
 

 

در اصطالح به مجموعه  .بهداشت، به معناى حفظ صحت است
فعاليتها و اقداماتى كه براى بهبود و ارتقاى تندرستى و توانايى يك فرد 

گويند كه شامل همه دانشها و  يا جامعه انجام شود، بهداشت مى

  1.روشهايى است كه به حفظ سالمت فرد و جامعه كمك كند
بهداشت آن،  واهميت آثار داشتدر قرآن كريم  آياتی در مورد به

، بدن،خاک و ساير موار ذكر شده است كه مطالعه آن به خوانند تغذيه
 واگذار می شود.

و اهميت به بهداشت جسم و  مرتب و آراسته بودن از نظر اسالم
. همان گونه كه در آيات و روايات به اين است از اهميت برخوردار روح

 ريد.موی سر را تميز نگه دا مثال مقوله اشاره شده است كه به عنوان
در اين متن كوتاه به شمه ای از نظرات، فتاوا و استفتائات تعدادی 

كه  اكستنشناز علما در بحت كاشت و زينت مو و ناخن، كاشت مژه يا 
ولی در باب غسل و وضو نيز  به خودی خود اشکالی ندارد اين عمل

 خواهد شد.پرداخته مسائلی دارد كه در ادامه به آن  نيز 
آن چه در اين مساله مورد اهتمام می باشد اين است كه در انجام 

غسل و وضو، بايد آب به اعضای بدن تکليف شرعی واجب از قبيل 
برسد و ايجاد مانعی در بدن كه رفع آن مشکل يا غير ممکن است، 
جايز نيست، مگر در صورتی كه ضرورتی آن را اقتضا كند و يا غرض 

2در اين امر وجود داشته باشدعقالئی مشروعی 
  

 نظر مراجع در خصوص کاشت مو
 باشد غسل و وضو در آب رسیدن از مانع اگر ای:آیت اله خامنه

 ندارد. اشکال وگرنه نیست جایز

اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و 

مشقت نداشته باشد، وضو و غسل با وجود چنین مانعى، باطل 

گر درآوردنش ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت است و ا
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باشد، ایجاد چنین مانعى که موجب تبدل وظیفه وضو و غسل به 

  .شود اى مى وضو و غسل جبیره

 جزء و بکارند را مو واقعا که رصورتی د آیت اهلل مکارم شیرازی:

 صورت به مو اگر و ندارد اشکالی هیچ کند نمی رشد و شود بدن

 هم آن نگردد بدن به آب رسیدن از مانع و شدبا مصنوعی

 در فقط است بدن به آب رسیدن مانع اگر ولی ندارد اشکالی

 است. جایز ضرورت مواقع

که مانع رسیدن آب به بدن نباشد، اشکالی ندارد و اگر  درصورتی

مانع باشد، تنها در صورت ضرورت جایز است و در این صورت 

 .حکم جبیره دارد

چنانچه مانع وصول آب به پوست و  همدانی: آیت اهلل نوری

مواضع غسل یا وضو باشد اشکال دارد و برای غسل یا وضو باید 

 .ازاله شود

به دستور جبیره عمل کند. اگر موی چسبیده در موضع تیمم 

 .نباشد، وظیفه او تیمم است

باید قبل از غسل و وضو آن چه را که مانع  آیت اهلل سیستانی:

 .غسل و وضو باشد جدا کرد رسیدن آب به عضو

ها هر چند به نحو جزئی شود جایز  اگر مانع رسیدن آب به مژه

 نیست

 است( پوست)بشره به آب رسیدن مانع که شود داده احتمال اگر

 شود. برطرف باید

چنانچه توسط نامحرم بوده  دارد اشکال آیت اله صافی گلپایگانی:

ن باشد حرام است و یا مانع از رسیدن آب در وضو و غسل به بد

ای  ولی در صورت ارتکاب، باید عالوه بر وضو و غسل جبیره

 .احتیاطاً تیمم بدل از غسل یا وضو نیز بنماید

 

اگر چسب قسمت انتهای مژه را نگیرد و  آیت اهلل هادوی تهرانی:

روی پوست نریزد مانع وضو و غسل نیست که البته فرض نادر 

رت باید برای وضو و غسل یا غیر واقعی است. در غیر این صو

مانع را برطرف کند و اگر امکان برطرف کردن آن وجود ندارد 

 .ویا موجب عسر وحرج می شود باید به وظیفه جبیره عمل کند

 وجوبی احتیاط خالف کاشتن سوال فرض در آیت اله بهجت:

 احتیاط ندارد اگر شود برطرف باید کاشتن صورت در و است

 تیمم. و است رهجبی غسل یا وضو بین جمع

 باید امکان صورت در و دارد اشکال آیت اهلل فاضل لنکرانی:

 و شده انجام جبیره غسل و وضو شود، نمی اگر شود، برطرف

 بکند. هم تیمم احتیاط

اگر برداشتن، مشکل است، روی همان چسب یا بیخ موها مسح 

 کند و احتیاط واجب تیمم هم بکند

 وقت در که باشد طوری مو کاشتن چنانچه آیت اهلل تبریزی:

 ندارد. مانعی برسد صورت و سر پوست به آب وضو

بنا بر احتیاط واجب بین وضو، یا غسل  آیت اهلل وحید خراسانی:

 .ای و تیمم جمع کند؛ ولو در موضع تیمم مانع باشد جبیره

 نظر مراجع در خصوص کاشت مژه

  ای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه

اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و 

مشقت نداشته باشد، وضو و غسل با وجود چنین مانعى باطل 

است و اگر درآوردنش ممکن نباشد و یا همراه با حرج و مشقت 

باشد، ایجاد چنین مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به 
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یر وقت نماز باشد، شود، چنانچه در غ اى مى وضو و غسل جبیره

مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد 

سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و چنانچه نتواند در وقت وضو 

یا غسل آن مانع را برطرف کند و یا بر طرف کردن مانع حرج و 

اى عمل  مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوى جبیره

 .دست مرطوب مانع را مسح نماید کند؛ یعنى با

 حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

در صورتی که مانع رسیدن آب به بدن نباشد اشکالی ندارد و اگر 

مانع باشد تنها در صورت ضرورت جایز است، و در این صورت 

 .حکم جبیره دارد

 :حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی

به نحو جزئی شود جایز ها هر چند  اگر مانع رسیدن آب به مژه

 .نیست

 :حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی

چنانچه مانع وصول آب به پوست و مواضع غسل یا وضو باشد 

 .اشکال دارد و برای غسل یا وضو باید ازاله شود

 : حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

چنانچه توسط نامحرم بوده و یا مانع از رسیدن آب در وضو و 

ه بدن باشد حرام است ولی در صورت ارتکاب، باید عالوه غسل ب

ای احتیاطاً تیمم بدل از غسل یا وضو نیز  بر وضو و غسل جبیره

 .بنماید

 : حضرت آیت اهلل هادوی تهرانی

اگر چسب قسمت انتهای مژه را نگیرد و روی پوست نریزد مانع 

وضو و غسل نیست که البته فرض نادر یا غیر واقعی است. در 

یر این صورت باید برای وضو و غسل مانع را برطرف کند و اگر غ

یا موجب عسر وحرج  امکان برطرف کردن آن وجود ندارد و

 .شود باید به وظیفه جبیره عمل کند می
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