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سخن مؤسسه
در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عجّل الّه تعالی فرجه الشریف) مرجع و مسئول تشخیص احکام الهی و
اجتهاد در منابع فقهی (قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) فقهای اسالم و مجتهدان عالی مقام اند و تشخیص
موضوعات احکام ،مسئولیتی است که در برخی موارد به عهده فقیه و در برخی موارد به عهده مکلف

نهاده شده و در مواردی ،این وظیفه بر عهده عرف عام یا عرف خاص است.

آنچه در این میان ،بدون مسئئئول مانده ،تشئئخیص ،تدوین و ت بیت دیدگاه عرف عام و خاص

درباره موضئوعات احکام و مصئادیم موضوعات و اعالع رسانی آن به مراجع فتوایی ،قانون گذاری،
قضایی ،اجرایی و عموم جامعه است که امری بس مهم و خطیر محسوب می شود.

در این میان ،تغییر مدام موضوعات و ابزارهای تشخیص آن ،تبدیل معیارها و موازین قدیم به

معادل های امروزی و شناخت مصادیم جدید احکام ،تغییر فیزیکی پیوسته و دائمی مکان های شرعیِ
دارای حکم خاص ،مانند مسجد الحرام ،مسجد النبی ،حرم ،مذبح ،منا و پدید آمدنِ واحدهای متفاوت
در کشئئئورهئای جهئان و تغییر در ابزارهای زندگی امروز مانند سئئئفر با ابزارهای جدید و بح با

دستگاه های پیشرفته و ..ایجاب می کند که نهادی مطمئن و امین نزد فقهای عظام و عموم امت اسالمی
به رصد موضوعات احکام و نظارت بر موضوعات نو پیدا و موضوعات توسعه یافته و محدود شده یا

احیاناً از دستور خارج شده بپردازند.

مؤسئسئه موضئوع شناسی احکام فقهی بر آن است ،با توکل به خداوند و همکاری حوزویان،

دانشئئگاهیان و همت اصئئناف و گروه های اجتماعی ،در حد توان ،گامی در «تشئئخیص»« ،ثبت» و

«اعالع رسئانی» موضئوعات و مصئادیم فقهی امروز بردارد و تعریفی روشئئن از موازین ،معیارها و
روش های تشخیص موضوعات و مصادیم فقهی آنها در تاریخ اسالم و جهان ارائه کند.

یکی از تکالیفی که بر هر مسلمانی بهصورت کفایی واجب است غسل میت میباشد .از آنجا که

در جامعه اسئئالمی امروزی تعداد مرو و میر از درصئئد بابئی برخوردار اسئئت و غسئئل اموات به
صئورت نیروی انسانی با هزینههای مالی و زمانی بسیاری مواجه میشود و همچنین درصد سرایت

بیماری و ویروسهای خطرناک از جسد میت به انسانها زیاد است دستاندرکاران امر را بر آن داشته
ت ا جایگزین مناسبی انتخاب کنند.از این رو با همکاری دانشگاهها ،دستگاهی مکانیزه برای شستشو و
تغسئیل اموات سئاخته شد ،ولی از نظر اینکه آیا تمام شرائط و احکام شرعی تغسیل در این دستگاه

رعایت میشود یا خیر؟ مؤسسه موضوعشناسی را بر آن داشت که با تحقیقی میدانی به بررسی تغسیل
اموات توسط دستگاه مکانیزه بپردازد که در مرحله اول ،با توصیه ها ،سفارشها و همچنین ارائه نکات
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دقیم عملکرد دستگاه با موازین شرعی منطبم گردد و در مرحله دوم ،به تدوین جزوهای در این رابطه

بپردازد که حاصل آن ،تحقیم حاضر میباشد.

امید اسئئت توفیم الهی ،دسئئت همه ما را بگیرد و علوم وحیانی و علوم تجربی را در خدمت

نجات ،فالح و رفاه امت بزرو اسالمی قرار دهد ،ان شاءالّه.

قم ،مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ،خرداد ماه 8436
رمضان المبارک 8441

چکیده
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چکیده
شستشوی اموات که در فقه اسالمی از آن با عنوان غسل میت یاد میشود در سه مرحله (با آب

مخلوط به سدر ،با آب مخلوط به کافور و با آب خالص) انجام میگیرد که در شریعت اسالم از اعمال

بسیار مهم شمرده می شود تا جائی که مراجع معظم تقلید آن را واجب کفایی دانسته و قصد قربت را
در آن شرط کردهاند ولی بهخاعر حفظ سالمتی غسّالها از بیماریها و امراض مُسری و حفظ کرامت

میت و همچنین صرفهجوئی در آب و زمان ،دستگاهی مکانیزه برای این امر توسط دستاندرکاران امور

آرامستانها ساخته شده است.

برای تطبیم شرائط و احکام شرعی تغسیل با این دستگاه ،کارشناسان فقهی مؤسسه موضوعشناسی

احکام فقهی عی چند مرحله از نحوه کار این دستگاه بازدید کردند و نکاتی را متذکر شدند تا برعرف
و اصالح گردد که در بازدید مرحله آخر  ،این اصالحات مورد تأیید قرار گرفت که شستشو و تغسیل

اموات با این نوع دستگاه با رعایت شرائط شرعی مطابم با موازین شرعی و فتاوای مراجع معظم تقلید
تلقی گردیده است.

کلیدواژه ها :دستگاه مکانیزه ،شستشوی اموات

مقدمه

1

مقدمه
تردیدی نیست که تکنولوژی و پیشرفت باعث تغییر و تحوبت زیادی در موضوعات میشود و
فقه پویای اهلبیت

باید همپا با نیازها و موضوعات نوظهور ،حکم فقهی آن را بیان کند .موضوعات

بسیاری داریم که بهجهت عدم شناخت کامل آنها ،فقها تصریح بهحکم آن ننمودهاند یا بهصورت کلی
با یک نظر احتیاعی آنرا واگذار به شناخت عرف نمودهاند.
باید بپذیریم که اقتضای عبیعی عصر کنونی ،استفاده و بهرهبرداری از تکنولوژی و صنعت در
سرعت و دقت و بهخدمت گرفتن ماشین افزار برای انسان ،تمام بحثهای انجام شده در حوزه
اتوماسیون بعد از در نظر گرفتن اک ر مزایا و معایب این پروسه ،به این ختم میشود که اتوماسیون به
خودی خود امری شایسته و مطلوب و گاهی ضروری میباشد اما این امر خوب و مطلوب ،گاهی با
در نظر گرفتن شرایط ،ممکن است تبعاتی منفی به دنبال داشته باشد که تمامی مزایای آن را تحت الشعاع
خود قرار دهد .از این رو در استفاده از ابزار جدیدی که در عمل مکلف تأثیرگذار است باید دقت کافی
را نمود.
غسل دادن هر مسلمانی بر هر مکلفی واجب کفایی و از ضروریات است و خالفی در آن نیست
چه امامیه باشد یا غیر آن ،حتی بچه سقط شده را اگر چهار ماه داشته باشد واجب است غسل دهند و
حتی قطعه ای از بدن انسان که دارای استخوان است واجب است با سدر و کافور و آب خالص غسل
داده شود .به جز کافر و کسی که در حکم کافر که این حکم را ندارند.
از جمله کمک صنعت و تکنولوژی به انسان ،عرح و اجرای دستگاه مکانیزه شستشوی اموات
است که در نیمه اول سال  8416مطرح و تاکنون جلسات متعدد و بررسیهای فراوانی نسبت بهعملکرد
آن و تطبیم کامل احکام شرعی مربوط بهتغسیل میت با دستگاه صورت گرفته است که بهصورت
مختصر به تشریح سیستم مکانیزه شستشوی اموات به روش غسل ترتیبی در این جزوه میپردازیم.

فصل اول:

کلیات

81

بخش اول :تعاریف

بخش اول :تعاریف
دستگاه مکانیزه :در لغت بهمعنی ماشینی کردن و یا با ابزار و وسائل ماشینی کاری را انجام دادن
است 1 .در اصطالح بهمعنای استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی بهمنظور افزایش کمّ ی و کیفی کار
است .بهعبارتی کلیتر ،استفاده از تکنولوژی روز در امر شستشوی اموات برای افزایش بهرهوری و
رسیدن به توسعه پایدار میباشد.

2

شستشوی اموات :شستشوی اموات یعنی شستن تمام بدن میت که در فقه اسالمی به آن ،غُسل
میگویند.

3

 . 1دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،یل کلمه مکانیزه

2 . http://khublink.ir/cmooqc

 . 3زبیدى ،سید محمد مرتضی حسینی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،161ص141

فصل اول کلیات /بخش دوم :شرائط غسل

88

بخش دوم :شرائط غسل
در شریعت اسالم غسلمیت (شستشوی انسان از دنیا رفته عبم آداب اسالمی) از اعمال بسیار
مهم است تا جایی که مراجع عظام تقلید در رسالههای توضیح المسائل آوردهاند :واجب است میت
مسلمان را پس از پاک کردن و شستن بدن او از آلودگیها و نجاستها به ترتیب سه غسل دهند.
اول :با آب مخلوط به سدر :اندکی سدر در آب غسل ریخته بهحدی که آب مضاف نشود نخست
با آن آب ،سر و گردن و بعد سمت راست و سپس سمت چپ را غسل دهند.
دوم :با آب مخلوط با کافور :اندکی کافور با آب غسل مخلوط میشود بهگونهای که آب مضاف
نشود و بههمان ترتیب غسل داده میشود.
سوم :با آب خالص :با آب خالص برای سومین بار بدن میت غسل داده میشود و غسلهای بدن
میت تمام میشود.
غسل باید با قصد قربت ،یعنی براى خدا انجام داده شود.

بخش سوم :شرائط غسل دهنده

1

2

 .8اسالم :از آنجا که غسل میت عبادت است و در عبادت ،قصد قربت شرط است این شرط در
کافر محقم نمی شود .البته در فقه ،اسالم با اظهار شهادتین و با إقرار زبانی حاصل میشود
گرچه قلباً معتقد نباشد.
 .1ایمان :ایمان در قرآن بهمعنای اعتقاد قلبی و اعتقاد بهتوحید و نبوت و معاد بهکار رفته است و
بهصرف اظهار لسانی محقم شدنی نیست ،چون ایمان امر قلبی است و باید با اعتقاد حاصل
شود.
اما ایمان در روایات ائمه

معنای اخصّی از این دارد و مراد از آن ،اعتقاد به ائمه

آنهاست و شیعه دوازده امامی مراد است.

 . 1یزدى ،سید محمد کاظم عباعبایی ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوى( المح شّهی) ،ج ،1ص46؛

خمینی ،سیدروح اهلل موسوی ،توضیح المسائل (مح شّی) ،ج ،8ص ،486مسأله.551

 . 2یزدى ،سید محمد کاظم عباعبایی ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوى( الم ح شّهی) ،ج ،1ص43 – 14؛
خمینی ،سیدروح اهلل موسوی ،توضیح المسائل (مح شّی) ،ج ،8ص ،481مسأله 555و ص ،483مسأله 553.

و وبیت
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 .4بلوغ :غسل دهنده بنا بر احتیاط واجب باید بالغ باشد .بنابرای ن غسل بچه حتی ممیز هم کفایت
نمیکند.
 .4عقل :کسی که میت را غسل می دهد باید عاقل باشد ،پس از مجنون پذیرفته نیست.
 .5عالم به احکام غسل میت :کسی که میت را غسل میدهد باید با مسائل و احکام غسل آشنایی
داشته باشد.
 .6مماثلت غسل دهنده و میت در کوریت و انوثیت :ادله حرمت نگاه کردن مرد و زن به غیر
محارم دبلت میکند که غسل دادن زن ،مرد را و بالعکس جایز نباشد.

فصل دوم:

مراحل و نحوه عملکرد
دستگاه و انجام غسل در آن
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ترتیب و نحوه اجرای عملیات انتقال ،شستشو ،غسل و خشک کردن بهصورت چند مرحله زیر
انجام میگیرد:
 .8در ابتدا لباسهای میت خارج میشود و ضمن دقت نسبت به پوشش عورتین و حفظ حرمت
میت ،بدن میت به وسیله نوار نقاله وارد دستگاه شستشو دهنده میشود ،دستگاه بهصورت
پوشیده بوده و تمام بدن میت بهراحتی در آن قرار میگیرد.

فصل دوم :مراحل و نحوه عملکرد دستگاه و انجام غسل در آن

85

 .1داخل دستگاه غلتکهایی که با مواد نرمی تعبیه شده در زیر بدن به فاصلههای مناسب (حدود
 5سانتیمتر) تعبیه شده که یک در میان بهباب و پایین حرکت میکنند و روی بدن و همچنین
زیر بدن برسهای مخصوص همراه با آب گرم و مواد شوینده بهوسیله چرخش ،بدن را
شستشو میدهند تا تمامی قسمتهای زیرین و ناپیدای بدن و روی بدن بهصورت کامل شسته
شود.

موضوع شناسی دستگاه مکانیزه تغسیل اموات
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جنس برسها بهنحوی است که ضربهای بهبدن وارد نمیکند و باعث کنده شدن پوست و مو از
بدن نمیشود.
 .4پاشیدن آب ولرم روی بدن میت جهت ایجاد انعطاف پذیری و آماده شدن برای شستشو و
نظافت بدن با مواد شوینده و برعرف کردن همه موانع و آلودگیها بهوسیله آبفشانها
بهصورت اتوماتیک.
 .4شستشوی سطح زیرین بدن میت :برای این منظور سکوی شستشو بهصورت قطعات باریک
عرضی درآمده است که بهترتیب یک قطعه پایین میآید و پس از شستشو بهوسیله فرچهها از
زیر قطعه بعدی پایین میآید و قطعه قبلی بهجای خود برمیگردد و این روند ادامه مییابد.
در این مرحله بخش میانی بدن از زیر با استفاده از یک سیستم خاص بهصورت ویژه شستشو
میشود .استفاده از فرچههای لرزان بهجای برسهای چرخان احتمال کندهشدن موهای بدن
میت و ایجاد آسیب بهپوست را از بین میبرد که از نظر شرعی با اهمیت است.
 .5انجام غسل شرعی که مشابه حالت قبل ولی با مقدار آب بیشتر و زمان عوبنیتر صورت
میگیرد.
بزم به توضیح است غُسل با آب سدر و کافور و آب خالص که در سه مخزن جداگانه قرار

دارند انجام می گیرد .مخازن به آب کُر و آب شهری وصلاند و توسط شیرهای برقی و نازلها ،کنترل

میشوند تا آب مضاف نگردد و به اعالق هم باقی نماند.

فصل دوم :مراحل و نحوه عملکرد دستگاه و انجام غسل در آن
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 .6کنترل نازلها بهگونهای است که میتوان با کنترل آنها ابتدا سر و گردن و سپس عرف راست
و بعد عرف چپ را غسل داد.
 .7برای غسل پشت سر ،توریهائ ی در زیر سر تعبیه شده که آب را بهعور کامل بهپشت و زیر
سر میرساند و از مقابل بر صورت تا گردن با برسها به همراه آب مخلوط بهسدر و بعد آب
مخلوط به کافور و نهایتاً آب خالص بهعور کامل شسته میشود.
 .1نازلهایی برای قسمتهایی که احتمال آب رسیدن کمتر هست مانند کف دستها ،زیربغل ،پهلوها،
بین پاها ،انگشتان و بله گوش تعبیه شده که حتماً به آن قسمتها با فشار کافی آبرسانی شود.

18
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 .3در کنار دستگاه ،کلیدهایی جهت مباشرت بهصورت مرحله به مرحله و جداگانه تعبیه شده
است  .کارکرد این کلیدها به صورت یک بار فشردن و رها کردن نیست ،بلکه به عور مستمر
باید دست غسال بر روی کلید باشد .و یا اینکه به صورت دستگیره ای تعبیه شده (همانگونه
که در پمپ بنزین) است که با رها کردن آن دستگاه خاموش می شود .لذا از ابتدا تا انتهای هر
غسل ،غسال باید کلید را فشرده یا دستگیره را در دست داشته باشد که غسّال محترم در حین
کار ،از ابتداء تا انتها با نگه داشتن دکمه مباشرت در کار داشته باشد و این عمل کامال مستند
و منتسب به فعل مکلف مسلمان خواهد بود.

فصل دوم :مراحل و نحوه عملکرد دستگاه و انجام غسل در آن
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 .81خشک کردن :در این مرحله جریان هوای گرم ،پوست بدن را خشک مینماید.
 .88بعد از اتمام کار ،دَرهای دستگاه باز میشود و میت غسل داده شده بهوسیله سیستم نقاله
عمودی از روی سکو بهروی نقاله منتقل میشود و مراقبت در ستر عورت میت مد نظر است.
 .81بدن میت به وسیله عامل و غسال حنوط می شود و ابتدا پیشانی بعد کف دست ها و سر زانوها
و در پایان سر انگشتان بزرو پا با کافور ساییده حنوط می شود.
 .84پوشاندن کفن :در این مرحله کفن که قبالً روی تخت انتهائی قرار داده شده است بهوسیله
غسال به بدن میت پوشانده میشود.

 .84انتقال میت توسط تخت تابوتی به بیرون بهوسیله نقاله
 .85کلیه مراحل کار دستگاه توسط سیستمهای الکترونیک دقیم از نظر کیفیت و زمان اجرای
مراحل کار توسط یك اپراتور کنترل میشود و در صفحه نمایشگر قابل رؤیت است( .البته از
جنازه فیلمبرداری نمی شود).
 .86ناظر شرعی بر عملیات شستشو هر مرده که تقریباً  11دقیقه عول خواهد کشید و تا  81دقیقه
هم قابل کاهش است نظارت دارد.
بزم به کر است که با انجام تست گرم (انجام غسل یک فرد زنده) سالمت مراحل فوق و نحوه
عملکرد دستگاه امتحان گردید.

20

موضوع شناسی دستگاه مکانیزه تغسیل اموات

همچنین مباشرت در غسل با توجه بهشرایط غسل دهنده از ابتدا تا انتهای غسل رعایت شده و
کامالً منتسب بهغسّ ال است که با قطع و وصل او دستگاه حرکت یا متوقف میشود و مماثلت ،عدم
لمس و نگاه بهعورتین کامالًرعایت میگردد.
جهت حفظ حجاب و حرمت میت ،تمام وجوه دستگاه با دیوارههای نیمه شفاف پوشانده میشود.

فصل سوم:

فواید دستگاه مکانیزه
تغسیل اموات
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 .8کمک بهغسّالهای محترم و محترمه و حفظ سالمتی آنان
 .1تسریع و تسهیل در امر شستشوی اموات بهصورتی که میتوان همزمان دو میت را شستشو
داد و این باعث میشود که تعداد شستشو در ساعت تا دو برابر افزایش یابد .در شرایط معمول
با چنین دستگاهی در یک ساعت میتوان حدود 81میت را با رعایت احکام شرعی غسل داد،
که با افزودن تعداد دستگاهها ،غسل نیز افزایش مییابد.
 .4رفع معضل شستشوی اجساد مبتال به امراض مُسری
 .4صرفه جویی در آب
 .5تسهیل انجام غسل د ر حوادث غیر مترقبه و بحرانی از قبیل زلزله
 .6متحرک بودن دسئتگاه بهاین صئورت که میتوان به صئورت پُرتابل بر روی تریلی و سئئایر
ماشینهای مشابه سوار و به منطقه حادثه دیده منتقل کرد.
 .7کاهش مخاعرات و آلودگیهای بهداشتی
 .1حفظ کرامت میت و جلوگیری از رویت ناخواسته عورت میت یا لمس آن.
 .3با استفاده از این دستگاه ،میت ضربه یا تکان نخواهد خورد و دستگاه بهصورت گردشی جسد
را خواهد شست.
 .81تمام مراحل شستشوی دستی میت مانند شستشو با سدر و کافور توسط این دستگاه انجام
میپذیرد.
یادآوری می شود به جهت عدم اقبال افراد جامعه به امر غسالی میت و کمبود نیروی کارآمد ،گاهی در
برخی مواقع به جهت حوادث ناخواسته یا در کالن شهری م ل تهران ،تغسیل میت به عول می انجامد
(به جهت به نوبت بودن آنها) و این امر خالف استحباب تسریع در تجهیز میت و گاهی معطلی بسیار
زیاد بازماند گان جهت دفن و سایر مراسم مربوط و کارهای ضروری دیگر میگردد.

فصل چهارم:

دیدگاه مراجع معظم تقلید
درباره دستگاه
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جمعی از مراجع عظام تقلید نظر فقهی خود را درباره حکم شرعی «غسل میت با دستگاههای
مکانیزه و بدون دخالت انسان» در قالب جواب استفتا بیان کردهاند.

این استفتائات مربوط به دستگاه مزبور نیست بلکه در سال های قبل و به منظور عراحی آن انجام

شده است.

خامنه ای (دامت برکاته)

آیت لالالعظمی سید علی
سؤال -8 :شستشوی اموات به روش مکانیزه که دغدغههای شرعی در آن رعایت شده باشد چه

حکمی دارد؟ (قبل از شستشوی مکانیزه متوفی وارسی شده و موانعی همچون چسب برعرف میگردد).
توضیح بیشتر آنکه تمامی دغدغههای شرعی مورد رعایت است.

 -1در صورت جواز شستشوی مکانیزه ،آیا می توان متوفی را ارتماسی غسل داد و در این مورد

اتصال به آب کر کفایت است؟
پاسخ :اگر غسلهای سه گانه با شرایط آن – که در رسالههای عملیه ذکر شده است – انجام نگ یرد
صحیح نیست.

فصل چهارم :دیدگاه مراجع معظم تقلید درباره دستگاه
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آیت لالالعظمی سیستانی
سؤال -8 :تغسیل اموات بهنحو مکانیکی که دغدغههای شرعی در آن رعایت شده باشد چه
(دامت برکاته)

حکمی دارد؟

 -1در صورت جواز به این روش ،آیا تغسیل به روش ارتماسی که اتصال به آب کر باشد جائز

است؟
پاسخ -8 :مانعی ندارد.
 -2می توان غسل ترتیبی را با فروبردن اعضاء میّت در آب انجام داد.
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آیت لالالعظمی مکارم شیرازی
سؤال :حکم غسل میّت به وسیله دستگاه چگونه است؟ (دستگاه اتوماتیک)
(دامت برکاته)

چون با توجه بهتراکم جمعیّت ،همه روزه عدۀ ک یری فوت میکنند و با محدودیتی که غسّالخانه

دارد گاهی سبب میشود جنازهها چند روز در نوبت برای غسل نگهداری شوند  .اگر دستگاهی ساخته
شود که خود دستگاه همه کارهای غسل را انجام دهد و یا اینکه با زدن کلید برق برای هر قسمت از

بدن میت ،دستگاه کارها را انجام بدهد ،آیا این نحوه غسل کفایت از غسل میت میکند یا نه؟

پاسخ :در صورتیکه این دستگاهها زیر نظر یک غسّال مسلمان باشد و کلید را بزند و نیت قربت کند
اشکالی ندارد.

فصل چهارم :دیدگاه مراجع معظم تقلید درباره دستگاه
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صافی گلپایگانی (دامت برکاته)

آیت لالالعظمی
سؤال -8 :تغسیل اموات بهنحو مکانیکی که دغدغههای شرعی در آن رعایت شده باشد چه

حکمی دارد؟

 -1در صورت جواز به این روش ،آیا تغسیل به روش ارتماسی که اتصال به آب کر باشد جائز

است؟

پاسخ -7 :در فرض سؤال ،باید هر یک از غسلهای سه گانه میّت بهمباشرت انسان انجام شود و اگر
این وسایل برقی برای باز کردن شیر و امثال آن استفاده شود اشکال ندارد .اما اگر یک کلید خودکار
باشد که مباشرت غسل دهنده در آن نباشد هر چند در یک غسل و یک میت هم باشد غسل صحیح نیست .و
اهلل العالم
 -2غسل میت بنابر احتیاط واجب تا ممکن است باید ترتیبی باشد و ارتماسی صحیح نیست .بله در
غسل ترتیبی فروبردن هر یک از سه قسمت بدن میّت را در آب کثیر اشکالی ندارد .و اهلل العالم
در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب ،کفایت نمیکند.
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آیت لالالعظمی فاضل لنکرانی
سؤال :حکم غسل میّت به وسیله دستگاه چگونه است؟ (دستگاه اتوماتیک)

چون با توجه بهتراکم جمعیّت ،همه روزه عدۀ ک یری فوت میکنند و با محدودیتی که غسّالخانه

دارد گاهی سبب میشود جنازهها چند روز در نوبت برای غسل نگهداری شوند .اگر دستگاهی ساخته
شود که خود دستگاه همه کارهای غسل را انجام دهد و یا اینکه با زدن کلید برق برای هر قسمت از

بدن میت ،دستگاه کارها را انجام بدهد ،آیا این نحوه غسل کفایت از غسل میت میکند یا نه؟
پاسخ :کسی که کلید را میزند اگر شیعه باشد و با قصد قربت کلید را بزند و بدن میت بهترتیب
غسلها و بهشکل صحیح غسل داده شود صحیح است و کفایت میکند.

فصل چهارم :دیدگاه مراجع معظم تقلید درباره دستگاه
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آیت لالالعظمی میرزا جواد تبریزی  :در غسل میت ترتیب بین سر و گردن و جانب راست و چپ

معتبر است و از جهت دیگر بزم است قبل از غسل ،هر عضو آنرا از آب بیرون آورد یا آب را از او
قطع کند تا غسل حدوثی محقم شود و همراه با غسل حدوثی شخص غسل دهنده نیت کند و گرنه

غسل باعل است .و لال العالم.

1

برخی از سایتهای معتبر خبری که بهموضوع دستگاه مکانیزه شستشوی اموات پرداختهاند در

یل بررسی این موضوع از ک ارشناسان مربوعه ،استفتائی از مراجع معظم تقلید همراه با پاسخ آن بیان

کردهاند که در اینجا بهآن اشاره میکنیم.

سؤال :نظر حضرتعالی درباره حکم شرعی «غسل میت با دستگاههای مکانیزه آن هم بدون دخالت

انسان» که در برخی از غسالخانهها رواج یافته است چیست؟

آیت لالالعظمی سید علی خامنه ای(دامت برکاته) :اگر با شرایطی که در رسالههای عملیه کر شده است

انجام شود مانع ندارد.

آیت لالالعظمی سیستانی(دامت برکاته) :اگر با شرائطی که در رساله عملی کر شده باشد اشکال ندارد.

آیت لالالعظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) :د ر صورتی که تمام شرایط شرعیه مراعات شود و دستگاه

به فرمان شخص مسلمانی کار کند مانعی ندارد.

آیت لالالعظمی صافی گلپایگانی(دامت برکاته) :در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب ،کفایت نمیکند.
آیت لالالعظمی علوی گرگانی(دامت برکاته) :اگر نیت و قصد قربت را مسلمان انجام دهد و سوئیچ دستگاه

را مسلمان بزند اشکال ندارد.

آیت لالالعظمی موسووی اردبیلی(دامت برکاته) :اگر بهنحوی باشئد که عرفاً صدق کند که انسان میت را

غسل داده اشکال ندارد.

2

 . 1تبریزی ،جواد بن علی ،استفتاءات جدید ،ج ،1ص48

http://www.shia-news.com/fa/news/29754

2.http://isna.ir/fa/news/9010-17351

http://www.farsnews.com/newstext

فصل پنجم:

صورتجلسات
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بخش اول :صورت جلسه کمیته فقهی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی
کمیته فقهی مؤسسه موضوعشناسی احکام فقهی در مؤرخه  8438/13/86با حضور آقایان حجج
اسالم والمسلمین فالح زاده ،مختاری ،شاکری ،علوی ،موسوی شاهرودی ،رحمانی و آقای محمدهادی
فالح زاده تشکیل گردید و به موضوع دستگاه مکانیزه شستشوی اموات پرداخته شد.
نتایج این صورتجلسه عی نامهای به شماره 4/471/111مؤرخه 8438/81/81از عرف رئیس محترم مؤسسه
موضوعشناسی احکام فقهی حضرت حجت ابسالم و المسلمین محمد حسین فالح زاده(دامظله) به مدیرعامل
محترم سازمان فردوسهای شهرداری مشهد جناب آقای سیدکمال الدین شاهچراغی(زیدعزه) به شرح یل اعالم

گردید:

 .8بهمنظور مباشرت مسئول دستگاه در تمام مراحل غسل ،باید کلیدی تعبیه شود تا در عول انجام کار
توسط ایشان نگه داشته شود و در صورت عدم دخالت مسئول مربوعه ،کار متوقف گردد.

 .1تدبیری اندیشیده شود که زیر بغل میّت و ظواهر ناپیدای بدن میّت بهعور کامل شسته شود.
 .4تدبیری اندیشیده شود که ن اظر محترم ،عورتین میت را نبیند.
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بخش دوم :صورت جلسه مؤرخ  3171/ 1/ 6بهشت رضا
در مؤرخ  8431/4/6حجت ابسالم و المسلمین فالح زاده رئیس محترم مؤسسه موضوعشناسی احکام
فقهی بههمراه جمعی از حجج اسالم و آقایان؛ محمد زراعتی ،سیدقاسم دهقانی ،سید حسن سادات ،سید
محمد صنام ،کشاورز ،غالمحسین ملکوتی ،ترنجیان ،زکریا صادقی و مهدی دانش سخنور بهمحل بهشت
رضا

مشهد عزیمت کرده و از نحوه کار دستگاه شستشو و تغسیل مکانیزه اموات بازدید نمودند که پس

از بحث و تبادل نظر و تذکر نکات بزم ،دستگاه در حال کار را تأیید نمودند که بهلحاظ شرعی مشکلی ندارد.
حجت ابسالم و المسلمین مهدی دانش سخنور نکتهای در یل صورتجلسه قید کردند با این عبارت:
تذکراتی که داده شد برای رفع نقص دستگاه چنانچه رفع شود مشکل شرعی ندارد.

فصل پنجم :صورتجلسات
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بخش سوم :صورت جلسه مؤرخ 3171/ 31/ 1
صورت جلسه بازدید اساتید حوزه علمیه قم و کارشناسان مؤسسه موضوعشناسی احکام فقهی حجج
اسالم و آقایان :امیربهاءالدین عالی ی نژاد ،علی اصغر کاوه ،محسن کاوه ،مظلومی ،ملکوتی ،محمود
گلریز و رضا نجاتپور از دستگاه مکانیزه شستشوی اموات در مؤرخه  8434/81/1در شهر مقدس
مشهد انجام گرفت که نکات یل باید مورد دقت قرار گیرد و اصالح شود:
 . 8مباشرت غسال من البدو الی الختم رعایت شود.
 .1بحث آبرسانی به سر میت و پشت گوشها و بله گوش اصالح شود.
 .4ستر عورت باید بهنحو احسن انجام گیرد.
 .4فیلمبرداری اتوماتیک از اموات مخصوصاً خانمها انجام نگیرد.
 .5آبرسانی به زیر بغل ،کف دستها و بین پاه ا مخصوصاً برای اموات خاص مورد دقت قرار گیرد.
 . 6درخواست مؤسسه موضوعشناسی از پارک علمی فنآوری خراسان رضوی ،ساخت دستگاه یا ماکت
آن برای نمایش در موزه فقه و زندگی.
 . 7فیلم کامل همراه با تست گرم در اسرع وقت به مؤسسه موضوعشناسی ارسال شود.
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فصل پنجم :صورتجلسات
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بخش چهارم :گزارش بازدید مرحله سوم مؤرخه 3171 / 33/ 13
با توجه به اینکه کارشئناسئان فقهی مؤسئسئه موضوعشناسی احکام فقهی عی دو مرحله از دستگ اه
مکانیزه شئستشوی اموات بازدید کردند و نکاتی را به دستاندرکاران این امر جهت اصالح دستگاه

مذکور متذکر شئئدند حجت ابسئئالم و المسئئلمین امیربهاء الدین عالئی نژاد(زیدعزه) به نمایندگی از
مؤسئسئه موضئوعشئناسی احکام فقهی در مرحله سوم ،مؤرخه 8434/8/11از دستگاه مذکور بازدید

کردند و موارد تذکر داده شده توسط کارشناسان فقهی و مصوبات کمیته فقهی این مؤسسه و مواردی
که در بازدیدهای سابم مورد توجه بود ،نظیر مماثلت ،مباشرت ،رسیدن آب بهعور کامل به پشت سر،
رسئاندن آب به زیر بغل ها و بین پاها برای اموات خاص را کامالً مطابم با موازین شرعی و فتاوای

مراجع معظم تقلید دانسته و تمام خواستههای مؤسسه را در مورد دستگاه مذکور مورد مالحظه قرار
دادند که دستگاه مذکور مطابم با فتاوای مراجع معظم تقلید میباشد و استفاده از آن باتوجه به احکام

اموات بالاشکال است.
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جمعب ندی و نتیجه گیری
یکی از تکالیف شرعی در ارتباط با اموات مسلمان غُسل میّت است که بر هر فرد مسلمان بهصورت

کفایی واجب است .این غسل باید با قصد قربت و با ترتیب غسل با آب مخلوط بهسدر ،با آب مخلوط

بهکافور و با آب خالص انجام شود .غسل دهنده باید مسلمان ،مؤمن ،بالغ ،عاقل ،عالم بهاحکام غسل و
مماثل میت در کوریّت و انوثیّت باشد.

دستگاه مکانیزه شستشوی اموات بهخاعر اینکه جایگزین مناسبی برای انسان غسلدهنده است و از

فوائد زیادی برخوردار میباشد با رعایت احکام شرعی غسل در آن ،م ل مباشرت در شستشو و رساندن
آب بهتمام بدن میتواند مجزی باشد.

37

موضوع شناسی دستگاه مکانیزه شستشوی اموات

منابع و مآخذ
 .8تبریزی ،جواد بن علی ،استفتاءات جدید ،دو جلدی ،قم ،چاپ اول ،بینا ،بیتا
 .1خمینی ،سیدروح اهلل موسوی ،توضیح المسائل (مح شّی) ،محقم :سید محمد حسین بنی هاشمی
خمینی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم8414 ،ق
 .4دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران8454 ،ش
 .4واسطی ،زبیدى ،حنفی ،محب الدین ،سید محمد مرتضی حسینی ،تاج العروس من جواهر
القاموس ،محقم و مصحح :علی شیرى  ،ناشر :دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت-
لبنان ،چاپ اول 8484 ،ه ق
 .5یزدى ،سید محمد کاظم عباعبایی ،ال عروة الوثقی فیما تعم به البلوى ( المح شّهی) ،محقم و
مصحح :احمد محسنی سبزوارى ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،قم ،چاپ اول 8483 ،ه ق
6. http://news.mashhad.ir
7. http://isna.ir
8. http://www.shia-news.com
9. http://www.farsnews.com
10. http://khublink.ir

