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Abstract 

Introduction: Hifz-Al-Sehhat (to keep healthy) of the body and the sprit is the 

prime article for the man’s felicity. The primary step to understand the pleasure of 

living in this world is to have Hifz-Al-Sehhat. A man with Hifz-Al-Sehhat may enjoy 

out of his worldly contribution.  

Aim: The health is a price. To keep the health of body and the sprit and to protect 

the man’s honor is mandatory for every Muslim. The faithful and the believers of 

Allah are indeed meritorious, comparing the others as far as better existence, health 

and the life style concerns. The prerequisite of worshiping Almighty Allah is to be 

healthy.  Hifz-Al-Sehhat is considered as a religious value for a faithful person.  

Findings: Hifz-Al-Sehhat is antecedent to treatment in Islam. As it has come from 

the religious doctrine, to spend for the treatment is not what prodigality is called. 

The importance of Hifz-Al-Sehhat is such a way that it bears the satisfaction of 

Almighty Allah, exhilaration of the angles and solidity in religion is based upon the 

health of body and the sprit.  

Conclusion: Hifz-Al-Sehhat is religiously mandatory and no one is allowed to 

contravene it. Islam as the most comprehensive and heavenly religion, has proposed 

very deep and precise doctrine for Hifz-Al-Sehhat. This is therefore that the traits of 

Islamic Hifz-Al-Sehhat are illustrious than other health methods. 
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  مقدمه

ای نسل انسان می ضامن بق ،اسالم حفظ الصحه را نیاز مبرم ، الزم و ضروری ، از سوی دیگر

به موضوع حفظ الصحه نگریسته  ،راھکارھای فراوان و بسیار متنوع و با نوآوریاز این رو، . داند

 ٥، زناشویی ٤، خواب ٣و تغذیه ٢اسالم رھنمودھای زیادی در حفظ الصحه.  ١و ارایه نموده است

،  ٨، خانوادگی ٧بیان می دارد و تاکید زیاد بر سالمت روانی ، روحی... و  ٦، محیط زیست

  .اجتماعی دارد که بیانگر جامع نگری اسالم به حفظ الصحه و سالمت می باشد

و بھداشت در زندگی دنیوی و اخروی انسان ، قرآن و سنت در اھمیت و تاثیر حفظ الصحه 

ضرورت رعایت حفظ الصحه و  ٩" هقوا بایدیکم الی التھلکال تل" بر مبنای . توصیه ھای مھم دارد

رعایت حفظ الصحه در مبانی . استنباط کردمی توان بھداشت را در پیشگیری از ھالکت 

تاھی عمدی در حفظ ر صورت کوالمی ، مسولیت ھر فرد مسلمان است و دبھداشت اس

در نظام حفظ سالمت در اسالم ، . ١٠، معصیت الھی و کار نا پسندی صورت گرفته استالصحه

در نعمتھای الھی برای رسیدن به تکامل و خشنودی خداوند ضروری است  ھره مندی انسانب

  .ومراقبت و پیشگیری از آسیب ھا را واجب شمرده است 

ه و سالمتی و ، اصول و قواعد حفظ الصح آن به جھت ھماھنگی ھمه اجزایاسالم ، 

شکل گیری تا رسیدن به  آغازارایه می دھد که از  برای انسان نوینزندگی و سبک رستگاری 

رستاخیز در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی در قالب وظایفی مانند رعایت بھداشت تغذیه ، 

عد اسالمی در بخشی از اصول و قوا. را شامل استسالمت جسمی و روحی وجنسی 

  . ارتباط با حفظ الصحه و بھداشت روان و سالمت فردی و اجتماعی است 

، عالوه بر ضررھای حفظ الصحه بر ھر فرد مسلمان واجب است و کوتاھی در حفظ الصحه

اگر فردی از روی عمد و آگاھی در حفظ . ، سبب عقوبت در جھان جاویدان می گردددنیوی

  . ١١داده است صورت اھی نماید ، کار ناپسندالصحه وحفظ جان مسلمانان کوت

روح اموری است که جمله حفظ الصحه، از ، می شود استنباط کردبانگاھی به احکام اسالم

 ،حفظ جان. یک ارزش دینی به حساب می آید ،زیرا سالمتی. احکام است  تمام حاکم بر

حفظ . د نباششایسته تر بر رعایت حفظ الصحه می  ،اھل ایمان.  ١٢واجب شرعی است

از ھمه  ،مومنان برای زیستن سالم. سالمت ھر فرد ، از جمله واجبات دینی است 

  .سزاوارترند

                                                           
١
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سالمتی کامل و ھمه جانبه ،  ،حفظ الصحه ای  ایده آل و کمال مطلوب است که در آن

 ١.شفابخش ، روبه تزاید و تکامل لحاظ شود ، در نتیجه سبب سالمت دنیا و آخرت فرد گردد

از این رو ، در . در جھت دستیابی به چنین سالمتی ، تالشی ارزشمند در اسالم است  تالش

واجب ،  حالل ، حرام ،(اسالم برای راھیابی به آن ھدف واال ، در قالب احکام تکلیفی 

مفھوم سالمتی در . و توصیه ھاو نظام فکری ارایه گردیده است  رھنمودھا) مستحب و مباح 

  .تری از سالم بودن تن است اسالم ، مفھوم وسیع 

  

  :ھا مواد و روش

  ش حفظ الصحه و بھداشتآموز

د که حضرت امیر علیه حفظ الصحه به قدری در اسالم از اھمیت و جایگاه واالیی قرار دار

به خداوند عرض " عو به کثیراکان ید"که این دعا را زیاد تکرار می کرد  یدعای السالم در

ھا من ودایع عودیعه ترتجی و اول من کرایم اللھم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعھا :کند  می

ه ب ،تا پایان زندگی ، سالمت و کارآیی اعضا و جوارح مرا تضمین کن! (خدایا  "٢نعمک عندی

از امانت  یطوری که نخستین کریمه ای که از من جدا می کنی ، جانم باشد و اولین امانت

  ).گیری ، جان من باشد ھای تو نزد من که بر می

یکی از ارکان مھم موضوع حفظ الصحه که می تواند در جھت تامین سالمت خود و جامعه 

گسترش یابد ، آموزش حفظ الصحه و نھادینه کردن آن در خانواده ھا و جامعه و تک تک افراد 

آگاھی ویژه  ،تر رای افراد و از ھمه مھمآموزش حفظ الصحه و عادت شدن رعایت آن ب. است 

مادران خانه ،نوع نگرش ورفتار مطلوب را در پی خواھد داشت و در بسیاری از موارد ، مانع از 

  .بیماری می گردد

به کار رفته است که می تواند بیانگر " ل ق"بار لفظ  ٢٣٢در برابر "  قالو"بار لفظ ٣٢در قرآن 

بررسی رھنمودھای حفظ الصحه ای قرآن و . خ باشدروشنگری و آموزش و پرسش و پاس

عمق توصیه ھای حفظ  ،ده شودھآموزش آن ، می بایست مورد توجه قرار گیرد ، تا مشا

الصحه قرآن و اصول و مبانی آن که در دوره جاھلیت بیان شده است ، می تواند برای امروز و 

  .تولید علم و نوآوری به بار آورد ،فرداھا در بخش سالمت

جسم ، روان ، فرد ،خانواده ، محیط زیست وتغذیه : ابعاد نظام حفظ الصحه در اسالم ، شامل 

، در بدن انسان در  و عّز خداوند جّل: " حکیم عقیلی در این زمینه می نویسد . می شود... و 

م به کار به طور دائ قوه جاذبه و ماسکه و ھاضمه و دافعه را به ودیعت نھاده و ھمه ،ھر عضوی

عصیان و سرکشی و قصور و فتوری در کار ). مانند مالیکه مدبره عالم کبیر. (خود مشغولند

د خود ندارند ، مادامی که آفتی و مرضی از داخل یا خارج به ایشان نرسیده که ایشان را باز دار

و حاکم بر  ه را حامی وممد آنھا و دافع امراض از داخل آفریدهین، از کار خود و طبیعت مدبره بد

  ٣.آنھا گردانیده

موضوع چیستی حفظ الصحه  –قرآن و روایات  –این پژوھش با مراجعه به منابع معتبر اسالمی 

  .و ویژگی ھا و مبانی آن، صورت گرفته است

  

  :یافته ھا

  عطا کننده حفظ الصحه و چیستی آن 

                                                           
١

 ٢٣صحیفه سجادیه دعای  -
٢
 -٢١٣ج البالغه، خطبه  – ٢٩٧ ، ص٩٢ج  – ٢٣٠و  ٢٢٦، ص ٩١جملسی، حباراالنوار، ج  - 

  ٨٤، ص ١١شرح ج البالغه، ابن ابی احلدید، ج  -٣٣٢ص  ج البالغه، صبحی صاحل،
٣

 ٤٨٩، رویه  ١عقیلی ، خالصه احلکمه ، ج   -
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خداوند نامحدود  علم و قدرت. ھدف اسالم و قرآن، ترسیم زندگی سالم در دنیا و آخرت است

انه لقول « ، ١»ذلک الکتاب الریب فیه « . تمام رھنمودھای اسالم حکیمانه است. می باشد

این یک اصل اسالمی و قرآنی است که خداوند متعال، صحنه ھای  ٢»فصل و ما ھو بالھزل 

غیبه عالم الغیب فال یظھر علی « . ن و پیامبران خویش می گذاردغیب عالم را در اختیار رسوال

بر این پایه است که وقتی قرآن از رخدادھای زندگی  ٣»..اال من ارتضی من رسول ااحد

تلک من « ه را می افزاید که پیامبران و سبک و سیره زندگی آنان گزارش می دھد، این نکت

آنچه بر تو گفتیم از  ٤»الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت و ال قومک من قبل ھذا انباء

، نه تو و نه قومت از آن به تو رساندیم که اگر چنین نبود یبی است که از راه وحیخبرھای غ

  .آگاه نبودید

قرآن، کتاب کامل و محکمی است که به دلیل ھمین استحکام و برھانی بودن و ھماھنگی با 

. فطرت و عقل بشر، ھیچ بطالنی در آن راه ندارد و برای ھمیشه ھدایت گر بشر خواھد بود

  . ٥»ه الباطل من بین یدیه وال من خلفه ال یأتی«

ظھور و  ،بدون مقدمه بیماری و مرض ،مرگغالبًا. ، حیات دایم است عافیت کامل برای انسان

عبارت است از  ،زندگی رت است  از انحراف مزاج ، چنانکهمرگ عبا ،بنابراین. بروز نمی یابد

روی  آنانبدن  میرند ، تا انحرافی درظایر آن می حتی کسانی که به ضربت و ن ،اعتدال مزاج

اکنون باید تامل گردد که . ، مرگ به سراغ آنان نخواھد آمدو تعادل وجود آنان را برھم نزند ندھد

کند؟ عافیت را چه کسی  حفظ میو چه کس و چه چیزی آن را تعادل چگونه ایجاد می شود 

  فرماید؟ ا میحیات و زندگی را کدام نیرویی عط ،به عبارت دیگر. می بخشد

نانکه چ. گرم وسرد، ترو خشک. یعت استمرکب از چھار طب ،مزاج معتقد بودند، پیشینیان

، کم یا ھریک از این چھار خلطاگر . سودا صفرا و خون و بلغم،. خلط استمرکب از چھار  ،بدن

اری ورد و بیمم خواھد خھ نظم مزاج به ،، در نتیجه، طبیعت از اعتدال بیرون می رودزیاد شود

  .به انسان عارض می شود

، می بایست نخست مالحظه گردد که عناصر واقعی ترکیبی برای اینکه تعادل محفوظ بماند

و یا مواد  است ، یا غیر از اینھایا ھمین ھاست که تا کنون کشف شدهبدن و مزاج چیست؟ آ

  . پس باید نگریست که ھرکدام، در چه حد و به چه مقدار الزم است. دیگری عالوه بر آنھاست

اختالف در به ارث رسیدن  ،ھوا، اختالف زمان، سن الف شغل، اختالف مکان و آب وآیا اخت

، معاشرت ھا اخالق، برخوردھا ، اختالف سبک و روش زندگی،و اجداد ءجسمی و روحی از آبا

که مردم  را از ھم ممتاز می کند و به  ھا و تفاوت ھایی آیا این اختالف ھا خصوصیت دیگر، دهو 

رنگ مخصوصی می دھد، در اختالف مقدار مورد احتیاج از عناصر ترکیبی دخالت دارد  ،ھر کس

ھمان را می خواھد که وجود ترکیبی بدن الزم  ،یا نه ؟ آیا تندرستی و نشاط از مواد ذکر شده

یعنی آیا تغذیه ما باید مشتمل بر مواردی باشد که بدن ما از آنھا ترکیب شده است ، یا  ؟دارد

برفرض که بر ھمه آگاه شویم، آیا آگاھی . نه امالح و معدنیاتی که برای انسان الزم است

ست که از ھر چیزی آنھا را تھیه کنیم ، یا الزم است ، بطور مستقیم به سراغ ا ھای ما کافی

  رویم؟بصوص منابع مخ

رابطه ھر بیماری را با علت آن فھمید؟ به گونه ای که ھیچ نقطه تاریکی باقی  آیا می توان

موجب  ،که علت آن را پیدا کردیم و مثال دانستیم که کمبود فالن نوع ویتامین  یماند و درموردن

 ستفھمید؟ بر فرض که دانسته شد، آیا ممکن اآیا می توان مقدار کمبود را  ،شده است

                                                           
١
  ٢: بقره - 

٢
  ١٤: طارق - 

٣
  ٢٧-٦:ص - 

 ٤٩:هود - ٤
٥
  ٤٢: فصلت - 
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تا از راه تغذیه جبران نماییم ، زیرا بدن ما کسری ھای خود را تنھا  ،مقدار مصرف الزم را بدانیم

از راه تغذیه تامین نمی کند ، راھھا و وسایل بسیاری دارد از جمله فعالیت ھایی است که 

ویتامین ث را در بدن  ،خوردن شیر و گندم ،به عنوان مثال. درون خود بدن صورت می گیرد

ی چه مقدار الزم است ، مصرف شود؟ چطور می توان برای جبران این کسر. رسوب می دھد 

که چه مقدارش بر اثر خوردن چه نوع از غذاھا با صدھا عامل دیگر مانند آفتاب و ھوا و  فھمید

که جبران این  شودروحیات و پرخورھا وغیره در بدن رسوب می کند ،تا به مقداری از آن مصرف 

  .ا نیز کرده باشدرسوب ھا ر

، اقرار می شوداست که بشر ھر چه دانا و توانا  یینادانی ھا و ناتوانی ھابخش اندکی از این 

نیست که بشر ھیچ راھی به حل این  مقصود از این گفتار، آن. نمایدمی به جھل و ضعف 

محدود  ، مانند قدرت او مشکالت نمی تواند پیدا کند ، بلکه منظور این است که دانش بشر

  .دست یابد علوم و مجھوالتکند و به ھمه پیدا نمی تواند به ھمه چیز احاطه . است

، اصوال ه دیگر ، نظر آدمی را جلب می کند، صدھا گرگره که به دست انسان باز می شود یک

. یعنی علم برای آن است که بدانیم که نمی دانیم. کلید جھل و نادانی بشر است ،علم

 ،برای آن است که بدانیم ،علم طب. نمی توانیم ، آن است که بفھمیم چنانکه قدرت برای

  .او می تواند نگھداری کند ،تعادل بدن ما را. شفا به دست خداست

. خداوند است که عافیت می بخشد به ھرکس که بخواھد"  ١ءعطی العافیه لمن یشایان اهللا "

ولی . وظایفی مکلف می سازد دانستن مقداری از علم طب که مسیر ماست ، تنھا ما را به

ان اهللا یعطی . " نمی تواند سالمتی و صالح زندگی و دوام حیات ما را برای ما ضمانت کند

 " ٢العافیه و یمنحا ایاه

  

  :یاسالمطب ویژگی حفظ الصحه از منظر 

 .یاد دادن و یاد گرفتن. را به پیروان خود گوشزد کرده انددو مسولیت اساسی  ،اھل بیت پیامبر

، ھمانگونه که افراد غیر عالم را به فراگیری مکلف خداوند: امیر علیه السالم فرمود حضرت 

  ٣.ساخته ، افراد عالم را به آموزش مکلف نموده است 

مومنان به . یک گنجینه ارزشمند و ودیعه الھی به ھمه مردم است  ،حفظ الصحه اسالمی

ایجاد زمینه مناسب برای اجرای آن، آن و آموزش  ،از این رو. تندرستی از ھمه شایسته ترند

  :برخی ویژگی ھای حفظ الصحه اسالمی از قرار زیر است . یک ضرورت است

فراگیری و شمول رھنمودھای اسالم در حفظ الصحه به جھت وحدت آفریننده :  جامعیت_ ١

ھمه نظام ھستی و وحدت قانون گذار ، توجه ھمزمان به دنیا و آخرت است که ھمه 

اسالم با  .ای جسمی ، روحی و اجتماعی و سالمت معنوی را در برگرفته استبسترھ

اعتدال فطری خود، در سبک زندگی و حفظ الصحه  انسان، ھمه جوانبی را که شایسته 

ھمانطور که به تأمین زندگی روحی انسان می پردازد، به . مراعات است، مراعات می کند

  . تأمین زندگی مادی او نیز توجه دارد

دین اسالم، کامل ترین ادیان آسمانی است و سبک زندگی فردی و اجتماعی بشر را به طور 

از این رو، ھر چیز موافق طبع و ساختمان بدن آدمی را برای خوردن و . کند کامل بیان می

اسالم توازن مطلق و تناسب . ٤»کلوا مما رزقکم اهللا حالال طیبا«. آشامیدن جایز شمرده است

                                                           
١

امحدی میاجنی، علی، مکاتیب  –٣٢٧، ص ٦٢مهان، ج – ٣٢٧، ص ٥٩جملسی، حبار االنوار، ج
   ٢٣٣، ص ٥، ج١٣٤٢االئمه، ناشر داراحلدیث، قم، 

٢
 ٣٠٦، چاپ ششم، ص ١٣٨١معراجی، هتران، : طب الرضا، ترمجه امیر صادقی، ناشر. 

٣
حکمت . ما اخذ اهللا علی اهل اجلهل ان یتعلمواحتی اخذ علی اهل العلم ان یعّلموا . 
٤٧٨ 

٤
  ٨٨مائده،   -



٧ 
 

چنان نیست که یکی از نیازمندیھای . سازد نیروھای زندگی بشر برقرار می کامل را میان

بلکه ھر چیز باید به . شود گرفتهفطری بشر فراموش شود و نیرویی از نیروھای آدمی فرو 

  . ١نگرد اسالم به روح و جسم انسان با اعتدال می. اندازه باشد و از جاده اعتدال بیرون نرود

اجتماعی، دنیا و آخرت زندگی ھمه انسان  –بوط به سالمت فردی ھر آنچه مر: کل نگری_ ٢

تمام آداب و سنن و رسوم و . ھا اعم از زن و مرد مربوط است، در اسالم لحاظ شده است

قوانین ملت ھا تا آنجا که خالف شرع نباشد و برای مصلحت و سالمت زندگی آدمی باشد، 

خداوند و عالمت قدرت الھی در زمین، عقل چه اینکه بزرگترین نشانه . الزم االحترام است

قوانین زندگی انسانی که مولود فکر و عقل است، از عالمت ھای  و پس آداب. انسان است

   ٢.خداوند است

ی بشر در ماز جمله علل ناکا. ، عدم کل نگری است ھای پزشکی رایج یکی از کاستی

دف آفرینش انسان و قوانین زندگی و ھدستیابی به سبک زندگی برتر ، ناتوانی او از احاطه به 

با غفلت عبور  ،گاه موضوعی مورد توجه قرار می گیرد و از موضوع دیگر. نظام ھستی است

احکام و رھنمودھای  .در ھم تاثیر و تاثر دارند ھستی در حالی که ھمه اجزای نظام. می شود

  .در ھمین راستا است حالل، حرام، مستحب و مکروه و مباحالب در حفظ الصحه، در ق اسالم

یک واجب شرعی  ،حفظ الصحه در اسالم: آسان بودن و دارا بودن پشتوانه اجرایی_٣

طم و الخدش و جز الشعر لالیجوز ال« به دلیل ،ت که در فقه اسالمی مطرح شده استاس

، قصد قربت و حتی در حفظ الصحه .٣»بالنص و االجماع و لما فیه من السخط لقضاء اهللا عزوجل

حفظ الصحه در اسالم یک عبادت ، از این رو. ، از وظایف فردی ھر مسلمان استاطاعت خدا

، این نوع نگرش به حفظ الصحه بسیار غنی و محکم و پایدار و ایجاد کننده تعھد درونی است

، ضمانت اجرایی است که وجود داردیکی از مزایای منحصر به فردی که تنھا در اسالم  .است

. اجرای قانون تشویق و تنبیه) الف. وانین و مکاتب به سه اصل استوار استبر خالف سایر ق

  نظارت ھمگانی بر یکدیگر در حفظ الصحه) ج. تربیت و ارشاد و تعلیم از کودکی تا پیری) ب

از این رو، . اسالم دینی است که بر اساس فطرت بنا شده است: ھماھنگی با فطرت_ ٤

امام رضا . ، ھماھنگ با فطرت آدمی استاسالم ھمه رھنمودھای. جامع ھمه چیز است

صالح بندگان و  ،وند تبارک و تعالی حالل کرده استھر چه خدا: می فرمایند علیه السالم

 مردم به آن ،به معنی حقیقت کلمه ،اما آنچه را تحریم فرموده. آنان وجود دارد حفظ جان و نیاز

  ٤.ق دھنده به نابودی و مرگ است، سونیاز ندارند و آن چیز تحریم شده، فاسد کننده

، موافق غذاھای حالل. راستای ھماھنگی با فطرت آدمی استھمه حالل ھا و حرام ھا در 

  .ی استطبع آدمی و حرام مخالف فطرت آدم

، تاکید فراوان به نظافت، در آموزه ھای اسالمی: تاکید بر پیشگیری و حفظ الصحه_ ٥
، تنظیم خبائث، دوری از در تغذیه و لذات، پرھیز از نواھی الھی، بھره گیری از طیبات اعتدال

یت دادن به درمان واول ،حتی در درمان. ، به نوعی حفظ الصحه استخواب وجود دارد که ھمه
  .ھای طبیعی شده است و تا حد ممکن ، پرھیز از مصرف گرایی دارد

در سبک علم ، سبب نوآوری و تولید الصحه اسالمیتوجه به حفظ : نو آوری و تولید علم_ ٦
  .زندگی و طب می شود که دنیای مدرن از آن غافل است 

                                                           
١
   ١٧٢، ص ١١العرفان فی تفسیر القرآن، ج انوار  - 

٢
  ١٣٦٠عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، انتشارات صدوق، هتران،  - 

٣
، ص ٢مفاتیح الشرایح، ج – ٢١، ص ١حتریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه، ج  - 

یزدی، سید حممدکاظم، عروه الوثقی، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه  – ١٧٥
جنفی، صاحب جواهر، موسسه دایره املعارف فقه  – ١٣١، ص ٢، ج ١٤١٩مدرسین، قم، 

جملسی دوم، حمدباقر، مرآه العقول فی شرح  – ٣٦٧، ص٤؛ ج٦٢٧ ٢ٌ، قم، ج١٤١٢اسالمی، 
  ١٨١، ص ١٤، ج١٤٠٤ران، اخبار آل الرسول، دار الکتب االسالمیه، هت

٤
 ١٦٦، ص  ٦٥جملسی ، حممد باقر ، حباراالنوار ، ج _
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در راستای حفظ الصحه بھره گرفت و  آن را  اصول فقه می تواناز قوانین و : فقه یپویای_ ٧
، تا ز آموزش ھای بیشتری را کسب نماید، ھر رو، یک مسلمان موظف استکامل بخشیدت

   ١.، زیان کرده است ، ھر روزش برابر باشد، ھرکسکار نباشدزیان 
با پویایی فقه، شریعت . پویایی فقه، عرضی نیست، طولی است. فقاھت تکامل پذیر است

گونه ای دیگر از جمال خویش را می نماید و وحی گوشه ای دیگر از توانایی خویش را در 
فقه و حقوق در . ض جھانیان می گذاردسبک زندگی و اداره زندگی بشر و بھسازی را به معر

مھبط این دو علم، رفتار و سبک زندگی، ارتباط ھای . علوم انسانی، منظورترین دانش ھاست
اسالم در موضوع حفظ الصحه و . فردی و اجتماعی و خانوادگی و سالمت جسم و روح است

، صاحب شیخ طوسی، محقق کرکی بزرگانی مانند مرحوم .بھداشت، مبنا سازی می کند
جواھر، شیخ انصاری، بروجردی، امام خمینی؛ بنیانگذاران پی ریزی مبانی نو در اصول فقه با 

  . آفریدن اصول و قواعد جدید با عرضه روشی نو در اجتھاد بوده اند
  

  :حفظ الصحه اسالمیاھداف 
 الصحه و نظام سالمت، بزرگترین ھدف حفظ رضایت و خشنودی پروردگار عالم: قرب الھی_ ١

ھارت می شود، نیت و ن از حفظ الصحه و سالمت و طوقتی در اسالم سخ. در اسالم است
، فعل اخالقی که ثواب به آن ھر کار خوب. انجام اعمال، به قصد قرب الھی صورت می گیرد

اگر کار خوبی برای خشنودی خدا انجام نشود ، فاقد ارزش اخروی . نیست ،می شود مترتب
، کار خوبی صورت ممکن است. ظ الصحه در کنار ایمان ارزش داردحفمانند  ،عمل صالح. است 

قرب  ،ھدف ھمه عبادت ھا. گیرد ، اما چون برای غیر خدا وریا بوده است ، بی ارزش می گردد
  .، سیر تکاملی و انسان سازی استبه خداست و نتیجه آن

 االرض حالًالکلوا مما فی . "، وابسته به وحی است رھنمودھای اسالمی در حفظ الصحه

اعم از –اسالم ھمه انسانھا را به دقت در غذای خود . ٣" هفلینظر االنسان الی طعام" ٢"طیبا 

فرا می خواند ، تا انسان به دقت ، ھمه چیز را در غذایی که می  –غذای جسم و غذای روح 

  .آنچه می خورد بانیاز بدنش مطابقت دارد ،توجه شود. خورد ، مطالعه کند 

نعمت ھای خداوند برای : استفاده از نعمت ھای الھی در نتیجه حفظ الصحه - ٢

این نعمت ھا در حفظ الصحه و .  ٤" قل من حرم زینه اهللا. " آفریده شده است ،استفاده بندگان

ھای خداوند که حفظ الصحه می از جمله بزرگترین نعمت . آسایش انسان نقش کلیدی دارد

 ٥.این حداقل الزامی است که آدمی در برابر خدا دارد. اشدانسان می بایست شاکر بباشد، 

، در جای خود و به نفع تکامل معنوی و جسمی قرار گیرد ، ھا و نعمت حفظ الصحه اگر نعمت

  .شکر نعمت به جای آورده شده است 

آیا کسی شایسته تر از انسان با ایمان و صالح برای  ٦، انسان کامل است اگر ھدف آفرینش

 از نعمت بسیار ارزنده  ،ن از نعمت ھای خدا وجود دارد؟ انسان مومن شایسته استردبھره ب

نعمتان مجھولتان الصحه و االمان . " بطور کامل بھره مند شود که عافیت است،  ناشناخته و

"٧  

                                                           
١

 ٩٤، ص ١٦وسایل الشیعه، ج . من استوی یوماه فهو مغبون _
٢

 ١٦٩: بقره  -
٣

 ٢٤:عبس  -
٤

 ٣٢:اعراف  -
٥

 ٣٣٠ج االبالغه ص . قل مایلزمکم اهللا ان ال تستعینوا بنعمه علی معاصیه  -
٦

 ١٩٩، ص  ٥٤فالک ، جملسی ، حباراالنوار ، ج  لوالک ملاخلقت اال -
٧

منبع االکرتونیکی، سایت  –١٩٦باقر بیدهندی، ناصر، گنج حکمت، احادیث منظومه ،  -
 ، سلیمانی آشتیانی، مهدی،کتاخبانه دیجیتال، موسسه حتقیقات و نشر معارف اسالمی

، کبیری ٢٥٤ص  ،٢، ج١٣٨٧جمموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی، داراحلدیث، قم، 
، دفرت انتشارات مدنی، سید علیخان، ریاضی، سالکین فی شرح صیغه سید الساجدین

  ٥٩٦، ص ٣، ج ١٤٠٩اسالمی، قم، 



٩ 
 

توجه جدی به حفظ الصحه و تندرستی ، سبب جلب دوستی خدا می : دوستی خدا - ٣

  ١" و یحب المتطھرین ان اهللا یحب التوابین." شود 

رعایت اصول حفظ الصحه و پرھیز از ھر آلودگی جسمی و روحی ، : قیامت رستگاری در - ٤

" تاکید اسالم به . زمینه دست یابی به رستگاری و آسایش را در قیامت فراھم می آورد

 ،روشن می کند که حفظ الصحه و تندرستی و سالمت در اسالم" جنایث"و پرھیز از " طیبات 

  .منحصر به جسم نیست و شامل روح و روان نیز می شود

  

  

  :نتیجه گیری

کوتاھی در حفظ الصحه، ضمن وارد کردن آسیب ھای جسمی و روحی در دنیا که آثار  -

زیرا کوتاھی . بسیار نامطلوبی برای فرد دارد، سبب عقوبت در جھان آخرت خواھد شد

غیر عقالنی بر خود است و آن در حفظ الصحه به صورت عمدی و آگاھانه ایجاد ضرر 

 .حرام می باشد

از جمله اموری که روح حاکم بر ھمه احکام و قوانین اسالمی است، حفظ الصحه می  -

 . زیرا سالمتی یک ارزش دینی به حساب می آید. باشد

آموزش حفظ الصحه در راستای تأمین سالمت خود و جامعه و نھادینه کردن در خانواده  -

 . ستھا، الزم و ضروری ا

برخی از ویژگی ھای حفظ الصحه اسالمی، جامعیت و شمول، کل نگری، داشتن  -

پشتوانه اجرایی، ھماھنگی با فطرت و برخی از اھداف حفظ الصحه در اسالم، قرب 

الھی و ثواب اخروی، استفاده از نعمت ھای الھی، دوستی خدا و رستگاری در قیامت 

  .است
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