وجود كه بر مقعد پنبه قرار داده  فشار قرار نگيرد
 شده است.

ترين اعضاي بدن هستند كه در مدت كوتاهي متالشي  ستون فقرات و پشت از سخت
هاي دروني مغز به دليل وجود استخوان جمجمه و  چنين سر و بافت نخواهند شد. هم

يني سفت و محكم قرار گيرند تا به مرور زمان تعداد كم منافذ الزم است كه در مقابل زم
 متالشي شوند.
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 هاي جسد اجتناب از آلودگي -3-8
 انتقال جسد از شهري به شهر ديگر و نبش قبر به غير از موارد ضروري، حرام است.

كاري،  چنين گچ نشستن، نماز خواندن و اقامت شبانه در كنار قبر مكروه است. هم
 و انجام هرگونه ساخت و ساز روي قبر مكروه است.نوشتن، حكاكي بر سنگ قبر 

*** 
هاي ناشي از جسد و تغييرات ديررس آن را  احكام فوق هرگونه احتمال انتشار آلودگي

در محل فوت و عدم انتقال جسد مبارك ايشان به  برد. دفن پيامبراكرم از بين مي
 زادگاهشان الگويي واقعي براي پيروان ايشان است.

هاي تماس افراد با خاك قبر را كه احتمال آلودگي آن  موارد فوق زمينههر كدام از 
 برد. بسيار زياد است از بين مي



 
 
 

 روزه -4

 :ي با استناد به امر خداوند در آيه

َه ﴿ ُّ
َ
� � ِينَ  َٓ َّ لَۡيُ�ُم  ٱ ََ ۡاْ ُكتَِب  َي مُ َءاَمُن ِ َّ  ].١٨٣ة: البقر[ ﴾ٱل

 ».بر شما روزه واجب شده است«

ي  چنين اجماع علماي اسالم روزه و هم يح روايت شده از پيامبر اكرمو اخبار صح
 ماه مبارك رمضان واجب است.

 ،در ميان شرايط وجوب روزه كه در مبحث بهداشت و سالمت بشر قابل توجه است
 توان به شروط بلوغ و توانايي بدني اشاره كرد. مي

*** 
كه ابعاد روحي و جسمي آدمي  هاي الهي است روزه عبادتي مشترك ميان تمام شريعت

ترين تأثير  دهد؛ درك عملي گرسنگي و به ياد محرومان افتادن، مهم را تحت تأثير قرار مي
 روحي روزه در شخصيت اجتماعي فرد است.

هاي روحي اين عبادت  ها از جمله ويژگي تقويت اراده و توانايي فرد در كنترل شهوت
تواند به كار گرفته  از نوع رفتار درماني، مياست كه به عنوان يك روش روان درماني 

دهد كه روزه در بهبود بيماران مبتال به افسردگي  شود؛ شواهد و قراين موجود نشان مي
ها را تسريع بخشيده است [مالك، ايوب؛ از مقاالت همايش  ماژور مؤثر بوده و درمان آن

 ].42؛ ص 1377داري؛  مسايل پزشكي در روزه
ها به طور ارجح نسبت به  ن براي تأمين انرژي از كربوهيدراتهاي بد گرچه بافت

كنند؛ مقدار كربوهيدرات به طور طبيعي در سراسر بدن  ها، استفاده مي ها و پروتيين چربي
تواند انرژي موردنياز اعمال بدن را براي شايد  فقط چند صد گرم است و اين مقدار مي

ي  غذايي، اثرات عمده ي چند ساعت اول بييك نصف روز تأمين كند؛ بنابراين به استثنا
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هاي بافتي [گايتون، آرتور؛  ها و چربي ي پروتيين كاهش پيش رونده :غذايي عبارتند از بي
 ].1323؛ ص 2؛ ج 1375

هاي زايد كه مانع فعاليت طبيعي  داري از طرفي با هضم تدريجي قندها و چربي روزه
ف ذخاير بدن در طول ماه رمضان اعضا و بدن هستند، بار اعضا را كاسته و بر اثر مصر

هاي حياتي وادار شده و به يك سلسله  العمل نسوج با مقابله با فقر موادغذايي به عكس
 زنند. خودي دست مي تحريكات انعكاسي خودبه

هاي  از طرف ديگر بر اثر نرسيدن آب به بدن به تدريج آب ذخيره شده در بافت
شنجات و اختالالت عصبي كمك كرده و حساسيت عصبي دفع شده و اين خود به رفع ت

دهد و بر اثر بازيافتن  ها و نسوج عصبي را نسبت به تحريكات خارجي افزايش مي سلول
ها نجات  حساسيت طبيعي نسوج عصبي، اعصاب از ضعف و رخوت و شبه فلجي

 يابند. مي
طرق  هاي بدن از ها سموم فلزي در بافت چنين با هضم تدريجي قندها و چربي هم

 گردد. مختلف دفع مي
يابد،  هاي بدن افزايش مي لدر لحظات افطار كه به طور ناگهاني قدرت حياتي سلو

حرارت بدن كامالً مشهود است و   ضربان قلب، شدت تنفسي و درجه ازدياد
شود.  ها را در سراسر بدن به وضوح ديده مي هاي سمپاتيكي اين مكانيسم العمل عكس

منظم و منطبق بر مقتضيات طبيعي و بيولوژيكي بدن از عهدة  چنين فعل و انفعاالت
هاي بدن  آيد چون مختص به يك عضو نبوده بلكه تمام اندام هاي مصنوعي برنمي محرك

 ].222تاريخ؛ ص  گيرد [صبور اردوبادي، احمد؛ بي را در برمي
به حل داري كه هيچ ماده شيميايي قادر  هاي اضافي بدن در دوران روزه نابودي چربي

ست از شاهكارهاي روزه است، كه مورد توجه علم پزشكي واقع شده است زيرا ني ها آن
 30چاقي و اضافه وزن از مشكالت زندگي در جوامع صنعتي است. در آمريكا ساالنه بين 
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شود  هاي رژيمي مي ي فراورده هاي كاهش وزن و تهيه بيليون دالر خرج برنامه 50تا 
 )].6(10؛ ص 1379[آندرولي و همكاران؛ 

هاي گوناگون علوم پزشكي به  هاي مختلف امروزه در رشته تأثير مثبت روزه بر بيماري
 :هاي زير اشاره كرد توان به بيماري اثبات رسيده است؛ از آن جمله مي

 .امراض دستگاه گوارشي مانند التهاب حاد معده -1
 .چاقي -2
 .آسم -3
 .التهاب مزمن كليه -4
 .تصلب شرايين -5
 ].214؛ ص 1374و قرقوز؛ فشار خون [دياب  -6

بر سيستم اي  داري در طول ماه رمضان اثرات ويژه گرسنگي و تشنگي حاصل از روزه
 :توان به موارد زير اشاره كرد ايمني بدن دارد، كه از آن جمله مي

داري، فرد عمالً كالري كمتري نسبت به روزهاي معمولي دريافت  در طي مدت روزه
هاي  ها نسبت به محركT-CELLباعث افزايش فعاليت كند؛ اين رژيم كم كالري  مي

هاي  نتايج حاصل از آزمايشگردد؛  بيگانه و به تأخير انداختن پيري دستگاه ايمني بدن مي
دهد كه درصد  هاي مختلف نشان مي افزايش يا كاهش كالري مصرفي در بروز بيماري

تيجه مرگ، در يك رژيم هاي عفوني، خود ايمني، رماتيسمي، سرطاني و در ن بروز بيماري
كم كالري در پر كالري بيشتر از يك رژيم كم كالري است و نتايج ثمربخش يك رژيم 

گيري از امراض و به تأخير انداختن پيري، توأم با سالمت عمومي، در برخي از  پيش
 ].73؛ ص 1376تحقيقات به اثبات رسيده است [محمدي شيرمحله، ناصر؛ 

119Fهورمون رشد سرعت ترشح

120Fغذايي روند بي در 1

يابد؛ اين هورمون كه از  افزايش مي 1
رشد، تقريباً شود با افزايش رسوب پروتيين و افزايش  بخش قدامي غدة هيپوفيز ترشح مي

_________________________ 
1- Growth Hormone 
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هاست [گايتون،  كند كه آشكارترين آن در رشد استخوان هاي بدن را تحريك مي تمام بافت
 ].1391؛ ص 2؛ ج 1375تور؛ رآ

 هاي روزه رخصت -4-1
توانند  مياد مسافر، مريض و زنان باردار يا شيرده كه توانايي روزه گرفتن را ندارند، افر

 روزه نگرفته و در فرصت مناسبي آن را قضا نمايند.
براي كساني كه توانايي جسمي كافي ندارند و يا حقوق همسر و اوالد بر آنان واجب 

 است. الدهر (تمام سال را روزه گرفتن) مكروه ي صيام است، روزه
*** 

هاي شرعي در روزه نگرفتن افراد مذكور داليل متعددي ممكن است داشته  رخصت
ها همواره وجود دارد و تغيير  باشد؛ احتمال بروز مشكالت جسمي و روحي در مسافرت

هايي به همراه دارد. افراد مريض عالوه بر ضرورت  شرايط آب و هوايي غالباً بيماري
شوند و همين  ن در برابر بيماري، گاهي به دارو نيازمند ميتغذية مناسب و تقويت بدنشا

 امر سبب رخصت آنان در روزه است.
ي رحم، جفت، مايع  تغييرات جسمي مادر، در هنگام حاملگي شامل افزايش اندازه

121Fآمنيوتيك

گيرد؛  و حجم خون است كه براي رشد جنين در حال تكامل صورت مي 2
ي چربي و پروتيين براي زمان  ده و پيش اندوختهي شير بزرگ ش ها براي تهيه پستان

اي در اين دوران بحراني ممكن  شود؛ هرگونه كمبود تغذيه زايمان و شيردهي فراهم مي
ها منجر شود  هاي پايدار در آن هاي جنين يا ايجاد آسيب است به عدم تكامل اندام

 ].197؛ ص 1378[رابينسون و همكاران؛ 
هاي بارداري مقدار  كيلوگرم است و در اواخر ماه 12تا  8 افزايش وزن در زنان باردار

يابد؛ بنابراين الزم است در اين دوران مقداري انرژي  % افزايش مي20متابوليسم پايه تا 

                                                                                                                                                      
1- Starvation 
2- amniotic 
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؛ ص 1368اضافي براي رشد جنين، جفت و نسوج ضميمه فراهم شود [محمديها، حسن؛ 
23.[ 

ي مقداري است كه  از طبيعي به اضافهمقدار كل انرژي الزم در دوران حاملگي برابر ني
افزايش متابوليسم پايه و رشد جنين، جفت و غدد پستاني را بپوشاند؛ به طور كلي 

 36هاي انجام شده، انرژي مصرفي در دوران بارداري نبايد كمتر از  براساس توصيه
 ].142؛ ص 1376؛  كيلوكالري به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن باشد [گتري، ه

هاي  به مطالب مذكور و با اشاره به عوارض گوارشي ناشي از حاملگي در ماه با توجه
چنين دو برابر شدن وزن  شود و هم اول كه به شكل استفراغ و سوزش معده ديده مي

ها  جنين در دو ماه آخر حاملگي كه موجب كاهش ظرفيت معده و كند شدن فعاليت روده
 ي زنان باردار ارائه نمود. رعي ترك روزهتوان داليلي علمي براي رخصت ش شود، مي مي

كيلوكالري انرژي نياز است و براي  600براي ترشح شير در چهار ماه اول شيردهي به 
]؛ اين ميزان 143؛ ص 1376؛  كيلوكالري اضافي الزم است [گتري، ه 250توليد شير، 

ت بدني كودك پنج تواند تمام احتياجا ليتر شير كه مي ميلي 870انرژي براي توليد روزانه 
شود [محمديها، حسن؛  كيلوگرمي را فراهم كند، از موادغذايي مصرفي مادر تهيه مي

 ].174؛ ص 1368

 صحت روزه -4-2
 خروج مني از بدن به طور عمدي و نزديكي جنسي از مفطرات روزه هستند.

*** 
 خروج خون در حيض و نفاس بدن زن را در معرض كمبود موادغذايي و اكسيژن قرار

ي كاملي در اين دوران وجود داشته باشد؛ به ويژه پس از  دهد و الزم است كه تغذيه مي
هاي مختلف جنين و فرآيند زايمان در فقر شديد  زايمان كه بدن در تشكيل بافت

موادغذايي و ضعف قرار گرفته است، لزوم جبران اين كمبودها، روزه را براي اين افراد 
 سازد. غيرقابل تحمل مي
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يت شديد بدني براي انجام عمل جنسي و خروج مني از بدن باعث ضعف شديد فعال
 سازد. قواي بدني شده، بدن را با كمبود موادغذايي مواجه مي

 مكروهات روزه -4-3
 .دار مكروه است آلود براي روزه هاي شهوت چنين تماس حجامت و چشيدن غذا و هم

*** 
122Fانجام حجامت

از بدن است، بدن را با فقر مواد  كه باعث خروج مقدار زيادي خون 1
كند و الزم است كه شخص به خوردن موادغذايي پس از انجام اين عمل  غذايي روبرو مي

 مبادرت ورزد.
% از 20در مرحله مغزي ترشح معدي قبل از ورود غذا به معده يا شروع به جويدن، 

آيد در اثر  ود ميمقدار ترشح معده كه به طور طبيعي بر اثر خوردن يك وعده غذا به وج
؛ 2؛ ج 1375شود [گايتون، آرتور؛  نگاه كردن به غذا، بو كردن و مزه كردن آن توليد مي

دار با چشيدن غذا و در نتيجه ترشح اسيد معده خود را  ]؛ بنابراين شخص روزه1213ص 
 دهد. هاي دستگاه گوارش قرار مي در معرض ابتال به انواع زخم

آلود كه غالباً به مجامعت و نزديكي  هاي شهوت تحريكات جنسي ناشي از تماس
شود، نه تنها يك فعاليت بدني خسته كننده را به دنبال دارد بلكه با  جنسي منتهي مي

شود؛ زيرا هر مقدار مني كه از  خروج ترشحات و مني، بدن با فقر موادغذايي روبرو مي
اده از موادغذايي موجود در ها و استف گردد، تحريكي براي توليد مني در بيضه مي بدن دفع

 ي آن كمبود موادغذايي در خون خواهد بود. خون است كه نتيجه

 مستحبات روزه -4-4
 تأخير در خوردن سحري، تعجيل در افطار و افطار با خرما از مستحبات روزه است.

*** 

_________________________ 
1- Cupping 
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تأخير در خوردن سحري عالوه بر اين كه شخص را از خوابيدن با شكم پر باز 
فاصله نماز صبح كه يك فعاليت بدني سبك و بسيار مفيد است را به دنبال بال ،دارد مي

 دارد؛ بنابراين اين عمل در تأمين شادابي و هضم غذا مؤثر است.
هنگام افطار پختن غذا و انتشار بوي آن عامل مهمي در ترشح مقداري اسيد معدي 

 است و الزم است كه شخص به سرعت مبادرت به افطار نمايد.
ها بسيار زياد است؛ خرما از نظر اقتصادي  غذايي خرما در مقايسه با ساير ميوهارزش 

ها قادر به  ميكروبها  ارزان و در تمام فصول سال در دسترس است و برخالف ساير ميوه
داراي  B2, B1, E, A, Dهاي  فاسد نمودن آن نيستند. خرما عالوه بر داشتن ويتامين

% از تركيبات آن را 78تا  70يم، پتاسيم و منيزيم است و امالحي مانند كلسيم، گوگرد، سد
 ].192؛ ص 4؛ ج 1349نژاد، سيدرضا؛  دهد [پاك مواد قندي تشكيل مي

% وزن 2هاست به طوري كه  نسبت پروتيين و چربي موجود در خرما بيشتر از ساير ميوه
 .]395؛ ص 1988؛ دهد [سالم، مختار % آن را چربي تشكيل مي3تا  2آن را مواد پروتييني و 





 
 
 

 حج -5

حج در لغت به معني قصد و در اصطالح شرع عبارت است از قصد رفتن به كعبه 
 براي انجام مناسك و اعمال مخصوص.

 :ي شرعي وجوب حج آيات متعددي مانند ادله

﴿ ْ ۡا تِّم
َ
َّ  َوأ َ َۡ ِۚ  ٱلُۡعۡمَرةَ وَ  ٱ ّ  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾َِ

  .»لصانه براي خدا انجام دهيدو حج عمره را به تمام و كمال، خا«
 و

﴿ َ�َ ِ ّ َِ َّ  ٱ�ّ ِس َو  ].97آل عمران: [ ﴾َِِ�ۡهِ َسبِيٗ�  ٱۡسَتَط عَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِح
 » و حج اين خانة الهي بر مردمي كه توانايي دارند واجب است«

 و اجماع علماي اسالم است.  و نيز احاديث زيادي از پيامبراكرم
ي كثيري از علما آن  هاي مالي و بدني عده ت حج و شمول آن بر جنبهبا توجه به اهمي

 ].460؛ ص 1اند [الشربيني؛ ج  را برترين عبادت دانسته
در ميان شرايط وجوب حج، استطاعت بدني با توجه به موضوع بحث داراي اهميت 

 شود كه بدنش سالم بوده و توانايي سفر اي است؛ حج زماني بر انسان واجب مي ويژه
ها از شرايط وجوب حج  چنين وجود زاد و راحله و آب و امنيت راه داشته باشد. هم

 است.
*** 

شماري دارد.  ترين تجمع مسلمانان است كه منافع مادي و معنوي بي حج بزرگ
توان به  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حج، در اين مبحث مي نظر از جنبه صرف

 المت فكري و روحي شخص اشاره كرد.مسايل رواني حج و تأثيرات آن در س
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نوع و هم فكر آدمي را از وحشت تنهايي و  ها انسان هم احساس بودن با ميليون
 كند. ي اجتماعي بودن شخص را تقويت مي سازد و روحيه افسردگي خارج مي

ها و  اعتماد به نفس و احترام به شخصيت خود و ديگران، شناختن قدرت، شايستگي
ها كه سبب ايجاد  و ديگران و شناسايي احتياجات، غرايز و محركهاي خود  محدوديت

گردند، از جمله اصول كلي در تحقق رسيدن به سالمت رواني فرد و  رفتار در انسان مي
 ].76؛ ص 1373فر، بهروز؛  جامعه است [ميالني
ماند  چه كه مي رود و آن هاي مادي به كنار مي هاي دنيايي و مالك در حج ارزش

جا  گيرد. آن هاست. در مقابل خدا بودن سراسر وجود آدمي را فرا مي نسانشخصيت ا
 اي ناچيز از اقيانوس عظيم موجودات خداوندي است. فهمد كه قطره آدمي مي

ي امكانات زندگي براي  وجود توانايي مالي و بدني براي انجام سفر، امنيت و تهيه
 رواني شخص نقش مهمي دارد. افراد خانواده در مدت سفر، در تأمين سالمت جسمي و

 هاي مستحب در حج غسل -5-1
 :در موارد زير مستحب است كه زائر غسل كند

شود و براي تمام كساني كه  غسل احرام كه قبل از پوشيدن احرام انجام مي -1
حايض و نفسا انجام دادنش مستحب ي حج را انجام دهند، حتي زنان  خواهند فريضه مي

 است.
 دخول مكه -2

*** 
هاي شديد بدني در انجام مناسك و وضعيت آب  خستگي ناشي از مسافرت و فعاليت

و هوايي حرمين به ويژه مكه كه گرم و مرطوب است، باعث افزايش شديد ميزان تعرق 
شود. انجام عمل غسل و شست و شوي بدن در هر كدام از موارد فوق عالوه بر  بدن مي

هاي واگير، اهميت  يري از شيوع بيماريگ پاكي پوست بدن و نظافت فردي، در پيش
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كننده و سرشوي براي اشخاصي كه در احرام  استفاده از مواد پاكي  زيادي دارد. اجازه
 دهد. هستند، حكمي بهداشتي است كه اهميت پاكيزگي را در اسالم نشان مي

 احرام و طواف -5-2
پوشاند  پايين بدن را ميي  كه نيمه» إزار«احرام بايد متشكل از دو جامه باشد؛ كه يكي 

چنين پوشيدن  و مستحب است كه سفيد و پاكيزه باشند؛ هم» ردا«و ديگري باال پوش يا 

لحرْم أحد�م   إزار وردا  « :پايي جزو مستحبات احرام است به دليل حديث دم
 .»پايي هر كدام از شما احرام ببندد با (پوشيدن) يك إزار و يك ردا و دم« »ونعل 

 :سه نوع است طواف بر
 .الف ـ طواف القدوم
 .ب ـ طواف اإلفاضه

 .ج ـ طواف الوداع
توان  ها مي باشد و داراي واجباتي است كه از ميان آن طواف اإلفاضه از اركان حج مي

 به طهارت بدن از حدث اصغر و اكبر و نيز پاكي لباس از هرگونه نجاست اشاره كرد.
*** 

هاي انجام  طوبت شديد هوا در شهر مكه و محلفرسا و ر آفتاب سوزان، گرماي طاقت
ها جريان  پايي است كه هوا به راحتي در آن هاي باز و دم مناسك مقتضي پوشيدن لباس

داشته باشد؛ رنگ سفيد احرام با انعكاس مقدار زيادي از نور خورشيد از حرارت بدن تا 
 كاهد. حد زيادي مي

شود و با  كه موجب تعرق شديد مي هاي بدني سختي است طواف نيز از جمله فعاليت
يابد؛  توجه به وضعيت دما و رطوبت هوا، رعايت بهداشت فردي ضرورت بيشتري مي

 هاي واگير در ايام حج، كامالً مساعد است. زيرا شرايط براي شيوع بيماري

 كردن موي سر تراشيدن يا كوتاه -5-3
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» حلق«ي  دليل تقديم كلمه تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر از اركان حج است؛ اما به
 :ي در آيه» قصر«بر 

ِ�نَ ﴿  ].29الفتح: [ ﴾ُ�َّلِقَِ� رُُءوَسُ�ۡم َوُمَقّ�ِ
  ».موهاي (سر) تراشيده و كوتاه شده(به مسجد الحرام وارد خواهيد شد) با «

كردن موي سر هم، ركن مذكور  و اجماع علما، تراشيدن سر بهتر است؛ گرچه با كوتاه
  اهللا از حضرت عمر حديث صحيحي كه مسلم و بخاري رحمهما. در شود انجام مي

رحم اا�   قال  أنّهُ « :به اين امر اشاره فرموده است  اند كه پيامبر روايت كرده
  الرابعة فا� ارحم ااحلّق ، وقال   و ااقّصرن، فقال !يا رسول ال  ااحلّق ، فقال

مناسك حج و خداوندا، رحم كن به آنان كه (براي اداي  :فرمود  پيامبر« .»ااقّصرنو
ها كه موي سر خود را كوتاه  و به آن :تراشند. كساني گفتند عمره) موي سر خود را مي

 تراشند و بار رحم كن به آنان كه موي سر خود را مي ،خداوندا :فرمود  كنند؛ پيامبر مي
 ».كنند كه موي سر خود را كوتاه مي و (رحم كن) به آنان :چهارم (تكرار دعا) فرمودند

*** 
رعايت بهداشت مو از جمله مواردي است كه همواره مورد تأكيد اسالم بوده است و 

فرمود كه در پاكيزگي موي سر خود  به اصحاب خود همواره سفارش مي  پيامبراكرم
رين ها بهت بكوشند؛ حال اگر شخص قادر به رعايت بهداشت موي خود نباشد تراشيدن آن

هاست؛ زيرا محيط مو به ويژه اطراف ريشة آن كه همواره بر  داشتن آن شيوه در پاكيزه نگه
 هاست. ها و انگل اثر تعرق مرطوب است مكان مساعدي براي رشد انواع ميكروب

ي  دهنده بر تراشيدن موي سر در انجام ركن حلق يا تقصير نشان  تأكيد پيامبراكرم
پوست است و انجام اين عمل در ايام حج كه رعايت  توجه ايشان به بهداشت مو و

 هاي بارز دستورات بهداشتي اسالم است. بهداشت بسيار ضروري است، يكي از نمونه
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 وضعيت كنوني بهداشت و رفاه در حرمين شريفين
 خدا رسول مسجدي خدا و  با توجه به جمعيت مسلمانان جهان و آرزوي زيارت خانه

 تپد؛ هر سال در ايام حج، اماكن مقدس سرزمين  شق آن ميكه دل هر مسلماني در ع
123Fبيش از يك ميليون زائر مشتاق استوحي پذيراي 

1. 
در راستاي پذيراي از اين جمعيت زياد هر سال دولت عربستان تغييرات چشمگيري 

 آورد. در اماكن مقدس بوجود مي
ها،  بنادر، فرودگاه ها، ي راه هاي عمراني و رفاهي اعم از ايجاد و توسعة شبكه پروژه

ي رفاه  هاي كالني انجام شده و زمينه ها، مساجد و ... هر سال با هزينه مراكز درماني، هتل
 شود. و آسايش بيشتر شهروندان و زائران در ايام حج مهيا مي

آوري بوده است؛  در اين خصوص مسجد نبوي و مسجدالحرام شاهد تغييرات شگفت
متر مربع  16500هجري قمري از  1406لك فهد در سال ي اخير م مسجد نبوي در توسعه

 مترمربع رسيده است كه ظرفيت هفت ميليون نمازگزار را دارد. 400500به وسعت 
ي بزرگ و كوچك تعبيه  دروازه 81براي اجتناب از ازدحام جمعيت در مسجد نبوي 

 هاي كوچك چهار و نيم متر است. شده است كه عرض دروازه
ها سرويس بهداشتي با صدها  ي آب باران، نيروگاه برق ويژه، دهي آب و زهكش شبكه

دستشويي و وضوخانه در چهار طرف مسجد و سيستم تهويه كه دستگاه مركزي آن هفت 
هاي منحصر به فردي است كه سطح رفاه و  كيلومتر دورتر از مسجد قرار دارد، از ويژگي

هر  سقف كاذب  است. دوازدهترين حد ممكن رسانده  بهداشت مسجد نبوي را به عالي
متر مساحت  420ي متحرك كه هر كدام  بهمتر و بيست و هفت ق 120م به وسعت كدا

 ي هواي مسجد نبوي نقش بسزايي دارند. دارند در تهويه

_________________________ 
 1267555هجري قمري  1420آمار رسمي حجاج خارجي (بدون احتساب حجاج سعودي) در سال  -1

 ].18؛ ص 1421رساني عربستان سعودي؛  است [وزارت اطالعنفر بوده 
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در ايام حج كه ازدحام جمعيت ميليوني در عرفات، مني و مشعرالحرام همواره 
آورد، اكنون امكانات رفاهي  وجود ميمشكالت شديدي را براي زائرين از هر نظر به 

 زيادي وجود دارد.
هاي بهداشتي  هاي تهويه و سرويس مساجد بزرگ نَمره، مزدلفه وخيف با سيستم

 اند. راحتي و آسايش زائران را فراهم آورده
ي شُرب زمزم در ايام  هاي اداره هاي نايلوني از فعاليت توزيع آب سرد زمزم در كيسه

 حج است.
ها  ر عرفات و مني با رنگ سفيد و مقاومت در برابر حرارت و نيز تجهيز آنچادرها د

 اند. نشاني احتمال هرگونه حادثه را به حداقل رسانده  كننده و آتش هاي خنك به سيستم
زدگي و ساير  امكانات بهداشتي و مراكز درماني و بيمارستاني در اماكن فوق آفتاب

هاي  دهند و مانع از شيوع بيماري مان قرار ميها را به سرعت تحت در انواع بيماري
 شوند. واگيردار مي

هاي يك بار  در مسجدالحرام و مساجد نبوي توزيع بهداشتي آب زمزم خنك با ليوان
ها براي شست و شو، گردگيري  ي هر چند متر، انتقال و تعويض فرش مصرف در فاصله

هاي مخصوص  ا ماشينو شست و شوي مداوم و خشك كردن مرمرهاي حياط حرمين ب
 ي شئون حرمين شريفين قرار دارد. از جمله وظايفي است كه تحت نظارت اداره

مطالعات و آزمايشات ثابت كرده است كه آب زمزم كامالً پاك بوده و براساس تمام 
المللي قابل شرب است؛ عمل تلمبه كردن و سرد نمودن آب زمزم با  استانداردهاي بين

ي  ي اشعه يوتري كنترل شده و مطابق استانداردهاي علمي به وسيلههاي مجهز كامپ سيستم
؛ ص 1421رساني عربستان سعودي؛  شود [وزارت اطالع زدايي مي ماوراي بنفش ميكروب

89.[ 



 
 
 

 فصل دوم:

 معامالت
 





 
 
 

 خريد و فروش -1

ي زير و احاديث متعددي  اصل در مشروعيت احكام مربوط به خريد و فروش آيه
 اند؛ روايت كردهاست كه محدثين 

َحّل ﴿
َ
ُ َوأ َّ ْ وََحّرَم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ ا ٰۡ   ].٢٧٥ة: البقر[ ﴾ٱلّرِ�َ

 ».خداوند خريد و فروش را حالل و ربا را حرام نموده است«
*** 

باشد و  مقررات و قوانين بيع كه شامل شروط مبيع و طرفين عقد و نيز صيغه مي
ي توجه  دهنده ت ربوي و احتكار نشانهاي حرام و تحريم معامال چنين بيان معامله هم

هاي اختالف و برقراري صلح و آرامش و اجتناب از  كامل شارع به از بين بردن زمينه
 هرگونه گران فروشي و ظلم است.

ترين مسايل را در خود جاي داده  ترين و جزيي رعايت كامل آن مقررات كه كوچك
د جامعه نقش بسيار مهمي دارد به است، در ايجاد آسايش و برقراري آرامش رواني افرا

گاه  توان گفت اگر اشخاص خود را ملزم به اجراي آن احكام نمايند هيچ طوري كه مي
 ها به وجود نخواهد آمد. نزاع و اختالفي در معامله





 
 
 

 پاكيزگي كاالي مورد معامله -2

 اهللا يكي از شروط مبيع (كاالي مورد معامله) پاكي آن است؛ مسلم و بخاري رحمهما

 »إّن ال حرم بيع المر واايتة وال�رر   وقال ،ن� ثمن الكب  أنّهُ « :كنند روايت مي
خداوند خريد و فروش مسكرات،  :خريد و فروش سگ را نهي كرده و فرمودند پيامبر«

 ».مردار و خوك (گراز) را حرام كرده است
*** 

دهد. با عنايت به  نشان ميها را بر سالمتي  اين حكم اهميت معامالت و تأثير آن
توان نتيجه گرفت كه  ي نجاست هر كدام از موارد فوق ذكر شد مي مطالبي كه درباره

 ي توجه اسالم به سالمتي فرد است. دهنده پرهيز از تماس با اين مواد آلوده نشان





 
 
 

 حجر -3

حجر در لغت به معني منع است و در اصطالح شرع عبارت است از منع افرادي از 
 صرفات مالي.ت

 :اصل در مشروعيت اين مبحث آيات

﴿ ََ ۡاْ  َو ٰلَُ�ُم  ٱلّسَفَه  ءَ تُۡؤتُ ََ ۡم
َ
ُ َجَعَل  ٱّلِ� أ َّ  ].5النساء: [ ﴾لَُ�ۡم قَِ�ٰٗم  ٱ

اموال كم خردان را (كه در اصل اموال شماست) به خود آنان تحويل ندهيد چرا كه «
 .»است خداوند اموال را برايتان قوام زندگي گردانده

﴿ ْ ۡا ْ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوٱۡ�َتلُ ۡا َۡ َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَ  ٱ�َِّ�حَ َحّ�� َِِذا بَلَُغ ِ ْ فَِ ۡ ا ُع َِ ٰلَُهمۡ  �ۡد ََ ۡم
َ
 ﴾َِِ�ِۡهۡم أ

 ].6النساء: [
رسند؛ اگر از آنان صالحيت و حسن  گاه كه به سن ازدواج مي يتيمان را بيازماييد تا آن«

 ».شان را به ايشان برگردانيدتصرف ديديد اموال
ها حجر قرار  شوند و بر آن كودكان نابالغ از افرادي هستند كه از انجام معامالت منع مي

ي رعايت مصالح دنيايي و  شود. با بلوغ و رشد فكري كودكان در صورت مشاهده داده مي
توانند به داد  مي ها مستقالً ها برطرف شده و آن ديني، حجر و منع قانوني تصرفات مالي آن

 و ستد مشغول شوند.
شوند و  پسران با خروج مني در سن احتمالي كه پس از اتمام نه سالگي است بالغ مي

 صرفاً رويش موي زهار در جوانان مسلمان عالمت بلوغ نيست.
 شود. بلوغ در دختران با شروع اولين عادت ماهيانه يا حاملگي مشخص مي

*** 
ري نيست؛ بلكه فعاليت غدد درون ريز از هيپوتاالموس و فو بلوغ فرايندي آني و

كند. در دوران بلوغ ابتدا صفات جنسي  ها به تدريج اين پديده را كامل مي هيپوفيز تا بيضه
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124Fثانويه

125Fو سپس توانايي توليدمثل 1

؛ ص 1370شود [عزيزي، فريدون؛  در فرد ظاهر مي 2
ي در رشد موهاي زهار و زير هاي غدد فوق كليو ]. گرچه افزايش ترشح آندروژن19

ها در  ها در پسرها و تخمدان آيد ولي فعال شدن بيضه بغل، عامل اصلي به حساب مي
126Fي گونادوتروپين دختران ناشي از ترشح هورمون آزادكننده

127Fاز هيپوتاالموس 3

و در پي آن  4
128Fها از هيپوفيز افزايش ترشح گونادوتروپين

 است. 5
عوامل  :هم زمان نيست و به عوامل از قبيلسن شروع بلوغ در كشورهاي مختلف 

ي حرارت  اجتماعي و اقتصادي به ويژه تغذيه، تحريكات رواني ـ جنسي، توارث، درجه
 ].21؛ ص 1370و غيره بستگي دارد [عزيزي، فريدون؛ 

ي  ي پستان و سپس رشد موهاي ناحيه هاي بلوغ با رشد جوانه در دختران اولين نشانه
شود؛ گرچه يك تا دو سال پس از ظهور اين عاليم  مي آشكار زهار پس از چند ماه،

 ي تكامل بلوغ جنسي است. قاعدگي نشانه

_________________________ 
1- secondary sexual charactristics 
2- reproduction 
3- gonadotropin 
4- hypothalamus 
5- hypophysis 



 
 
 

 فصل سوم:

 مناكحات
 





 
 
 

 ارث -1

احكام ارث بيان   در آيات متعددي از قرآن كريم و نيز احاديث زيادي از پيامبراكرم
 شده است.

ود حكم ارث افراد ش چه كه در مبحث فرايض به موضوع اين تحقيق مرتبط مي آن
داراي دو جنس (خنثي) است. در تقسيم ارث اگر سهم افراد خنثي ارتباطي به جنس 

ها يك ششم است،  ي آن نداشته باشد مانند برادر يا خواهر مادري كه سهم معين شده
ها تغيير كند، الزم است كه  ها با جنس آن شود؛ و اگر سهم آن مي هسهم اين افراد پرداخت

ا احتياط شود و بيشترين احتمال در نظر گرفته شود؛ اما دادن اين سهم ه در حق آن
 شود. احتمالي تا معين شدن جنس فرد خنثي متوقف مي
*** 

شود، احتمال  جا كه تكامل جنسي افراد مذكر و مؤنث به طريقي مشابه شروع مي از آن
 هايي در تمايز و تعيين جنس فرد به وجود آيد. دارد كه ناهنجاري

شود كه به طور مشخص از  ها در افرادي ديده مي رخي موارد، اين ناهنجاريدر ب
129Fخصوصيات هر دو جنس برخوردارند كه هرمافروديت

 شوند. ناميده مي 1
اي و تخمداني است و دستگاه  هرمافروديت حقيقي داراي هر دو بافت ساختماني بيضه

شوند اما  اين افراد زن تلقي ميتناسلي خارجي مهم و يا به طور ارجح مؤنث را دارد و بيشتر 
130Fدر هرمافرديت كاذب ژنوتيپ

131Fفرد توسط ظاهر فنوتيپي 2

، كه خيلي شبيه به جنس مخالف 3
ماند. وقتي كه شخص مبتال به هرمافروديت كاذب داراي بيضه باشد، بيمار  است پنهان مي

_________________________ 
1- hermaphrodite 
2- genotspe 
3- phonotype 
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ر شود؛ وقتي كه شخصي داراي تخمدان باشد، بيما هرمافروديت كاذب مرد ناميده مي
 ].326-327؛ ص 1376شود [سادلر، توماس؛  هرمافروديت كاذب زن ناميده مي



 
 
 

 إيصاء -2

ها، اجراي  ايصاء كه عبارت است از وصيت كردن به كسي براي پرداخت بدهكاري
ي  ها و سرپرستي و نظارت در امور كودكان، عملي مستحب است. اما إيصاء درباره وصيت

 ترويج فرزندان جايز نيست.
شود و بايد  ه ميخواند» وصي«شود  به انجام امور ذكر شده منصوب ميكسي كه 

مسلمان و عادل باشد؛ اما مرد بودن ضرورت ندارد؛ بنابراين مادر  شخصي بالغ، عاقل،
 تر است. تر و اولي كودكان براي اين كار مناسب

 شود. در صورت ظهور فسق، وصي عزل مي
*** 
است كه سالمت رواني افراد را به خطر  عدم رعايت حقوق ديگران از جمله اموري

ها عالوه بر رفع مسئوليت أخروي در رفع اختالف  اندازد؛ بنابراين پرداخت بدهكاري مي
 بين وراث و بستانكار و آرامش رواني هر دو تأثير زيادي خواهد داشت.

ها بسيار  تعيين سرپرست براي اطفال در آموزش و تربيت صحيح جسمي و رواني آن
هاي جسمي و رواني  سرپرست همواره در معرض ابتال به بيماري ت؛ كودكان بيمهم اس

هستند؛ اعتياد، انحرافات اخالقي، خشونت و تجاوزات جنسي همواره در ميان اين 
 كودكان بيشتر از سايرين است.

هاي منحصر به فرد مادر در تعليم و تربيت كودك ضامن تأمين  ها و ويژگي توانايي
ي احساسات و عواطف مادرانه، شخصيت  سم كودك است. در سايهسالمت روان و ج

 رود. هاي انحرافات اخالقي و تباهي او، از بين مي يابد و زمينه كودك تكامل مي
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ي احترام به استقالل و حق  دهنده حكم به عدم صحت إيصاء در ترويج فرزندان نشان
در ازدواج هرگز صحيح  ها در انتخاب همسر است. تجربه نشان داده است كه اجبار آن

 هايي بسيار زياد است. نيست و بروز اختالف و جدايي در چنين ازدواج



 
 
 

 ازدواج -3

باره  اصل در حالل بودن نكاح قرآن، سنت و اجماع است. قرآن كريم در اين
 :فرمايد مي

ْ فَ ﴿ ۡا ُِ َّ َب لَُ�م ّمَِن  �نِ�  ].3النساء: [ ﴾ٱلّنَِس  ءِ َم  
 .»اي شما حالل هستند و دوست داريد ازدواج كنيدو با زنان ديگري كه بر«

  :فرمايد و در جايي ديگر مي

﴿ ْ ۡا ُِ نِ�
َ
َ�َٰ�ٰ  َوأ

َ
 ].23النور: [ ﴾ِمنُ�مۡ  ٱۡ�

 .»زنان و مردان مجرد خود را به ازدواج يكديگر در آورديد«

ة صارة فقد أمرامن رزقه ال «توان به حديث  در ميان احاديث مربوط به ازدواج مي
هر كس كه خداوند زني پارسا به او عطا فرمايد، در تكميل كردن « »ديده نه   شطرأع

 اشاره كرد.» نصف دينش او را ياري داده است
تواند با روزه گرفتن شهوت خود را كم كند و اين  كسي كه توانايي ازدواج ندارد مي

تطاع مد�م سامن  ،يا معش الّشباب« :مطلب به صراحت در حديث زير بيان شده است
الّصوم فننّه ل من لم �ستطع فعليه بن للفرل وصأحاسا ة فليوّول فننّه أغّض للبص و

هر كدام از شما كه توانايي و امكانات ازدواج دارد پس ازدواج كند؛  ،اي جوانان« »وجا 
هاي حرام) و عورت (از كارهاي حرام) مؤثر  زيرا ازدواج در نگهداري چشم (از نگاه

كس كه توانايي و امكانات ندارد پس روزه بگيرد، زيرا روزه شهوت را است و هر 
 ».كاهد مي

كم كردن شهوت با كافور يا مواد ديگر مكروه است و بعضي از علما نيز آن را حرام 
 ].126؛ ص 3اند [الشربيني؛ ج  دانسته

*** 
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اي به  هها، به نحو فزايند گيري از بيماري هاي مربوط به ارتقاي سالمت و پيش تالش
سمت توجه به خانواده براي تقويت رفتارهاي مربوط به سالمت، سوق يافته است؛ 
خانواده سازماني قدرتمند براي ارتقاي رفاه و آسايش جسمي و رواني است [دفتر 

 ].89؛ ص 1380اروپايي سازمان جهاني بهداشت؛ 
دارد، ازدواج يكي از مسايلي است كه از نظر بهداشت رواني نهايت اهميت را 

اند  تحقيقات انجام شده ثابت كرده است كه افراد متأهلي كه در ازدواج خود موفق بوده
شوند و در مقابل، عدم توجه به ازدواج، به خصوص در  كمتر دچار بيماري رواني مي

سنين باال كه ممكن است معلول نارسايي شخصيت و ترس از تعهد و مسئوليت باشد، 
كه از   گونه افراد به علت اين گردد؛ اين فرد محسوب مييك نقطه ضعف در رشد رواني 

كننده برخوردار نيستند هميشه بالتكليف  بخش، ايمن و سرگرم ثمرات يك زندگي رضايت
هاي بدلي به دنبال  جويي ها و كام طلبي و سرگردان زندگي كرده و اكثراً با توسل به لذت

از فشارهاي رواني آسوده نيستند جا نيز  گردند و در آن هاي غيرحقيقي مي گاه تكيه
 ].124؛ ص 1373فر، بهروز؛  [ميالني

در افراد مسن به خصوص زنان، انزواي اجتماعي، يك عامل مساعدكننده براي ضعف 
؛ 1379هاي مختلف بدن است [آندرولي و همكاران؛  كرد صحيح دستگاه سالمتي و عمل

 )].4( 12ص 
اما پيري زودرس و سفيدي موها را به دهد  كافور اگر چه قدرت جنسي را كاهش مي

الرييس؛  سينا، شيخ هاي كليه و مثانه نقش زيادي دارد [ابوعلي دنبال دارد و در ايجاد سنگ
 ].182؛ ص 2ج 

هاي  ي نيروي جنسي در موارد نعوظ دهنده  گرچه مصرف كافور به عنوان كاهش
و مشكوك يا الأقل ناپايدار گردد، اما اين اثر مورد تأييد قرار نگرفته  دردناك توصيه مي

ي آن مثالً دو گرم در يك دفعه خطرناك است و  رويه تلقي شده است. مصرف زياد و بي
 ].342-343؛ ص 4؛ ج 1371شود [زرگري، علي؛  باعث مرگ مي
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 مستحبات ازدواج -3-1
چنين  به دليل احاديث مذكور در صحيحين مستحب است. همانتخاب همسر باكره 

زاده) نباشد  زاده، دايي زاده، خاله مسر از اقوام نزديك (عموزاده، عمهمستحب است كه ه

تدكحوا القرابة القر�ية فنّن الول  لق  ال« :در اين باره فرموده است  زيرا پيامبراكرم
با خويشاوندان بسيار نزديك ازدواج نكنيد زيرا فرزندي كه از اين ازدواج « )132F1(»ضاوراً 

علما دليل اين امر را ضعف شهوت ناشي از كرامت ». بودشود ضعيف خواهد  متولد مي
و السيد  189؛ ص 7ج  :اند [الشرواني نفس انساني و نهايتاً تولد فرزندان نحيف بيان كرده

 ].271؛ ص 3البكري؛ ج 
*** 

133Fي بكارت بكارت عبارت است از وجود پرده

در مدخل واژن كه يك چين غشايي  2
پرده ممكن است از نوع كامل (سوراخ نشده)، ناكامل نامنظم با ضخامت متغير است؛ اين 

ي بكارت ممكن است در اثر  يا غربالي شكل بوده و يا اصالً وجود نداشته باشد. پرده
134Fمعاينه، تروما

؛ ص 1375، جراحي و نزديكي جنسي دچار پارگي شود [رايان و همكاران؛ 3
60.[ 

است داشته باشد كه  حكم استحباب ازدواج با زنان باكره داليل مختلفي ممكن
ي  هاي قبلي و وجود پرده اصوالً عدم مقاربت :ها اشاره كرد توان به تعدادي از آن مي

هاي آميزشي را كاهش داده و به دليل انسداد نسبي  ها و بيماري بكارت احتمال آلودگي
 يابد. هاي محيطي نيز كاهش مي واژن احتمال عفونت

_________________________ 

يگر علماء مي ابن الصالح مي گويد: اين حديث اصلي ندارد، و شوكاني و آلباني و د - 1
 ثابت نشده بلكه سخني بهمين معني از عمـر  گويند كه اين حديث از رسول اهللا 

 باثبات رسيده است. مصحح
2- hymen 
3- truma 
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يلي مانند بدبيني، افسردگي و اضطراب ديده ر رواني در زنان بيوه اغلب مسااز نظ
ي  شود كه ممكن است زندگي زناشويي جديد را تحت تأثير قرار دهد. وجود پرده مي

 اي دارد. بكارت براي اغلب مردان از نظر رواني و افزايش لذت جنسي نيز اهميت ويژه
زا و  ممانعت از ازدواج خويشاوندان نزديك، تشخيص و تعيين عوامل ارثي بيماري

هاي مؤثري در بهبود  آورند گام جلوگيري از ازدواج افرادي كه نسل معيوب به وجود مي
 سالمت جسمي و رواني افراد جامعه است.

هاي جسمي و رواني نه تنها در  هاي ارثي يا ناهنجاري وجود فرزند مبتال به بيماري
دولت نيز از  سالمت رواني والدين تأثيرات منفي شديد دارد، بلكه براي جامعه و

 ].109؛ ص 1373فر، بهروز؛  ساز است [ميالني هاي متعددي مشكل جنبه
هايي به  هستند اما غالباً چنين ژن» ژن مضر«ها داراي چهار تا هشت  ي انسان همه

شود از هر سه نفر يكي  ندرت اثري بر سالمتي شخص يا فرزندانش دارند؛ حدس زده مي
 ].110؛ ص 1379رضا؛  اني باشد [نوزاد، غالمهاي رو داراي ژن مربوط به بيماري

دهد  هاي ارثي را افزايش مي هاي فاميلي نه تنها احتمال مبتال شدن به بيماري ازدواج
هاي بعدي  ها به نسل هاي آن ها و انتقال ژن بلكه باعث ازديار بيماران مبتال به اين بيماري

 ].125؛ ص 1374اصغر؛  شود [سروري، علي مي
ها) احتمال تالقي  زاده زاده، عموزاده و دايي ويشاوندان درجه سوم (عمهازدواج با خ

دهد؛ ميزان اين خطر در اين  هاي مضر و تولد فرزندان بيمار و ناقص را افزايش مي ژن
% وفور نواقص مادرزادي و 4% تا 3% است و اين رقم دو برابر رقم 8% تا 6ها  ازدواج

% 80ها داراي شانس بيشتر از  همين زوجاختالالت ذهني در كل جمعيت است ولي 
 ].112؛ ص 1379رضا؛  هستند كه فرزندان سالم و طبيعي داشته باشند [نوزاد، غالم

 نقش امتيازات اجتماعي در ازدواج -3-2
اگر پدر يا پدربزرگ پدري، دختر بالغ يا نابالغ را به ازدواج شخصي درآورد، كه از 

هاي   يازات شغلي، سالمت جسمي و رواني و ارزشهاي اجتماعي اعم از امت نظر موقعيت
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تري از دختر قرار داشت، دختر بالغ اختيار دارد كه فوراً  خانوادگي و نسبي در حد پايين
تواند اين عمل را انجام  نكاح را فسخ كند و دختر نابالغ هم هنگام رسيدن به سن بلوغ مي

 ].164-165؛ ص 3دهد [الشربيني؛ ج 
*** 

ش دايمي و از خود گذشتگي فراوان الزم است ولي اگر زن و مرد قبل در ازدواج ساز
از ازدواج با يكديگر توافق بيشتري داشته باشند، امكان سازش بعدي بيشتري خواهد بود. 

 :ترين عوامل مؤثر در توافق زوجين عبارتند از مهم
 .رشد عاطفي و فكري -1
 .تشابه عاليق و طرز فكر -2
 .تشابه مذهبي -3
 .طبقاتي تشابه تحصيلي و -4
 .تشابه طرز تفكر نسبت به مسايل جنسي -5
 ]92؛ ص 1366رابطه خانوادگي [شاملو، سعيد؛  -6

ترين عوامل فوق تشابه تحصيلي و طبقاتي است و در يك ازدواج مطلوب باشد  از مهم
 جا كه ممكن است وجود داشته باشد. تشابه طبقاتي تا آن

ه باشند امكان سعادت و هر چه زن و شوهر بيشتر از نظر طبقاتي شباهت داشت
تجربه ثابت كرده است كه زنان به امتيازات مردهاي ديگر نظير  بختي بيشتر است. خوش

 برند. ثروت، مقام اجتماعي و تحصيالت عالي رشك مي
ممكن است زن و شوهري با اختالفات طبقاتي زياد زندگي زناشويي راحتي داشته 

شوند، ممكن  هاي بين خود آگاه مي از تفاوت جا كه زن و شوهر تدريجاً باشند؛ ولي از آن
ها باعث اختالف و آزردگي و عدم بقاي زندگي زناشويي شود  است اين تفاوت

 ].127؛ ص 1373فر، بهروز؛  [ميالني
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 ازدواج با محارم -3-3
135Fد)هاي زير حرام است (تحريم مؤب ونديازدواج با محارم در خويشا

1: 
 :قرابت -1

 ها الف) مادر و جده
 ختر و دخترِ دخترب) د

 ج)خواهر
 د) دخترِ خواهر

 ( دخترِ برادر ه
 و) عمه
 ز) خاله

 موارد ذكر شده قرابت در صورتي كه شرايط رضاع موجود باشد. :رضاع -2
 :مصاهره يا خويشاوندي با ازدواج -3

 پسر يا همسر پسرِ پسر از نسب يا رضاع الف) همسر
 ب) مادرِ همسر

 .تري با مادرشبس ج) دخترِ همسر در صورت هم
*** 

ازدواج با محارم يا خويشاوندان درجه يك (والد با فرزندان ـ خواهران و برادران) كه 
شود، احتمال تولد فرزندان داراي نقص  خوشبختانه در بسياري از جوامع جرم تلقي مي

ها احتمال ظهور نواقص در  دهد؛ در اين ازدواج آميزي افزايش مي ژنتيكي را تا حد فاجعه
 ].112؛ ص 1379رضا؛  يابد [نوزاد، غالم زندان پنج برابر افزايش ميفر

_________________________ 
زمان  اش را، هم تحريم غير مؤبد (موقت) در حالتي است كه شخص دو خواهر رضاعي يا نسبي زن و عمه يا خاله -1

 به ازدواج درآورد.
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هاي مشترك هستند و احتمال هم خوني  % ژن50ي يك داراي  خويشاوندان درجه
136F% است دوقلوهاي يك تخمي و منوزايگات25ها نيز  آن

از نظر ژنتيكي كامالً يكسان  1
]. 111-120؛ ص 1374ر؛ اصغ شوند [سروري، علي هستند و درواقع يك فرد محسوب مي

بودن يا نبودن تحريكات رواني در ازدواج با محارم و در نتيجه كاهش نيروي جنسي از  كم
137Fهاي رواني جمله موانع عملي بودن اين امر است زيرا استيميولس

توانند  مناسب مي 2
قدرت شخص را براي انجام عمل جنسي به مقدار زيادي تشديد كنند [گايتون، آرتور؛ 

 ].1498؛ ص 2ج ؛ 1375

 فسخ نكاح به علت بيماري -3-4
است كه هر دو انسداد » قَرْنْ«و » رتْقْ«عيوب مختص زنان براي فسخ از جانب شوهر 

 شود. مجراي تناسلي زن هستند كه در اولي گوشت و در دومي استخوان مانع دخول مي
م نعوظ و كه عبارت است از ناتواني در انجام عمل زناشويي به دليل عد» عنّه«
شود از عيوب موجود  ناميده مي» جب«چنين قطع بعضي از آلت تناسلي يا تمام آن كه  هم

 دهند. در مردها هستند كه به زنان اختيار فسخ نكاح را مي
عيوب مشترك بين زن و مرد براي فسخ نكاح نيز عبارتند از جنون، برص و جذام؛ از 

هاي مشترك بين زن و مرد ممكن است به  ارياهللا نقل شده است كه بيم امام شافعي رحمه
 ].203؛ ص 3هاي بعدي منتقل شود [الشربيني؛ ج  طرف مقابل يا فرزندان و يا نسل

*** 

 »قَرْنْ«و » رتْقْ« 2و  3-4-1
138Fواژن

كرد آن  كه در حكم فصل مشترك بين محيط و دستگاه تناسلي بوده و عمل 3
ت قاعدگي و براي پذيرش آلت شامل مهيا ساختن يك مجراي خروجي براي ترشحا

_________________________ 
1- monozygote 
2- mental stimuluses 
3- vagina 
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ترين قسمت مجراي زايماني  تناسلي مردانه در جريان مقاربت و به وجود آوردن تحتاني
ها را به شرح زير  توان آن است، ممكن است به ندرت اختالالتي در آن ديده شود كه مي

 :بندي كرد تقسيم
 .عدم وجود واژن -1
139Fعدم اتصال مجاري پارامزونفريك -2

 .هاي طولي سپتوم به هم و پيدايش 1
140Fعدم كاناليزاسيون -3

 .هاي عرضي ي واژن و پيدايش سپتوم صفحه 2
ها غيرممكن  هر كدام از ناهنجارهاي فوق را كه انجام عمل جنسي به طور كامل در آن

؛ 1376هاي جراحي و غيرجراحي درمان كرد [رايان و همكاران، توان با روش است، مي
 ].93-100ص 

 :141F3»عنّه« -3-4-3
بستري، يكي از عيوب  ارت است از عدم توانايي زوج در انجام عمل همعنّه عب

مختص مردان در فسخ نكاح است و ممكن علل رواني و جسمي مختلفي داشته باشد. 
شود [تاناگو، اميل و همكاران؛  كرد نعوظ مربوط مي علت جسمي عنه به ضعيف عمل

 ].341؛ ص 1379
سالم بودن سيستم اعصاب مركزي كه  :نعوظ طبيعي مستلزم وجود موارد زير است

ها به سيستم اعصاب سمپاتيك  پارچگي تحريكات رواني و حسي و انتقال آن امكان يك
كند، عروق باز شرياني كه قادر به  كند) را فراهم مي (كه جريان خون در آلت را كنترل مي

متسع شدن و فراهم كردن خون كافي براي آلت باشد، سيستم طبيعي سينوس جسم 
142Fاورنوك

كه بتواند با تجمع خون افزايش حجم پيدا كند، آلت طبيعي كه از نظر آناتوميك  4

_________________________ 
1- paramesonephric 
2- canilization 
3- asynodia 
4- corpora cavernosum 
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ي وريدي براي جلوگيري از نشست خون در هنگام  سالم باشد و كفايت سيستم تخليه
143Fنعوظ؛ محور هيپوتاالموس ـ هيپوفيز بيضه نيز بايد طبيعي باشد چون تستسترون

براي  1
ت و اثر مثبتي هم بر نعوظ دارد؛ بنابراين اختالالحفظ ميل جنسي طبيعي الزم است 

كرد نعوظ منجر شود و اين  تواند به اختالل عمل عصبي، عروقي و ادراري ـ تناسلي مي
يابي به نعوظ و حفظ آن به مدت كافي براي  اختالل ممكن است از ناتواني كامل در دست

 )].39( 11؛ ص 1379تكميل فعاليت جنسي، متغيير باشد [آندرولي و همكاران؛ 
پيامدهاي رواني ناشي از عنه به دليل تصور عوام از ارتباط تنگاتنگ مردانگي و نيروي 

 بيني غير قابل اجتناب است. ي حقارت و خود كم جنسي به صورت عقده
دهد كه روابط جنسي از لحاظ اهميت در رديف اول  شناسي نشان مي تحقيقات روان

بختي  ترين علل خوش ازگاري در روابط جنسي از مهميك زندگي زناشويي قرار دارد و س
زندگي زناشويي است به طوري كه اگر اين روابط ارضا كننده و كامل نباشد منجر به 

بهروز؛  ،فر شود [ميالني پاشيدگي خانواده مي ناراحتي شديد، اختالفات و حتي از هم
 ].127؛ ص 1373

 »جنون« -3-4-4
ي آن از شخص رفع تكليف  كه به واسطهجنون از عوارض سماوي اهليت است 

شود؛ بنابر تعريف علماي اصول فقه، عبارت است از اختالل در نيروي تعقل به  مي
جنون  :اي عاقالنه صورت نگيرد. جنون بر دو نوع است صورتي كه افعال و اقوال به شيوه

، عارضي و اصلي [الخضري :ممتد و جنون غيرممتد؛ جنون غيرممتد نيز دو نوع است
 ].96؛ ص 1419الشيخ محمد؛ 

ها شخص داراي رفتارها و گفتارهاي  هاي رواني كه در آن انواع بيماري ،بنابراين
هاي   شود و انواع مختلفي از بيماري عاقالنه نيست، در اصطالح فقه جنون ناميده مي

_________________________ 
1- testosterone 
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ي ذهني، اسكيزوفرنيا، جنون ادواري و  مانده هاي عقب اعصاب و روان از جمله گروه
144Fشود جنون كه به اصطالح علمي پسيكوز الالت رواني را شامل مياخت

شود به  ناميده مي 1
145Fيكي پسيكوزهاي عضوي :شود دو بخش تقسيم مي

146Fو ديگري پسيكوزهاي كنشي 2

از نظر  3
 :پزشكي، پسيكوز مشخصات زير را دارد روان
 .عدم تماس با واقعيت و يا تغيير عادي در آن -1
 .اختالل شديد و مداوم عاطفي -2
 .ازگشت به رفتارهاي قبلي، به خصوص دوران كودكيب -3
 .رفتن تعادل شخصيت به طوري كه تمايالت اوليه، بدون كنترل ظهور نمايد از بين -4
-266؛ ص 1366اختالالت حاد يا مزمن در طرز تفكر و ادارك [شاملو، سعيد؛  -5

265[ 
 :توان به دو دسته تقسيم كرد هاي رواني را مي علل بيماري

شامل عوامل ارثي، مادرزادي، شرايط فيزيكي و فيزيوبيولوژيك علل جسماني ( -1
 .بدن) يا محيط داخلي

شامل عوامل جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، عفونت، علل محيطي ( -2
 ].56؛ ص 1373فر، بهروز؛  مسموميت، ضربه، فشارهاي رواني و ...) [ميالني

در فرزندان والدين اسكيزوفرنيك  ختالالتدهد كه امكان بروز اين ا مطالعات نشان مي
هاي يك والد  در مقايسه با جمعيت عمومي بيشتر است. احتمال بروز اسكيزوفرني در بچه

 % مربوط به جمعيت عمومي است.85% در مقابل 16اسكيزوفرنيك 
% است 40هايي كه پدر و مادر هر دو اسكيزوفرنيك هستند اين احتمال  در خانواده

 ].205؛ ص 1379رضا؛  و نورزاد، غالم 364ص  ؛1366[راو، كالرنس؛ 

_________________________ 
1- psychosis 
2- organic psychosis 
3-functional psychosis 
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ي ارثي است ولي  هاي رواني وجود زمينه علت اصلي و شرط الزم براي بيماري
كننده  ي ارثي شرط كافي نيست؛ چون بدون دخالت عوامل مساعدكننده يا تسريع زمينه

ت در بروز بيماري امكان ندارد؛ پس اثر متقابل مختلف كامالً محسوس است و اين اثرا
مطالعه  اند مورد دوقلوهاي يكسان كه از بدو تولد به عللي جدا از يكديگر زندگي كرده

 ].57؛ ص 1373فر، بهروز؛  قرار گرفته و تأييد شده است [ميالني

 »برَص« -3-4-5
147Fنوعي بيماري اختالل پيگمانتاسيون (vitiligo)برص 

به صورت اكتسابي است كه در  1
148Fها نهايت تخريب مالنوسيتآن به سبب كاهش عمل و در 

به صورت موضعي يا منتشر  2
رسد؛ سن ابتال در اغلب  % مي8% و در برخي جوامع به 1شود. شيوع آن حدود  ديده مي

% موارد كودكان كمتر از ده سال به اين بيماري 25سالگي است و در  30تا  20افراد بين 
كتور ژنتيكي در ايجاد بيماري ي فاميلي وجود دارد و فا % موارد سابقه30گرفتارند. در 

هاي مختلفي براي ايجاد بيماري ارائه شده است و درمان قطعي آن  دخيل است. تئوري
 % بهبود خود به خودي مشاهده شده است.20تا  10وجود ندارد؛ اما در 

هاي ظاهري را دچار  بيماري برص بدون عالمت است و فقط از نظر زيبايي، اندام
 هاي رواني و افسردگي باشد. ساز ايجاد ناراحتي است زمينه كند كه ممكن مشكل مي

 »جذام« -3-4-6
ي چند هزار ساله است كه توسط  يك بيماري عفوني مزمن با سليقه (Ieprosy)جذام 

149Fلپرا مايكو باكتريوم

سازد [همان  آيد و اعصاب محيطي و پوست را گرفتار مي به وجود مي 3
گير در علوم باكتريولوژي، اپيدميولوژي و  چشمهاي  رغم پيشرفت ]. علي103منبع؛ ص 

_________________________ 
1- pigmentation 
2- melanicytes 
3- mycobacterium 
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درماني، ننگ شمردن و عقايد خرافي در مخفي كردن جذام توسط بيماران عامل  شيمي
 شود. بازدارنده در كنترل اين بيماري محسوب مي

150Fگرچه ارتباط نزديك و صميمي با فرد دچار جذام ليپروماتو

، احتمال انتقال بيماري را 1
% افرادي كه همسر مبتال به جذام دارند به اين 5دهد، اما تنها  يش ميتا هشت برابر افزا
شوند؛ در حالي كه هرگاه يكي از والدين مبتال به جذام عفوني درمان  بيماري مبتال مي

؛ ص 1377پژوه و محبوبي؛  دانش % است [60ها  نشده باشد، خطر ابتال در كودكان آن
103.[ 

ي  دهد [درسنامه اد ژنتيكي را در جذام نشان ميمطالعات در دوقلوها احتمال استعد
 ].104؛ ص 1380جامع پوست ايران؛ 

آيند و  هاي مهم انتقال بيماري جذام به شمار مي خواب مشترك از راه لباس و رخت
پژوه، محبوبي؛  ي شيرمادر مبتال هم وجود دارد [دانش احتمال انتقال بيماري به وسيله

 ].103؛ ص 1377

 »و پرهيزگاري پاكدامني« -3-5
هاي خود ـ در صورت  بايد فرزندان در صورت تمكن مادي براي پدر و پدربزرگ

 ها راپرداخت نمايند. ي آن تمايل و نياز آنان به ازدواج ـ زن بگيرند و نفقه
*** 

گيري بايد  دوران پيري از نظر بهداشت رواني بسيار حايز اهميت است و از نظر پيش
هاي رواني در افراد پير عبارتند از پسيكوزهاي  رين بيماريت در نظر داشت كه معمولي

پيري، اختالالت رواني ناشي از اختالالت عروقي، كمبود اكسيژن و از بين رفتن 
هاي عادي مغز كه با كم شدن روابط اجتماعي، از دست دادن مسئوليت، بازنشسته  فعاليت

_________________________ 
1- lepromatous leprosy 
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؛ ص 1373فر، بهروز؛  ميالنيگردد [ شدن و از دست دادن نزديكان و اطرافيان توأم مي
135.[ 

هاي نزديك و طبيعي از لحاظ عاطفي، احساس  دهد كه ازدواج تحقيقات نشان مي
ي حمايتي  ي قلبي حفظ كرده و زمينه تسلط و خودسودمندي، فرد را از تأثير رواني حمله

 ].262؛ ص 1380سازد [دفتر اروپايي سازمان جهاني بهداشت؛  براي بهبود را فراهم مي
دهند كه  هاي رواني، اشخاصي تشكيل مي يك سوم بيماران رواني را در بيمارستان

ور  غوطهسال سن دارند؛ تعداد زيادي از اين بيماران پيرمرداني هستند كه  45بيشتر از 
ها را افسرده و منزوي نموده است.  هاي مفيد آن شدن در تخيالت گذشته و عدم فعاليت

هاي خانه و مواظبت از كودكان،  ار به دليل انجام فعاليتد زنان و به خصوص زنان خانه
 ].102-103؛ ص 1366ها قرار دارند [شاملو، سعيد؛  كمتر در معرض اين بيماري

در مورد مردان بايد توجه داشت كه در سنين متوسط عمر، مسايل جنسي ممكن است 
دادن كار  مشكالت جديدي را براي آنان ايجاد كند؛ از طرفي گذشت عمر و از دست

گذراند،  زيستي با همسري كه دوران يايسگي را مي فعال و از طرف ديگر برخورد و هم
هاي دوم در  سازد و به اين دليل اكثر ازدواج زندگي را بر مرد تيره كرده و او را عاصي مي

 ].135؛ ص 1373فر، بهروز؛  دهد [ميالني اين سنين رخ مي

 احكام تعدد زوجات -3-6
 :ي ه آيهبا استناد ب

ِٰحَدةً ﴿ ََ ۡاْ فَ ُ َّ َ�ۡعِدل
َ
َۡ ِخۡفُتۡم � ِ  ].3النساء: [ ﴾فَِ

ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات كنيد به يك زن اكتفا  اگرهم مي«
 .»نماييد

بر كسي كه بيشتر از يك زن دارد، واجب است كه نوبت هم خوابگي (قَسم) هر كدام 
 را رعايت كند.
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 گيرد. كه در حيض و نفاس هستند و نيز زنان بيمار هم تعلق مي قَسم به زناني
*** 

هاي اين شريعت معتدل و متوسط  تشريع حكم تعدد زوجات در اسالم يكي از ويژگي
است. اين حكم مختص به شرايط و افراد خاصي بوده و برخاسته از فطرت انساني و 

تن درصد جمعيت مردها و اقتضاي طبيعت بعضي از افراد جامعه است. با در نظر گرف
ها در جوامع مختلف و مصايب و حوادثي كه مردها با آن روبرو بوده، به مرگ منتهي  زن
ممكن است به ها مبتال شده،  ها به آن هاي تناسلي زيادي كه زن شوند و نيز بيماري مي

افات از انحرحل بسياري از مشكالت بوده و  تواند راه نازايي منجر گردند، تعدد زوجات مي
اگرچه اين قانون در اسالم مشروعيت دارد اما چون اختصاص به جنسي جلوگيري كند. 
گاه نسبت مردان چند همسري به تك همسري در جوامع اسالمي از  شرايط ويژه دارد، هيچ

]. تعدد زوجات حكمي 55؛ ص 35؛ ج 1349نژاد، سيدرضا؛  [پاك% تجاوز نكرده است 3
ها وجود داشته است و تا قرن هفدهم ميالدي در ميان  است كه در تمام شرايع و ملت

 ].229؛ ص 1999مسيحيان نيز مشروع و مباح بوده است [ابوخليل، شوقي؛ 
ترين مسئله در تأمين  ها مهم رعايت حقوق همسران و اجراي عدالت در بين آن

 باشد. هايي است كه مرد داراي بيش از يك همسر مي سالمت رواني خانواده
شود، اين امر در  در كنار زن باعث آرامش رواني و احساس امنيت او مي وجود شوهر

هنگام بروز مشكالت جسمي به ويژه در ايام بيماري، عادت ماهيانه و پس از زايمان 
 اهميت بيشتري دارد.

 احكام قَسم -3-7
حداقل نوبت قَسم يك شب و حداكثر آن سه شب است و بيشتر از آن جايز نيست. 

 ها حرام است. ع نمودن بين دو هوو در يك مسكن مشترك بدون رضايت آنچنين جم هم
نوبت قسم براي عروس باكره بدون جبران براي ساير هووها، هفت شب و براي بيوه، 

 سه شب است.
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*** 
رعايت حقوق زوجات و تقسيم اوقات زوج، به خصوص شب تا آنجا مورد تأكيد 

د اختصاص داده است. قرار دادن شب به شارع است كه بخشي از فقه اسالمي را به خو
را استراحت كنند و شب  عنوان اصل و ركن قسم در افراد عادي كه در روزها كار مي

نمايند؛ يكي از نكات مهم در تأمين سالمت رواني همسران است؛ زيرا وحشت و  مي
و آرامش قرار داده هراس تنهايي در شب بيشتر است و خداوند شب را زمان استراحت 

ست. حداكثر اختيار مشخص براي تقسيم زمان بودن با يكي از همسران سه شب است و ا
بيشتر از آن جايز نيست؛ زيرا ممكن است براي همسران ديگر مشكالتي روحي يا 

 اطالع باشد. جسمي رخ دهد و مرد از آن بي
زندگي دو هوو در يك مسكن مشترك بدون شك مشكالتي را به دنبال خواهد داشت 

هاي متعدد در ميان تمامي ملل، بروز اختالفات در ميان هووهايي را كه در يك  تجربهزيرا 
دهد؛ اما در صورت رضايت آنان و وجود روابط صميمي  كنند، نشان مي مسكن زندگي مي

 بين آنان اين احتمال منتفي است.
هاي باكره براي آشنايي به اخالق و  اختصاص هفت شب بدون جبران براي نوعروس

ار شوهر و ايجاد آرامش رواني و لذت جنسي در آنان است؛ زيرا اولين تماس جنسي رفت
هاي  ي بكارت همراه است و به تدريج در آميزش با دختران باكره همواره با درد ازاله

ي كافي در  اما در بيوه زنان كه تجربه ،شود بعدي، لذت جنسي به طور كامل ارضا مي
نيز ندارند، اين مدت سه شب تعيين شده است تا مسايل جنسي دارند و مشكل جسمي 

 براي همسران ديگر مشكالت زيادي به وجود نيايد.





 
 
 

 خُلع (جدايي از جانب زن) -4

خُلع در لغت به معني درآوردن و كندن لباس است؛ چون خداوند زن و شوهر را به 
 :عنوان لباس هم ديگر معرفي فرموده است

نُتمۡ ﴿
َ
 ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ِ�َ ٞس لُّهنّ  ُهّن ِ�َ ٞس لُّ�ۡم َوأ

 .»آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد«
 جدايي بين آنان به درآوردن لباس تشبيه شده است. ،بنابراين

در اصطالح فقه خلع عبارت است از جدايي بين زن و شوهر با رضايت و درخواست 
[الخن، مصطفي و زن و نيز پرداخت مبلغي از طرف او به عنوان عوض خلع به شوهر 

 ].121؛ ص 2؛ ج 1418زمالؤه؛ 
 :ي ي مشروعيت خلع آيه ادله

َّ يُقِيَم  ُحُدوَد ﴿
َ
َۡ ِخۡفُتۡم � ِ ِ فَِ َّ لَۡيِهَم  ِِيَم   فََ�  ٱ ََ َتَدۡت ُجَن َح  ِۡ  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾ۦبِهِ  ٱ

 نيست كهپس اگر بيم داشته باشيد كه حدود الهي را رعايت نكنند، گناهي برايشان «
 ».زن فديه و عوضي بپردازد

اهللا در مورد همسر ثابت بن قيس و  و حديث روايت شده توسط امام بخاري رحمه
 چنين اجماع علما در اين باره است. هم

*** 
عدم سازش و توافق بين زوجين و نزاع و كشمكش مداوم نه تنها سالمت رواني و 

خربي روي كودكان دارد. كودك كند، بلكه اثرات بسيار م جسمي زن و شوهر را تهديد مي
بر اثر اختالفات احساس حقارت و ناامني شديدي خواهد نمود و اگر اين احساسات 

 ].149؛ ص 1366شود [شاملو، سعيد؛  هاي رواني منجر مي افزايش يابد به بيماري





 
 
 

 طالق -5

طالق در لغت به معني باز كردن و رها كردن و در شرع به معني بر هم زدن عقد نكاح 
 :ي با الفاظ مخصوصي است؛ به دليل آيه

ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِِِۡحَ�ٰنٖ  ٱلّطَ�ٰقُ ﴿
َ
َِ� فَِِۡمَس ُكۢ بَِمۡعُروٍف أ  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾َمّرتَ 

اي  نگاهداري به گونهطالق دو بار است (طالقي كه مرد حق رجعت دارد پس از آن) «
 .»شايسته يا رها كردن

در مذمت آن  م مشروع است؛ اما پيامبرو آيات ديگري در قرآن طالق در اسال

نزد خداوند هيچ حاللي « »ال من الطالقِ  للیس ءٌ  من ارالل أبغض إ« :فرموده است
 ».منفورتر از طالق نيست

بستر  طالق دادن زن هنگامي كه در حيض يا نفاس است يا در پاكي كه مرد با او هم
 است.شود و حرام  ناميده مي» طالق بدعي«شده است، 

ها بحث شده است و از شرايط  طالق داراي الفاظ صريح و كنايه است كه در فقه از آن
ي نابالغ،  الزم براي وقوع طالق مكلف بودن زوج است؛ بنابراين طالق ديوانه، پسر بچه

 شود. هوش يا خوابيده، واقع نمي ه و اشخاص بيرَمك
*** 

ساز رشد  ن شخصيت كودكان و زمينهترين عامل در تكوي محيط خانواده اولين و بادوام
ترين محور زندگي  جسماني، اخالقي، عقالني و عاطفي آنان است. نهاده خانواده مهم

 هاست. اجتماعي بشر است و سالمت افراد جامعه در گرو سالمت كانون خانواده
اسالم با تشويق فرد به ازدواج و تشكيل خانواده و نفي هرگونه تبعيض و ظلم به زنان 

ي ايجاد محيطي سالم براي آرامش جسمي و رواني شخص را فراهم نموده است؛  نهزمي
اما اگر به دليل هرگونه اختالف سالمت رواني اعضاي خانواده به خطر افتاد، پس از 
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ي نصيحت، ترك هم خوابگي، تنبيه آرام و بدون درد و انتخاب  راندن مراحل چهارگانهگذ
حله را صادر نموده است [الصابوني، محمدعلي؛ ي جدايي در طي سه مر حكَم، اجازه

] و در صورتي كه زوجين در مراحل اول و دوم پشيمان شدند، 471؛ ص 1؛ ج 1414
ي سوم كه اختالفات شديد و پي  شود؛ اما در مرحله فرصت زندگي مجدد به آنان داده مي

ها داده  ه آني زندگي مجدد ب در پي، احترام متقابل را از بين برده است، ديگر اجازه
 شود. نمي

هاي منحصر به فرد شريعت محمدي  تشريع احكام طالق با شرايط فوق از ويژگي
شود و عدم تشريع حكم طالق در آن مكاتب  هاي ديگر يافت نمي است كه در شريعت

مشكالت رواني و اخالقي متعددي را براي اعضاي خانواده به ويژه كودكان به وجود 
ارضاي نيازهاي جنسي و عاطفي خود به انواع انحرافات  آورده است؛ زوجين براي

هاي رواني ناشي از آن  اخالقي روي آورده و گاهي اوقات شدت اختالفات و بيماري
 شود. منجر به خودكشي، قتل همسر و يا قتل تمام اعضاي خانواده منجر مي

 ضرورت تشريع حكم طالق را جوامع غربي به خوبي دريافتند و قانون طالق به
آن  1971صورت رسمي را تصويب كردند؛ آخرين اين كشورها ايتاليا بود كه در سال 

 ].232؛ ص 1999قانون را تصويب كرد [ابوخليل، شوقي؛ 
ي  ي مذكور اختالفات بين زن و شوهر رفع نشود، ادامه اگر در طي مراحل چهارگانه

سازد و  من تبديل ميمشاجرات و زد و خوردهاي فيزيكي كانون خانواده را به محيطي ناا
حل خواهد بود؛ زيرا اثر مشاجرات و منازعات  در اين صورت جدايي و طالق بهترين راه

والدين در حضور كودكان و نوجوانان به مراتب شديدتر از جدايي و طالق است؛ بنابراين 
افتد،  هايي به خطر مي نه تنها سالمت رواني و جسمي فرزندان در محيط چنين خانواده

 شود. هاي جدي مي تعادل رواني زن و شوهر نيز دچار آسيب بلكه
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ترين مسايلي است كه كودك را دچار حالت دو گانگي  مناقشات پدر و مادر مهم
دهد و كودك را به طور ناخودآگاه مجبور  عاطفي نموده و او را بر سر دو راهي قرار مي

 ].110-111؛ ص 1373هروز؛ ب ،فر نمايد [ميالني هاي ظاهراً غيرطبيعي مي العمل به عكس
نمايد،  وجود خصومت آشكار ميان اوليا، كودك را دچار تعارض و كشمكش رواني مي

داري كند. در اين گونه موارد كودك ممكن  داند از كدام طرف جانب بدين معني كه نمي
است گاهي به سوي مادر و موقعي نيز به طرف پدر روي آورد و خشم طرف مقابل را هر 

به خود برانگيزد و اگر نسبت به هر دو در مواقع مختلف، نظر موافق نشان  بار نسبت
-84؛ ص 1366دهد، باعث ايجاد اضطراب و تشويش در او خواهد شد [شاملو، سعيد؛ 

83.[ 
هاي جسمي و رواني ناشي از  علت تحريم طالق بدعي، وجود مشكالت و ناراحتي

اي بدن در دوران حيض و نفاس است ه كمبود خون و موادغذايي و نيز تغييرات هورمون
كه ممكن است زن را پرخاشگر و عصباني سازد. گاهي اوقات نيز ممكن است ظهور 

؛ ص 2000[كنعان، احمد محمد؛ شود  حاملگي باعث رفع اختالف و مانع از طالق مي

ة«تر شدن مدت  چنين طوالني ]؛ هم678 دّ  يكي ديگر از داليل تشريع اين حكم است. »عِ

5-1- 151تْعهمF

1 

ي خود را دريافت نكرده  اگر زني قبل از نزديكي طالق داده شده و به هر دليلي مهريه
هاي زنان موطوء اعم از مسلمان و غيرمسلمان و آزاده و  چنين تمام گروه باشد و هم

 غيرآزاده استحقاق دريافت متعه را دارند.
شود  قاضي تعيين ميمبلغ متعه با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي طرفين توسط 

 درهم نقره كمتر نباشد. 30و مستحب است كه از 

_________________________ 
باشد و فقط شيعيان  باشد و به اتفاق مسلمانان حرام مي فقه اهل سنت و جماعت جايز نمي متعه در -1

 اند. دانند و متأسفانه مؤلف نيز بر اساس فقه شيعي اين مسأله را بيان كرده هستند كه متعه را جايز مي
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  :ست علت وجوب متعه اين آيه ا

ّلۡقُتُم  َّ ﴿ َّ لَۡيُ�ۡم َِِ  ََ ْ لَُهّن فَرِ�َضٗةۚ  ٱلّنَِس  ءَ ُجَن َح  ۡا ۡو َ�ۡفرُِض
َ
ُۡهّن أ َم  لَۡم َ�َمّس

ُۡهنّ   ].٢٣٦ة: البقر[ ﴾َوَمّتُِع

نيست كه آنان و تعيين مهر طالق دهيد، گناهي بر شما يزش جنسي اگر زنان را قبل از آم«
 ».مند سازيد را بهره

اند  و حكمت آن را فقها كم كردن اضطراب و وحشت ناشي از طالق ذكر نموده
 ].341؛ ص 3[الشربيني؛ ج 

 است.سكونت دادن زنان مطلّقه ـ غير از زنان ناشزه ـ در مدت عده نيز واجب 
*** 

داق، نفقه، متعه و سكونت دادن زنان معتده از جمله احكامي هستند تشريع احكام ص
 سازند. ي اسالمي تبيين مي كه حقوق زن را در جامعه

ها، توجه بيشتري  عواطف و احساسات طبيعي زن مقتضي اين است كه در تمام زمينه
 داري به او معطوف شود زيرا آنان وظايف مهمي چون تربيت كودكان، شوهرداري و خانه

را به عهده دارند. پس از طالق حمايت اقتصادي از زن تا حدود زيادي از مشكالت ناشي 
 كاهد. هاي مختلف مي از جدايي در جنبه

پزشكي بيشتري استفاده كرده و  روان تدر اكثر كشورها زنان به نسبت مردان از خدما
ش برايشان بخ زنان بيشتري جوياي كمك به مسايل رواني بوده و بيشتر داروهاي آرام

 ].170؛ ص 1380شود [دفتر اروپايي سازمان بهداشت جهاني؛  تجويز مي
هاي مهم دوران زندگي است كه عوارض و پيامدهاي رواني،  طالق يكي از بحران

 شود. گير شخص مي ها دامن اجتماعي و اقتصادي آن مدت
است و اين  طالق اكثراً با سر درگمي، افسردگي، بالتكليفي و اختالالت رفتاري توأم

اند بسيار حادتر است [آرزو مانيانس،  مسايل در زناني كه داراي فرزند بوده و طالق گرفته
 ].358؛ ص 1378سونيا؛ 
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اند با بدبيني و ترديد و در بعضي موارد با نفرت  جامعه به زناني كه از شوهر جدا شده
از ازدواج مجدد نگرد؛ اضطراب و نگراني ناشي از جدايي اكثراً باعث ترس  و بغض مي

ها تشكيل زندگي تازه  شود و بدبيني ناشي از سرنوشت زندگي قبلي مدت در اين افراد مي
دهد  را به تأخير انداخته و در صورت تشكيل، آن را به شدت تحت تأثير قرار مي

 ].130-132؛ ص 1373فر، بهروز؛  [ميالني





 
 
 

 بستري) ايالء (سوگند به ترك هم -6

ي سوگند خوردن و در شرع سوگند خوردن زوج مبني بر نزديكي ايالء در لغت به معن
 نكردن با همسر خود به طور مطلق يا بيشتر از چهار ماه است.

ِينَ ﴿ :ي دليل تشريع احكام ايالء آيه َّ ِ ۡشُهرٖ  ّل
َ
ۡرَ�َعةِ أ

َ
ِِهۡم تََرّ�ُص أ  ِ ََ ِمن �َِّس   ﴾يُۡؤلُۡ

» نمايند حق دارند چهار ماه انتظار بكشند كساني كه زنان خويش را ايالء مي« ]٢٢٦ة:البقر[
 است.

بستري، قاضي شوهر را  پس از گذشت چهار ماه از سوگند ايالء و عدم انجام عمل هم
 نمايد. به همبستري و پرداخت كفاره يا طالق دادن همسر وادار مي

*** 
بخش جنسي  اگرچه زندگي زناشويي سعادتمند تا حدود معيني مربوط به روابط لذت

ترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي زندگي  ت ولي اين روابط يكي از مهماس
كننده نباشد، به احساس محروميت، ناكامي و عدم  زناشويي است؛ زيرا اگر اين روابط قانع

گردد؛ تحقيقاتي كه در مورد ازدواج انجام شده است نشان  احساس امنيت منجر مي
ي اول قرار دارد  ر رديف مسايل درجهي جنسي از لحاظ اهميت د دهد كه مسئله مي

 ].126؛ ص 1373فر، بهروز؛  [ميالني
كنند بلكه  در روابط زناشويي زن و مرد نه تنها نيازهاي جسمي خود را ارضا مي

كنند و ارضاي تمايالت عاطفي، اساس  كمبودها و نيازهاي رواني خود را جبران مي
اس ناامني طوالني يا دايمي، بهداشت جسماني و رواني است زيرا محروميت و احس

هاي عضوي  دارد و به تدريج منجر به ناراحتي شخص را در حالت هيجان مداوم نگاه مي
 ].74؛ ص 1366گردد [شاملو، سعيد؛  و رواني مي





 
 
 

 عده -7

عده در اصطالح فقه عبارت است از مدت معيني كه زن براي معرفت برائت رحم، از 
و احاديث متعدد و نيز اجماع علما بر مشروعيت عده كند. آيات  ازدواج خودداري مي

 داللت دارند.
 :»عده«انواع 

 :ي وفات عده -1

ْوَ�ُٰت ﴿ :ي ي وفات براي زن حامله به وضع حمل است و دليل اين امر آيه الف) عده
ُ
َوأ

ۡ�َ لِ 
َ
َ يََضۡعَن َ�ۡلَُهّنۚ  ٱۡ�

َ
َجلُُهّن أ

َ
» ع حمل استي زنان باردار، وض و عده« ]4الطالق: [ ﴾أ

 باشد. مي

ِينَ ﴿ ي ي وفات براي زن غير حامله مطابق آيه ب) عده َّ ََ  َوٱ ََ ِمنُ�ۡم َوَ�َذُرو ۡۡ ّف َۡ َت ُُ

� ٗ�ۡ ََ ۡشُهرٖ َو
َ
ۡر�ََعَة أ

َ
نُفِسِهّن أ

َ
َن بِأ َۡ �ّ َ ََ َُ ٰٗج   َٰ ۡز

َ
ميرند  و كساني كه از شما مي« ]٢٣٤ة: البقر[ ﴾أ

ارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه روز گذ و همسراني از پس خود به جاي مي
 چهار ماه و ده شبانه روز است.» انتظار بكشند

 :ي فراق عده -2

ُتُم ﴿ ي الف) مطلق قبل از دخول با توجه به آيه ِۡ ُۡهّن ِمن  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َِِذا نََ� ّلۡقُتُم َّ ُ�ّم 
لَۡيِهّن ِمنۡ  ََ َم  لَُ�ۡم  َِ ُۡهّن  َ َ�َمّس

َ
هنگامي كه با « ]49األحزاب: [ ﴾َِّدةٖ َ�ۡعَتّدوَ�َه  َ�ۡبِل أ

بستري با ايشان، آنان را طالق دادي، براي شما  زنان مؤمنه ازدواج كرديد و پيش از هم
 عده ندارد.» اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه داريد عده

طالق ذكر  ي سوره 4ي  چنان كه در آيه ي مطلقة حامله به وضع حمل است آن ب) عده
 شده است.
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 ي ي غير حامله كه داراي حيض هستند، با استناد به آيه ي زنان مطلقه ج) عده

نُفِسِهّن ثََ�ٰثََة قُُرو ءٖ  َوٱلُۡمَطّلَ�ُٰت ﴿
َ
َن بِأ َۡ �ّ َ ََ و زنان مطلقه بايد به مدت سه « ]٢٢٨ة: البقر[ ﴾َُ

اظهر در مذهب امام شافعي سه قُرء است و مطابق قول » بار عادت ماهيانه انتظار بكشند
ريزي (عادت ماهيانه) وجود  اهللا قرء عبارت است از پاكي كه قبل و بعد از آن خون رحمه

 داشته است.

ها شروع نشده است،  هايي كه هنوز عادت ماهيانه در آن ي زنان يايسه و صغيره د) عده

�ـِٔي﴿ ي سه ماه است به دليل آيه ّّ يِض يَ�ِۡسَن ِمَن  َوٱ ِِ َِ  ٱلَۡم ُِ�ۡم ِِ  ِ فَعِّدُ�ُهّن  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّس 
ۡشُهرٖ وَ 

َ
�ـِٔيثََ�َٰثُة أ ّّ ِۡضَنۚ  ٱ َُ چنين  اند و هم زناني كه نااميد از عادت ماهيانه« ]4الطالق: [ ﴾لَۡم 

ايشان) بدانيد كه ي  ي حكم عده اند، اگر مترديد (درباره زناني كه هنوز عادت ماهيانه نديده
 ».ه ماه استي آنان س عده

*** 
ي مرد و استقرار آن در جدار مخاط و تشكيل جفت و جنين  لقاح تخمك زن با نطفه

و خوي ها و تغيير خلق  ا قطع قاعدگي و بروز عاليم خاصي در نوك پستانبكه معموالً 
شود. بايد  ها و عوارض ديگري مانند تهوع توأم است، حاملگي يا آبستني خوانده مي خانم

ترين عالمت آبستني  يم فوق قطعي نيستند؛ براي مثال قطع قاعدگي، كه مهمدانست كه عال
است گاهي وجود ندارد؛ از نظر علم پزشكي تشكيل جفت دليل حاملگي است. معموالً 

توان حاملگي را تشخيص داد. آثار  دو هفته پس از شروع حاملگي با آزمايش ادرار مي
 :شوند قسيم ميحاملگي با توجه به نكات فوق به دو دسته ت

ها، ترك  مانند قطع قاعدگي، بزرگ شدن شكم، حجيم شدن پستان :احتمالي  عاليم -1
ي آن؛  ها و سرين، بزرگي رحم و نرم شدن دهانه خوردن پوستي در شكم، ران

 شوند. ي اول حاملگي يعني چهار ماه و نيم اول ظاهر مي عاليم فوق در نيمه
صورت حركت جنين و شنيدن صداي ولوج روح در جنين كه به  :عاليم قطعي -2

ي دوم حاملگي يعني چهار ماه و نيم به بعد تا وضع  قلبش به وضوح در نيمه
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توان در اين دوران  هاي سونوگرافي و راديوگرافي مي حمل وجود دارد. از تكنيك
 ].591-592؛ ص 1374براي تشخيص حاملگي استفاده كرد [گودرزي، فرامرز؛ 

فوت نموده است چهار ماه و ده روز است و در پايان اين ي زناني كه شوهرشان  عده
هفتگي خود است، زن حامله حركت جنين را كامالً حس  18دوره كه جنين در سن 

كند، بنابراين اگر در طي اين مدت حاملگي تشخيص داده شد، الزم است كه اين افراد  مي
ي  صورت به آنان اجازهي زنان حامله يعني وضع حمل را نگاه دارند و در غير اين  عده

 ].79؛ ص 1997شود [الحبال و العمري؛  ازدواج داده مي
تشريع حكم سه قرء براي زناني كه داراي عادت ماهيانه هستند به دليل احتمال 

كند  حاملگي است، زيرا رؤيت خون براي يك يا دو بار اثبات حيض و نفي حاملگي نمي
هاي واژينال وجود دارد [كاوياني و  ريزي ها به طور كلي خون % از حاملگي3زيرا در 

 ].196؛ ص 1373همكاران؛ 
 :ريزي ممكن است به علل زير وجود داشته باشد در دوران حاملگي خون

ي اول  در اواخر هفته (implantation)الف) النه گزيني تخمك در جدار رحم 
 .حاملگي

فعاليت جسم  ي هشتم بر اثر توقف ب) كاهش مقدار هورمون پروژسترون در هفته
 .(corpus luteum)زرد 

 .ج) سقط در ماه اول دوران حاملگي
 ].78؛ ص 1997د) حاملگي غير طبيعي خارج از رحم [الحبال و العمري؛ 

ي زنان يايسه و دخترهاي نابالغ مطلقه الزم است كه به مكانيسم شروع  در خصوص عده
ه شود؛ هنگام بلوغ در جنس عادت ماهيانه در زمان بلوغ و قطع آن در سن يايسگي اشار

 .شود تحت تنظيم هيپوتاالموس شروع مي (sexual cycle)هاي منظم جنسي  مؤنث چرخه
شود، بر  كه در هيپوتاالموس توليد مي (Gn Rh)ي گونادوتروپين  هورمون آزادكننده

ي فوليكول  هاي هيپوفيز قدامي اثر كرده و باعث ترشح هورمون آزادكننده روي سلول
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(F.S.H)  و هورمون(L.H) ها تحريك و مهار  اي را در تخمدان شود كه تغييرات چرخه مي
 ].32؛ ص 1377كنند [سادلر، توماس؛  مي

 13گذاري هستند، اما از حدود  هاي ماهيانه در يكي دو سال اول بدون تخمك سيكل
وز ر 31تا  22ها تقريباً با فواصل  سالگي دوران بارداري است و سيكل 30سالگي تا سن 

ها  ها و نيز كاهش حساسيت آن سالگي به علت كاهش تعداد فوليكول 35منظم هستند. در 
ها كاهش يافته و مقدار ترشحات هورموني تغيير  گذاري تعداد تخم ،ها به گونادوتروپين

سالگي اين كاهش، براي تحريك آندومتر كافي نبوده و  39-50كند و در حوالي  مي
 ].132؛ ص 1373شوند [كاوياني و همكاران؛  مي هاي عادت ماهيانه قطع سيكل

 تعيين نسب -7-1
اي حامله شود و امكان نسبت دادن بچه به هيچ كدام از  اگر در نكاحي فاسد زن معتده

شوهرها وجود نداشته باشد، كودك با تعيين قائفي كه مسلمان، عادل و مجرب است به 
 شود. شود و نسبش به او ثابت مي يكي از آن دو داده مي

*** 
هاي ابوت يا تعيين پدر كودك امروزه به حدي دقيق و علمي هستند كه با  آزمايش

 ي حقيقي را اعالم كرد. مورد نتيجه 998توان در  مورد مي 1000قاطعيت از هر 
شماري  هاي بي امروزه به گروه )A, B, AB, O(ي  هاي خوني چهارگانه آزمايش گروه

ي ترشحاتشان وجود دارد  هاي خوني در همه ت گروهمنتهي شده است؛ افرادي كه خاصي
 “s”بزرگ تعلق دارند و افرادي كه داراي اين خاصيت نيستند، در گروه  “S”به گروه 

گروه مجزا  20در بيش از  RHو باالخره  MN, N, Mهاي  گيرند. گروه كوچك قرار مي
فرعي بيش هاي مختلف اصلي و  شناسي است، در گروه كه حاصل تالش متخصصان خون

هاي خوني از  نوع گروه خوني متنوع تشكيل شده است. عالوه بر گروه 19000از 
هاي  هاي سرمي و سيستم هاي خوني و گروه هاي گلبول مشخصات پروتييني خون و آنزيم

هاي شايان توجهي نمود؛ به خصوص  توان در اثبات يا رد ابوت استفاده بزاقي نيز مي
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هاي  كه داراي گونه H.L.A(152F1(هاي سفيد انساني يا  لبولژن گ استفاده از سيستم آنتي
 اي دارد. فراواني است، در تعيين مشخصات اشخاص، ظرفيت گسترده

هاي مختلف  هاي اصلي و فرعي خون و سيستم امروزه با در نظر گرفتن انواع گروه
H.L.A آيد و به اين ترتيب دو نفر پيدا  چندين ميليارد فرمول مختلف به دست مي

يكسان باشند [گودرزي،  H.L.Aهاي  هاي اصلي و فرعي و روش واهد شد كه در گروهنخ
 ].605-606؛ ص 1374فرامرز؛ 

_________________________ 
1- Human Lymphocyt Antigen 





 
 
 

 رِضاع (خويشاوندي شيري) -8

رِضاع در لغت به معني گرفتن پستان و مكيدن شير است و در اصطالح شرع عبارت 
وجه شرعي (پنج بار ي طفل بر  اش به معده هاي شيري است از رسيدن شير زن يا فرآورده

 هاي آن در سن كمتر از دو سالگي). خوردن شير يا فرآورده

ّمَ�ُٰتُ�ُم ﴿ :ي اصل در تحريم رضاع آيه
ُ
ٰتُُ�م ّمَِن  ٱّ�ِٰ�  َوأ ََ َخ

َ
�َضۡعَنُ�ۡم َوأ

َ
 ﴾ٱلّرَ�َٰعةِ أ

اند و  خداوند بر شما حرام كرده است) مادراني كه به شما شير داده«( ]23النساء: [
اهللا و اجماع علماست؛  توسط امام مسلم رحمه هو احاديث روايت شد» ان رضاعيتانخواهر

چه كه از نسب حرام است، از شير خوردن  هر آن« »مرم من الّرضاع ما مرم من النسب«

چه كه از تولد بچه  آن« »إّن الّرضانة تّرم ما مّرم من الوالدة«و » شود كودك نيز حرام مي
علما دليل اين تحريم را ». شود است، از شير خوردنش هم حرام مي از مادر بر او حرام

اند [الشربيني؛ جلد سوم؛ ص  تشكيل اجزاي بدن شيرخوار از شير مادر رضاعي دانسته
414.[ 

هيچ كدام از والدين حق قطع شير را پيش از تكميل دو سال ندارند. اما قطع شير در 
 ن دليل مكروه است.ي آن بدو پايان دو سال مستحب است و ادامه

*** 
امروزه دانشمندان تركيبات كلي شير مادر، تغييرات مداوم آن به موازات تغييرات نياز 
طفل، مكانيسم ترشح، اهميت شير مادر در تأمين سالمت كودك و تأثيرات آن بر سالمت 

ي اند، كه در جا بررسي قرار داده و نكات قابل توجهي را بيان كرده مادر شيرده را مورد
توان  ي خداوند و علم جامع آفريدگار به نيازهاي بشر را مي جاي آن حكمت كامله

 دريافت.
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اري كودك با شير مادر آب مورد نياز بدنش را تأمين و به همين دليل از حصي ان تغذيه
 شود. هر گونه آلودگي احتمالي جلوگيري مي

دران اقدام به در همين راستا سازمان يونيسف تخمين زده است كه اگر تمام ما
شيردهي نوزادان خود نمايند، همه ساله از حدود يك ميليون مرگ و مير كودكان 

كند كه شير مادر در شش ماه اول زندگي،  گيري خواهد شد؛ آن سازمان تأكيد مي پيش
كند [اصفهاني، محمد  نياز مي كودك را ـ حتي در مناطق گرمسيري ـ از دريافت آب بي

 .]40-46؛ ص 1374مهدي؛ 
153Fشير مادر حاوي عامل بيفيدوس

هاي مفيد روده را افزايش  ي است كه رشد باكتر 1
زا عاري است  هاي بيماري ي غذايي كامل، از آلودگي به ميكروارگانيسم دهد؛ اين ماده مي

 ].210؛ ص 1378[هاگدن، رابينسون؛ 
ش بسيار ها نق بندي و استحكام دندان وجود كلسيم فراوان در شير مادر كه در استخوان

؛ ص 1340 ،فعالي دارد، از ديگر مزاياي اين نعمت خداوندي است [نجم آبادي، محمود
64.[ 

هاي موجود  ي آلودگي شير مادر عالوه بر داشتن دماي ثابت و مناسب براي طفل، زمينه
ماند، در  ي طفل يك ساعت و نيم بيشتر نمي در تغذيه با شيرخشك را ندارد و در معده

مانند [دياب و   يا شيرهاي ديگر سه تا چهار ساعت در معده مي حالي كه شيرخشك
 ].106؛ ص 1375قرقوز، 

سلولي و پروتييني ايمني بخش در شير مادر موجب كاهش موارد ابتالي وجود عوامل 
 گردد. هاي اسهالي، گوارشي، تنفسي و ادراري مي كودك به بيماري

يابد  برابر افزايش مي 18ز شيرمادر به همين دليل است كه احتمال مرگ كودكان محروم ا
154Fچنين به علت عدم وجود فراكسيون بتا هم

در شيرمادر كه عامل ايجاد حساسيت است،  2

_________________________ 
1- bifidus factor 
2- B fraction 
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هاي ناشي از حساسيت (آسم،  شوند به ندرت به بيماري كودكاني كه از شير مادر تغذيه مي
 .[Shier, David: et al; 1999:878]شوند  اگزما و انواع آلرژي) مبتال مي

هاي طوالني كه براي رشد مغز الزم است و اسيدهاي  هاي اشباع نشده با زنجيره چربي
155Fي سيستين آمينه

156Fو تورين 1

هاي  چنين مواد قندي و معدني كافي براي رشد بافت و هم 2
 هاي منحصر به فرد شير مادر اين نعمت پر بركت خداوندي است. بدن از ويژگي

ي غذايي يا دارويي شناخته شده  اد تنها مادهبراساس برخي اطالعات علمي قابل استن
 واحد افزايش دهد فقط شير مادر است. 8توان تا  را مي (IQ)كه ضريب هوشي 

شير مادر عالوه بر موادغذايي و خواص منحصر به فردي كه ذكر شد عامل بسيار 
ي عاطفي قوي بين مادر و كودك و احساس امنيت در كودك  مؤثري در ايجاد رابطه

مادر توان گفت كه استفاده از شير  هاي اقتصادي مي چنين با در نظر گرفتن جنبه هماست. 
هاي  هاي خانواده و دولت و قطع وابستگي اقتصادي و نيز كاهش بيماري در كاهش هزينه

 .]107؛ ص 1374كودكان بسيار مؤثر است [دياب و قرقوز؛  رعفوني و مرگ و مي
هاست و اگر دوران شيردهي دو  ي از بارداريگير اي طبيعي براي پيش شيردهي وسيله

ها با رعايت شرايط مربوطه تقريباً سه سال  ي ميان بارداري سال كامل طول بكشد، فاصله
ي مادر همسو هماهنگ است  است و با بازسازي و تأمين ذخاير از دست رفته

 ].48؛ ص 1369طينت، آمنه؛  [خوش
برد؛ از آن جمله ترشح هورمون  هايي هم مي هبيند بلكه بهر مادر شيرده نه تنها ضرر نمي

157Fتوسين اكسي

158Fو پروالكتين 3

شدن پستان مادر و  ي هيپوفيز است، كه پس از مكيده  از غده 4
159Fانتقال موج عصبي از نوك پستان به هيپوتاالموس

محرك ترشح هورمون صادر دو پيام  5

_________________________ 
1- systin amino acid 
2- turin amino acid 
3- oxytocion hormone 
4- prolaction hormone 
5- hypothalamus 
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160Fي هيپوفيز گردد؛ يكي به بخش پيشين غده مي

كتين را به دنبال كه ترشح هورمون پروال 1
شدن و ترشح شير دارد و ديگري به بخش  دارد و اين هورمون نقش اساسي را در ساخته

توسين را به دنبال دارد؛ اين  ي اكسي دهنده ي مذكور كه ترشح هورمون انقباض پسين غده
كند. در طول  پيش از زايمان، تسريع ميهورمون نيز بازگشت رحم را به جايگاه قبلي 

هاي چربي بدن مادر كه در زمان حاملگي جمع شده است  يردهي تدريجاً ذخيرهدوران ش
 شود. مورد استفاده قرار گرفته و از چاق شدن مادر جلوگيري مي

_________________________ 
1- posterior pituitary gland 



 
 
 

 ي همسر نفقه -9

در بحث نفقه عالوه بر خوراك، پوشاك و مسكن به تناسب فصول سال، شخصيت 
بر مرد واجب است كه وسايل  ها، ي آن ي زندگي مردم جامعه اجتماعي زوجين و شيوه

 :موردنياز را براي نظافت و پاكيزگي همسر خود تهيه نمايد
 .ها مانند ليف ي پاك نمودن بدن از چرك و آلودگي وسيله -1
 .كننده هاي تقويت داشتن موها مانند شانه و روغن وسايل تميز نگه -2
 .و صابون 161F1»أشنان«براي شست و شوي لباس مانند   كننده مواد پاك -3
سدر و خطمي به تناسب عادات  :كننده براي شست و شوي سر مانند د پاكموا -4

 .موجود در جامعه و نياز همسر
162Fمرتَك -5

اي براي از بين بردن بوي بدن و زير بغل است؛ بنابر قول اصح  كه ماده 2
 ي حمام نيز بر مرد واجب است. هزينه

به آن نيز تصريح  ي خالل دندان در صورت نياز همسر اهللا به وجوب تهيه قفال رحمه
 ].431؛ ص 3نموده است [الشربيني؛ جلد 

توان  ي زن را بپردازد قاضي پس از سه روز مهلت، مي در صورتي كه مرد نتواند نفقه
 نكاح بين زوجين را به دليل اعسار زوج فسخ كند.
*** 

_________________________ 
ها بعد از غذا و نيز شستن لباس  گياهي است كه به عربي آن را غاسول گويند و براي شستن دست -1

 شود. استفاده مي
بلور يا پروتواكسيد ازت است كه در قديم براي رفع مرتك با مردار سنگ اكسيد دو ظرفيتي سرب مت -2

 رفت. بوي بد بدن به كار مي
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بيان شد اسالم برخالف ساير مكاتب مرد را ملزم به » ايالء«چنان كه در احكام  آن
 ين نيازهاي جسمي و رواني همسر كرده است.تأم

خوراك، پوشاك و مسكن به  :در اين مبحث عالوه بر نيازهاي ضروري زندگي شامل
تناسب فصول سال و شخصيت اجتماعي زوجين و نيز عادات غذايي مردم، وسايل و 
مواد موردنياز براي تأمين سالمتي و بهداشت جسمي همسر بيان شده است. حكم به 

مواد و وسايل مذكور كه در بهداشت پوست، مو، لباس، دهان و دندان به كار  ي تهيه
 هايي از توجه اسالم به بهداشت فردي است. روند، نمونه مي

*** 

 ي زنان مطلّقه تأمين نفقه -9-1
چنين زن حامله در طالق بائن واجب است.  ي رجعي و هم ي زن معتده تأمين نفقه

ها،  ي پدر، مادر، پدربزرگ خص ملزم است كه نفقهچنين در صورت تمكن مالي، ش هم
هاي خود را اگر چه مسلمان هم نباشند، تأمين نمايد و در  ها و نوه ها، بچه مادربزرگ

هاي  ها قاضي اموال او را فروخته و نفقه صورت خودداري شخص از پرداخت اين هزينه
 نمايد. مذكور را تأمين مي

*** 
زا است؛ مشكالت روحي و  اي بحران و عوامل استرسه ترين كانون طالق يكي از مهم

ها، بسيار بيشتر از  ي شوم در زنان به علت خصوصيات رواني آن رواني ناشي از اين پديده
مردان است و در صورت حاملگي زن، مشكالت جسمي نيز بر مسايل رواني افزوده شده، 

 آيد. مي هاي جسمي و رواني به وجود ي مساعدي براي بروز بيماري زمينه
ي افراد تحت تكفل و  احكام مربوط به نفقه و ملزم نمودن شخص به پرداخت نفقه

جسمي و ها از جمله احكام مهمي هستند كه در رفع مشكالت  تأمين نيازهاي آن
هاي ناشي از فقر موادغذايي و تأمين سالمت رواني كودكان، زنان و سالمندان،  بيماري

 اي دارند. اهميت ويژه



 
 
 

 انت (سرپرستي اطفال)حض -10

داري و تربيت افرادي كه مستقل نيستند و نياز به  حضانت عبارت است از حفظ، نگه
 ها مراقبت نمايند. كساني دارند كه از آن

تر هستند و  هاي مادري شايسته در امر حضانت زنان به تربيت، ابتدا مادر و سپس جده
هاي  د از پدر، مادرِ پدر و سپس جدهبا پدر است. بع  ها، اولويت در صورت عدم وجود آن

 ها به كودك در اين امر تقدم دارند. پدري با توجه به نزديكي آن
ي كودكي است كه به سن تميز نرسيده است؛ اگر بچه به سن تميز  احكام فوق درباره

تواند هر كدام از والدين را انتخاب كند. اگر پسر  (حدوداً هفت سالگي) رسيده باشد مي
تواند مادر را از ديد فرزند منع كند؛ اما پدر  يز پدر را انتخاب كرد، پدر نميي مم بچه
تواند مانع رفتن دختر بچه نزد مادرش بشود ولي حق منع ديدار مادر با فرزندش را  مي

 ي خود را مالقات نمايد. تواند دختر بچه ندارد؛ بنابراين هر چند روز يك بار مادر مي
*** 

ي آن در  العاده توان از شير مادر و تأثير فوق حكام فوق را ميي ا نكات علمي درباره
تأمين سالمت جسمي و رواني كودك و نيز آغوش پر مهر و محبت مادر مورد بحث قرار 

ها،  ها، قارچ زاي محيطي (ميكروب داد؛ كودك كه در آغاز تولد در مسايل عوامل بيماري
دفاع  مل شيميايي و غيره) عمالً بيها، كمبود موادغذايي، عوامل فيزيكي، عوا ويروس

هاي حاصل از شيردهي و در  است؛ بعدها به تدريج با خوردن آغوز و شير مادر و محبت
و  83-96؛ ص 1997شود [الحبال و العمري،  آغوش گرفتن، جسم و روانش تقويت مي

 ].166؛ ص 1368محمديها، حسن؛ 
نمايد و  ي عاطفي برقرار مي رابطهبايد دانست كه مادر اولين كسي است كه نوزاد با او 

ي ايجاد اين رابطه اختاللي حاصل شود، اثرات آن در دوران زندگي كودك يا  اگر در نحوه
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نوجوان و برقراري مناسبات صحيح با افراد ديگر آشكار خواهد شد؛ بديهي است اساس 
؛ ص 1373فر، بهروز؛  شود [ميالني ريزي مي و بناي رواني فرد در دوران كودكي پايه

110.[ 
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 قصاص -1

َه ﴿ ي اصل در مشروعيت قصاص آيه ُّ
َ
� � ِينَ  َٓ َّ لَۡيُ�ُم  ٱ ََ ْ ُكتَِب  ۡا ََ ُص َءاَمُن ِ�  ٱۡلقِ

ي كشتگان، قصاص بر شما  ايد! درباره اي كساني كه ايمان آورده« ]١٧٨ة: البقر[ ﴾ٱۡلَقۡتَ� 

ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ ي اع علما است. خداوند در آيهو اخبار صحيح و نيز اجم» فرض شده است
ََ ِص  ْوِ�  ٱۡلقِ

ُ
أ � َٓ  ٞ ة ٰۡ لَۡ�ٰبِ َحَي

َ
اي صاحبان خرد! براي شما در قصاص، « ]١٧٩ة: البقر[ ﴾ٱۡ�

ريزي ذكر فرموده  حكمت آن را تداوم حيات و دفع تجاوز و خون» حيات و زندگي است
 است.

سر شخص باعث نابينا شدنش  در قصاص كسي كه با وارد كردن زخم موضحه به
توانند يك زخم به همان اندازه بر سر  شده است، شخص نابينا يا بستگان او فقط مي

ي ديگري به او  جارح وارد نمايند و اگر زخم مذكور باعث نابيناشدن جارح نشود، ضربه
ا ي گداخته ي ترين راه ممكن مانند نزديك كردن ميله شود، بلكه بايد با آسان وارد نمي

 اش را از بين برد. ريختن كافور در چشمان او، بينايي
*** 

هاي منحصر به فرد در فقه اسالمي است كه نقش بسيار زيادي  قصاص يكي از ويژگي
چنين يكي از  ها دارد؛ قصاص هم در حفظ نظم جامعه و جلوگيري از ايجاد خشونت

ماندگان مقتول و افراد ي آرامش رواني باز كننده عوامل مؤثر در اجراي عدالت و تأمين
ها است. اجراي احكام قصاص در  و درگيرييا معلول شده در مشاجرات مجروح 

ي اسالمي درس عبرتي براي جنايتكاراني است كه سوداي جنايت را در سر  جامعه
پرورانند؛ بررسي آمارهاي جنايت در كشورهايي كه احكام اسالمي را به طور نسبي  مي

 1972دهد؛ در سال  ميه با جوامع غربي اين امر را به وضوح نشان كنند در مقايس اجرا مي
 13ها به  قتل انجام شده بود و در بعضي از روزها آمار قتل 58در شهر نيويورك هر هفته 
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قتل انجام شده است  370روزانه در برزيل به طور متوسط  1983رسيد؛ در سال  مورد مي
 ].778؛ ص 2000[كنعان، احمد محمد؛ 

اي بر سر فردي و ايجاد زخم موضحه او  وص قصاص كسي كه با زدن ضربهدر خص
را نابينا كرده است، اگر اجراي قصاص با وارد ساختن يك زخم موضحه بر سر او 

اي گداخته به چشمان يا ريختن كافور در  كردن ميله  اش نشود با نزديك يي موجب نابينا
يت اعتدال در اجراي حكم ضروري است ها بايد قصاص نابينايي انجام شود؛ اما رعا آن

ها از جمله مخاط و پوست بدن جذب شده و بر سلسله اعصاب  ي راه زيرا كافور از كليه
گرم در يك دفعه موجب مرگ  2ي آن مثالً  رويه گذارد و استعمال بي و قلب تأثير مي

 ].343؛ ص 4؛ ج 1371گردد [زرگري، علي؛  مي

 شيوه اجراي قصاص -1-1
ه كه از جانب حاكم اسالمي به اين كار منسوب شده است بايد قصاص قصاص كنند

ي كل عضو، مبلغي  ي عضو مجروح به نسبت ديه را از مفصل انجام دهد و براي بقيه
 شود. ناميده مي» حكومت«شود؛ اين مبلغ  توسط قاضي تعيين شده و به او پرداخت مي

*** 
را در نظر دارد و در جايي كه شارع با رعايت حقوق افراد همواره اجراي عدالت 

ترين مفصل به جرح  گيري نباشد، قصاص از نزديك جرح و قطع منضبط و قابل اندازه
ي عضو قطع شده حكم صادر  انجام شده و نسبت به پرداخت حكومت يا ارش در بقيه

 شود. مي
ها وارد  اي به استخوان با جدا كردن عضو از مفصل، قصاص انجام شده و ضربه

ها مشكالت زيادي را براي يافت دروني آن كه  ، زيرا شكستن استخوانشود نمي
چنين احتمال  هاي قرمز خون است، به دنبال خواهد داشت؛ هم ي گلبول توليدكننده

هاي مختلف و پارگي  هاي شكسته با بافت خونريزي داخلي بر اثر برخورد سرتيز استخوان
 ها وجود دارد. ها و مويرگ رگ
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 فلج قصاص اعضاي -1-2
شود اگر چه جنايتكار هم راضي  عضو سالم در مقابل عضو فلج شده قصاص نمي

شود، مگر در صورتي، كه أطبا  باشد؛ اما عضو فلج شده در مقابل عضو سالم قصاص مي
ريزي شديد به مرگ جنايتكار  تشخيص دهند كه در صورت قطع عضو فلج شده خون

 منجر خواهد شد.
*** 

يت اعتدال و اجراي حق در جامعه از جمله اصولي است كه مراعات حقوق افراد، رعا
برد.  ها، در جاي جاي احكام به كار مي رغم امر به اجراي آن حكومت اسالمي علي

ي اسالمي است همواره مورد تأكيد و  گانه در جامعه النفس كه يكي از حقوق سه حق
ر رسانيدن به بدن ي خودكشي، قطع عضو و ضر توجه شارع قرار گرفته است؛ فرد اجازه

خود را ندارد؛ بنابراين حتي در صورت رضايت جنايتكار، عضو سالم جاني در مقابل 
 شود. عضو از كار افتاده، قطع نمي

 قصاص زن حامله -1-3
اي كه مرتكب جنايت شده و حكم قصاص نفس يا اعضا براي او صادر شده  زن حامله

قصاص ي نوزاد از آغوز، حكم  ماند و پس از زايمان و تغذيه است، در حبس مي
اي نباشد كه شيردهي و  چنين در صورتي كه زن شيرده شود. هم اش اجرا مي درباره

ي شيردهي به تأخير  ي دو ساله داري طفل را بر عهده بگيرد، قصاص تا پايان دوره نگه
گي را افتد؛ به دليل اين كه علما دادن آغوز به بچه و نيز شير دادن تا پايان سن دو سال مي

 ].449؛ ص 3دانند [الشربيني؛ جلد  در صورت نبودن زن شيردهي غير از مادر، واجب مي
*** 
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شير نخستين روزهاي پس از زايمان كه در فارسي آغوز يا شير ماك و در انگليسي 
(clostrum) 163هاي شود، غليظ و سرشار از ايمونوگلوبين ناميده ميF

1 (G, M, A, E, D) 
164Fپپسين تري آنتياست و وجود فاكتورهاي 

ها  ي تمامي ايمونوگلوبين در آن مانع تجزيه 2
ها و  گردد و با ايجاد پوششي روي پرزهاي روده به عنوان سدي در برابر باكتري مي

ي نخستين والدت كه كودك فضاي كنترل شده و ايمن  كنند. در روزها ها عمل مي ويروس
مادر را با خطر روبرويي با انواع رحم مادر را ترك كرده، زندگي در محيط خارج از بدن 

العاده مهمي در تأمين سالمت كودك ايفا  كند، آغوز نقش فوق زا تجربه مي عوامل بيماري
 .]169-171؛ ص 1368كند [محمديها، حسن؛  مي

در مورد كودكان نارس كه بخش از زمان الزم براي تكامل جسمي را در رحم مادر از 
ترين غذاست؛ جالب توجه اين است كه چون اين  مناسب اند، آغوز و شير مادر ه دست داد

165Fكودكان بيش از ساير كودكان نيازمند مراقبت و حمايت ايمونولوژيك

باشند، ترشح  مي 3
يابد؛ در حالي كه نزد ساير مادران  ميچنان ادامه  آغوز نزد مادرانشان سه تا پنج هفته هم

اند، اين زمان به كمتر از  ه دنيا آوردهكه فرزندان خود را در پايان زمان طبيعي بارداري ب
 ].25-30؛ ص 1374يابد [اصفهاني، محمد مهدي؛  يك هفته تقليل مي

هاي سفيد زنده در آغوز در چهار روز  براساس مطالعات انجام شده تعداد كل گلبول
61033اول شيردهي معادل   هاي عدد در يك صد گرم است و با اين تعداد سلول .×

ساعت در دماي  6ساعت و شير مادر را تا  24توان تا  ي ضد ميكروبي، آغوز را مي زنده
پذير است [همان منبع؛  ماه امكان 6داري از شير مادر در فريزر تا  داري كرد. نگه اطاق نگه

 ].40ص 

_________________________ 
1- Immunoglobulins 
2- anti thri pepsin factors 
3- Immunologic 



 
 
 

 سقط جنين -2

ي آن ـ هر كسي كه باشد ـ ملزم به پرداخت  دهنده سقط جنين حرام است و انجام
باشد. خوردن دارو و حتي روزه گرفتن توسط مادر  ي آن كه پنج شتر است، مي يهد

اهللا و ساير علما مادر از آن ديه سهمي  موجب ديه است و مطابق فتواي ماوردي رحمه
 ].93؛ ص 4؛ ج 1968ندارد [مدرس، عبدالكريم؛ 

اي  حلهمطابق فتواي امام غزالي و ابن حجر هيثمي رحمهمااهللا سقط جنين در هر مر
]؛ اما مطابق فتواي ابواسحاق مروزي 131؛ ص 4مطلقاً حرام است [السيد البكري؛ جلد 

؛ ص 1997؛ 9اهللا سقط جنين در مراحل علقه و مضغه جايز است. [الشرواني؛ ج  رحمه
49.[ 

*** 
در اصطالح علم پزشكي عبارت است از قطع حاملگي قبل از  (abortion)سقط جنين 

حيات را در خارج از رحم داشته باشد و معيار زماني اين توانايي آن كه جنين قابليت 
 ].62؛ ص 1370هفته است [عزيزي، فريدون؛  22حداقل 

در ممالك مختلف سقط جنين به دليل احتمال مرگ مادر و يا خطرات جدي براي 
چنين  ماندگي رواني و هم سالمتي او و نيز احتمال تولد نوزاد ناقص الخلقه يا عقب

 ري ناشي از تجاوز يا زنا، قانوني است.باردا
شود؛ به  هاي سقط شده روز به روز بيشتر مي دهد كه تعداد جنين آمارها نشان مي

مورد بوده و  760586ي آمريكا  در اياالت متحده 1972ها در سال  طوري كه تعداد سقط
اد جنين در آن سال تعد 1000مورد رسيده است و از هر  5852211به  1996در سال 

 ].48؛ ص 2000جنين سقط شده است [كنعان، احمد محمد؛  314
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روز حرام و پس از آن هم قتل  120در دين مبين اسالم سقط جنين قبل از رسيدن 
شود و اين مطلب مورد تأييد تمام مذاهب اسالمي است. فقط در  نفس محسوب مي

دل اين مطلب را مواردي كه وجود جنين زندگي مادر را به خطر اندازد و دو پزشك عا
 شود. تأييد نمايند، مجوز سقط جنين صادر مي

 :ي ناشي از سقط جنين، مرگ مادر به يكي از سه طريق زير است ترين عارضه مهم
ريزي شديد و  هاي هوا يا گاز در خون، خون مرگ فوري به سبب پيدايش حباب )1

 مادري رحم در مواردي كه  شوك عصبي ناشي از گشادشدن ناگهاني دهانه
 بيهوش نشده باشد.

ساعت پس از سقط ممكن است به دليل عفونت حاد و  72تا  24مرگ تالي كه از  )2
 شدن رحم به وجود آيد. ريزي شديد ناشي از پاره خون

ب)   هاي دستگاه تناسلي يا عفونت خون الف) التهاب بافت :مرگ متأخر به دليل )3
ر اثر استفاده از دارو  ريزي مستمر و التهاب  د)مسموميت ب پارگي احشا  ج) خون

ي رحم  ( باقي ماندن بقاياي جنين در رحم و ايجاد عفونت  و) كوفتگي دهانه ه
 ].71؛ ص 1374[دياب و قرقوز؛ 



 
 
 

 زنا -3

زنا در اصطالح شرع عبارت است از دخول حشفه به فرج يا دبر زني كه خداوند آن 
 ور از هر نوع شبه.را تحريم كرده است يا دبر مذكري به صورت عمدي و به د

ترين گناه و  هاي خداوندي حرام بوده و همواره به عنوان بزرگ زنا در تمام شريعت
ي اين عمل شنيع  پليدترين عمل در جوامع ديني مطرح بوده است. قرآن كريم درباره

 :فرمايد مي

﴿ ََ ۡاْ  َو ۖ َ�ۡقَرُ� � ََ َشٗة وََس  َء َسبِيٗ�  ۥِِنّهُ  ٱلّزِ ِِ ٰ �َ ََ  ].32اإلرساء: [ ﴾٣َ�

 ».و به زنا نزديك نشويد كه آن گناهي بسيار زشت و بدترين راه و شيوه است«
 ي عقوبت و حد افراد غير محصن (مكلف ازدواج نكرده) مرتكب عمل زنا در آيه

ْ فَ  ٱلّزاِ� وَ  ٱلّزا�َِيةُ ﴿ وا ةٖ  �ۡجِ�ُ ِٰحٖد ّمِۡنُهَم  ِم ْئََة َجۡ�َ َٰ  ّ مرد ز زن و هر يك ا« ]2النور: [ ﴾ُُ
 بيان شده است.  »زناكار را صد تازيانه بزنيد

يخُ والشيخةُ « ةوي منسوخ التال حد افراد محصن (مكلف ازدواج كرده) نيز در آيه الشَ

نيَا فارْ  اإذا زَ ومهُ بيان » ها را سنگ زنيد تا هالك شوند گاه مردان و زنان زنا كردند آنهر« »مجُ

چنين فعل خلفاي راشدين  و هم  ي و فعلي پيامبرشده و اين حكم با روايات صحيح قول
 ].21؛ ص 2؛ ج 1414عنهم ثابت شده است [الصابوني، محمد علي؛  اهللا رضي

*** 
هاي پاك را  ها را از هم پاشيده و نسب ترين اعمالي است كه كانون گرم خانواده زنا از قبيح

دادي انسان، ممكن است برد. اين عمل شوم عالوه بر هتك حرمت و كرامت خدا از بين مي
سرپرست  بي وجين،زتيره شدن روابط  نزاع، قتل، سقط جنين، طالق، :پيامدهايي از قبيل

ها بيماري خطرناك جنسي داشته باشد. سازمان بهداشت جهاني تعداد  ماندن كودكان و ده
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، 1992را در سال  (Sexual Transmitted Diseases)نوع بيماري جنسي  30مبتاليان به 
 ].268؛ ص 2000ميليون نفر اعالم كرده است [كنعان، احمد محمد؛  333

 :كنند هاي مقاربتي موارد زير را پيشنهاد مي گيري از بيماري كارشناسان براي پيش
نوجوانان ها و تفريحات سالم براي  ي سرگرمي فراهم نمودن امكانات ازدواج جوانان تهيه

ي مراكز درماني براي مبارزه با اين  توسعهو جوانان، ممانعت از ايجاد مراكز فحشا و 
 ].171؛ ص 1371پيشه؛  ها [حلم سرشت و دل بيماري
166Fايدز

167F، سيفيليس1

168F، سوزاك2

169F، شانكر3

ل بهگال، گرانولوم آميزشي و التهاب ميا آتشك،  4
هاي جنسي هستند؛ به تازگي مشاهدات پزشكان در  ي بيماري شده  هاي شناخته نمونه

ها و عدم وجود اين بيماري در ميان زنان راهبه  ن اغلب فاحشهشيوع سرطان رحم در ميا
نشان داد كه تعدد شركاي جنسي مذكر يكي از علل سرطان رحم است [دفتر اروپايي 

 ].165؛ ص 1380سازمان جهاني بهداشت؛ 
هاي مقاربتي ايدز و سيفيليس است كه در  ي خطرناك و كشنده از بيماري دو نمونه
 :شود كر ميها مطالبي ذ خصوص آن

و به معني  (Acquired Immune Deficincy Syndrome)كه مخفف  (AIDS)ايدز 
باشد، يك بيماري غيرقابل درمان است؛ اين بيماري كه  سندرم نقص ايمني اكتسابي مي

بازان است.  طاعون قرن بيستم ناميده شده است، بيماري منحرفان جنسي به ويژه هم جنس
دهند  بازان تشكيل مي جنس % مبتاليان به ايدز را هم70ش از دهد كه بي آمارها نشان مي

 ].456؛ ص 2000[كنعان، احمد محمد؛ 
مشاهده شد ولي پخش سريع ويروس تعداد  1981اولين مورد بيماري در سال 

رساند؛ كه يك ميليون  1993ميليون در اواخر  14ها نفر در آن سال به  مبتاليان را از ده

_________________________ 
1- AIDS 
2- syphilis 
3- gonorrhea 
4- chancre 
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دادند. كارشناسان سازمان بهداشت جهاني در  ودكان تشكيل مينفر از مبتاليان را ك
 2000بيني كردند كه تعداد مبتاليان در سال  با ذكر اين ارقام، پيش» برلن«اجالس خود در 

 ].29؛ ص 1؛ ج 2001زمالؤه؛  ميليون نفر تجاوز كند [األشقر، عمر سليمان و 40از مرز 
م دارد با حمله به سيستم دفاعي بدن، نا )HIV(عامل مولد بيماري ايدز كه ويروس 

دهد و در نتيجه  زا به شدت كاهش مي مقاومت طبيعي بدن را در مقابل عوامل بيماري
شود؛ اين ويروس ممكن است  ترين بيماري منجر به مرگ بيمار مي ابتالي شخص به ساده

وماس؛ هايي در جنين شود [سادلر، ت به جنين منتقل شده و سبب كاهش رشد و ناهنجاري
هاي جنسي، انتقال خون و  ارتباط HIVهاي انتقال ويروس  ترين راه ]. مهم132؛ ص 1376

هاي خوني و انتقال از طريق مادر مبتال به جنين است [تاناگو، اميل و همكاران؛  فراورده
 ].537؛ ص 1371

اهللا آن را از  اين بيماري در واقع مصداق حديثي است كه حاكم و ابن ماجه رحمهما

يعلدوا بها إّال فشا فيهم  حتقوم قط،  فلم تظهر الفاحشة « :اند روايت كرده  يامبرپ
هيچ قومي فحشا را « »أسالفهم الين مضوا فضت الطانون و األوجاع الت لم ي�ن م

هايي شدند كه  در ميان خود آشكارا انجام نداده مگر اين كه دچار طاعون و بيماري
 ».ندها دچار نشد گذشتگان به آن

هاي خطرناك آميزشي است، يك بيماري عفوني  سيفيليس كه يكي ديگر از بيماري
170Fسيستميك

171Fآيد و عامل آن ترپونم پاليدوم و مزمن به حساب مي 1

 است. 2
گيرد.  تقريباً تمام موارد انتقال ميكروب اين بيماري از طريق تماس جنسي صورت مي

انتقال از طريق رحم و انتقال از طريق  هاي انتقال نادرتر شامل تماس غيرجنسي، ولي راه
 ].91؛ ص 1377خون نيز گزارش شده است [دانش پژوه و محبوبي؛ 

_________________________ 
1- systemic 
2- treponema pallidum 
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كشد و  ي نهفتگي (كمون) اين بيماري حدود سه هفته طول مي به طور متوسط دوره
شود. سيفيليس طي مراحل مختلف تشديد شده،  ي آن ظاهر مي سپس ضايعات اوليه

افزايش و گيرد. بيماري سيفيليس سبب  ساير اعضا را در بر مي عالوه بر اندامهاي جنسي،
ماندگي عقلي در  ها شده، ممكن است باعث كري مادرزادي و عقب ازديار ناهنجاري

 ].133؛ ص 1376فرزندان شود [سادلر، توماس؛ 

 لواط -3-1
چنان كه در تعريف فقهي زنا بيان شد، لواط شكلي از آن است و گناهي كبيره  آن
 روايت كرده است كه پيامبراكرم  اهللا از ابوموسي اشعري شود. بيهقي رحمه ب ميمحسو

 هرگاه مردي با مرد ديگري عمل لواط « »أ ا أت الرّجُل الرّجَل فهما زانيان« :اند فرموده
احكام زنا بر فاعل و مفعول عمل لواط اجرا  ،، بنابراين»انجام دهد، آن دو زنا كارند

 گردد. مي
*** 

هاي آميزشي بسيار  عمل قبيح و مذمومي است كه در انتقال بيماري )sodomy(اط لو
ي گذشته و به  ههمؤثر است. رواج اين عمل در كشورهاي اروپايي و آمريكايي در سه د

بازان در آن كشورها از عوامل اصلي گسترش بيماري  جنس هاي رسمي هم ويژه ازدواج
 ايدز بوده است.

هاي مقعد و از دست  آميزشي، لواط سبب سست شدن ماهيچههاي  عالوه بر بيماري
به  هندگان آند پيامدهاي رواني اين عمل در انجم شود.  رفتن كنترل قضاي حاجت مي

 شود. صورت عدم تمايل به روابط زناشويي طبيعي و احساس حقارت ظاهر مي
مسرانشان بازان از ارتباط طبيعي زناشويي با ه جنس % از هم90دهد آمارها نشان مي

بازي يكي از علل  جنس هم ،]؛ بنابراين141؛ ص 1995كنند [سالم، مختار؛  خودداري مي
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جنس، موجب تنفر شخص از جنس  است كه در آن كشش به سوي هم» عنّه«ي  عمده
 ].608؛ ص 1374شود [گودرزي، فرامرز؛  مخالف شده و باعث ناتواني جنسي مي

 لواط با همسر -3-2
شود؛ اين  د با همسر از گناهان كبيره بوده و لواط محسوب مينزديكي از راه مقع

و در احاديث زير به صراحت  ،ي بقره قابل درك است سوره 223ي  مسئله در مفهوم آيه
 :اند فرموده  كند كه پيامبر روايت مي كبه آن اشاره شده است؛ ابن ماجه از ابن عباس 

اه مقعد با همسرش نزديكي كند، از رحمت هر كس از ر« »دبرها فًة أمرا تملعوٌن من أ«

هر كس كه از « »ته   دبرهاأمرارجٍل جامع  ليدظر ال إال «، »نصيب خواهد بود خدا بي
 ».راه مقعد با همسرش نزديكي كند خداوند (در روز قيامت) به او نگاه نخواهد كرد

*** 
انساني است در عمل شنيع لواط با همسر چون منافي دستور خداوند و طبيعت سالم 

 ].224؛ ص 1990هاي پيشين جايز نبوده است [الجوزيه، ابن قيم؛  هيچ كدام از شريعت
اين عمل عالوه بر ايجاد آزارهاي جسمي و روحي ظلمي فاحش در حق زن است 

هاي مقعد،  سازد. سست شدن ماهيچه زيرا او را از لذت طبيعي عمل جنسي محروم مي
وني مزمن از پيامدهاي جسمي اين عمل است [توكلي، بزاز، هاي عف ايجاد بواسير و پروسه

 ].58؛ ص 2؛ ج 1377جواد؛ 
ي خود را به ارضاي طبيعي از دست  بر اثر انجام و تكرار اين عمل، مرد به تدريج عالقه

 ].62؛ ص 1997شود [الحبال و العمري؛  مند مي بازي عالقه جنس داده و به انجام هم





 
 
 

 ها نوشيدني -4

 :ي هاي مسكر آيه نوشيدني مدليل تحري

َه ﴿ ُّ
َ
� � ِينَ  َٓ َّ ۡ اْ ِِّ�َم   ٱ ََ ُب وَ  ٱلَۡميِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َۡمرُ َءاَمُن ن

َ
ۡزَ�ٰمُ وَ  ٱۡ�

َ
 ٱلّشۡيَ�ٰنِ رِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ٱۡ�

ۡهُ فَ   ].٩٠ة: املائد[ ﴾�ۡجَتنُِب
براي بخت ها و اوراقي كه  خوارگي، قماربازي، بتان، تيرها (و سنگ مي اي مؤمنان!« 

رود، همه و همه از لحاظ معنوي) پليدند و عمل شيطان  آزمايي و غيبگويي به كار مي
  .»، از آن اجتناب كنيدباشند مي

 و آيات ديگري در قرآن است.
توان  در احاديث متعددي هم تحريم مسكرات مورد تأكيد واقع شده است كه مي

 :فرموده است  كند پيامبر  روايت مياهللا امام بخاري رحمه :هاي زير را بيان كرد نمونه

؛ امام مسلم »هر نوشيدني كه مست كننده باشد حرام است« »ّك شاب أسكر فهو حرام«

تمام « »ّّ خٍر حرامّ ّك مسكٍر خٌر و« :روايت كرده است  اهللا نيز از آن حضرت رحمه
 ».ي خمرها حرام هستند ها خمر هستند و همه مست كننده

؛ ص 2؛ ج 1418در تمام شرايع الهي حرام بوده است [الدهلوي؛ مصرف مسكرات 
]؛ مسكرات هر اسمي كه داشته باشد و از هر طريقي كه وارد بدن شوند حرام هستند 331

ال لم  إنّ « :فرموده است  ها به عنوان دارو هم جايز نيست زيرا پيامبر و استعمال آن
چه كه بر ايشان حرام  شفاي امتم را در آن خداوند« »ما حّرم نليها ف مت�عْل شفا  أ

هاي پاك و نازل شده از آسمان يا تهيه شده از  ؛ اما تمام نوشيدني»كرده، قرار نداده است
 :ي ها كه دليل تحريمي نداشته باشند به استناد آيه ها و ميوه گل

﴿ َۡ ِي ُه َّ �ِض َخلََق لَُ�م ّم  ِ�  ٱ
َ
 ].٢٩ة: البقر[ ﴾َ�ِيٗع  ٱۡ�

 ».هاي روي زمين را براي شما آفريد ي موجودات و پديده دا آن كسي است كه همهخ«
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 حالل هستند.
*** 

ترين بالياي اجتماعي در طول تاريخ بوده و منشاء بسياري از  مشروبات الكلي از مهم
نشان  1981ي آمريكا در سال  ها است. آمارهاي مربوط به جرايم در اياالت متحده تباهي

% 34% تجاوزها به كودكان 60هاي عمد،  % قتل64% حوادث رانندگي، 75دهد كه  مي
ها ناشي از استعمال مشروبات الكلي بوده است.  % خودكشي30تجاوزات جنسي و 

ميليارد برآورد شده است  32ضررهاي مالي ناشي از مصرف مشروبات الكلي در آن سال 
به  1992اين رقم در سال ]؛ اين در حالي است كه 434؛ ص 2000[كنعان، احمد محمد؛ 

ي مسايل  دهد هزينه ميليارد دالر رسيده است. مطالعات در ساير كشورها نشان مي 148
% از توليد ناخالص داخلي است [سازمان بهداشت جهاني؛ 7/2% و 5/0مرتبط با الكل بين 

كند كه  ميليون الكلي را در سراسر دنيا تأييد مي 400]؛ آن سازمان وجود 9؛ ص 1380
هاي قلبي،  تواند باعث شروع مسايل بهداشتي از قبيل حوادث، صدمات، بيماري يم

172Fسرطان، بيماري كبدي و پسيكوز الكلي

 ].20شود [همان منبع؛ ص  1
173Fي اصلي موجود در مسكرات الكل اتيليك ماده

با فرمول شيميايي  2
OHCHCH 23  .آيد است، كه بر اثر تخمير مواد قندي به وجود مي −−

ي علمي نداشته است، زيرا انرژي ناشي از سوختن يك گرم  گاه پايه مصرف الكل هيچ
ي غذايي ناميده  شود؛ به اين دليل ماده كالري است و به سرعت رها مي 7الكل كه 

174Fها را ندارد و انرژي حاصل از اكسيداسيون شود. الكل قابليت ترميم بافت نمي

آن موجب  3
در بدن شده و در نهايت منجر به اختالالت قلب و  ذخيره شدن مواد قندي و چربي

 ].289؛ ص 1371پيشه؛  گردد [حلم سرشت و دل عروق مي

_________________________ 
1- alcoholic psychosis 
2- ethylic alcohol 
3- oxidation 
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هاي  شود كه بافت هجوم ناگهاني خون به مغز بر اثر حرارت توليد شده باعث مي
مغزي تحت فشار قرار گرفته و در نتيجه حركات و گفتار نامتعادل گردد؛ هر اندازه كه 

 شود. هاي عصبي افزايش يابد، مسموميت ناشي از الكل بيشتر مي بافت مقدار الكل در
گويي  گانه تأثير گذاشته و باعث كاهش دقت و جواب الكل بر روي حواس پنج

العمل نسبت به عاليم  تحريكات، خطا در شناسايي نوع تحريك و تعويق در عكس
در رانندگي كه  شود و اين مسئله رسد، مي خطري كه از راه گوش، چشم و پوست مي

سرعت و دقت واكنش عصبي شرط اصلي حفظ جان راننده و عابران است، بسيار قابل 
توجه است. آمارها حكايت از آن دارد كه يك سوم حوادث رانندگي متعلق به كساني 

 اند [همان منبع]. است كه در هنگام رانندگي مشروبات الكلي نوشيده
ي معده وارد جريان  نجم آن مستقيماً از ديوارهشود يك پ هنگامي كه الكل وارد بدن مي

ت آن در خون به حداكثر ظلالً يك ساعت پس از نوشيدن الكل غشود و معمو خون مي
ها وارد شده و  رسد و چون در الكل آب وجود دارد با سرعت بيشتري به تمامي بافت مي

هاي مزمن  % الكلي80رساند. تحقيقات نشان داده است كه در  ها مي ل خود را به تمام سلو
175Fهاي ژرمينال اي از جمله خرابي سلول ضايعات بيضه

وجود دارد [مولوي، محمد علي؛  1
 ].45؛ ص 1336

176Fهايي كه از مادر الكليك بچه

% 55تر از افراد عادي هستند و  شوند پژمرده متولد مي 2
 ].414؛ ص 1349آيند [صانعي، صفدر؛  ها نارس به دنيا مي آن

ليتر در  ميلي 90ي ارتباط بين نوشيدن الكل توسط مادر به ميزان  مدرك قاطعي درباره
هاي مادرزادي وجود دارد. اين نقايص شامل  روز در دوران حاملگي و ناهنجاري

باشد.  ميها و نقايص قلبي ـ عروقي  هاي جمجمه و صورت، تغيير شكل اندام ناهنجاري
 Fetal)يي رشد، سندرم الكلي جنين ماندگي عقلي و نارسا  ها همراه با عقب اين ناهنجاري

_________________________ 
1- germinal 
2- alcoholic 
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Alcohol Syndrome) ؛ 1376؛  و گتري، ه 137؛ ص 1376سازند [سادلر، توماس؛  را مي
 ].46ص 

هاي گوارشي با توجه به ارتباط مستقيم الكل با اين اعضا  نقش فعال الكل در بيماري
خراش غشاهاي  :ها به طور كلي اشاره كرد توان به تعدادي از آن بسيار زياد است و مي

مخاطي دهان و حلق، آسيب رساندن به پرزهاي چشايي، التهاب مري و معده، 
هاي حاد و مزمن لوزالمعده، تشمع كبدي و زخم معده؛  هاي مري و معده، التهاب سرطان

177Fي پاتولوژيك سه ضايعه

كبد چرب،  :ي ناشي از سوءمصرف الكل عبارتند از عمده 1
178Fهپاتيت

179Fكبدي و سيروز 2

 ].16) 7؛ ص (1379ي و همكاران؛ (آندرول 3
ماندگي رواني در  تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه علت اصلي عقب

ترين  ] و مصرف الكل شايع451؛ ص 1376كشورهاي غربي، الكل است (سادلر، توماس؛ 
]. 16) 7؛ ص (1379هاي كبدي در آن كشورهاست [آندرولي و همكاران؛  علت بيمار

ها يكي ديگر از  ها و سخت شدن آن دست رفتن حالت ارتجاعي رگ تصلب شرايين يا از
 ].144؛ ص 1340آبادي، محمود؛  مضرات مصرف الكل است [نجم

_________________________ 
1- pathologic 
2- hepatits 
3- cirrmhosis 



 
 
 

 دفع تجاوز و ضمانت -5

ي ممكن  ترين شيوه دفع هرگونه تجاوزي به نفس، اعضا، ناموس و مال با خفيف
 :ي مشروع است؛ به دليل آيه

َمِن ﴿ َِ ٰٓ لَۡيُ�ۡم  ٱۡ�تََد ْ فَ ََ لَۡيهِ بِِمۡثِل َم   �ۡ�تَُدوا ََ ٰٓ لَۡيُ�مۡ  ٱۡ�َتَد  ].١٩٤ة: البقر[ ﴾ََ
هر كه راه تعدي و تجاوز به شما را در پيش گرفت، بر او هم مانند آن، تعدي و «

 ».تجاوز كنيد
 كننده ضامن نخواهد بود. اگر دفاع منجر به مرگ متجاوز شود، دفاع

اني كه مسئوليت تربيت افرادي را به عهده تنبيه توسط معلم، شوهر، قاضي و ساير كس
 دارند، اگر منجر به مرگ زير دست شود، موجب ضمانت است.

*** 
حفظ كرامت آدمي يكي از اصولي است كه همواره مورد توجه شارع بوده و در احكام 
مختلفي صراحتاً به اين نكته اشاره شده است؛ اهميت حيات آدمي به حدي است كه اگر 

گيري از يك حرام باشد، استفاده از آن حرام نه تنها جايز، بلكه  نوط به بهرهي آن م ادامه
 واجب است.

شخص مجاز به دفاع از نفس، ناموس و مال خود است اما سطوح اين دفاع در 
هاي مختلف متفاوت است و رعايت اعتدال و اجراي عدالت در تمام امور مورد  موقعيت

 تأكيد و تحسين شارع است.
ي تربيت  ها، قاضي، شوهر و معلم افرادي هستند كه وظيفه دكان و ديوانهسرپرست كو

ها داده شده است؛  ي استفاده از تنبيه آرام به آن زيردستان خود را به عهده دارند و اجازه

هاي شما ديگران را كتك  بهترين« »لْن ياَب خيار�م« :اگرچه در حديث شريف نبوي
ه است و علما ترك آن را بهتر، و بيشتر از اوقات تصريح به عدم تنبيه شد» زنند نمي
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سرپرستان حق ندارند،  ،]؛ بنابراين470؛ ص 1اند [الصابوني، محمدعلي؛ ج  مؤثرتر دانسته
 ها شود. زيردستان خود را طوري تنبيه كنند كه منجر به مرگ آن

 گيري خون -5-1
به مرگ شود ي شخص اگر منجر  بدون خطا و با اجازه» فصد«و » حجامت«انجام 

 موجب ضمانت نيست.
*** 

هاي قديمي در عالج امراض  از شيوه (Phlebotomy)و فصد  (Cupping)حجامت 
اند؛ امام بخاري  واقع شده  مختلف خون و مفاصل هستند كه مورد تأكيد پيامبراكرم

إّن أفضل ما « :اند فرموده  كند كه آن حضرت روايت مي  اهللا از انس بن مالك رحمه
 ».جوييد حجامت است ن بهره ميآبهترين چيزي كه در درمان از « »ورتم به ارجامةتدا

*** 
در حجامت به تيغ زدن و خراش پوست و در فصد با تيغ زدن رگ، مقدار مشخصي 

هاي نقرص، فشارخون،  ي بيماري شود، اين اعمال در معالجه خون از بدن خارج مي
د، طحال و پوست مفيد و مؤثر هستند هاي كب سردردهاي مختلف، بواسير و بيماري

 ].207؛ ص 1995[سالم، مختار؛ 

 ختْنه -5-2
 اند ي دختر و پسر را بيان كرده در پايان مبحث ضمانت فقها احكام مربوط به ختنه

شود. با استناد  با بريدن قسمتي از سر تاجك (بظر) انجام مي ي دختران ختنه -5-2-1
اي  كننده كه خطاب به زن ختنه  اهللا از پيامبر رحمهبه حديث روايت شده توسط ابوداوود 

از بظر) كم ببر و آن را از بين نبر زيرا «( »ةأللمر حظىأ  لكفنّن  تدهك الو أش�« :فرمود
، كم بريدن بظر در ختنه مورد تأكيد شارع است تا »بخش است (وجود آن) براي زن لذت
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اند [السيد البكري؛  ام شده را كافي دانستهبر عمل انج» بريدن«ي  جايي كه علما اطالق واژه
 ].202؛ ص 4؛ الشربيني؛ ج 175؛ ص 4ج 

*** 
منشاء جنيني يكسان و بافتي مشابه آلت تناسلي مردانه دارد؛ اين  (Clitoris)بظر 

هاي كوچك قرار دارد. طول بظر  برآمدگي كوچك در انتهاي جلويي فرج زن بين لب
متر است و شامل يك بافت احاطه شده توسط  سانتي نيممتر و قطر آن  معموالً دو سانتي

است كه در رأس خود تعداد زيادي  (erectile)بافت محافظ و دو رديف بافت نعوظي 
 .[Shier, David: et al: 1999: 859]انتهاهاي اعصاب حسي دارد 

شود  بظر مانند آلت تناسلي مرد داراي غالفي است كه با فشار كمي به عقب رانده مي
شود؛ بنابراين برداشتن اين  قسمت سر آن كه اعصاب حسي را در خود دارد، پديدارمي و

شود كه اعصاب مذكور هنگام عمل جنسي به شدت تحريك شده و انزال  غالف باعث مي
تسريع شود؛ اما بريدن هر مقدار از بافت اصلي كليتوريس كه اعصاب  (Orgasm)زن 

محروميت از لذت جنسي را به دنبال خواهد حسي را در خود دارد، به همان اندازه 
 داشت.

دهد [رحجان؛  برداشتن غالف بظر بروز سرطان كليتوريس را تا حد زيادي كاهش مي
 ].771؛ ص 1376محمد صادق؛ 

هاي شرق، شمال شرقي و  كه در قسمت (female circumcision)ي دختران  ختنه
F.G.Mستان مرسوم است و جزيره عرب هاي جنوبي شبه غرب آفريقا ونيز در قسمت 180F

1 
باشد؛  هاي خارجي دستگاه تناسلي مي هايي از قسمت شود شامل قطع بخش ناميده مي

كيفيت انجام اين كار در مناطق مذكور مطابق عرف مرسوم در ميان مردم اين نواحي 
ورزند  است؛ زيرا نه تنها مسلمانان بلكه يهوديان و مسيحيان نيز به اين كار مبادرت مي

[Almorth, l; Medical Student International; 1998 (N:6); 20-22]. 

_________________________ 
1- Female Genital Mutilation 
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هاي بزرگ  و گاهي لب (labia minora)هاي كوچك   ، لب(clitoris)در اين عمل بظر 
(labia majora) هاي مزمن، كزاز، مشكالت ادراري،  شوند كه منجر به عفونت نيز قطع مي

شود؛ گاهي اوقات  ريزي مي خون دردهاي شديد در هنگام آميزش، كاهش لذت جنسي و
شود. قدمت انجام اين عمل  ميريزي به حدي شديد است كه به مرگ بيمار منتهي  خون

گردد؛ درواقع بايد اين عمل  شنيع به بيشتر از هزار سال قبل از ميالد و عصر فراعنه باز مي
 ].423؛ ص 2000ي فرعوني ناميد [كنعان، احمد محمد؛  را ختنه

ي مذكور عالوه بر پيامدهاي جسمي ذكر شده  ي دختران به شيوه نهانجام عمل خت
مشكالت روحي و رواني زيادي را در دراز مدت ـ به سبب عدم ارضاي جنسي 

(orgasm)  و در نتيجه سرد مزاجي(frigidity)  ـ به دنبال خواهد داشت [همان منبع؛ ص
در ميان پيروان ساير اديان و ي فرعوني و شيوع آن  ]؛ با استناد به قدمت انجام ختنه423

هاي فرجش  ي كامل زن در قطع لب فتواي فقهاي مذاهب مختلف در وجوب ديه
توان اين عمل خالف شرع را به اسالم منصوب كرد و  ] نمي68؛ ص 4[الشربيني؛ جلد 

ي دختران در فقه مذاهب اسالمي بيان شده است با اين عمل تفاوت  چه درباره ختنه آن
 دارد.بسيار زيادي 

پوستي است كه سر آلت تناسلي را پوشانده است و  به بريدن ي پسران ختنه -5-2-2
شود؛ اما سنت است كه در روز هفتم پس  انجام دادنش پس از بلوغ بر شخص واجب مي

ريزي ناشي از ختنه را  از تولد انجام شود. در صورتي كه كودكي تحمل درد و خون
 تأخير انداخت. نداشته باشد واجب است كه ختنه را

*** 
 هاي عصبي براي شروع فعاليت جنسي مردانه حشفه،  ترين منبع سيگنال مهم

(glans penis) هاي انتهاي حسي است كه كيفيت  است، زيرا حشفه محتوي سيستم اندام
فرستد؛ به طور طبيعي غالباً  روي  اي از احساس را به سيستم عصبي مركزي مي ويژه

 ].1498؛ ص 2؛ ج 1375پوشانده است [گايتون، آرتور؛  (prepuce)حشفه را غالف 
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دهند و  اند اعمال مقاربتي و ادرار كردن را به سختي انجام مي مرداني كه ختنه نشده
اند  تر از كساني است كه ختنه شده ها به مراتب شديدتر و دردناك بيماري سوزاك در آن

 ].56؛ ص 1337اهللا؛  [وحيد دستجردي، سيف
ي حشفه وجود دارد كه نسبت به غدد چربي مجاوز تغيير  صي در ناحيهغدد چربي خا

181Fشكل داده و غدد تايسون

ي پنيري شكل و بوداري بنام  شوند. از اين غدد ماده ناميده مي 1
182Fاسمگما

زايي دارد و در كشورهايي كه عمل ختنه متداول  شود كه اثر سرطان تراوش مي 2
شود [رجحان، محمد صادق؛  ديده مي قابل توجهينيست، سرطان سر آلت به نسبت 

 ].720؛ ص 1376
شيوع تومور آلت تناسلي در مردان ختنه شده ارتباط بين تجمع اسمگما و التهاب و 

183Fبروز كارسينوم

 ,Walshو  211؛ ص 1379سازد [تاناگو، اميل و همكاران؛  را مطرح مي 3

et al; 1992, vol 2; 1221-1222.[ 
تنها در تأمين سالمت جسمي و رواني آنان مؤثر است انجام عمل ختنه در مردان نه 

در سالمت شريك جنسي آنان نقش مهمي دارد؛ آمارهاي منتشر شده از سوي  بلكه
كه  دهد نشان مي ”British Medical Journal“ي پزشكي  پزشكان انگليسي در مجله

شوهرانشان تعداد مبتاليان به سرطان بظر و سرطان گردن رحم در ميان جمعيت زناني كه 
؛ ص 1988اند [سالم، مختار؛  اند بيشتر از زناني است كه شوهرانشان ختنه شده ختنه نشده

444.[ 
184Fهاي فيموزيس هاي مزمن در غالف حشفه به بيماري عفونت

185Fو پارافيموزيس 4

منجر  5
ها  شود كه در ميان افراد ختنه نشده شايع است؛ انجام عمل ختنه در درمان اين بيماري مي

 ].293؛ ص 1379است [تاناگو، اميل و همكاران؛ ضروري 
_________________________ 

1- Tyson 
2- smegma 
3- carcinom 
4- phimosis 
5- paraphimosis 





 
 
 

 صيد و ذبح -6

 :تشريع احكام صيد و ذبح بر مبناي آيات قرآني

ْ �َذا َحلَۡلُتۡم فَ ﴿   ].٢ة: املائد[ ﴾�ۡصَط ُدوا
 ».مين حرم خارج شديد) شكار كنيدهر وقت كه از احرام به در آمديد (و از سرز«

ِحّل لَُ�ُم ﴿
ُ
 ].٤ة: ائدامل[ ﴾ٱلّطّيَِ�ُٰت أ

 ».شما چيزهاي پاكيزه حالل شده استبر «

َّ َم  َذّكۡيُتمۡ ﴿ و  .]٤ة: املائد[ ﴾ِِ

 ».ها را سر بريده باشيد اين كه آنمگر «
چه كه ذبح شرعي نشده است  چنين اجماع علماست. آن و احاديث متعدد و هم

 :ي خوردن گوشتش حرام است؛ به دليل آيه

لَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿   ].٣ة: املائد[ ﴾ۡيَتةُ ٱلۡمَ ََ
 ».بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار«

ذبح عبارت است از بريدن حلقوم و مري در قسمت باال يا پايين گردن حيواناتي كه 
ها را در هنگام ذبح تحت كنترل داشت؛ اما در مورد حيواناتي كه سر بريدن  توان آن مي
شود، كافي است؛  خوانده مي» عقْر«شنده كه ها به هر علتي ممكن نباشد، ايجاد زخمي ك آن

نّد  أّن بع�اً « :اند روايت كرده  زيرا امام مسلم و بخاري رحمهمااهللا از رافع بن خديج
وابد الوحِش، فما أإّن نذاهِ اسها ِم أوابُد ك   لای قتله) فقأفرماُه رجٌل �سهٍم فحبسه (

مردي با تيري او را از پاي درآورد، (شتري رم كرد و  »غلب�م مدها فاصدعوا به هكذا
ها دست  گريزند، بر هر كدام از آن چهار پايان مانند حيوانات وحشي مي :فرمود پيامبر

 ».گونه انجام دهيد يافتيد ذبحشان را اين
 ].267؛ ص 4انواع ماهي بدون ذبح قابل خوردن است [الشربيني؛ ج 
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*** 
ان است و به عنوان منبع پروتيين ي غذايي مهم براي تغذيه انس  گوشت يك ماده

حيواني سرشار از موادغذايي ضروري براي بدن است؛ اما سرعت فساد آن بيشتر از ساير 
داري و پخت آن  ي مراحل تهيه، نگه موادغذايي است؛ بنابراين رعايت بهداشت در كليه

 ضروري است.
صل از متابوليسم ي اكسيژن، موادغذايي و مواد زايد حا دهنده خون به عنوان انتقال

اكسيدكربن و ساير  رگي حاوي دي سلولي در سراسر بدن جريان دارد؛ بنابراين خون سياه
زدايي شود؛ اين عمل در كبد انجام شده و مواد  مواد سمي زايد است كه الزم است سم

 شود. ها دفع مي زايد از طريق صفراوي و كليه
از مرگ حيوان و توقف قلب، هاي بدن پس  رگ ها و سرخ رگ جريان خون در سياه
هاي بدن  رگي كه حاوي مواد سمي است به تدريج جذب بافت متوقف شده و خون سياه

 هاست. ي انواع ميكروب شود؛ خون سرخرگي نيز منبع مناسبي براي رشد و تغذيه مي
گيري كرد كه خوردن گوشت مردار بسيار  توان نتيجه چه كه ذكر شد مي براساس آن

ست و ذبح حيوان و خروج كامل خون از بدن حكمي بهداشتي و مضر و خطرناك ا
 ضروري است.

ترين رگ بدن است صورت  در گردن كه بزرگ» وداج«عمل ذبح با بريدن وريد 
 شود. ي كامل خون به سرعت انجام مي گيرد؛ به اين ترتيب تخليه مي

زخمي كشنده كه ها را ذبح كرد، ايجاد  توان آن در مورد حيواناتي كه به هر دليلي نمي
ي كامل خون شود كافي است، زيرا فعاليت شديد حيوان باعث تسريع  موجب تخليه

 شود. جريان خون شده و به خروج كامل خون منتهي مي

 آلت ذبح -6-1
توان به عنوان  اي اعم از آهن، مس، طال، چوب، سنگ، شيشه را مي ي برنده هر وسيله

حيوان با دندان و ناخن يا كندن سرشان با دست  ي ذبح به كار برد؛ اما بريدن سر وسيله
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ما أنهر اّلم « :اند كه فرموده  جايز نيست؛ به دليل روايت شيخين رحمهمااهللا از پيامبر
اي  گوشت حيواني كه خونش به وسيله« »و كر اسم ال نليه فكوُه لیس الّسن والّظفر

 ».ام خدا ذكر شد را بخوريد(تيز) غير از دندان و ناخن ريخته شد و (هنگام ذبح) ن
*** 

ي خون از بدن الزم است كه از اشياي برنده استفاده شود  در انجام عمل ذبح و تخليه
شدن يا  گيري به طور كامل انجام شود و به كار بردن ابزارهاي ديگري كه باعث له تا خون

ي سريع و  هها شود به نحوي كه اين تغيير شكل مانع از تخلي ها و مويرگ تغيير شكل رگ
كامل خون باشد، ممنوع است؛ زيرا احتمال باقي ماندن خون در بدن و فساد گوشت 

 بسيار زياد است.
هاي گردن حيوانات اتفاق دارند و  ها) نيز بر بريدن رگ ها و يهودي اهل كتاب (مسيحي

 ها، استفاده كرد. توان از گوشت ذبح شده توسط آن به اين دليل مي





 
 
 

 قرباني -7

شتر، گاو، گوسفند و بز از ابتداي روز عيد قربان تا پايان روز  :اناتي از قبيلذبح حيو

شود. با  ناميده مي )أضحية(سوم بعد از آن (أيام التشريق) براي تقرب به خداوند، قرباني 

 :استناد به آيات

﴿ ََ ��ِرِ  َوٱۡ�ُۡد ََ ِ َجَعۡلَ�َٰه  لَُ�م ّمِن َش َّ  ].36احلج: [ ﴾ٱ
را (در حج) براي شما از جمله » ان (چاق و فربه و ديگر چهارپايانما (ذبح) شتر« 

 .»ايم مراسم و مناسك الهي قرار داده

ّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ ََ   ].2الكوثر: [ ﴾٢ ٱۡ�َرۡ فَ
 ».گار خود نماز بخوان و قرباني كنتنها براي پرورد«

 چنين اجماع علما، انجام عمل قرباني مستحب است. و احاديث متعدد و هم
از شروط حيوان قرباني اين است كه آن حيوان از هر نوع عيبي كه باعث فساد 

 گري، به دور باشد. :شود يا از هر گونه بيماري آشكار مانند گوشتش مي
*** 

ي عيدهاي مذهبي فطر و قربان در سالمت جسمي و روحي افراد  انجام مراسم ويژه
ن و ذبح حيواناتي سالم و پاكيزه و تأثير بسيار زيادي دارد. پرداخت فطريه به مستمندا

ها در ميان اقشار ضعيف جامعه و عدم وجود هرگونه ممنوعيتي در  توزيع گوشت آن
توزيع، ميان سطوح جامعه اعم از مسلمان و غيرمسلمان، زن و مرد، ثروتمند و فقير در 

 .تأمين سالمت جسمي افراد و رفع فقر موادغذايي به ويژه پروتيين بسيار مؤثر است
عالوه بر احكام فطريه و قرباني، تأكيد شارع در دادن صدقه در اين روزهاي مبارك و 

ي مناسبي براي كمك به مستمندان و جبران فقر موادغذايي  سه روزِ ايام التشريق زمينه
 هاست. آن
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تأثيرات رواني ناشي از پرداخت فطريه و صدقه، انجام قرباني و توزيع گوشت، 
ديد و بازديد، مصافحه و تعانق و حالل طلبي، روابط بين افراد  شركت در نماز عيدين،

شود؛ به اين ترتيب  ها مي ها و كينه جامعه را بهبود بخشيده و باعث زدودن كدورت
 توان نقش اين رسوم را تأمين سالمت رواني افراد جامعه يادآور شد. مي

نترل بهداشت اي از ك احكام مربوط به شروط سالمتي حيوان در قرباني، نمونه
ي گوشت از حيوانات سالم و پاكيزه اهميت زيادي دارد؛ زيرا  موادغذايي است. تهيه

سرعت فساد گوشت از ساير موادغذايي بيشتر است و محل بسيار مساعدي براي رشد 
 هاست. انواع ميكروب



 
 
 

 گذاري كودك) عقيقَه (جشن نام -8

ت و در اصطالح شرع به عقيقه در لغت به معني موي سر كودك در حين تولد اس
 گردد. شود، اطالق مي حيواني كه در هنگام تراشيدن موي سر كودك ذبح مي

گذاري دختر يك  گذاري پسر، مستحب است دو گوسفند و هنگام نام در هنگام نام
را داشته باشند ذبح كرده، به وزن موهاي سر » أضحيه«مذكور در گوسفند كه شرايط 

كين مالي، نقره در ميان مستمندان توزيع گردد. ترمذي كودك طال و در صورت عدم تم

أْن نعتق   ال أمرنا رسول« :كند عنها روايت مي اهللا المؤمنين عايشه رضي اهللا از أم رحمه
دستور داد كه براي پسر جشن نام گذاري   پيامبر« »نن الاررة �شاةٍ نن الغالم �شات  و

 ».با يك گوسفند برگزار كنيمو براي دختر سر بريدن دو گوسفند  را با
*** 

هاي  هاي مختلف مسلمانان را به صحنه اسالم دين برادري و اتحاد است و در مناسبت
ها و  ها كه نقش غيرقابل انكاري در زدودن كدورت كشاند؛ در اين فرصت اجتماعي مي

ي متنوع كنندگان و تأمين سالمتي رواني افراد جامعه دارند، موادغذاي ها از دل شركت كينه
ها در  گونه جشن شود. اين از جمله گوشت كه منبع پروتيين حيواني است، مصرف مي

بضاعت و سالمت جسمي آنان، مؤثر  جبران نسبي كمبود مواد پروتييني افراد فقير و بي
 است.

 خوراندن خرما به نوزاد -8-1
 گذاري خرما و در صورت عدم دسترسي به خرما، مستحب است كه در هنگام نام

مقداري شيريني به كام كودك ماليده شود؛ دليل اين عمل حديث روايت شده توسط امام 

 غالٌم فأتيُت به اّلب لول « :اند است كه فرموده  اهللا از ابوموسي اشعري مسلم رحمه
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او   بردم، آن حضرت  پسرم به دنيا آمد، او را نزد پيامبر« »حدّكه بتمرٍ فسماُه إبراهيَم و
 ».هيم نام نهاد و به كام او خرما ماليدرا ابرا

*** 
ها از مادر و فعاليت فيزيكي شديد در  ي آن نوزادان تازه متولد شده به دليل قطع تغذيه

گرم در هر  ميلي 70كه  (Hypoglycemia)جريان زايمان با كمبود ميزان طبيعي قند خون 
ي   يا هر ماده عسل وشوند و خوراندن مقداري خرما،  ليتر است مواجه مي ميلي 100

 ].888؛ ص 2000كند [كنعان، احمد محمد؛  ها اين كمبود را جبران مي شيرين ديگر به آن
غذايي عالوه بر  دهد؛ اين ماده الهضم تشكيل مي % خرما را مواد قندي سهل80حدود 

21هاي  داشتن ويتامين B,B,D,A ،داراي امالح معدني مختلفي چون فسفر كلسيم 
گرم در هر  ميلي 70منيزيم، آهن، سديم، پتاسيم، گوگرد و كلر است؛ فسفر كه به مقدار 

هاي مغزي بسيار مؤثر  ها و رشد بافت شود، در استحكام استخوان گرم خرما يافت مي 100
 ].395؛ ص 1988است [سالم، مختار؛ 

 فردي  نظافت -8-2
آمده است كه به صورت  در پايان بحث عقيقه مسايل ديگري در باب نظافت فردي

كنيم؛ استعمال حنا براي مرد و زن در رنگ كردن موهاي سر  ها را بازگو مي مختصر آن
چنين سرمه كشيدن در چشم، كندن موهاي زير بغل، ناخن گرفتن و  مستحب است؛ هم

تراشيدن موهاي زايد عورت (اطراف مقعد و آلت تناسلي) هر چند وقت يك بار مستحب 
 است.

هر كسي كه موي سر دارد پس (با « »َمْن شن ل شعٌر فلْيكرمهُ «د به حديث با استنا
اهللا آن را روايت كرده است؛ شانه  كه ابوداوود رحمه» داشتن) قدرش را بداند پاكيزه نگه

هاي مناسب و شست و شوي موهاي سر به طور مداوم از   كننده كردن و استفاده از چرب
 ].297 ؛ ص4مستحبات است [الشربيني؛ ج 
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ذكر شده  اهللا از ابي رافع خواص حنا در حديث روايت شده توسط سيوطي رحمه

نلي�م �سّيد الضاب اردا    رأسه ثم قال   ا مسح يدُه إ لب كدُت ندد ا« :است
بر سرش دست كشيد  بودم، آن حضرت نزد پيامبر« )186F1(»يطيب الِبشَة ورزرُد   الماع

نا كه بهترين رنگهاست استفاده كنيد، چون رنگ صورت را بر شماست از ح :و فرمود
 ].97؛ ص 1986افزايد [البغدادي، عبد اللطيف؛  پاكيزه و نيروي جنسي را مي

*** 
% موارد رزيني و دو 3% اسانس، 1/0% مواد چرب، 6% تانن، 8برگ درخت حنا داراي 

)OHC(ه فرمول ي رنگي حنا ب ي رنگي قابل تبلور است. ماده در هزار از يك ماده 3610 
هاي مولد كچلي و  نام دارد، داراي اثرات ضد قارچي قوي خصوصاً در قارچ» الوسون«

اي  زيان است كه به صورت پرده هاي طبيعي بي داراي اثر ضد باكترياي است. حنا از رنگ
ص  ؛1371؛ 2شود [زرگري، علي؛ ج  ي خورشيد بر پوست بدن مي مانع از تأثير اشعه

358-353.[ 
ها و شكستگي  اولين كسي كه حنا را به عنوان دارو در عالج دردهاي سر، زخم

سينا طبيب حاذق ايراني بود؛ داوود انطاكي نيز در عالج  به كار برد، ابوعليها  استخوان
هاي طحال، جذام، مفاصل، پوست و مو، حنا را به كار برده است  بيماري يرقان و بيماري

 ].418؛ ص 1988 [سالم، مختار؛
شود در واقع سولفورآنتيموان است كه از  خوانده مي» أثمد«سرمه يا كُحل كه در عربي 

آورد. اين  اين محيط را پايين مي PHطريق مجاري اشكي، مجاري بيني را آغشته كرده و 
 ،تواند مؤثر باشد [اصفهاني هاي تنفسي و سينوزيت مي گيري از بيماري ماده در پيش

 ].1375ي؛ محمد مهد
ي چشم در طب سنتي جايگاه خاصي  كننده ها و تقويت ي مژه سرمه به عنوان روياننده

 ].61؛ ص 1986و البغدادي، عبداللطيف؛  25؛ ص 1352دارد [بيروني، ابوريحان؛ 
_________________________ 

 شيخ آلباني مي گويد: اين حديث موضوع و ساختگي است. مصحح -1
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سازند.  زيربغل تعداد زيادي غدد ترشح چربي وجود دارد كه آن محيط را مرطوب مي
مثل  ي رشد و توليد تاريكي كه عوامل مساعدكننده بنابراين وجود رطوبت، گرما و

ها  هاي زير بغل باعث فعاليت باكتري ها هستند و نيز عدم جريان هوا در قسمت ميكروب
شود؛ بنابراين  ورزند، و در نتيجه بوي بد توليد مي ها مبادرت مي ي چربي شده، به تجزيه

 ن برد.الزم است هر چند وقت يك بار موهاي اين قسمت را از بي
هاي  هاست، ميكروب ي موها كه محيط مناسبي براي رشد ميكروب اطراف ريشه

كنند؛ بنابراين كوتاه كردن يا تراشيدن موهاي سر و تابش مستقيم نور  مختلفي زندگي مي
چنين شست و شوي مداوم سر در بهداشت پوست و مو  ها و هم خورشيد به آن قسمت

 بسيار مفيد است.
سبيل با توجه به وجود بخارآب در بازدم و تماس مداوم اين موها كردن موهاي  كوتاه

 هاست، در پاكيزگي و بهداشت فردي بسيار مؤثر است. ي رشد ميكروب با چربي كه زمينه
هاي  ها و عفونت گيري از بيماري زدودن موهاي زهار در زنان يكي از عوامل پيش

ها را كثيف كرده و همواره دستگاه تناسلي است؛ در زمان قاعدگي ترشحات مهبل مو
 احتمال آلوده شدن موهاي اين قسمت با مدفوع وجود دارد.

ي پوست و برطرف شدن چين و چروك آن  ماليدن چربي بر پوست بدن سبب تغذيه
اي محافظ بر روي پوست عمل  شود؛ چربي حاصل از ماليدن روغن به صورت اليه مي
 ].65؛ ص 1؛ ج 1349نژاد، سيد رضا؛  شود [پاك ها مي كند و مانع نفوذ ميكروب مي



 
 
 

 ها خوراكي -9

كند كه  هاي حالل به اين دليل اهميت پيدا مي ها و آشاميدني معرفت احكام خوردني
  :فرمايد خداوند در اين باره مي

ِحّل لَُ�ُم  لُۡنََك  َٔ �َۡ� ﴿
ُ
ِحّل لَُهۡمۖ قُۡل أ

ُ
 ].٤ة: املائد[ ﴾ٱلّطّيَِ�ُٰت َم َذا  أ

ها) بر آنان حالل شده است؟  ها و آشاميدني د كه چه چيزي (از خوردنيپرسن از تو مي«
 ».هاي پاكيزه حالل شده استشما چيز بر :بگو

ََبََت مْن حراٍم فاّلار أو� به« :فرمايد نيز مي  پيامبراكرم هر گوشتي كه در « »أیح رٍم 
 ».بدن (انسان) از حرام روييده باشد، به آتش جهنم سزاوارتر است

چه كه در دريا و  اند؛ ولي آن ها هرگونه كه بميرند حالل حيوانات دريايي انواع ماهي از
پشت، خرچنگ و غيره حرام است.  قورباغه، مار، الك :تواند زندگي كند مانند خشكي مي

در ميان حيوانات خشكي شتر، بز، گاو، گوسفند خانگي و كوهي، گورخر، كفتار، كانگُرو، 
سو، روباه، سنجاب و خارپشت حالل هستند؛ اما گرگ، شغال، آهو، سمور، خرگوش، را

ي وحشي و اهلي، سگ، گراز، خوك، مار، شير، فيل و  موش، ميمون، خرس، پلنگ، گربه
هاي نيش  چنين درندگاني كه داراي دندان تمام حيواناتي كه داراي زهر هستند و هم

 اند، حرام هستند. بزرگ
انواع گنجشك،  ون، غاز، اردك، كبك، قمري،در ميان پرندگان خروس، مرغ، بوقلم

خوار، بلبل، تيهو، قازالق (قُبره)، شبان فريب (مكاء)، بلدرچين،  كبوتر، سار يا مرغ ماهي
درنا، قرقاول، زاغ، فاخته، مرغابي، شترمرغ، مرغ رشتي (غرغره) حالل هستند؛ اما شاهين، 

لك،  خوار (نَسر)، كركس، لك چرغ (صقْر)، عقاب، استخوان ،جغد، باشه، پرستو، طوطي
داركوب، الشخور، زاغچه، كالغ، زغن، هدهد، طاووس، خفاش و به طور كلي پرندگاني 
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به طرف پايين هستند و توانايي ايجاد زخم را با چنگال كه داراي چنگال تيز و منحني 
 ].398؛ ص 4دارند، حرام هستند [السيد البكري؛ ج 

(نوعي بزمچه) حرام » ضب«امي خزندگان غير از تمامي حشرات به استثناي ملخ و تم
 ي فقهي تمام احكام فوق در كتب فقهي مذكور است. هستند. ادله

ي حيوانات در صورتي حالل هستند كه مضر و پليد نباشند و طبع سالم انسان  بقيه
ي  سوره 32و  31ها باشد. به طور كلي با توجه به آيات  مايل به استفاده از گوشت آن

ي انعام،  سوره 145مائده و نيز  3ي  بقره، و آيه 173و  172ي اعراف و آيات  مباركه
ضوابط و قوانين اساسي اسالم براي تندرستي بشر و استفاده از موادغذايي به شرح زير 

 :است
 .اباحه و تشويق با استفاده از غذاهاي پاكيزه (طيبات) -1
 .بخش (خبائث) تحريم و تحذير از غذاهاي ناپاك و زيان -2
 .ضرورت دقت در نوع، كيفيت، مقدار و منشاء غذا -3
 .روي و دوري از اسراف و پرخوري اعتدال و ميانه -4

 ما مأل« :فرموده است  اند كه پيامبر امامان نسايي و ترمذي رحمهمااهللا روايت كرده
صلبه فنْن شَن ال �الَة فثلث  بَن ندم أ�الٌت يقمنَ اندَم وعٌ  َشّ من بطدِه حسب  إبنُ 
كند، ظرف شكمش  بدترين ظرفي كه انسان پر مي« »ثلث لشابِه و ثلٌث لفسهِ طعامه ول

(معده) است، در صورت نياز انسان را، آن مقدار خوردن كافي است كه او را نگه دارد، 
 ».(يعني) يك سوم براي غذا و يك سوم براي آب و يك سوم براي تنفس

جوعوا « :اند تي ذكر كرده، گفتهاعتدال در خوردن را يكي از اركان سالمحكما 

وا  ».گرسنگي بكشيد تا سالمت يابيد« »تصحّ

ي از قرآن كريم  خداوند علم طب را در نصف آيه :علي بن حسين بن واقد گفته است

ۡاْ وَ ﴿ :فرمايد جا كه مي جمع نموده است، آن ُ َُ ْ َو ۡا �ُ ْۚ  ٱۡ�َ ۡ ا ََ �ُۡ�ِفُ بخوريد « ]31األعراف: [ ﴾َو
 ].14؛ ص 1986[البغدادي، عبداللطيف؛ » روي نكنيد لي اسراف و زيادهو بياشاميد و
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*** 
غذا از بدو تولد تا مرگ عامل مهمي در تندرستي انسان است. موادغذايي تركيبات 

ي مغذي يا بيشتر را كه مورد نياز بدن ما  ماده 50اي هستند كه  شيميايي بسيار پيچيده
 كند. است، تأمين مي
ها  يان باستان، از به كار بردن غذا براي درمان بسياري از بيماريهاي مصر سنگ نوشته

ها  داللت دارد. سقراط، پزشك معروف يوناني، در مورد غذاهاي مناسب در درمان بيماري
 مطالبي نگاشته است.

در اواخر قرن هجدهم و پس از پيدا شدن اساس علوم شيمي و فيزيولوژي، علم 
و در اوايل قرن بيستم دانشمندان متوجه شدند كه با تغذيه پيشرفت خود را آغاز كرد 

اي مانند  هاي ناشي از كمبودهاي تغذيه توان از بيماري هاي غذايي كافي مي مصرف رژيم
187Fاسكوربوت

188F، بربري1

189F، پالگر2

گيري كرد [رابينسون و  اي پيش هاي تغذيه خوني و كم 3
 ].16-15؛ ص 1378همكاران؛ 

تغذيه تنوع، شمول غذا بر موادغذايي الزم براي بدن  از جمله مسايل بسيار مهم در امر
ها، امالح، و مواد معدني) و بهداشت موادغذايي  ها، قندها، ويتامين ها، چربي (پروتيين

 است.
تأثيرات رواني غذاها بر روح و روان آدمي از جمله مسايلي است كه به تازگي مورد 

هاي مختلف در  جاد و بهبود بيماريتوجه علم تغذيه قرار گرفته است. نقش تغذيه در اي
هاي بدن بسيار قابل توجه است؛ واتسون مؤسس مكتب رفتارگرايي عقيده دارد كه  اندام

حيوانات آيد؛ اصوالً  ي پرخاشگري، عشق و ترس به دنيا مي انسان با سه غريزه
شود  گري ديده مي خوار كمتر پرخاش خوار، پرخاشگرند و در حيوانات علف گوشت

 ].106؛ ص 1373فر، بهروز؛  ي[ميالن

_________________________ 
1- Scorbutus 
2- Beriberi 
3- Pllagra 
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كنند، از غدد مختلف به سيستم گردش  هايي كه رفتارهاي حيوان را كنترل مي هورمون
كنند؛ مشاهدات دانشمندان در قبايل آفريقايي  ها نفوذ مي خون وارد شده و در گوشت آن

كنند، نشان داده است كه ميزان قتل و كشتار در  كه گوشت حيوانات شكاري مصرف مي
كنند [طباره،  ها استفاده نمي ها بسيار زيادتر از قبايلي است كه از آن نوع گوشت ين آنب

 ].156؛ ص 1375عفيف عبدالفتاح؛ 
ها داراي ارزش  ها منبع مهمي از پروتيين حيواني براي انسان هستند و پروتيين آن ماهي

چربي و  ي كم تهها به دو دس بيولوژيكي باال، مشابه پروتيين حيوانات خشكي است. ماهي
% پروتيين هستند 10% چربي و 1هاي كم چربي داراي حدود  شوند؛ ماهي چرب تقسيم مي

هاي  كيلوكالري است. ماهي 80تا  50ها بين  گرم از آن 100و انرژي حاصل از مصرف 
كيلوكالري  160تا  80ها  گرم از آن 100% چربي بوده و از خوردن 15% تا 8چرب داراي 

گرم درصد موادمعدني  2تا  7/0ها داراي  آيد. به طور متوسط ماهي ميانرژي به دست 
؛ 1368نظير پتاسيم، فسفر، گوگرد، منيزيم، كلسيم، آهن و يد هستند [محمديها، حسن، 

 ].134ص 
ي انسان است و در عين حال از فساد  ترين منبع پروتيين براي تغذيه گوشت غني

شت گوشت از جمله مسايل بسيار مهمي در شود. بهدا پذيرترين موادغذايي محسوب مي
زخم، بروسلوز،  سل، سياه :هايي مانند سالمت انسان است. در اثر مصرف گوشت بيماري

كرم كدوي گاوي، كرم كدوي خوك و تريشينوز، ممكن است به انسان سرايت كند [حلم 
 ].206؛ ص 1374پيشه؛  سرشت و دل

وشت همان اعضا در حيوانات چنين گ گوشت اعضاي مختلف بدن يك حيوان و هم
 ديگر داراي تركيباتي متغير و تا حدودي مشابه است.

كيلوكالري انرژي حاصل  400تا  100گرم گوشت  100به طور كلي از مصرف 
شود. گوشت حيوانات شكاري داراي مقادير زيادي پروتيين و مقدار كمي چربي است  مي
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؛ 1368دارد [محمديها، حسن؛ % پروتيين 23% و گوشت خرگوش 21گوشت آهو  :مثال
 ].129-131ص 

 هاي حرام خوردني -9-1
اند و قابل تطهير نيستند مانند  خوردن هر نوع نجاست و موادغذايي كه نجس شده

چنين خوردن موادي كه براي بدن مضر است،  سركه، شير، روغن و شيره حرام است؛ هم
كايين، هرويين، بنگ، حشيش خاك، سنگ، شيشه، سم و انواع مخدرات (ترياك، كو :مانند

  :فرمايد ها) حرام است، زيرا خداوند مي و امثال اين

﴿ َّ نُفَسُ�ۡمۚ ِِ
َ
ۡ اْ أ ََ َ�ۡقُتلُ َ َو َّ ََ بُِ�ۡم رَِحيٗم   ٱ  ].29النساء: [ ﴾٢َ�

گمان خداوند نسبت به شما مهربان  و خودكشي نكنيد و خون هم ديگر را نريزيد. بي«
  .»بوده (و خواهد بود)

 :فرمايد و مي

يِۡديُ�ۡم َِِ� ﴿
َ
ۡاْ بِ� ََ تُۡلُق َّۡهلَُكةِ َو  ].١٩٥ة: البقر[ ﴾ٱ

  .»و خود را با دست خويش به هالك نيفكنيد«
 ].305؛ ص 2؛ ج 1367اإلسالم، سيد محمد؛  شيخ[

*** 
ها به طور مفصل مورد بحث  علل تحريم خوردن نجاسات در داليل نجس بودن آن

هاي ناشي  هاي مايع در پخش آلودگي ت فيزيكي و شيميايي محيطقرار گرفت. خصوصيا
شود، به طوري كه پاك كردن  از وجود نجاسات باعث پخش آن مواد در تمام محيط مي

 سازد. مايع را غيرممكن مي
ي گياه كوكنار  ترين ادوار تاريخي مصرف ترياك و مشتقات آن كه از شيره از قديمي

است؛ اما ي دارويي براي درمان دردها معمول بوده  دهشد، به عنوان يك ما گرفته مي
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رويه و گسترش استعمال اين مواد به عنوان تفنن و سرگرمي باعث ايجاد  ي بي استفاده
 اعتياد و تجارت هنگفت اين مواد شد.

ني اهاي رو گيري و پيامد تأثيرات منفي مخدرات بر مغز و كاهش اراده و قدرت تصميم
 لم پزشكي كامالً واضح است.ها براي ع ناشي از آن

خواب آلودگي با حضور  -1 :ترين عاليم مصرف ترياك و مشتقات آن عبارتند از مهم
احساس گنگ و مبهم نسبت به زمان  -4انبساط خاطر و آرامش  -3تسكين درد  -2ذهن 

 -7سستي اراده و ضعف حركات  -6به خواب رفتن با آرامش و تخيالت مطبوع  -5
 ].694؛ ص 1374گودرزي، فرامرز؛ كاهش ميل جنسي [

مصرف موادمخدر وابستگي داروي يا اعتياد را به دنبال دارد و اين عارضه در مواد 
كنند و  مختلف متفاوت است؛ بعضي از اين مواد با يك بار مصرف كردن ايجاد اعتياد مي

 كنند. بعضي ديگر در مدت بيشتر و با مصرف زياد ايجاد اعتياد مي
هاي بدن و اثر شيميايي آن  ي مخدر در سلول ي به علت نفوذ مادهوابستگي جسمان

ي اين است كه يكي از مواد  هاي بدن شده و قطع دارو به منزله باعث وابستگي سلول
شود كه  حياتي به سلول نرسد؛ وابستگي رواني به موادمخدر نيز به حالتي اطالق مي

كند و با اطالع از پيامدهاي  ا مياي وابستگي پيد شخص از نظر عاطفي به دارو يا ماده
منفي و نتايج سوءمصرف آن، با اين حال احتياج دارد كه مصرف آن را ادامه دهد 

 ].256-257؛ ص 1373فر، بهروز؛  [مالني

 هاي پاك خوردني -9-2
ي غذايي كه پاك باشد و براي جسم مضر نباشد و طبع سليم انساني به  هر نوع ماده

 ها حالل است. ها و قارچ ها، گل ها، دانه انند انواع ميوهخوردن آن متمايل باشد م
ها حالل است، شيرشان نيز حالل است؛ ولي در ميان حيواناتي  حيواناتي كه گوشت آن

 ها حرام است فقط شير انسان پاك و قابل استفاده است. كه گوشت آن
*** 
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% تا 75ا با داشتن ه ارزش غذايي هر كدام از انواع مواد غذايي فوق متفاوت است، ميوه
% كربوهيدرات، مقدارهاي متفاوتي پروتيين و چربي و به طور متوسط 20% تا 5% آب، 90
هاي ضروري بدن هستند كه در تأمين سالمتي بشر  % امالح، از جمله منابع ويتامين5/0

 ].125-126؛ ص 1368كنند [محمديها، حسن؛  نقش مهمي را ايفا مي
ها  ها و كربوهيدرات موادغذايي سرشار از پروتيينحبوبات و غالت نيز از جمله 

ي غذايي اصلي  ها به عنوان ماده هستند كه در بسياري از مناطق، انواع مختلفي از آن
 كنند. % انرژي كلي غذايي روزانه را تأمين مي70گيرند و  (قُوت) مورداستفاده قرار مي

شود داراي  انرژي توليد ميكيلوكالري  40ها  گرم آن 100هاي غيرسمي كه از هر  قارچ
امالح و چربي هستند [محمديها، سن؛  15تر از  % كربوهيدرات و كم5/5% پروتيين، 3

 ].125؛ ص 1368
ها ممكن است  هاست و اين ميكروب شير محيط مناسبي براي رشد و تكثير ميكروب

 از حيوان شيرده و يا از طريق انسان و يا از راه محيط وارد شير شوند.
ي نامطبوع نباشند و  وانات مختلف اگر بهداشتي بوده، داراي عطر و رايحهشير حي

رر اعالم شود، قابل ض ها بي رش ميكروب، استفاده از آنهاي شما چنين با آزمون هم
190Fهاي تب مالت ي استفاده هستند. بيمار

191F، سل گاوي1

192F، حصبه2

193Fزخم ، سياه3

194F، ديفتري4

5 ،
195Fحصبه شبه

 ريق شير قابل انتقال هستند.هاي ويروسي مختلف از ط و بيماري 6
تركيبات شير در حيوانات مختلف مشابه است اما مقادير اين تركيبات متغير است 

 ].175-176؛ ص 1379زاده آالن، داوود؛  [فرج
 

_________________________ 
1- Brucellosis 
2- bovine tuberculosis 
3- typhoid 
4- anthrax 
5- diphtheria 
6- paratyphoid 
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 حيوانات نجاست خوار -9-3
» جالله«گوشت حيواناتي كه به خوردن نجاست عادت دارند و در اصطالح فقهي 

كه مدتي از علوفه و موادغذايي پاك استفاده كنند و از  شوند، در صورتي ناميده مي
گوشتشان بوي بد استشمام نشود، قابل خوردن است و در غير اين صورت مصرف 

 ها مكروه است. گوشت آن
*** 

ي حيوان است؛  دهد تغذيه از جمله عواملي كه تركيب و صفات گوشت را تغيير مي
گوشت مؤثر است و مزه و طعم گوشت را  موادغذايي مختلف، در ميزان پروتيين و چربي

 ].128؛ ص 1376دهد [محمديها، حسن؛  تحت تأثير قرار مي
شود  ناميده مي (turn over)ي بدن كه در اصطالح علمي  تغيير و تحول مواد سازنده

ها پيش مورد توجه  اي است كه قرن يكي از مباحث جديد و مورد تأييد علوم تغذيه
 ].1375ته است [اصفهاني، محمد مهدي؛ بهداشت اسالمي قرار گرف

 ضرورت بقاي حيات آدمي -9-4
كسي كه در حالت اضطرار قرار گرفته و در معرض ابتال به امراض كشنده و مرگ 
است، در صورتي كه خوردني و آشاميدني حالل در اختيار نداشته باشد، الزم است كه از 

اي بخورد كه زنده  ...) به اندازه موادغذايي حرام (گوشت خوك ، مردار، غذاي ديگران و
  :فرمايد بماند؛ زيرا خداوند مي

َمِن ﴿ َّ  ٱۡضُطرّ َِ ِ دٖ فَِ ََ  
ََ ٖٖ َو َ بَ  ۡۡ ََ َ َّ ُفۡرٞ رِّحيٞم  ٱ  ].115النحل: [ ﴾١ََ

و اگر كسي مجبور شود (به خاطر حفظ جان از محرمات بخورد) در صورتي كه «
از اين چيزها) نبوده و متجاوز (از سد جوع هم) مند (به خوردن و لذت بردن  عالقه

 ».نباشد، (بر آنان ايرادي نيست؛ چرا كه) خداوند بس آمرزنده و مهربان است
*** 
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هاي طبيعي خود حتي در حال استراحت كامل نياز  بدن هر انساني براي انجام فعاليت
مقدار انرژي كه براي شود. اين  به مقدار مشخصي انرژي دارد كه متابوليسم پايه ناميده مي

هاي تنفس و  هاي مغز و اعصاب و كار دستگاه انقباض عضالت قلب و عروق، فعاليت
 شود. ي شخص تهيه مي شود از غذاهاي مورد استفاده گوارش مصرف مي

هاي روزمره و هر كاري، بدن به انرژي نيازمند است و اين نياز از  براي انجام فعاليت
اي است كه از تغييرات  گرسنگي احساس پيچيده شود. طريق گرسنگي اعالم مي
گردد و با پر شدن كانال گوارش از  اي انرژي بدن شروع مي فيزيولوژيكي مخازن ذخيره

گردد  ي اشتها و سيري مشخص مي شود و اين امر به وسيله غذا يا پر شدن شكم مهار مي
تحريكات  ي مركز گرسنگي در هيپوتاالموس، تحريكات عصبي معده، كه به وسيله

 ].33؛ ص 1368شود [محمديها، حسن؛  شيميايي و تأثيرات دما تحريك و مهار مي
ها به طور ارجح  هاي بدن براي تأمين انرژي از كربوهيدرات با وجود اين كه بافت

كنند، مقدار كربوهيدرات كه به طور طبيعي در  ها استفاده مي ها و پروتيين نسبت به چربي
شود، فقط چند گرم  ه گليكوژن در كبد و عضالت) ذخيره ميسراسر بدن (به طور عمد

هاي بدن را براي شايد نصف روز  تواند انرژي موردنياز فعاليت است و اين مقدار مي
غذايي  اي كه در بي غذايي، اثرات عمده تأمين كند؛ بنابراين به استثناي چند ساعت اول بي

هاي بافتي.  ها و چربي ي پروتيين كاهش پيش رونده :آيند، عبارت است از به وجود مي
دهد، لذا سرعت تهي شدن چربي در روند  منبع اصلي انرژي را تشكيل مي  چون چربي

چربي بدن از بين غذايي بدون كاهش ادامه يافته، تا اين كه قسمت اعظم ذخاير  بي
يابد [گايتون، آرتور؛  گيري مي ها افزايش چشم رود، سپس سرعت كاهش پروتيين مي

 ].1323؛ ص 2؛ ج 1375
هاي حساس  زماني كه ذخاير غذايي بدن به اتمام رسيد، اختالل در نقش ارگان

آيد، كه به خسارت غيرقابل بازگشت  پديدارشده، ضايعات در اعضا و نسوج پديد مي
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دهند و گاهي  ابتدا عاليم كلينيكي باليني، بيماري را نشان ميشود؛ در اين زمينه  منجر مي
 ].204؛ ص 1368گردند [محمديها، حسن؛  ، به مرگ شخص منجر مياين عاليم شديد



 
 
 

 مسابقه و رقابت -10

چه  مسابقه در سواركاري با اسب، استر، شتر و تيراندازي با انواع نيزه، منجنيق و هر آن
 :ي جنگ كاربرد داشته باشد، با رعايت شروط مربوطه مشروع و مستحب است؛ آيه كه در

﴿ ْ َِّدوا
َ
�ٖ َوِمن ّرَِ� ِط  ٱۡسَتَطۡعُتم  لَُهم مّ  َوأ ّۡ ََ بِهِ  ٱۡ�َۡيلِ ّمِن قُ ُدّو  ۦتُۡرهِبُۡ ََ ِ َّ ُدوُّ�مۡ  ٱ ََ  ﴾َو

 ].60األنفال: [

توانيد نيروي (مادي و معنوي) و (از جمله)  ي با) آنان تا آن جا كه مي براي (مبارزه«
گلي) دشمنان خدا و هاي ورزيده آماده سازيد، تا بدان (آمادگي و ساز و برگ جن اسب

  .»دشمنان خويش را بترسانيد

ة«  اهللا، پيامبر دليل تشريع حكم فوق است و در روايت امام مسلم رحمه وّ را به  »قُ

 تفسير نموده است.» تيراندازي«
هاي تيراندازي، سواركاري،  به ورزش  پيامبرق احاديث متعددي در خصوص تشوي

 ي سواركاري، روايت شده است. چنين شركت ايشان در مسابقه شنا و هم
 :با توجه به اين كه يكي از امتيازات برتري طالوت قدرت بدني وي ذكر شده است

﴿ َّ َ قَ َل ِِ َّ لَۡيُ�ۡم َوَزاَدهُ  ٱۡصَطَفٮٰهُ  ٱ ۡسمِ وَ  ٱۡلعِۡلمِ �َۡسَطٗة ِ�  ۥََ  ].٢٤٧ة: البقر[ ﴾ٱۡ�ِ

رت) جسم او را وسعت ت و دانش و (قدخداوند او را بر شما برگزيده اس :گفت«
  .»بخشيده است

 يح ااؤمُن القو« :اند كه فرموده  اهللا از پيامبراكرم چنين روايت امام مسلم رحمه و هم
مؤمن نيرومند نزد خداوند، از مؤمن « »ّك خ�ٌ  �ال مَن ااؤمِن الضعيف و إلخٌ� وأحٌب 

توان حكم  ، مي»وجود داردها خيري  تر است و در هر كدام از آن ضعيف برتر و محبوب
 تعميم دارد.هايي كه در تقويت جسم مفيد هستند،  فوق را به ورزش

*** 
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روي و اعتدال است و توجه به پرورش جسم در كنار تقويت روح در  اسالم دين ميانه
هاي بدني هستند كه نوعي  شود؛ در واقع بيشتر عبادات داراي جنبه بيشتر عبادات ديده مي

شود؛ نماز، حج و جهاد عباداتي هستند كه  ها ديده مي ها در آن ويت انداماز تحريك و تق
هاي ديگري چون  هاي جسمي آنان در خور توجه است در احاديث نبوي ورزش جنبه
 برداري و كشتي مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. روي، دو، وزنه پياده

جسم و روان مفيد و هاي بدني براي تأمين سالمت  به طور كلي ورزش و فعاليت

هاي مختلف بدن به  ها و دستگاه ضروري است. اثرات فيزيولوژيكي ورزش بر اندام

 :صورت خالصه عبارتند از
 -4تأمين سالمت پوست  -3كمك به دفع سموم بدن  -2ها  ازديار حجم ريه -1

هاي قرمز و هموگلوبين خون  ازديار گلبول -6بهبود گردش خون  -5حرارت بدن  تنظيم
هاي  تقليل خطر بروز بيماري -9كمك به هضم و جذب غذا  -8تقويت فعاليت قلب  -7

 -12جلوگيري از پرخوني احشا  -11تسهيل خواب و استراحت  -10قلب و عروق 
بهبود سالمت روان [حلم  -13تقويت دستگاه عضالني ـ عصبي و تنظيم تعادل آن 

 ].284؛ ص 1371پيشه؛  سرشت و دل
هايي است كه در ميان مسلمانان و نيز اعراب جاهلي مورد  ورزشسواركاري از جمله 

نموده و به ي سواركاري برگزار  در بين اصحاب مسابقه  توجه بوده است؛ پيامبراكرم
شش نفر اول جوايز نفيسي اهداء فرموده است؛ مردان و زنان مسلمان به تمرين و 

سلمان، كساني چون خوله بنت دادند؛ در ميان زنان م ها اهميت مي يادگيري اين ورزش
 ].209؛ ص 1988األزورالكندي به سواركاري مشهور بوده است [سالم، مختار؛ 

حركات مداوم اسب به بدن سواركار منتقل شده و مانند ماساژ مداومي تمام اعضاي 
ي  كند. بقراط در معالجه بيروني و دروني شخص را به تحرك و فعاليت وادار مي

 ركاري را پيشنهاد كرده است.اكبد به بيماران، سوهاي روده و  بيماري
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نشاط بخشيدن به گردش خون و دستگاه عصبي با افزايش سرعت تنفس و ضربان 
 هاي مهم اين ورزش است. قلب سواركار از ويژگي

هاي مزمن كبد،  ي بيماري پزشكان طب طبيعي زماني آلماني از اين ورزش در معالجه
 ].101؛ ص 1995كنند [سالم، مختار؛  مفاصل و رماتيسم استفاده مي

هايي است كه در تقويت جسم و فكر بسيار سودمند  ي ورزش تيراندازي از جمله
است. قدرت فرد در به كار بردن حركات ارادي به سوي هدفي معين كه عنصر دقت 

(Accuracy) شود در ارزش تيراندازي به مرور زمان تقويت شده، به سطح  خوانده مي
]. در اين روش عضالت بازو، سينه، 204؛ ص 1988هد رسيد [سالم، مختار؛ بااليي خوا

 شوند. كتف و حتي عضالت چشم تقويت مي

 

نَت ﴿
َ
نَت ﴿ ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلّسِميعُ َرّ�َن  َ�َقّبۡل ِمّن  ۖ ِِنَّك أ

َ
لَۡيَن  ۖ ِِنَّك أ ََ ّۡاُب َوتُۡب  َّ  ﴾ٱلرِّحيمُ  ٱ

د وعلی آله وسيّدنا ونبيّنا حم عىلاهللا  صىلو  .صحبه أمجعنيمّ





 
 
 

 »ي فقهي نامه واژه«

حالل شمردن؛ مباح كاري است كه انجام دادن يا ترك آن موجب ثواب يا  :إباحه
 عذاب نيست.

در لغت به معني برائت جستن و در اصطالح فقه عبارت است از پاك نمودن  :ستبراءإ
 .مجراي ادراري از ادرار با فشار دادن و كشيدن آلت تناسلي

ك آن مترادف تطوع، ندب ونفل؛ آنچه كه انجام دادنش ثواب دارد و تر :إستحباب
 شود. قاب نيست مستحب ناميده ميموجب گناه و ع

 .نماز طلب باران :طلب باران كردن با دعا يا نماز؛ نماز استسقاء :إستسقاء

ده شده پاك كردن بيني با خارج نمودن آب يا هر مايعي كه به درون بيني كشي :إستنثار
 .است

و در اصطالح فقه  ،در لغت به معني خالصي جستن و رهايي يافتن است :إستنجاء
عبارت است از پاك نمودن محل خروج مدفوع و ادرار با آب، سنگ و يا ساير جامدات 

 .مورد تأييد شرع
 .آب و يا هر مايع ديگر را به بيني كشيدن :إستنشاق

رود كه  طالح فقه براي بيان وجهي به كار ميتر و در اص در لغت به معني صحيح :أصح
دليل وجه مخالف آن قوي باشد. (وجه عبارت است از حكمي كه مجتهدين مذهب 

اهللا با توجه به حكم ايشان در نظير آن مسأله استخراج  مطابق قواعد امام شافعي رحمه
 .اند) نموده

ام شافعي است كه قول در لغت به معني آشكارتر و در اصطالح فقه بيان گفتة ام :أظهر
 ديگر ايشان در مخالفت با آن گفته، داراي دليلي محكم است.
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وام دادن، قرض دادن و در اصطالح فقه عبارت است از چيزي را به تمليك  :إقراض
 كسي درآوردن در مقابل اين كه بدلش را پس دهد.

 مادر فرزند و آن كنيزي است كه از موالي خود آبستن شود. :أم ولد

اداي قسم بر ترك جماع همسر براي مدت بيشتر از چهار ماه؛ پس از چهار ماه  :ءإيال
قاضي چنين شخصي را به پرداخت كفّاره و انجام عمل نزديكي با همسر و يا طالق دادن 

 كند. وي وادار مي
حرام كردن؛ حرام كاري است كه انجام دادن آن گناه است و موجب عذاب و  :تَحريم

 ترك آن موجب حصول ثواب است.عتاب خداوندي و 
در لغت به معني انديشه كردن در عاقبت امور است و در اصطالح فقه تعليق  :تدبير

 .آزادي كنيز يا برده است به مرگ مالك
كند و ساالنه ملزم به  مالي است كه حكومت اسالمي بر كفّار ذمي وضع مي :زْيهج

 پرداخت آن هستند.
رداخت اجرت معلوم براي انجام عملي معين يا التزام شخص است به پ :جعاله

هر كس فالن گمشدة مرا يافت به او اين مقدار پول  :گويد غيرمعين مثالً شخصي كه مي
تواند ادعاي مبلغ اعالم شده را  دهم؛ پس هر كسي كه رفت و گمشده را يافت مي مي

 بنمايد؛ چنين عقدي را جعاله گويند.
مفلس، سفيه،  :شخصي است از تصرفات مالي، مانندمنع و بازداشتن افراد م :حجر

 .ديوانه و كودك
توانند زندگي كنند  واليت و سرپرستي كساني است كه به طور مستقل نمي :حضانت

 .كودك و ديوانه :مانند
جدايي ميان زن و شوهر است بر مالي كه شوهر خواه از همسر خود يا از غير  :خُلْع

 وي بگيرد.
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ي طرفين عقد يا يكي از آنها كه بتوانند عقد را بر هم زنند و حقي است برا :خيار
 .داراي انواع مختلفي است (خيار النقيصه، خيار الشرط، خيارالمجلس)

ة«اعادة نكاح همسري است كه طالق رجعي داده شده  :رجعت دّ وي منقضي  »عِ

ور گيرد و نيازي به رضايت زوجه يا حض نگشته است. رجعت با لفظ مرد صورت مي
 سرپرست زوجه و شاهد ندارد.

هاي شيري زني نامحرم به معدة كودكي كه كمتر از دو  پنج بار رسيدن شير يا فرآورده :رِضاع
 آيد. سال دارد؛ پس از رضاع پيوند محرميت ميان كودك و زن شيرده و نزديكان وي به وجود مي

انجام شده و  و همچنين كاري كه در حضور ايشان  گفتار و كردار پيامبر :سنّت
شود. پس از قرآن سنت دومين مصدر احكام شرعي  اند سنّت ناميده مي مخالفت نكرده

 است و انكار حجيت آن موجب كفر است.
 حق تملك اجباري است براي شريك در آنچه كه منقول نيست. :شُفْعه

شود كه زن در عوض نكاح،  صداق، مهر، كابين و نحلْه به آن چه طالق مي :صداق
 شود. مالك آن مي

تشبيه كردن همسر است به يكي از زنان محرم؛ در اين صورت شوهر ملزم به  :ظهار
 شود. پرداخت كفاره قبل از نزديكي با همسر مي

 اد آن.دتمليك منفعت چيزي است بدون عوض با بقاي عين و استر :عاريه

 .آزادكردن برده يا كنيز :عتق

ي با همسر بايد از ازدواج خودداري كند تا عدم مدتي كه زن پس از جداي :عده
 حاملگي وي مشخص گردد.

 .برهم زدن عقد نكاح بدون قص عدد :فَسخ

دهد تا با آن  عقدي است كه به موجب آن مالك مبلغي به عامل مي :قراض يا مضاربه
 تجارت نمايد و سود حاصل از تجارت مشترك بين آن دو باشد.
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 .ها ا نزد همسران و رعايت حقوق هر كدام از آنه تقسيم شب ماندن :قَسم

عقدي است ميان موال و برده يا كنيز كه به موجب آن آزادي آنان منوط به  :كتابت
 شود. پرداخت مبلغ مشخصي در طي اقساط معيني مي

ناپسند و مكروه؛ مكروه امري است كه انجام دادن آن عذاب ندارد و انجام  :كراهت
 ندادنش ثواب دارد.

در لغت به معني دور شدن است و در اصطالح شرع كلمات مخصوصي است  :عانل
 كه هر كدام از زوجين براي دفع حد قَذْف (تهمت زنا) از خود بايد اداء نمايند.

يافتن و برداشتن چيزي از زمين كه احكام مخصوصي براي رد يا تمليك آن  :لُقطه
 وجود دارد.

پردازد و تعيين  م طالق شوهر به همسر خود ميمقدار پولي است كه در هنگا :متْعه
 مقدار آن به عهدة قاضي است.

عقدي كه طي آن نگهداري و حفظ باغ به شخصي در مقابل استفاده از  :مساقاه
 شود. مقداري از ثمر آن واگذار مي

 كسي كه بالغ، عاقل و توانا به انجام عبادات است. :مكلَّف

و  انجام دادنش ثواب دارد و ترك آن گناه بودهفرض يا واجب كاري است كه  :واجب
 موجب عقاب و عذاب خداوند است.

 تعيين كسي براي پرداخت ديون و سرپرستي اطفال پس از مرگ. :وِصايت
و در اصطالح شرع عبارت است از  ،در لغت به معني وصل كردن است :وصيت

 .سفارش به انجام اموري پس از مرگ
 .يزي و بقاي عين آن به امري مباحاختصاص انتفاع از چ :وقف
شود و اين نسبت فقط به  اي كه از عتق يا از مواالت حاصل مي قرابت حكميه :والء

 .»ال والء إالّ للمعتِقِ « :اهللا گفته است شود و شافعي رحمه معتق مرتبط مي
 .چيزي را به تملّك كسي درآوردن بدون دريافت عوض :هبه
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