 ‐ 69840ﻧﻬﺪاری از ﺳ و ﻟﻤﺲ و ﺑﻮﺳﯿﺪن آن
ﺳﻮال

ﻧﻬﺪاری از ﺳ ﺟﺰو ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﺧﺎﻧﻪ ﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را
ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺑﺪارد ،ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ]ﻟﻤﺲ ﺳ [ﭘﺎک ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﺎک ﯾﺎ ﮔﻞ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮدش ﻧﯿﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ راه دﯾﺮی ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻮد وﺟﻮد دارد؟ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳ ﺧﻮد را ﺑﺮای دوﯾﺪن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺑﺮد و آن را دﺳﺖ
ﻣزﻧﺪ و ﻣﺑﻮﺳﺪ...

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺷﺮع ﻣﻄﻬﺮ ﻧﻬﺪاری از ﺳ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪه و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ
ﻗﯿﺮاط ﯾﺎ دو ﻗﯿﺮاط از اﺟﺮ وی ﮐﻢ ﻣﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺳ ﺷﺎر ﯾﺎ ﺳ ﻧﻬﺒﺎن ﮔﻠﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳ ﺟﺰ ﺳ ﮔﻠﻪ ﯾﺎ ﺳ ﺷﺎر ﻧﻪ ﺑﺪارد ﻫﺮ
روز ﺑﻪ اﻧﺪازهی دو ﻗﯿﺮاز از ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﺶ ﮐﻢ ﻣﺷﻮد ﺑﺨﺎری ) (۵۱۶۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۵۷۴
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﻬﺪاری ﺳ ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
اﻣﺎم ﻧﻮوی رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﻬﺪاری ﺳ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ راه .راﺟﺢ ﺟﺎﯾﺰ
ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺘ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ : ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن .ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ
).(۲۳۶ /۱۰
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ وﺳﻂ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺳ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺪاری ﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺣﺮام
اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ روز ﯾ ﻗﯿﺮاط ﯾﺎ دو ﻗﺒﺮاط از ﭘﺎداش ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن ﺳ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و ﮐﺴ دور و ﺑﺮ آﻧﺎن زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﺮد ﻧﻬﺪاری از ﺳ ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ از
ﺧﺎﻧﻪ و اﻫﻞ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮوریﺗﺮ از ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮔﻠﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۲۴۶ /۴
درﺑﺎرهی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ دو رواﯾﺖ ﯾ ﻗﯿﺮاط و دو ﻗﯿﺮاط اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻘ ﻫﺴﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﯿﻨ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻟﻒ :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ درﺑﺎرهی دو ﻧﻮع از ﺳﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻮذیﺗﺮ از دﯾﺮی اﺳﺖ.
ب :و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :دو ﻗﯿﺮاط در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،و ﯾ ﻗﯿﺮاط در دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا.
ج :و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﯾﻦ دو ﻗﻮل در دو زﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه .ﯾﻌﻨ اول ﯾ ﻗﯿﺮاط ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺎه آن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ...ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎری ).(۱۵۸ /۱۲
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ :ﻧﻬﺪاری از ﺳ ﺟﺰو ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ذات ﺳ ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ در
آب دﻫﺎن ﺳ اﺳﺖ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳ دﺳﺖ زده ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺎ
آب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳ از ﻇﺮﻓ آب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از ﻇﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آب آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺎ
آب و ﺑﺎر ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﺳ اﺳﺖ ،ﺷﺴﺘﻦ آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد] :روش[ ﭘﺎﮐ ﻇﺮف ﯾ از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺳ در آن دﻫﻦ
زد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺸﻮد؛ ﮐﻪ ﺑﺎر اول آن ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۹
و در رواﯾﺘ دﯾﺮ از ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺳ در ﻇﺮف ]ﺷﻤﺎ[ دﻫﺎن زد آن را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎر ﺳﻮم در ﺧﺎک
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی ﺳ ﺳﻪ ﻗﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ:
ﯾ آﻧﻪ :ﺳ ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﺣﺘ آب دﻫﻦ آن .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟ اﺳﺖ.
دوم آﻧﻪ :ﺳ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،ﺣﺘ ﻣﻮی آن .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ و ﯾ از رواﯾﺎت از اﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻮم آﻧﻪ :ﻣﻮی ﺳ ﭘﺎک اﺳﺖ و آب دﻫﺎﻧﺶ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺣﻤﺪ در ﯾ از رواﯾﺎت اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﺳﻮم ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮال اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮی ﺳ ﺑﻪ ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﺮﺳﺪ ،آن را ﻧﺠﺲ ﻧﻤﮐﻨﺪ« .ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻔﺘﺎوی ).(۵۳۰ /۲۱
و در ﺟﺎی دﯾﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»زﯾﺮا اﺻﻞ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﭘﺎک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻗَﺪْ ﻓَﺼﻞ ﻟَﻢ ﻣﺎ ﺣﺮم ﻋﻠَﻴﻢ اﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﱡﺮِرﺗُﻢ اﻟَﻴﻪ] اﻧﻌﺎم) [۱۱۹ /ﺑﺎ اﯾﻨﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﻣﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪهاﯾﺪ( و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻟﻴﻀﻞ ﻗَﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪَ اذْ ﻫﺪَاﻫﻢ ﺣﺘﱠ ﻳﺒﻴِﻦ ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ
ﻳﺘﱠﻘُﻮنَ ]ﺗﻮﺑﻪ) [۱۱۵ /اﻟﻪ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺲ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ را ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﭘﺮوا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( .ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ] :روش[ ﭘﺎﮐ ﻇﺮف ﯾ از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺳ
در آن دﻫﻦ زد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺸﻮد؛ ﮐﻪ ﺑﺎر اول آن ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﺮ :اﮔﺮ ﺳ در ﻇﺮف ﺷﻤﺎ
دﻫﻦ زد ...در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ از دﻫﻦ زدن ﺳ آﻣﺪه ﻧﻪ دﯾﺮ اﺟﺰای آن و ﻧﺠﺲ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪی ﺳ از روی
ﻗﯿﺎس ﺑﻮده ]ﻧﻪ ﻧﺺ[...
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ اﺟﺎزه داده ﺑﺮای ﺷﺎر و ﮔﻠﻪ و ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد ،و ﻧﻬﺪاری ﺳ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺷﻮد ﮐﻤ از رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮی ﺳ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺎﻃﺮ و اﻻغ و دﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣرﺳﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻧﺠﺲ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻮی ﺳ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘ و ﺣﺮﺟ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ از اﻣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی
) ۶۱۷ /۲۱و .(۶۱۹
اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﺳ دﺳﺖ زده آن را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر آن ﺑﺎ
ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺳ دﺳﺖ زد ،اﮔﺮ دﺳﺘﺶ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺶ ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس رای ﺑﺴﯿﺎری
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از ﻋﻠﻤﺎ دﺳﺘﺶ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎرش ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ )/۱۱
.(۲۴۶
ﺳﻮم:
اﻣﺎ روش ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﻤﺎره ) (41090و ) (46314ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾ ﺑﺎرش ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎک ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن
واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺟﺎی آن را ﻧﻤﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎک ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺑﻮن
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﭼﻬﺎرم:
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎرهی ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺷﻮد و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن از ﻇﺮف آن ﭘﯿﺶ از ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺶ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ اﻧﺴﺎن
ﻣﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎﺳﺘﺮﻻ ﮐﻪ ﯾ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺮوﺑ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺮوب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ در دﺳﺘﺎه ﺗﻨﻔﺴ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،اﯾﻦ ﻣﯿﺮوب ﻫﺠﻮﻣ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺷﻮد.
از دﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی آﺑ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎرﭼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺸﺎی داﺧﻠ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎن آن ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و رﯾﻪﻫﺎو ﺳﭙﺲ ﺧﻼ ﺷﻤ و دﯾﺮ اﻋﻀﺎ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮐﺮم ﻧﻮاری ﺷﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﯾﻨﻮس ﮐﺮاﻧﯿﻠﻮﺳﯿﺲ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﮐﺮم ﮐﻮﭼ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ  ۲ﺗﺎ ۹
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارد و از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ و ﯾ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮ آن ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺪه دارد.
اﯾﻦ ﮐﺮمﻫﺎ در ﺷﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﻬﺎﯾ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﺳ و ﮔﺮﺑﻪ و روﺑﺎه و ﮔﺮگ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮﺳﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮف ﺳ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب أﻣﺮاض اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ اﻟﺘ ﺗﺼﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎن )ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠ (ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﻋﻠ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺴﻨﺎﻓ.
ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﻠﺐ آﻧﻪ :ﻧﻬﺪاری از ﺳ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺎر ﯾﺎ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮔﻠﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻬﺪاری از ﺳ ﺑﺮای

5/4

ﻧﻬﺒﺎﻧ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ روشﻫﺎی دﯾﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﮐﻔﺎر ﺑﺎ ﺳ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﺑﺮود و دﻫﻦ ﺳ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﺒﻮﺳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریّﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﺎک ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ
را ﻧﻤداﻧﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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