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رعايت مسايل شرعي در معاينه و درمان
مصطفي اسکندري
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چكيده
حرفه پزشکي بدين لحاظ که در پي حفظ حيات و سالمتي انسان است از شريفترين حرفههاست و هيچ جامعهاي بي نياز از آن
نيست .امام صادق 7فرمودند:
اهل هيچ ملتي از سه چيز بينياز نيستند ،که در کار دنيا و آخرتشان به آنان پناه ببرند ،و اگر آن سه را از دست بدهند ،کارشان پريشان
ِ
شناس دانشمن ِد پارسا ،و فرمانرواي نيکوکاري که [فرمانش] اطاعت شود و پزشک با بصيرت مورد اعتماد(.)1
خواهد بود .دين

اما به همان ميزان که اين حرفه شرافت دارد ،زمينهساز يکسري آسيبها نيز ميتواند باشد .چون صاحبان اين حرفه با جان ،آبرو
و اموال ديگران سر و کار دارند .بر همين اساس در همة فرهنگها براي آن محدوديتها و احکامي را قائلند .محدوديتها و
احکامي عرفي ،اخالقي يا شرعي.
ما در اين مقاله در پي بيان احکام و محدوديتهاي شرعي در زمينة معاينه و درمان ،از ديدگاه اسالم ميباشيم .اما مناسب است قبل
از ذکر احکام معاينه و درمان ابتدا مروري اجمالي بر مباني احکام مذکور داشته باشيم.

 .1مالکيت خدا بر جهان و انسان

خود چنين وصيت فرمود:

خداوند خالق همة موجودات جهان است و بنا بر اين ،همة موجودات

چون گرفتاري و باليي پيش آمد) که امر دائر بود بين از دست دادن

ملک خدا و او مالک حقيقي همة آنها و اختيار دار تکويني و تشريعي

جان يا مال) اموال خويش را فداي جان خود کنيد ،و هرگاه فاجعهاي

همة آنهاست و اين حق اوست که بگويد چگونه در ملک او تصرف

در رسيد ،جان خود را فداي دين خود کنيد(.)2

کنيم و در حيطة ملک او به حيات خويش ادامه دهيم.بر اين اساس

در اسالم حيات يک انسان احترامي به اندازة حيات همة بشريت

تصرف هر کس در شئون خودش بايد محدود به چارچوب مقررات

دارد و لذا خدواند ميفرمايد:
س أَو َفسادٍ فِي أْ َ
ال ْر ِ
َّاس َجميع ًا
َم ْن َقتَ َل ن َ ْفس ًا بِغَيْ ِر ن َ ْف ٍ ْ
ض َف َك َأنَّما َقتَ َل الن َ
َّاس َجميع ًا(.)3
َو َم ْن أَ ْحياها َف َك َأنَّما أَ ْحيَا الن َ

الهي باشد و تصرف ديگران در امور و شئون او نيز بايد در همان
محدوده صورت گيرد و اال هر گونه تصرف خارج از آن ،تصرف
در ملک غير است که بدون اجازه نبايد صورت گيرد.

«كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادى در زمين
بكشد چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى

 .2اهميت جسم و جان انسان

را زنده بدارد چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است».

در نوع مکاتب بشري و در همة اديان الهي ،جان آدمي از اهميت

بر اين اساس جان موضوعي فوق العاده مهم است که اسالم براي

بااليي برخوردار است .در دين مقدس اسالم بعد از دين ،جان

آن مصونيت قائل است و جز در چارچوب قوانين شرع ،به کسي

باالترين اه ّميت را دارد.

حق دخل و تصرف در آن را نميدهد .جسم آدمي نيز به عنوان

در روايتي از امام صادق 7آمده است که اميرمؤمنان 7به ياران

1ـ پژوهشگر حوزه علميه قم

مرکب و وسيلهاي در اختيار جان اهميّت مييابد .اين همه در جايي
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است که کسي در جسم و جان خويش تصرف کند ،تا چه رسد به

و موجب لکهدار شدن آبروي خويش تلقي ميکنند .گرچه اين

تصرف در جسم وجان ديگران.

نگاه براي معاينه و درمان و از جانب کادر درماني باشد و لذا نوع
انسانها حتي نگاه پزشک را در بسياري از موارد برنميتابند .براي

 .3آبروي انسان و احترام آن

نمونه« :نتايج مطالعهاي که پاروت و همکاران بر 427شرکتکننده

آبروي انسان نيز همانند جسم وجان او مورد احترام و تأکيد اسالم

که طي 6ماه گذشته توسط پزشک مورد معاينه قرار گرفته بودند

است.رسول خدا 6در حجة الوداع خطاب به مسلمانان

انجام دادند نشان داد داليل بسياري منجر به احساس بيحرمتي به

فرمودند:

حريم و خلوت بيماران در جريان معاينه ميشود؛ از جمله برهنگي

اي مردم خون و آبروي شما بر شما حرام است -تا زماني که [در

قبل از شروع معاينه توسط پزشک ،برهنگي در حضور اعضاء تيم

قيامت] پروردگارتان را مالقات کنيد -همانند احترام امروز شما،

پزشکي و برهنه بودن قسمتهايي از بدن بيمار که ارتباطي به معاينه

در اين ماه شما ،و در اين شهر شما(.)4

پزشکي نداشت(.)8

در آموزههاي اسالمي حرمت انسان مؤمن باالتر از حرمت برخي

دين اسالم که نگاهي همه جانبه نسبت به انسان دارد ،به شدت از

مقدسات قلمداد شده است .امام صادق 7ميفرمايد« :مؤمن از

نگاه کردن به عورت ديگران منع کرده است .پيامبر 6فرموده:

حيث حرمت ،عظيمتر از کعبه است»(.)5

عورت مؤمن بر مؤمن حرام است (و نبايد بدان نگاه کرد)(.)9
در روايتي آمده است که امام علي 7در جنگها به يارانش سفارش

تأکيد بر احترام آبروي ديگران

ميکرد :هرگاه دشمن را شکست داديد ،فرد فراري را نکشيد ،و

دين اسالم بر احترام نسبت به آبروي ديگران فوق العادهتأکيد نموده

مجروح را از پاي در نياوريد و عورتي را برهنه نکنيد و کشتهاي

است و عزت مؤمن را در گرو حفظ آبروي انسانهاي ديگر ميداند.

را پاره پاره نکنيد(.)10

امام صادق 7ميفرمايد :شرف مؤمن در خواندن نماز شب و

در روايتي از امام باقر 7آمده است که فرمود :شيوة امام سجاد7

عزت او در عدم تعرضش به آبروي مردم است6.

اين بود که هر گاه زايمان زن فرا ميرسيد ،ميفرمود :همة زناني را

در برخي روايات احترام نسبت به آبروي ديگران نشانة کمال

که در خانه هستند بيرون کنيد تا کسي به عورت نگاه نکند(.)11

ايمان تلقي شده است .اميرمؤمنان 7به نقل از پيامبر خدا6

در آموزههاي اسالم مسائل عديدهاي در مورد روابط فرزندان با

ميفرمايد:

والدين آمده است .از جمله اين که امام صادق 7به نقل از رسول

ايمان هيچ بندهاي راست نگردد ،مگر قلبش راست شود ،و قلبش

خدا 6فرمود :مرد نبايد با فرزندش وارد حمام شود [به گونهاي

راست نشود مگر اين که زبانش راست شود ،بنابر اين هر کس از

که] عورت او را ببيند .و [نيز] فرمود :براي پدر و مادر روا نيست به

شما بتواند خداي متعال را در حالي ديدار کند که دامنش از خون

عورت فرزند نگاه کند و براي فرزند روا نيست به عورت پدر [و

و اموال مسلمانان پاک باشد و زبانش از آبروي آنان سالم باشد،

مادر] نگاه کند .و [نيز] امام 7فرمود :پيامبر 6لعن کردند

بايد چنين کند.

کسي را که در حمام به عورت ديگري نگاه کند و کسي که در

بر اين اساس هر عملي که موجب ضربه ديدن آبروي مؤمن شود

حمام بدون لنگ [و پوشش] باشد تا به عورت او نگاه شود(.)12

از نظر اسالم امري ناپسند است.

و نيز در حديثي آمده است که پيامبر 6نهي کرد از اين که
مردي به عورت برادر مسلمانش نگاه کند .حضرت فرمود :هر کس

نگاه به عورت آدمي نقض آبرو

عورت برادر مسلمانش را وارسي کند هفتاد هزار فرشته او را لعن

آدميان گرچه در عقائد و ارزشها اختالفات عديدهاي دارند ،اما

خواهند کرد .و آن حضرت نهي کرد از اين که زني به عورت زن

نوع آنان عورت را بخشي از حريم خلوت خود ميدانند و از نگاه

ديگر نگاه کند(.)13

ديگران به عورت خود شرم دارند و آن را نوعي توهين به خود

در ادامه همين حديث آمده است که پيامبر 6فرمود :هر کس

رعايت مسايل شرعي در معاينه و درمان

به عورت برادر مسلمانش يا عورت غيرهمسرش ،از روي عمد،
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نگاه کند به عورت زني که بر او حالل نيست(.)16

نگاه کند ،خداوند او را داخل در آتش جهنم خواهد کرد همراه با

 .2امام باقر 7و امام صادق 7فرمودند :هيچ کسي نيست مگر

منافقاني که از عيوب مردم (در اين دنيا) جستجو ميکردند ،و از

اين که بهرهاي از زنا دارد ،پس زناي چشم نگاه ،و زناي دهان

دنيا بيرون نخواهد رفت تا اين که خداوند او را رسوا کند مگر اين

بوسه و زناي دست لمس کردن است چه آلت تناسلي آن را

که توبه کند(.)14

تصديق [و همراهي] کند يا تکذيب نمايد(.)17
 .3امام صادق 7در مورد نگاه ،هشدار جدّ ي داده و ميفرمايد:

جسم زن در حکم عورت

نگاه کردن تيري مسموم از تيرهاي شيطان است ،و چه بسا

همة وجود زن و از جمله جسم او براي مرد جاذبة خاصي دارد ،به

که نگاه [کوتاهي] حسرت طوالني مدتي را به دنبال داشته

نحوي که مرد از نگاه به جسم زن لذت فوق العادهاي ميبرد و همين

باشد(.)18

امر ميتواند زمينهساز فساد اخالقي و شخصيتي هر يک از آن دو

 .4همچنان که در هشدار ديگري ميفرمايد :آيا کساني که چشمشان

گردد .به اين اساس دين اسالم لذت بردن مردان را از جسم زنان

پشت سر زنان مردم است نميترسند که در مورد زنانشان مبتال

در چاچوب خاصي مجاز ميداند که همان محدودة زناشويي است.

به نگاه ديگران شوند(.)19

دين اسالم براي جلوگيري از آلودگي زنان و مردان در درجة اول

همچنان که اسالم هرگونه ارتباط لمسي بين مرد و زن نامحرم را

مردان و زنان را موظف به پوشيدن جسم خود نموده است ،اما بر

درهر سطحي حرام کرده است .نمونهاي

خالف مردان که تنها موظف به پوشاندن عورت از ديد ديگران

از نصوص ديني در اين باره چنين است:

هستند ،زنان موظف هستند ،به جز قرص صورت و دستها و پاها

 .1رسول خدا 6فرمود :هر کس با زني مصافحه کند که بر

از مچ به پايين ،بقية بدن را از ديد نامحرمان بپوشانند.

او حرام است ،گرفتار عذاب خداوند ع ّز و ّ
جل شده است،

خداوند خطاب به پيامبر 6ميفرمايد :و به زنان با ايمان بگو

و کسي که با زني نامحرم معانقه کند ،در زنجيري از آتش با

ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و عورتها [و تمام

شيطاني همراه ميشود و در آتش خواهند افتاد(.)20

بدن] خويش را [غير از صورت و دستها]از ديد نامحرم حفظ کنند

 .2همان بزرگوار در حديث ديگري فرمود :و کسي که با زن

و زيورهاى خود [و محل آنها] را آشكار نگردانند مگر آن چه كه

نامحرمي شوخي کند ،خداوند به خاطر هر کلمهاي که او در

طبع ًا از آن پيداست و بايد روسرى خود را بر گريبان خويش[فرو]

دنيا با او مزاح کرده است [در قيامت] هزار سال او را در حبس

اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا

نگاه خواهد داشت(.)21

پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان

در روايات نه تنها از ارتباط با زن بالغ منع شده ،بلکه از ارتباط با

يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش] خود

دختربچهها نيز در برخي از سطوح منع شده است .براي نمونه،

يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [نسبت به زنان] ميل جنسي

امام صادق 7فرمود :هرگاه دختر آزاد به سن ششسالگي رسيد

ندارند يا كودكانى كه [از زن چيزي نميدانند و]بر عورتهاى زنان

براي تو شايسته نيست که او را ببوسي(.)22

وقوف حاصل نكردهاند آشكار نكنند و پاهاى خود را به گونهاى
به زمين نكوبند تا آن چه از زينتشان نهفته مىدارند معلوم گردد،

ضرورت ،مجوز نگاه به نامحرم

اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد .اميد كه

دين مقدس اسالم با اين که نگاه به نامحرم و لمس او را را حرام

رستگار شويد(.)15

کرده است ،اما در جايي که نگاه و يا لمس ضرورت داشته باشد و

در مرحلة دوم هر گونه نگاه مردان را به جسم زنان نامحرم ممنوع

ِ
نجات جا ِن انساني بدان وابسته باشد ،آن را جايز ميداند ،منتهي در

کرده است .براي نمونه:

چنين مواردي بايد به حدّ ضرورت اکتفا شود .نمونهاي از روايات

 .1امام باقر 7فرمود :رسول خدا 6لعنت کرد مردي را که

در اين مسأله چنين است:
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 .1ابو حمزة ثمالي ميگويد :از امام باقر 7پرسيدم« :در مورد
زن مسلماني که مشکلي جسماني ،شکستگي يا جراحتي ،پيدا
ميکند ،در موضعي که نگاه کردن بدان جايز نيست و مردان
براي معالجة او سودمندتر [از زنان] هستند ،آيا براي مرد جايز
است که به او نگاه کند؟ امام 7فرمود :اگر زن چارهاي ندارد،
مرد او را معالجه کند ،اگر زن بخواهد(.)23
 .2علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر 7روايت کرده و
ميگويد :پرسيدم از آن بزرگوار در مورد مردي که در ميان ران
يا [روي] باسنش زخمي است .آيا زن ميتواند بدان نگاه کرده
و مداوايش نمايد؟ فرمود :اگر عورت نباشد اشکال ندارد(.)24
 .3امام صادق 7به نقل از اميرمؤمنان 7ميفرمايد :هرگاه زن
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چون به فرموده امام باقر :7به وسيله درهم و دينار [و پول] است
که شئونات و خواستههاي انسانها استوار ميشود(.)29

بدين جهت اوالً خداوند آدميان را امر نموده است که به دنبال کسب
الصال ُة َفانْتَ ِشروا فِي أْ َ
ضيَ ِ
روزي بروندَ :فإِذا ُق ِ
ال ْر ِ
ض َو ابْتَغُوا م ِ ْن
ت َّ
ُ
َف ْضلِ هَّ
الل ِ َو ا ْذ ُك ُروا هَّ
اللَ َكثيرا ً ل َ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ِ ُحونَ (.)30

و چون نماز گزارده شد ،در [روى] زمين پراكنده گرديد و فضل خدا

را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه شما رستگار گرديد.
ثاني ًا به حفظ مال توصيه شده و تضييع آن نکوهش شده است .به

وشاء :خداوند ع ّز و ّ
فرموده امام رضا 7در صحيحه ّ
جل دشمن

ميدارد قيل و قال [وشلوغ کردن] و ضايع کردن مال را(.)31

ثالث ًا براي کسب مال و ثروت مقررات و محدوديتهايي را وضع

بميرد و در شکمش فرزندي باشد که حرکت ميکند[و زنده

نموده است و کسب مال را از يک سري راهها جايز نميداند .در

است] و ترس بر جان بچه ميرود ،شکمش شکافته ميشود و

صحيحة ابيمريم از امام باقر ،7به نقل از رسول خدا 6آمده

بچه بيرون آورده ميشود .و در مورد زني که بچه در شکمش

است :خوشا به حال کسي از مؤمنان که مال را از غير راه معصيت

ميميرد و ترس بر جان زن ميرود ،فرمود :اشکالي ندارد که

کسب نمايد(.)32

مرد دستش را در [رحم زن] داخل کند و بچه را قطعه قطعه

بنا بر اين مؤمن مجاز به کسب مال و ثروت از راه معصيت و راههاي

کرده و بيرون آورد ،در صورتي که زنان بدين کار سودمند [و

غير مشروع نيست .معصيت مذکور در روايت عام است و هر چيزي

وارد] نباشند(.)25

را که از نظر اسالم نافرماني خدا باشد شامل ميشود که بخشي از

اما در صورتي که معاجه توسط نامحرم ضروري نباشد ،جايز نخواهد

آن هم معصيت اقتصادي است.

بود و لذا علي بن جعفر ميگويد :از برادرم موسي بن جعفر7

راههايي که اسالم آنها را براي کسب مال ،نامشروع قلمداد نموده،

سؤال کردم« :در مورد زني که زخمي در ران يا شکم يا شانه دارد.

زياد است و بخشي از آن به مکاسب محرمه شهرت يافته و از سوي

آيا جايز است مرد به او نگاه کند و معالجهاش کند؟ فرمود :نه(.)26

فقها در کتابهايي به همين نام به صورت مفصل مورد بحث قرار

و در موثقة سکوني از امام صادق 7آمده است :از اميرمؤمنان7

گرفته است(.)33

سؤال شد در مورد پسر بچه [که آيا ميتواند] زن را حجامت کند؟

رابع ًا بر احترام نسبت به اموال ديگران فوق العاده تأکيد کرده است.

فرمود[ :اگر مسائل زنان را ميداند] و خوب ميتواند توصيف کند

در صحيحة زيد شحام از امام صادق 7آمده است :به راستي که

نه(.)27

رسول خدا 6در حجة الوداع ،در مني توقف کردند ،بعد از اين
که اعمال مني را به پايان رسانده بودند .پس فرمودند :اي مردم آنچه

 .4اهميت مال و دارايي

را به شما ميگويم بشنويد و در آن فکر کنيد [و آن را بفهميد] ،زيرا

در دين مقدس اسالم مال و دارايي انسان نيز همانند جسم و جان

من نميدانم [چه خواهد شد] شايد بعد از اين شما را در اينجا مالقات

و آبروي او داراي اهميت است .قرآن مال و دارايي را وسيلة قوام

نکنم .سپس فرمود :چه روزي از حيث احترام بزرگتر است؟ مردم

زندگي آدمي معرفي کرده و ميفرمايد:
الس َفها َء أَ ْموال َ ُك ُم الَّتي َج َع َل هَّ
اللُ ل َ ُك ْم قِياما()28
َوالتُؤْ تُوا ُّ

گفتند :امروز ،فرمود :کدام ماه از لحاظ احترام بزرگتر است[ و احترام
بيشتري دارد]؟ گفتند :اين ماه .فرمود :کدام شهر احترام بيشتري

و اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام زندگى شما قرار داده

دارد؟ گفتند :اين شهر ،فرمود :به راستي که خون شما و اموال شما بر

به سفيهان ندهيد.

شما محترم است ،همانند احترام اين روز شما ،در اين ماه شما ،در

رعايت مسايل شرعي در معاينه و درمان

اين شهر شما ،تا روزي که خدا را [در قيامت] مالقات مينماييد و
از شما در مورد اعمال و رفتارتان سؤال ميشود .آگاه باشيد ،آيا من

مصطفي اسکندري
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اوالً امري عقاليي است .ثاني ًا بسياري از آيات و روايات بر آن داللت

دارند .و ثالث ًا بسياري از آموزههاي فقهي بر آن استوارند و آن را

[پيام خدا را] ابالغ نمودم؟ همه گفتند :بله .فرمود :خدوندا تو شاهد

مفروغ عنه تلقي نمودهاند.

باش ،بدانيد کسي که پيش او امانتي است بايد آن را به [صاحبش وبه]

موارد زير نمونههايي هستند که ميتوان بدانها استشهاد کرد:

کسي که او را بر آن امين دانسته برگرداند .زيرا خون انسان مسلمان و
مال او براي ديگري حالل نيست مگر با رضايت او .و به خود ظلم

الف .سلطه آدمي بر شئون خويش در قرآن

نکنيد و بعد از من کافر نشويد و به کفر بر نگرديد(.)34

در قرآن آيهاي نيامده است که بر سلطه انسان بر نفس خويش

در موثقه ابوبصير از امام باقر 7به نقل از پيامبر خدا 6نيز

تصريح کرده باشد ،اما از برخي آيات کتاب

آمده است :احترام مال مؤمن همانند احترام خون اوست( .)35بر

خدا ميتوان سلطة آدمي را بر شئون خود استفاده نمود .براي نمونه:
 .1إ ِ َّن هَّ
اللَ ال يُ َغيِّ ُر ما ب ِ َق ْومٍ َحتَّى يُ َغيِّ ُروا ما ب ِ َأن ْ ُف ِسهِم(.)39

خامس ًا خوردن اموال ديگران را بدون جهت حرام کرده است.

تغيير دهند.

براي نمونه:

آيه شريفه بااللتزام داللت دارد که خداوند شئون آدميان را به خودشان

اساس روايت ديگري ،آن بزرگوار فرمودند :مؤمن همهاش محترم
است ،آبرويش ،مالش و خونش(.)36

ذين آ َمنُوا ال ت َْأ ُك ُلوا أَ ْموال َ ُك ْم
الف .خدواند متعال ميفرمايد :يا أَيُّ َها ال َّ َ
بَيْن َُك ْم بِالْبا ِطلِ إِالَّ أَنْ ت َُكونَ تِجا َر ًة َع ْن ت ٍ
َراض مِن ُْكم(.)37

در حقيقت خدا حال قومى را تغيير نمىدهد تا آنان حال خود را

واگذار نموده است؛ زيرا داللت مطابقي آيه شريفه اين است که تا
قومي خود را تغيير ندهند خداوند سرنوشت آنان را تغيير نخواهد

اى كسانى كه ايمان آوردهايد اموال همديگر را به ناروا و بيجا نخوريد

داد .پس در حقيقت شئون آدميان به خودشان واگذار شده است.
نين م ِ ْن أَن ْ ُف ِسهِم(.)40
 .2النَّب ِ ُّي أَ ْولى بِال ْ ُمؤْ م ِ َ
پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و مقدمتر است».

کردم :مردي از ما پيش او مالي هست که به اندازه کفاف اوست

در اين آيه شريفه نيز اصل تسلط مؤمنان بر شئون خودشان به

و َديني [نيز] بر اوست .آيا مال را صرف خوراک زن و فرزندش
کند تا اين که خداوند گشايشي داده و بتواند قرضش را ادا نمايد،
يا قرض بگيرد با اين بدي زمانه و سختي کار و کسب ،يا صدقه

رسميت شناخته شده است.
ب إِنِّي ال أَ ْمل ِ ُ
َ .3
ك إِالَّ ن َ ْفسي َو أَ ِخي(.)41
قال َر ِّ

موسى گفت :پروردگارا من جز اختيار شخص خود و برادرم را ندارم.

بگيرد؟ امام 7فرمود :با مالي که دارد قرضش را ادا نمايد و اموال

در اين آيه شريفه نيز سلطه آدمي بر شئون خويش به رسميت

مردم به ناروا به مصرف نرساند مگر اينکه آنقدر مال داشته باشد که

شناخته شده است.
 .4إ ِ َّن هَّ
اللَ ْ
نين أَن ْ ُف َس ُه ْم َو أَ ْموال َ ُه ْم ب ِ َأ َّن ل َ ُه ُم ال ْ َجنَّة(.)42
اشتَرى م ِ َن ال ْ ُمؤْ م ِ َ

مگر آن كه داد و ستدى با تراضى يكديگر از شما انجام گرفته باشد.
ب .سماعه در خبري موثق نقل ميکند که :به امام صادق 7عرض

بتواند حقوق مردم را ادا نمايد .زيرا خدوند ع ّز و ّ
جل ميفرمايد:

اموال همديگر را به ناروا و بيجا نخوريد مگر آن كه داد و ستدى با

در حقيقتخدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهاى اين كه بهشت

تراضى يكديگر از شما [انجام گرفته] باشد .و قرض نگيرد مگر اين

براى آنان باشد خريده است.

که به اندازه آن مال داشته باشد ،گرچه [براي خوراکش] درب خانه
مردم رود و به او يک لقمه و دو لقمه و يک خرما و دو خرما ،بدهند.

َّاس َم ْن يَ ْشري ن َ ْف َس ُه ابْتِغا َء َم ْر ِ
و همچنين آيه شريفهَ :و م ِ َن الن ِ
ضات
هَّ
الل( )43و از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب
خشنودى خدا مىفروشد.

 .5سلطة آدمي بر جسم و جان خويش

گرچه بيع و شرا مورد اشاره در اين دو آيه بيع و شرا حقيقي

مسأله تسلط انسان بر شئون خويش ،گر چه به صورت مستقل

نيست؛ ولي از اين دو آيه ميتوان تسلط آدمي را بر شئون خويش

توسط انديشمندان مسلمان مورد بحث قرار نگرفته است؛ اما در

استفاده نمود.

فرهنگ اسالمي به عنوان يک اصل مورد پذيرش قرار گرفته؛ چون:
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ب .سلطه آدمي بر شئون خويش در روايات

اجازه از او نبود.

در روايات صادره از معصومين عليهم السالم نيز مواردي يافت

 .4در روايتي از امام صادق 7سوال شده است که اگر کسي

ميشود که داللت بر اين مطلب دارند .براي نمونه:

 .1در روايات معتبر آمده است که :به راستي که خداوند ع ّز و ّ
جل

به ديگري بگويد« :ولد زنا» آيا شخصي که قذف شده ميتواند
قذفکننده را ببخشد؟ امام در جواب فرمودند :ال ْ َع ْف ُو إِلَى أُمِّ ِه َمتَى

نکرده است که خود را ذليل نمايد( )44و يا :خداوند تبارک و تعالي

بخشش به دست مادر است هر گاه خواست[ ميبخشد و يا] حقش

همه چيز را به مؤمن واگذار نموده است جز ذليل نمودن خويش

را ميگيرد ».اين حديث نيز تسلط آدمي را بر شئون خويش ثابت

را .اين روايات و امثال آنها که در جوامع روايي ما آمده است

ميکند.

به خوبي داللت دارند بر اين که خداوند همه شئون آدميان را به

 .5رواياتي که داللت دارند بر اين که در يکسري از امور بايد حرف

خودشان واگذار نموده است و تنها اجازه ذليل نمودن خويش را

زن را پذيرفت .براي نمونه راوي ميگويد :به امام صادق 7عرض

به آنان نداده است.

کردم :با زني برخورد ميکنم در بياباني که هيچ کس در آن نيست.

البته ممکن است گفته شود مفاد اين روايات اين است که خداوند

به او ميگويم :شوهر داري؟ ميگويد :نه ،ميتوانم اورا تزويج کنم؟

تنها امور انسانهاي مؤمن را به خود آنان

فرمودند :بله .او بر آن چه در مورد خود ميگويد مورد تصديق است».

واگذار نموده است ،نه امور و شئون همه انسانها را .اما به قرينه
رواياتي چون :لاَ أَقْبَ ُل َش َها َد َة ال ْ َفا ِس ِق إِلاَّ  َع َلى ن َ ْف ِس ِه( )46مشخص
ميشود که تفويض سلطه بر شئون انسان به خودش ،اختصاص به

اين نوع روايات نيز سلطه زن را بر شئون خويش اثبات ميکند.
ج .سلطه آدمي بر شئون خويش در فقه

مؤمنان ندارد؛ بلکه نسبت به همه انسانها چنين است.

گر چه در فقه اين مسأله به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته

 .2رواياتي که در باب قصاص عضو وارد شده که داللت دارد بر اينکه

است؛ اما در مواردي از فقه مطالبي وجود دارد که به نحوي روشن،

مجني عليه ميتواند قصاص کند يا ديه بگيرد و يا چيزي بيشتر از

بر تسلط آدميان بر شئون خويش داللت دارد .براي نمونه:

ديه .همانند اين روايت :ابوبصير نقل کرد از امام صادق 7گفت:

 .1قاعده مشهور :اقرار العقالء علي انفسهم جائز(« )51اقرار عقال

همه کارهاي مؤمن را به او واگذار کرده است؛ و لکن به او واگذار

ت ب ِ َح ِّق َها(.)49
ت أَخَ َذ ْ
َشا َء ْ

از آن بزرگوار پرسيدم از دندان و ذراعي که عمدا ً شکسته شوند،

بر ضرر خودشان نافذ است» اين قاعده فقهي فرع بر اين است که

آيا حق گرفتن ارش دارد يا قصاص؟ فرمود :قصاص .عرض کردم:

عقال بر شئون خويش تسلط داشته باشند تا بتوانند بر ضرر خويش

اگر ديه را چند برابر بپردازند؟ فرمود :اگر به مقداري که ميخواهد

اقرار نمايند و اقرار آنان بر ضرر خويش پذيرفته باشد.

او را راضي کنند آن مقدار براي اوست ».اين روايت و امثال آن نيز

 .2قاعده تسليط .اين قاعده به سه صورت در عبارات فقها آمده

داللت دارد بر اين که انسان بر شئون خويش تسلط دارد و اال مخير

است .عبارت مشهور آن چنين است:

کردن او بين قصاص و ديه و يا بيشتر از آن معنا نداشت.

الناس مسلطون علي اموالهم( )52اين قاعده با اين عبارت در باب

 .3ابوبصير داستاني ذکر ميکند که خدمت امام صادق 7رسيدم

اموال است که بخشي از شئون انسان است و تسلط او را تنها بر

و از او سؤالي پرسيدم .آن گاه نقل ميکند که امام براي روشن

اين بخش ثابت ميکند.

شدن مطلب چنين کرد :امام 7با دستش به من زد و فرمود :اي

البته برخي از محدثين و فقها اين قاعده را به عنوان حديث نبوي

ابا محمد اجازه ميدهي؟ عرض کردم :فدايت شوم ،همه وجودم

ذکر کردهاند( .)53ولي در جوامع حديثي اوليه اثري از آن موجود

مال شماست ،هر چه ميخواهي انجام ده .آن گاه مرا با دست خود

نيست .عدهاي از فقها عالوه بر عبارت مشهور آن را بدين صورت
نيز آوردهاند :الناس مسلَّطون على أنفسهم( )54که در اين صورت

اين روايت نيز داللت دارد بر اين که آدمي بر شئون خويش تسلط

با صراحت تمام تسلط آدمي را بر شئون خود بيان ميکند .بعضي

دارد و گر نه براي فشار دادن بر عضوي از اعضاي کسي نياز به

از فقها نيز اموال و انفس هر دو را در يک عبارت جمع نموده و

فشار داد و فرمود :حتي ارش اين مقدار.
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فرمودهاند :الناس مسلطون علي اموالهم و أنفسهم(.)55

همچنين در روايت عذافر از امام باقر 7آمده است :به امام7

در نتيجه اين قاعده تسلط انسان را بر نفس و مال ،يا حداقل تسلط

عرض کردم چرا خداوند شراب و مردار و گوشت خوک را حرام

او را بر اموال نشان ميدهد که به عنوان يک اصل کلي مورد پذيرش

کرد؟ فرمود :خداوند آنها را بر بندگانش حرام و غير آنها را حالل

فقها قرار گرفته است.

نکرد ،بدين جهت که او خود رغبتي داشت در آن چه بر آنان حالل

 .3اولويت قطعي :بدين صورت که تسلط انسان بر مال خود به

کرد و بي رغبت بود نسبت بدان چه بر آنان حرام کرد ،بلکه خداوند

حکم عقل و شرع ثابت است .در حالي که تسلط بر مال از شئون

مخلوقات را آفريده است و آن چه را كه مى دانست مايه قوام بدن

تسلط بر نفس است ،پس اصل تسلط بر بدن و جان به طريق اولي

آنان است وبرايشان سودمند است ،براى آنان حالل و مباح قرارداد

ثابت است(.)56

و آنان را از آن چه برايشان زيانبخش است بازداشت ،آن گاه براى
شخص مضطر در زمانى كه بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود،

د .حدود سلطه انسان بر شئون خويش

آن را به قدر نياز حالل كرد.

در مکتب ليبراليسم که جهانبينياش اساس ًا انسان مدار و فردگرا

امام 7در پاسخ به پرسش از علت حرمت آن چهار چيز يک

است( .)57انسان بر خود سلطه کامل دارد ،زيرا «زندگي مرد به

کبراي کلي بيان کرد و آن اين که :خداوند امور زيانبخش را بر

خود او تعلق دارد .اين زندگي دارايي خود اوست و به خداوند،

بندگان خود حرام کرده است ».يعني سبب حرمت اين چهار چيز

جامعه ،يا دولت تعلق ندارد و ميتواند با آن هر طور که مايل است

زيانبخش بودن آنهاست .بنابر اين داللت روايت بر حرمت ضرر

رفتار کند( .)58اما در اسالم به طور قطع حاکميت يا مالکيت

رساندن به جسم وجان روشن است.

انسان بر خويش به اين حدّ مورد پذيرش نيست ،زيرا در اسالم

از اين روايات و امثال آنها روشن ميشود که هر عملي موجب

با اينکه انسان تکوين ًا آزاد آفريده شده و ميتواند بر اساس اراده

ضرر به جسم و جان آدمي شود ،ارتکاب آن حرام است و لذا

و خواست خود پيش برود ،اما حق تشريع و قانونگذاري براي

ميتوان گفت :آدمي تا جايي بر شئون خويش مسلط است که به

خود ،و تصميمگيري باالستقالل نسبت به خود را ندارد ،بلکه در

حدّ اضرار بر خودش نرسد.

چارچوب قوانين و مقررات الهي بر خويش سلطه دارد .يعني سلطه

سوم -مفسده :اگر عمل و اقدامي براي خود انسان يا ديگران مفسده

او بر خود محدود است .آنچه را ميتوان به عنوان حدود اين سلطه

داشته باشد انسان مجاز نيست که با تمسک به تسلط بر شئون خويش

ذکر نمود عبارت است از:

دست به ارتکاب آن بزند .يعني سلطه آدمي بر شئون خويش تا آن

اول -هالکت انسان :تسلط آدمي بر شئون خود تا آن جا مجاز

جا مجاز است که به مفسده نينجامد .فساد چه فساد در نفس وبدن

است که به هالکت او نينجامد .به همين جهت خداوند در قرآن
ميفرمايدَ :و ال تُ ْل ُقوا ب ِ َأيْ ُ
ديك ْم إِلَى التَّ ْه ُل َك ِة( )59و خود را با دستخود
به هالكت ميفكنيد.

باشد ،چه در مال باشد ،و چه در دين ،همگي مورد نفرت اسالم
است چون « َو هَّ
ب ال ْ َفساد( )62و خداوند تباهكارى را دوست
اللُ ال يُ ِح ُّ
ندارد .و لذا در جواب مسائل محمد بن سنان از امام رضا 7در

دوم -ضرر :شکي نيست که قاعده «الضرر» برمفاد ادله مذکور

علت تحريم ربا آمده است« :و علت تحريم ربا ،يکي بدين جهت

حاکميت دارد و لذا سلطه آدمي بر شئون خويش منحصر به جايي

است که خداوند از آن نهي کرده و ديگري بدين جهت است که

است که اين تسلط براي خود انسان يا براي ديگران ضرري نداشته

در آن فساد اموال است ».همچنين امام صادق 7در مورد حدّ

باشد.

تقيه ،ميفرمايد :هر چيزي که مؤمن در بين مخالفان به جهت تقيه

در روايت علي بن جعفر از امام کاظم 7آمده است :از آن بزرگوار

انجام دهد ،اگر به تباهي دين نکشد جايز است.

پرسيدم از حدي که بر مريض واجب است روزه گرفتن را ترک

با توجه به آيات و روايات مذکور آدمي تا آنجا بر شئون خود تسلط

کند؟ فرمود :هر مقدار و چيزي از بيماري که روزهگرفتن براي آن

دارد که به فساد دين ،جان ،جسم ،آبرو و مال او منجر نشود.

ضرر داشته باشد ،ترک روزهداري براي او جايز است.

با توجه به مباني مذکور مروري اجمالي خواهيم داشت به احکام
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شرعي معاينه و درمان.معاينه و درمان جهات مختلفي دارد که از
هر جهت موضوع يک يا چند حکم شرعي قرار ميگيرد .احکام

اولین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی ـ آذرماه 1390

است.
 .5معاينات غيردرماني براي تشخيص مواردي مانند ازالة بکارت،

شرعي معاينه و در مان را ميتوان به دو قسم تقسيم نمود:

آسيبهاي وارد شده به آلت تناسلي زن ،اثبات ناتواني جنسي

احکام مربوط به معاينه و تشخيص و احکام مربوط به درمان ،هر

مرد ،اثبات مانع در آلت تناسلي زن ،تعيين جنسيت واقعي خنثي

قسم نيز صور متعددي دارد که در ذيل به آنها اشاره ميشود.

و نيز تشخيص ميزان خسارت وارد شده به بدن يا عورت بر اثر
ضربه و مانند آن ،اگر ضرورت آن توسط قاضي صالح تشخيص

احکام مربوط به معاينه و تشخيص

داده شود اشکال ندارد ،ولي در همة موارد بايد به حدّ ضرورت

معاينه دو نوع است :درماني و غيردرماني .معاينات درماني يا معاينات

اکتفا شود.

اوليه است و يا روشهايي است که براي تشخيص به کار گرفته

 .6معاينات غيردرماني براي امور استخدامي ،سربازي و مانند آن

ميشوند .معاينات غير درماني نيز يا به منظور آموزش است و يا

اگر توسط پزشک همجنس انجام گيرد و مستلزم نگاه به عورت

به منظور تحقيقات پزشکي.

نباشد جايز است.

معاينات غيردرماني نيز يا توسط پزشک انجام ميگيرد و يا توسط
غير پزشک و در هر صورت نيز يا توسط همجنس انجام ميگيرد
و يا توسط غيرهمجنس.
در هر از يک صور مذکور نيز يا نيازمند لمس است و يا نگاه و يا
هر دو .هر يک از لمس و نگاه نيز يا نسبت به عورت است و يا
غير عورت.
بر اين اساس مسأله صورتهاي مختلفي پيدا ميکند که ذکر احکام
هر يک از آنها به درازا ميکشد .بدين جهت ما در اين جا به ذکر
احکام کلي معاينه و درمان ميپردازيم.
 .1نگاه پزشک همجنس به بدن بيمار و لمس آن غير از عورت

 .7اگر تشخيص بيماري متوقف بر به کارگيري روشهاي
تشخيصي باشد اقدام به درمان بدون آنها جايز نيست.
 .8روشهاي تشخيصي مانند راديولوژي و آزمايش و مانند آنها
در صورتي جايز است که اوالً براي بيمار ضرر معتنابهي نداشته

باشد .ثاني ًا ضرورت داشته باشد .در غير اين صورت بايد با کسب
رضايت بيمار و يا ولي او انجام گيرد و الاّ فرد تجويزکننده
ضامن ضرر جاني و يا مالي وارد شده به بيمار است.
 .9استفاده از روشهاي غيرشرعي در بعضي نمونهگيريها همانند
استفاده از استمنا براي تهية اسپرم جايز نيست.
 .10معاينات غيردرماني که براي آموزش پزشکي انجام ميگيرد

جايز است .اما نگاه به عورت در صورتي جايز است که اوالً

اگر مستلزم لمس و يا نگاه به نامحرم و يا نگاه به عورت باشد

در آينه و لمس با دستکش ،مشکل را حل نکند.

ضرورت داشته باشد ،ثاني ًا به صورت غيرمستقيم کافي نباشد و

ضرورت داشته باشد و ثاني ًا نگاه يا لمس غيرمستقيم ،مانند نگاه

 .2لمس بدن بيمار توسط پزشک همجنس اشکال ندارد ،ولي
لمس عورت تنها در صورت ضرورت و عدم کفايت لمس
غيرمستقيم جايز است.
 .3نگاه پزشک غيرهمجنس به بدن بيمار و همچنين لمس آن

اعم از عورت يا غير عورت ،در صورتي جايز است که اوالً

تنها در صورتي جايز است که اوالً براي معاينة بيماران در آينده
ثالث ًا به حدّ ضرورت اکتفا شود.

احکام مربوط به درمان
 .1نجات جان انسان بر کسي که توان آن را داشته باشد واجب
است بر اين اساس درمان بيمار در هر شرايطي بر پزشک و

ضرورت داشته باشد و ثاني ًا با نگاه يا لمس غير مستقيم مشکل

مؤسسات پزشکي واجب است و هيچ يک از آنان حق اين که

حل نشود.

بيماري را ر ّد کند ندارد مگر اين که توان مداواي او را نداشته

 .4معاينات غيردرماني توسط پزشک غيرهمجنس اگر براي
تحقيقات پزشکي انجام گيرد و درمان بيماران در آينده به آن
وابسته باشد و به طريق غيرمستقيم نيز مشکل حل نشود جايز

باشند که در اين صورت واجب است او را به افراد يا مؤسسات
پزشکي صالح ارجاع دهند.
 .2درمان بيمار با چيزهايي مانند شراب و الکل که حرمت شرعي
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دارند جايز نيست مگر معالجه منحصر به آنها باشد که در اين

مگر کتمان آن مفسدهاي مهم داشته باشد ،مانند اين که شخص

صورت بايد به حدّ ضرورت اکتفا شود.

مبتال به نوعي بيماري مسري است که اگر به مراجع مربوطه

 .3پزشک موظف است براي درمان بيمار کم ضررترين و کم

اطالع داده نشود موجب گرفتاري ديگران ميشود .و يا در

هزينهترين روش را برگزيند ،در غير اين صورت نسبت به

آزمايشهاي قبل از ازدواج متوجه اعتياد يا بيماري مقاربتي در

ضرر جاني و مالي وارد شده بر بيمار ضامن است.

شخص شوند که الزم است به طرف مقابل اطالع داده شود.

 .4درمان بيمار با روشهايي که عوارض معتنابهي ندارد نياز به
گرفتن برائت از بيمار ندارد ،چون هر کسي که به پزشک مراجعه
ميکند اين مقدار ضرر را ميداند و نسبت به آن راضي است،
اما نسبت به روشهايي که ضرر معتنابهي دارند گرفتن برائت
از بيمار الزم است.
 .5دريافت حق طبابت در حدّ متعارف اشکال ندارد ،ولي پزشک
نيز بايد در حدّ متعارف براي معاينة بيمار وقت بگذارد.
 .6اگر پزشک به بيمار وعدة درمان بيماري او را بدهد ،ولي بيماري
درمان نشود بايد اجرت اخذ شده را به بيمار برگرداند ،ولي
اگر بنابراين بوده که معاينه کند و دارو بدهد ،اما وعدة درمان
نداده باشد مديون بيمار نيست.
 .7گرفتن هرگونه پول اضافي از بيمار تحت عنوان زيرميزي يا هر
عنوان ديگري شرع ًا حرام است و گيرنده ضامن و براي کسي
که ناچار شده است پول را بدهد حق تقاص باقي است.
 .8مرجع تعيين ميزان حق طبابت همانند بقية خدمات در هر
جامعهاي ،عرف آن جامعه است که بر اساس ميزان تحصيالت،
سختي و حساسيت کار و مقدار وقت صرفشده تعيين ميشود.
در غير اين صورت الزم است قبل از اقدام به درمان پزشک و
بيمار با هم توافق نمايند.
 .9اطالع بيمار از نحوة درمان بيماري حق مسلم اوست ،بر اين
اساس پزشک و يا مسئوالن مؤسسات پزشکي شرع ًا وظيفه
دارند بيمار را نسبت به شيوة درمان و عوارض احتمالي آن آگاه
کنند تا او با علم و آگاهي به درمان خود رضايت دهد و گر نه
صرف امضا کردن برگة برائت توسط بيمار يا ولي او مبرء ذمة
پزشک يا مسئوالن مؤسسات پزشکي نخواهد بود.
 .10اطالعيافتن بيمار از نوع بيماري خود الزم نيست و در صورتي
که اطالع وي موجب وحشت او ،يا موجب صعوبت در درمان
شود ،اطالع دادن به او حرام است.
 .11افشاي اسرار بيماران بر پزشکان و کادر پزشکي جایز نیست

اما در هر صورت بايد به حدّ ضرورت اکتفا شود.
سر او باشد بايد در حدّ الزم به
 .12اگر مدواي بيمار مستلزم افشاء ّ
نزديکان او اطالع داده شود.
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4 -4بحاراألنوار ،جلد  ،73ص  .348و جلد  ،74ص  .119و جلد  ،21ص  .380و جلد
َّاس إ َِّن دِ َما َء ُك ْم َو أَ ْع َراضَ ُك ْم َع َليْ ُك ْم َح َرا ٌم
 ،23ص  .165و جلد  ،37ص .113أَيُّ َها الن ُ
إِلَى أَنْ تَ ْل َق ْوا َرب َّ ُك ْم َك ُح ْر َم ِة يَ ْوم ِ ُك ْم َه َذا فِي َش ْه ِر ُك ْم َه َذا فِي ب َ َل ِد ُك ْم َهذاَ.
5 -5بحار االنوار ،جلد  ،65ص .16ال ْ ُمؤْ م ِ ُن أَ ْع َظ ُم ُح ْر َم ًة م ِ َن ال ْ َك ْعبَ ِة.
6 -6الکافي ،جلد  ،3ص  ،488حديث َ .9ش َر ُ
ف ال ْ ُمؤْ مِنِ َصلاَ تُ ُه بِاللَّيْلِ َو ِع ُّز ال ْ ُمؤْ مِنِ َك ُّف ُه
اض الن ِ
َع ْن أَ ْع َر ِ
َّاس.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
يم َقلبُ ُه
يم َقلبُ ُه َو لاَ يَ ْستَق ُ
7 -7نهج البالغه ،خطبه  175لاَ يَ ْستَق ُ
يم إ ِي َمانُ َعبْد َحتَّى يَ ْستَق َ
اع مِن ُْك ْم أَنْ يَ ْل َقى هَّ
اح ِة م ِ ْن دِ َماءِ
است ََط َ
اللَ تَ َعالَى َو ُه َو نَقِ ُّي ال َّر َ
يم ل ِ َسان ُ ُه َف َمنِ ْ
َحتَّى يَ ْستَقِ َ
َ
ِ
ِ
يم اللِّ َسا ِن م ِ ْن أَ ْع َر ِ
ِ
اضهِ ْم َف ْليَ ْف َع ْل.
ل
س
م
ه
ال
و
م
أ
ال ْ ُم ْسل ِ ِم َ
ين َو ْ َ ْ َ ُ
8 -8ندا مهرداد ،زهره پارسا يکتا ،و سودابه جواليي ،مطالعهاي مروري بر حفظ حريم
بيماران ،فصلنامه حيات ،87 ،سال دهم شماره  ،23زمستان  ،1383ص 91
9 -9الکافي ،ج  ،5ص  ،487حديث َ .8ع ْو َر ُة ال ْ ُمؤْ مِنِ َع َلى ال ْ ُمؤْ مِنِ َح َرام.
1010الکافي ،ج  ،5ص  ،38حديثَ .3فإ ِ َذا َه َز ْمت ُُمو ُه ْم َفلاَ تَ ْقتُ ُلوا ُمدْ بِرا ً َو لاَ ت ُْجهِ ُزوا َع َلى
ِيح َو لاَ ت َْك ِش ُفوا َع ْو َر ًة َو لاَ تُ َمثِّ ُلوا ب ِ َقتِيلٍ .
َجر ٍ
ت ِولاَ َد ُة ال ْ َمرأة َِ
1111الکافي ،ج  ،6ص  ،17حديثَ .1كانَ َعل ِ ُّي ب ْ ُن ال ْ ُح َسيْنِ  7إ ِ َذا َح َض َر ْ
ْ
ال أَخْ ر ُِجوا َم ْن فِي الْبَيْ ِ
َق َ
ت م ِ َن الن َِّساءِ لاَ يَ ُكونُ أَ َّو َل ن َا ِظ ٍر إِلَى َع ْو َرة.
1212الکافي ،ج  ،6ص  ،536حديث  .36لاَ يَدْ خُ لِ ال َّر ُج ُل َم َع ابْن ِ ِه ال ْ َح َّما َم َفيَن ُْظ َر إِلَى َع ْو َرتِهِ
َ
َو َق َ
س ل ِ ْل َول َ ِد أَنْ يَن ُْظ َر إِلَى َع ْو َرة ِ ال ْ َوال ِ ِد
س ل ِ ْل َوالِدَ يْنِ أنْ يَن ُْظ َرا إِلَى َع ْو َرة ِ ال ْ َول َ ِد َو لَيْ َ
ال لَيْ َ
ول هَّ
ال ل َ َع َن َر ُس ُ
َو َق َ
الل ِ (ص) النَّا ِظ َر َو ال ْ َمن ُْظو َر إِلَيْ ِه فِي ال ْ َح َّمامِ بِلاَ مِئْ َزرٍ.
1313من اليحضره الفقيه ،ج  ،4ص  ،8حديث  .4968ن َ َهى أَنْ يَن ُْظ َر ال َّر ُج ُل إِلَى َع ْو َرة ِ أَ ِخي ِه
ف َم َل ٍ
ال ْ ُم ْسل ِ ِم َو َق َ
ال َم ْن ت ََأ َّم َل َع ْو َر َة أَ ِخي ِه ال ْ ُم ْسل ِ ِم ل َ َعنَ ُه َسبْ ُعونَ أَل ْ َ
ك َو ن َ َهى ال ْ َم ْرأَ َة أَنْ
تَن ُْظر إِلَى َع ْو َرة ِ ال ْ َمرأةَ.
َ
ْ
1414من اليحضره الفقيه ،ج  ،4ص َ .13م ْن ن ََظ َر إِلَى َع ْو َرة ِ أَ ِخي ِه ال ْ ُم ْسل ِ ِم أَ ْو َع ْو َرة ِ َغيْ ِر أَ ْهل ِ ِه
ُمتَ َع ِّمدا ً أَ ْدخَ َل ُه هَّ
ين َكان ُوا يَبْ َحثُونَ َع ْن َع ْو َر ِ
ات الن ِ
َّاس َو ل َ ْم
ين ال َّ ِذ َ
اللُ تَ َعالَى َم َع ال ْ ُمنَافِقِ َ
َ
هَّ
ُ
يَخْ ُر ْج م ِ َن الدُّ ن ْيَا َحتَّى يَ ْف َض َح ُه الل إِلاَّ أنْ يَتُوب.
َ
1515سوره نور ،آيه َ .31و ُق ْل ل ِ ْل ُمؤْ م ِ ِ
نات يَغ ُ
وج ُه َّن َو ال
ْض ْض َن م ِ ْن أبْصارِ ِه َّن َو يَ ْح َف ْظ َن ُف ُر َ
دين زينَتَ ُه َّن
دين زينَتَ ُه َّن إ ِالَّ ما َظ َه َر مِنْها َو لْيَ ْض ِرب ْ َن ب ِخُ ُم ِر ِه َّن َعلى ُجيُوبِهِ َّن َو ال يُبْ َ
يُبْ َ
إ ِالَّ لِبُ ُعولَتِهِ َّن أَ ْو آبائِهِ َّن أَ ْو آباءِ ب ُ ُعولَتِهِ َّن أَ ْو أَبْنائِهِ َّن أَ ْو أَبْناءِ ب ُ ُعولَتِهِ َّن أَ ْو إ ِخْ وانِهِ َّن أَ ْو
عين َغيْ ِر أُولِي
بَني إ ِخْ وانِهِ َّن أَ ْو بَني أَخَ واتِهِ َّن أَ ْو نِسائِهِ َّن أَ ْو ما َم َل َك ْ
ت أَيْمان ُ ُه َّن أَ ِو التَّاب ِ َ
َ
الإْ ِ ْرب َ ِة م ِ َن ال ِّرجا ِل أَ ِو ِّ
ذين ل َ ْم يَ ْظ َه ُروا َعلى َع ْو ِ
رات النِّساءِ َو ال يَ ْض ِرب ْ َن بِأ ْر ُجلِهِ َّن
الط ْفلِ ال َّ َ
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فين م ِ ْن زينَتِهِ َّن َو تُوبُوا إِلَى هَّ
الل ِ َجميع ًا أَيُّ َها ال ْ ُمؤْ مِنُونَ ل َ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ِ ُحو ن
لِيُ ْع َل َم ما يُخْ َ
هَّ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
1616الکافي ،جلد  ،5ص  ،559حديث  .14ل َع َن َر ُسول الل ص َر ُجلاً يَنْظ ُر إِلى َف ْر ِج
ا ْم َرأَةٍ لاَ ت َِح ُّل ل َ ُه.
1717الکافي ،جلد  ،5ص  ،559حديث َ .11ما م ِ ْن أَ َح ٍد إِلاَّ  َو ُه َو يُ ِ
يب َح ّظ ًا م ِ َن ال ِّزن َى
ص ُ
َ
َّ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ب.
س َصدَّ َق الف ْر ُج ذلك أ ْم كذ َ
َف ِزن َى ال ْ َعيْنَيْنِ الن ََّظ ُر َو زِن َى ال ْ َف ِم ال ْ ُقبْ َل ُة َو زِن َى الْيَدَ يْنِ اللَّ ْم ُ
ِ
ِ
يس َم ْس ُمو ٌم َو َك ْم
1818الکافي ،جلد  ،5ص  ،559حديث  .12الن ََّظ ُر َس ْه ٌم م ِ ْن س َهامِ إِبْل َ
ت َح ْس َر ًة َطوِي َلةً.
م ِ ْن ن َْظ َرة ٍ أَ ْو َرث َ ْ
ين يَن ُْظ ُرونَ فِي أَ ْدبَارِ الن َِّساءِ أَنْ
1919الکافي ،جلد  ،5ص  ،553حديث  .2أَ َما يَخْ َشى ال َّ ِذ َ
يُبْتَ َل ْوا ب ِ َذل ِ َ
ك فِي ن ِ َسائِهِ ْم.
2020الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين ،فقيه من اليحضره الفقيه ،جلد  ،4ص
 ،14حديث ( 4971حديث مناهي النبي).
ط م ِ َن هَّ
َم ْن َصا َف َح ا ْم َرأَ ًة ت َْح ُر ُم َع َليْ ِه َف َقدْ بَا َء ب ِ َسخَ ٍ
الل ِ َع َّز َو َج َّل َو َمنِ الْتَ َز َم ا ْم َرأَ ًة َح َرام ًا
ِ
ِ
ُقرِنَ فِي ِس ْل ِس َل ٍة م ِ ْن ن َارٍ َم َع َشيْ َطا ٍن َفيُ ْق َذ َفان في النَّار.
َ
ُ
ِ
2121وسائل الشيعة ،جلد  ،20ص  ،198حديث َ .25418و َم ْن َفا َك َه ا ْم َرأةً لاَ يَ ْملك َها َحبَ َس ُه
هَّ
اللُ ب ِ ُك ِّل َكل ِ َم ٍة َكلَّ َم َها فِي الدُّ ن ْيَا أَل ْ َ
ف َعامٍ.
2222الکافي ،جلد  ،5ص  ،533حديث  .2إ ِ َذا ب َ َلغ ِ
ين َفلاَ يَنْبَغِي
َت ال ْ َجارِيَ ُة ال ْ ُح َّر ُة ِس َّ
ت ِسن ِ َ
لَ َ
ك أَنْ تُ َقب ِّ َل َها.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
2323الکافي ،ج  ،5ص  ،534حديث َ .1عنِ ال َم ْرأة ال ُم ْسل َمة يُصيبُ َها البَلاَ ُء في َج َسد َها إ ِ َّما
ال أَ ْر َفقَ بِعِلاَ ِج ِه م ِ َن الن َِّساءِ
اح فِي َم َكا ٍن لاَ يَ ْص ُل ُح الن ََّظ ُر إِلَيْ ِه َو يَ ُكونُ ال ِّر َج ُ
َك ْس ٌر أَ ْو ِج َر ٌ
أَ يَ ْص ُل ُح ل َ ُه أَنْ يَن ُْظ َر إِلَيْ َها َق َ
ت
ت إِلَيْ ِه َفيُ َعال ِ ُج َها إ ِنْ َشا َء ْ
ال إ ِ َذا اضْ ُط َّر ْ
2424وسائل الشيعة ،ج  ،20ص  ،233حديث َ .25515س َألْتُ ُه َعنِ ال َّر ُجلِ يَ ُكونُ بِبَ ْطنِ َف ِخ ِذه ِ
أَ ْو أَلْيَت ِ ِه ال ْ ُج ْر ُح َه ْل يَ ْص ُل ُح ل ِ ْل َم ْرأَة ِ أَنْ تَن ُْظ َر إِلَيْ ِه َو تُدَ ا ِويَ ُه َق َ
س.
ال إ ِ َذا ل َ ْم يَ ُك ْن َع ْو َر ًة َفلاَ ب َ ْأ َ
2525الکافي ،جلد  ،3ص  ،206حديث  .2إ ِ َذا َمات ِ
َت ال ْ َم ْرأَ ُة َو فِي ب َ ْطن ِ َها َولَدٌ يَت ََح َّر ُك َفيُتَخَ َّو ُ
ف
َع َليْ ِه َف ُشقَّ ب َ ْطنُ َها َو أُخْ ر َِج ال ْ َولَدُ َو َق َ
وت َولَدُ َها فِي ب َ ْطن ِ َها َفيُتَخَ َّو ُ
ف َع َليْ َها
ال فِي ال ْ َم ْرأَة ِ يَ ُم ُ
ِّ
ِ
َ
َق َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
س أَنْ يُدْ ِخ َل ال َّر ُج ُل يَدَ ُه َفيُقط َع ُه َو يُخْ ر َِج ُه إذا ل ْم ت َْرفقْ به الن َِّسا ُء.
ال لاَ ب َ ْأ َ
َ
ِ
ُ
ِ
ْ
ْ
2626وسائل الشيعة ،ج  ،20ص  ،233حديث َ .25514عنِ ال َم ْرأة يَكونُ ب ِ َها ال ُج ْر ُح في
َف ِخ ِذ َها أَ ْو ب َ ْطن ِ َها أَ ْو َع ُض ِد َها َه ْل يَ ْص ُل ُح لِل َّر ُجلِ أَنْ يَن ُْظ َر إِلَيْ ِه يُ َعال ِ ُج ُه َق َ
ال لاَ .
َ
الصب ِ ِّي يَ ْح ُج ُم ال ْ َم ْرأَ َة
ينَ 7عنِ َّ
يرال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
2727الکافي ،ج  ،5ص  ،534حديث ُ .1سئ ِ َل أم ِ ُ
َق َ
ال إ ِنْ َكانَ يُ ْح ِس ُن يَ ِ
ص ُ
ف َفلاَ .

2828سوره نساء ،آيه .5
ِ
2929وسائل الشيعه ،جلد  ،9ص ،30باب  3از ابواب ماتجب فيه الزکاة ،حديث .28ب َها
يم ُشئُون ُ ُه ْم َو َم َطالِبُ ُهم.
ت َْستَقِ ُ
3030سوره جمعه ،آيه .10
3131الکافي ،جلد  ،5ص  ،301حديث  .5إ َِّن هَّ
يل َو ال ْ َق َ
ض الْقِ َ
اللَ َع َّز َو َج َّل يُبْغِ ُ
ال َو
إ ِضَ ا َع َة ال ْ َمال.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ين َمالاً م ْن
ب م َن ال ُمؤْ من َ
3232الکافي ،جلد  ،8ص  ،168حديث  .190طوبَى ل َمنِ ا ْكت ََس َ
َغيْ ِر َم ْع ِ
صيَة.

3333براي نمونه بنگريد به :محمد حسن نجفي ،جواهر الکالم ،جلد  .22و شيخ مرتضي
انصاري ،کتاب المکاسب ،چاپ اول ،کنگره دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري،
 1415ه.ق ،.جلد  14و  .15و امام خميني ،المکاسب المحرمة ،چاپ دوم ،تهران،
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1381( ،جلد  1و .)2
هَّ
ِ
َ
3434الکافي ،جلد  ،7ص  ،273حديث  .12و ص  ،274حديث  .5إ َِّن َر ُسول الل6
اس َم ُعوا َما أَ ُق ُ
ين َق َضى َمنَا ِس َك َها فِي َح َّج ِة ال ْ َو َدا ِع َف َق َ
َو َق َ
ول
ف ب ِ ِمنًى ِح َ
ال أَيُّ َها الن ُ
َّاس ْ
ل َ ُك ْم َو ا ْعقِ ُلو ُه َعن ِّي َفإِنِّي لاَ أَ ْدرِي ل َ َعلِّي لاَ أَل ْ َقا ُك ْم فِي َه َذا ال ْ َم ْوق ِ ِ
ف ب َ ْعدَ َعامِنَا َه َذا ث ُ َّم َق َ
ال
الش ْه ُر َق َ
أَيُّ يَ ْومٍ أَ ْع َظ ُم ُح ْر َم ًة َقالُوا َه َذا الْيَ ْو ُم َق َ
ال َف َأيُّ َش ْه ٍر أَ ْع َظ ُم ُح ْر َم ًة َقالُوا َه َذا َّ
ال
ال َفإ َِّن دِ َما َء ُك ْم َو أَ ْم َوال َ ُك ْم َع َليْ ُك ْم َح َرا ٌم َك ُح ْر َمةِ
َف َأيُّ ب َ َل ٍد أَ ْع َظ ُم ُح ْر َم ًة َقالُوا َه َذا الْبَ َلدُ َق َ
َ
َ
َ
يَ ْوم ِ ُك ْم َه َذا فِي َش ْه ِر ُك ْم َه َذا فِي ب َ َل ِد ُك ْم َه َذا إِلَى يَ ْومِ تَ ْل َق ْون َ ُه َفيَ ْسأل ُ ُك ْم َع ْن أ ْع َمال ِ ُك ْم ألاَ 
ْت َقالُوا ن َ َع ْم َق َ
ال اللَّ ُه َّم اشْ َهدْ أَلاَ  َم ْن َكان َْت ِعنْدَ ُه أَ َمان َ ٌة َف ْليُؤَ ِّد َها إِلَى َمنِ ائْتَ َمنَ ُه
َه ْل بَلَّغ ُ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ٍ
ُ
ْ
ِ
ِ
َ
ْ
َع َليْ َها َفإِن َّ ُه لاَ يَحل َد ُم ا ْمرِئ ُم ْسل ٍم َو لاَ  َمال ُه إلاَّ بطيبَة نفسه َو لاَ تَظل ُموا أنف َسك ْم َو لاَ 
ت َْر ِج ُعوا ب َ ْع ِدي ُك َّفاراً.
3535الکافي ،جلد  ،2ص  ،359حديث ُ .2ح ْر َم ُة َمال ِ ِه َك ُح ْر َم ِة َدمِه.
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3636مستدرک الوسائل ،جلد  ،9ص  ،136ابواب احکام العشرة ،باب  ،138حديث .1
3737سوره نساء ،آيه  .29ال ْ ُمؤْ م ِ ُن َح َرا ٌم ُكلُّ ُه ِع ْر ُض ُه َو َمال ُ ُه َو َد ُم ُه.
ت أِ َلبِي َعبْ ِد هَّ
الل ِ 7ال َّر ُج ُل مِنَّا يَ ُكونُ ِعنْدَ ُه
3838الکافي ،جلد  ،5ص  ،95حديث ُ .2ق ْل ُ
ْ
هَّ
َّ
ٍ
ِ
ُ
ي ُء يَتَبَلَّغُ ب ِ ِه َو َع َليْ ِه َديْ ٌن أَ يُ ْطعِ ُم ُه ِعيَال َ ُه َحتَّى يَأت َي الل َع َّز َو َجل ب ِ َميْ َس َرة َفيَ ْق ِ
َّ
ض َي
الش ْ
ِض َع َلى َظ ْه ِره ِ فِي خُ بْ ِ
الصدَ َق َة َق َ
َديْنَ ُه أَ ْو يَ ْستَ ْقر ُ
ث ال َّز َما ِن َو ِشدَّ ة ِ ال ْ َم َكا ِس ِ
ال
ب أَ ْو يَ ْقبَ ُل َّ
ضي ب ِ َما ِعنْدَ ُه َديْنَ ُه َو لاَ يَ ْأ ُك ْل أَ ْم َو َ
يَ ْق ِ
ال الن ِ
َّاس إِلاَّ  َو ِعنْدَ ُه َما يُؤَ دِّي إِلَيْهِ ْم ُح ُقو َق ُه ْم إ َِّن
هَّ
اللَ َع َّز َو َج َّل يَ ُق ُ
ول ال ت َْأ ُك ُلوا أَ ْموال َ ُك ْم بَيْن َُك ْم بِالْبا ِطلِ إِلاَّ أَنْ ت َُكونَ تِجا َر ًة َع ْن تَراضٍ
َ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
َ
ِض َع َلى ظ ْه ِره إِلاَّ  َو عنْدَ ُه َو َفا ٌء َو ل ْو ط َ
مِنْك ْم َو لاَ يَ ْستَ ْقر ْ
اف َع َلى أب ْ َو ِ
اب الن ِ
َّاس َف َردُّو ُه
بِاللُّ ْق َم ِة َو اللُّ ْق َمتَيْنِ َو التَّ ْم َرة ِ َو التَّ ْم َرتَيْن.
3939سوره رعد ،آيه 11
4040سوره احزاب ،آيه .6
4141سوره مائده ،آيه 25
4242سوره توبه ،آيه 111
4343سوره بقره ،آيه 207
4444الکافي ،جلد  ،5ص  ،63باب کراهة التعرض لما اليطيق ،حديث .2
إ َِّن هَّ
اللَ َع َّز َو َج َّل َف َّو َ
ض إِلَى ال ْ ُمؤْ مِنِ أُ ُمو َر ُه ُكلَّ َها َو ل َ ْم يُ َف ِّو ْ
ض إِلَيْ ِه أَنْ يُ ِذ َّل ن َ ْف َس ُه.
4545همان ،حديث  .3إ َِّن هَّ
اللَ تَبَا َر َك َو تَ َعالَى َف َّو َ
يءٍ إِلاَّ إ ِ ْذلاَ َل ن َ ْف ِس ِه.
ض إِلَى ال ْ ُمؤْ مِنِ ُك َّل َش ْ
4646الکافي ،جلد  ،7ص  ،395حديث .5
صي ٍر َع ْن أَبِي َعبْ ِد هَّ
الل َِ 7ق َ
4747همان ،ص  ،320حديث َ .7ع ْن أَبِي ب َ ِ
السنِّ
ال َس َألْتُ ُه َعنِ ِّ
َو ِّ
ال َق َو ٌد َق َ
ش أَ ْو َق َو ٌد َف َق َ
الذ َرا ِع يُ ْك َس َرا ِن َع ْمدا ً أَ ل َ ُه َما أَ ْر ٌ
ت َفإ ِنْ أَضْ َع ُفوا ِّ
الديَ َة
ال ُق ْل ُ
َ
َ
َف َق َ
َ
َ
ِ
ضَ
ِنْ
ال إ أ ْر ْو ُه ب َما شا َء ف ُه َو له.
ال ت َْأذَنُ لِي يَا أَبَا ُم َح َّم ٍد َقالَ
ب بِيَ ِده ِ إِل َ َّي َف َق َ
4848الکافي ،جلد  ،1ص  ،238حديث  .1ضَ َر َ
اك إِن َّ َما أَن َا ل َ َ
ال َف َغ َم َزنِي بِيَ ِده ِ َو َق َ
ْت َق َ
ت فِدَ َ
ال َحتَّى أَ ْر ُ
ش َه َذا.
ت ُجعِ ْل ُ
ُق ْل ُ
اصن َْع َما ِشئ َ
ك َف ْ
4949الکافي ،جلد  ،7ص  ،252حديث .6
َ
َ
ت أِ َلبِي َعبْ ِد هَّ
س
5050الکافي ،جلد  ،5ص  ،462حديث ُ .2ق ْل ُ
الل ِ 7أل ْ َقى ال ْ َم ْرأ َة بِالْفَلاَ ة ِالَّتِي لَيْ َ
ول ل َ َها َه ْل ل َ ِ
ك َز ْو ٌج َفتَ ُق ُ
فِي َها أَ َحدٌ َف َأ ُق ُ
ول لاَ  َف َأتَ َز َّو ُج َها َق َ
ال ن َ َع ْم ِه َي ال ْ ُم َصدَّ َق ُة َع َلى ن َ ْف ِس َها.

5151ر .ک :سيد محمد حسن بجنوردي ،القواعد الفقهيه ،تحقيق :محمد حسين درايتي
و مهدي مهريزي ،چاپ اول ،قم ،الهادي 1377 ،ش ،.جلد  ،3ص  ،45و مال احمد
نراقي ،عوائد االيام ،تحقيق مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي ،چاپ اول ،قم ،دفتر
تبليغات اسالمي ،1375 ،ص 487
5252ر .ک :سيد محمد حسن بجنوردي ،همان ،جلد  ،1ص  .243و سيد مصطفي خميني،
کتاب البيع ،چاپ اول ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1376 ،جلد  ،1ص .53
5353ر .ک :عالمه مجلسي ،بحار االنوار ،جلد  ،2ص  ،272حديث  .7و شيخ طوسي،
کتاب الخالف ،تحقيق :سيد علي خراساني ،سيد جواد شهرستاني و مهدي طه نجف،
چاپ دوم ،دفتر انتشارات اسالمي ،1415 ،جلد  ،3ص 176
5454ر .ک :شيخ انصاري ،المکاسب ،تحقيق :لجنة تحقيق تراث الشيخ االعظم ،قم ،مجمع
الفکر االسالمي ،1378 ،جلد  ،6ص  .216و آقا رضا همداني ،حاشيه المکلسب،
تحقيق :محمد رضا انصاري قمي ،چاپ اول ،قم ،ص  ،483و امام خميني ،کتاب
البيع ،چاپ اول ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،1379 ،جلد  ،4ص237
5555ر .ک :محمد حسين اصفهاني کمپاني ،حاشيه المکاسب ،تحقيق و تصحيح :عباس
محمد آل سباع قطيفي ،چاپ اول ،قم ،محقق 1418 ،ه .ق ،.جلد  ،5ص  ،381و آقا
حسين طباطبائي بروجردي ،تقريرات ثالث ،چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي،
 ،1413ص  ،181و محمد مؤمن قمي ،کلمات سديده ،چاپ اول ،دفتر انتشارات
اسالمي 1415 ،ه .ق ،.ص165
5656ر .ک :حسينعلي منتظري ،دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة االسالمية ،چاپ
دوم ،قم ،مرکز جهاني مطالعات اسالمي 1409 ،ه.ق ،.جلد  2ص .342
5757آنتوني آربالستر ،ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ،ص .146
5858آنتوني آربالستر ،ظهور و سقوط ليبراليسم غرب ،ص .38
5959سوره بقره ،آيه .195
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6060وسائل الشيعة ،ج
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َ
ِ
ضَ
ِ
ال ْ َمر ِ
الص ْومِ.
الص ْو ُم ف ُه َو يَ َس ُع ُه ت َْرك َّ
الص ْومِ قال كل ش ْيء م َن ال َم َرض أ َّر به َّ
ِيض ت َْر ُك َّ

رعايت مسايل شرعي در معاينه و درمان

ت ل َ ُه ل ِ َم َح َّر َم هَّ
اللُ الْخَ ْم َر َو
6161من اليحضره الفقيه ،ج ،3ص  ،345حديث ُ .4215ق ْل ُ
ال إ َِّن هَّ
اللَ تَبَا َر َك َو تَ َعالَى ل َ ْم يُ َح ِّر ْم َذل ِ َ
ك َع َلى ِعبَادِه ِ
ال ْ َميْتَ َة َو الدَّ َم َو ل َ ْح َم ال ْ ِخنْزِي ِر َف َق َ
َ
َو أَ َح َّل ل َ ُه ْم َما َو َرا َء َذل ِ َ
ك م ِ ْن َر ْغبَ ٍة فِي َما أ َح َّل ل َ ُه ْم َو لاَ  ُز ْه ٍد فِي َما َح َّر َم ُه َع َليْهِ ْم َو ل َ ِكنَّ ُه
اح ُه ل َ ُه ْم
َع َّز َو َج َّل خَ َلقَ الْخَ ْلقَ َف َعل ِ َم َما تَ ُقو ُم ب ِ ِه أَبْدَ ان ُ ُه ْم َو َما يُ ْصل ِ ُح ُه ْم َف َأ َحلَّ ُه ل َ ُه ْم َو أَب َ َ
ت ال َّ ِذي لاَ يَ ُقو ُم بَدَ ن ُ ُه إِلاَّ بِهِ
َو َعل ِ َم َما يَ ُض ُّر ُه ْم َفنَ َها ُه ْم َعنْ ُه ث ُ َّم أَ َحلَّ ُه ل ِ ْل ُم ْض َط ِّر فِي ال ْ َوقْ ِ
َف َأ َم َر ُه أَنْ يَن َ
َال مِنْ ُه ب ِ َقدْ رِ الْبُ ْل َغ ِة لاَ  َغيْ ِر َذلِك.
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6262بقره .205
6363وسائل الشيعة ،ج  18ص  ،121حديث َ .23280و ِعلَّ ُة ت َْحرِي ِم ال ِّربَا ل ِ َما ن َ َهى هَّ
اللُ َع َّز
و ج َّل َعنْ ُه و لِما فِي ِه م ِ ْن َفسادِ أْ َ
ال ْم َوال.
َ َ
َ َ
َ
6464الکافي ،ج  ،2ص  ،168حديث َ .1ف ُك ُّل َش ْيءٍ يَ ْع َم ُل ال ْ ُمؤْ م ِ ُن بَيْنَ ُه ْم ل ِ َم َكا ِن التَّقِيَّ ِة م ِ َّما
لاَ يُؤَ دِّي إِلَى ال ْ َف َسادِ فِي ِّ
الدينِ َفإِن َّ ُه َجائ ِ ٌز.

