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 5                          سخن مؤسسه

 سخن مؤسسه
مرجع و مسئول تشخیص احکام الهی و  )عجّل الّه تعالی فرجه الشریف(در عصر غیبت حضرت ولی عصر

اند و تشخیص  مقام مجتهدان عالی)قرآن، سنت، اجماع و عقل( فقهای اسالم و  اجتهاد در منابع فقهی
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.
خاص آنچه در این میان، بدون مسئئئول مانده، تشئئخیص، تدوین و ت بیت دیدگاه عرف عام و 

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

در این میان، تغییر مدام موضوعات و ابزارهای تشخیص آن، تبدیل معیارها و موازین قدیم به 
عیِ های شر و شناخت مصادیم جدید احکام، تغییر فیزیکی پیوسته و دائمی مکان های امروزی معادل

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 

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

 شده بپردازند.  احیاناً از دستور خارج
ند و همکاری حوزویان، شناسی احکام فقهی بر آن است، با توکل به خداو مؤسئسئه موضئوع

و « ثبت»، «تشئئخیص»های اجتماعی، در حد توان، گامی در  دانشئئگاهیان و همت اصئئناف و گروه
موضئوعات و مصئادیم فقهی امروز بردارد و تعریفی روشئئن از موازین، معیارها و « رسئانی اعالع»

 ند.ها در تاریخ اسالم و جهان ارائه کهای تشخیص موضوعات و مصادیم فقهی آن روش
آنجا که  . ازباشدصورت کفایی واجب است غسل میت مییکی از تکالیفی که بر هر مسلمانی به

به  امواتدر جامعه اسئئالمی امروزی تعداد مرو و میر از درصئئد بابئی برخوردار اسئئت و غسئئل 
درصد سرایت همچنین شود و های مالی و زمانی بسیاری مواجه میصئورت نیروی انسانی با هزینه

اندرکاران امر را بر آن داشته دستها زیاد است های خطرناک از جسد میت به انساناری و ویروسبیم
تشو و برای شس ها، دستگاهی مکانیزهبا همکاری دانشگاه ا جایگزین مناسبی انتخاب کنند.از این روت

گاه ین دستتغسیل در اشرعی ولی از نظر اینکه آیا تمام شرائط و احکام  تغسئیل اموات سئاخته شد،
غسیل تبا تحقیقی میدانی به بررسی  شناسی را بر آن داشت کهشود یا خیر؟ مؤسسه موضوعرعایت می

ت ها و همچنین ارائه نکابا توصیه ها، سفارش ،در مرحله اول کهاموات توسط دستگاه مکانیزه بپردازد 
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ه ای در این رابطتدوین جزوهو در مرحله دوم، به دقیم عملکرد دستگاه با موازین شرعی منطبم گردد 
 باشد.بپردازد که حاصل آن، تحقیم حاضر می

امید اسئئت توفیم الهی، دسئئت همه ما را بگیرد و علوم وحیانی و علوم تجربی را در خدمت 
 شاءالّه.  ان ،نجات، فالح و رفاه امت بزرو اسالمی قرار دهد

 

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

  



 
   

 

 7                          یدهچک

 چکیده

در سه مرحله )با آب  شودغسل میت یاد میفقه اسالمی از آن با عنوان  شستشوی اموات که در
گیرد که در شریعت اسالم از اعمال مخلوط به سدر، با آب مخلوط به کافور و با آب خالص( انجام می

شود تا جائی که مراجع معظم تقلید آن را واجب کفایی دانسته و قصد قربت را بسیار مهم شمرده می
ها و امراض مُسری و حفظ کرامت ها از بیماریخاعر حفظ سالمتی غسّالاند ولی بههن شرط کردآدر 

ور اندرکاران امجوئی در آب و زمان، دستگاهی مکانیزه برای این امر توسط دستمیت و همچنین صرفه
 ها ساخته شده است. تانمساآر

ناسی شاین دستگاه، کارشناسان فقهی مؤسسه موضوعبرای تطبیم شرائط و احکام شرعی تغسیل با 
مرحله از نحوه کار این دستگاه بازدید کردند و نکاتی را متذکر شدند تا برعرف  چنداحکام فقهی عی 

، این اصالحات مورد تأیید قرار گرفت که شستشو و تغسیل آخرو اصالح گردد که در بازدید مرحله 
مطابم با موازین شرعی و فتاوای مراجع معظم تقلید اموات با این نوع دستگاه با رعایت شرائط شرعی 

 .تلقی گردیده است
دستگاه مکانیزه، شستشوی امواتها: کلیدواژه



 

 

 1                          مقدمه

 مقدمه
شود و یر و تحوبت زیادی در موضوعات میتردیدی نیست که تکنولوژی و پیشرفت باعث تغی

وضوعات م .حکم فقهی آن را بیان کند ،نیازها و موضوعات نوظهور پا باباید هم  بیتفقه پویای اهل
کلی  صورتهیا ب اندحکم آن ننمودهتصریح به فقها ها،جهت عدم شناخت کامل آنهبسیاری داریم که ب

 اند.را واگذار به شناخت عرف نمودهبا یک نظر احتیاعی آن
عت در برداری از تکنولوژی و صناستفاده و بهرهباید بپذیریم که اقتضای عبیعی عصر کنونی، 

های انجام شده در حوزه خدمت گرفتن ماشین افزار برای انسان، تمام بحثو بهدقت سرعت و 
یون به شود که اتوماساتوماسیون بعد از در نظر گرفتن اک ر مزایا و معایب این پروسه، به این ختم می

باشد اما این امر خوب و مطلوب، گاهی با خودی خود امری شایسته و مطلوب و گاهی ضروری می
عاع دنبال داشته باشد که تمامی مزایای آن را تحت الشبهممکن است تبعاتی منفی  ،ر نظر گرفتن شرایطد

در استفاده از ابزار جدیدی که در عمل مکلف تأثیرگذار است باید دقت کافی  از این روخود قرار دهد. 
 را نمود. 

و خالفی در آن نیست  است غسل دادن هر مسلمانی بر هر مکلفی واجب کفایی و از ضروریات
داشته باشد واجب است غسل دهند و  حتی بچه سقط شده را اگر چهار ماه ،چه امامیه باشد یا غیر آن

آب خالص غسل  و ای از بدن انسان که دارای استخوان است واجب است با سدر و کافورحتی قطعه
 ندارند.به جز کافر و کسی که در حکم کافر که این حکم را  داده شود.

انسان، عرح و اجرای دستگاه مکانیزه شستشوی اموات  از جمله کمک صنعت و تکنولوژی به
رد عملکهای فراوانی نسبت بهمطرح و تاکنون جلسات متعدد و بررسی 8416است که در نیمه اول سال 

رت صواست که به صورت گرفتهتغسیل میت با دستگاه تطبیم کامل احکام شرعی مربوط به آن و
  پردازیم.روش غسل ترتیبی در این جزوه می ح سیستم مکانیزه شستشوی اموات بهتشری مختصر به
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 81                          یفبخش اول: تعار

 بخش اول: تعاریف

 با ابزار و وسائل ماشینی کاری را انجام دادنمعنی ماشینی کردن و یا در لغت بهدستگاه مکانیزه: 
ار ی و کیفی کمنظور افزایش کمّمعنای استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی بهدر اصطالح به 1است.

وری و استفاده از تکنولوژی روز در امر شستشوی اموات برای افزایش بهرهتر، عبارتی کلیاست. به
 2باشد.توسعه پایدار می رسیدن به

شستشوی اموات یعنی شستن تمام بدن میت که در فقه اسالمی به آن، غُسل شستشوی اموات: 
 3گویند.می

 
 
 

  

                                        
امه. دهخدا، علی اکبر،  1 ن غت   ،  یل کلمه مکانیزهل

2   . http://khublink.ir/cmooqc 
عروس . زبیدى، سید محمد مرتضی حسینی، 3 قاموستاج ال  141، ص161، جمن جواهر ال



 
   

 

 88                          بخش دوم: شرائط غسلفصل اول کلیات/ 

 بخش دوم: شرائط غسل
ار از اعمال بسی ی(دنیا رفته عبم آداب اسالم ان ازانس یشستشو)میت در شریعت اسالم غسل

اند: واجب است میت توضیح المسائل آورده یهاکه مراجع عظام تقلید در رساله یمهم است تا جای
 ها به ترتیب سه غسل دهند. ها و نجاستیمسلمان را پس از پاک کردن و شستن بدن او از آلودگ

که آب مضاف نشود نخست  یحدآب غسل ریخته بهسدر در  یاندک :با آب مخلوط به سدر اول:
 سر و گردن و بعد سمت راست و سپس سمت چپ را غسل دهند.  ،با آن آب

 که آب مضاف یاگونهشود بهیکافور با آب غسل مخلوط م یاندک :آب مخلوط با کافوربا  دوم:
 شود. یهمان ترتیب غسل داده مبه و نشود

ن بد یهاشود و غسلیسومین بار بدن میت غسل داده م یبا آب خالص برا :آب خالصبا  سوم:
 .شودیمیت تمام م
 1.باید با قصد قربت، یعنی براى خدا انجام داده شودغسل 

 2دهندهبخش سوم: شرائط غسل
شرط در  در عبادت، قصد قربت شرط است  ایناز آنجا که غسل میت عبادت است و  اسالم: .8

شود شود. البته در فقه، اسالم با اظهار شهادتین و با إقرار زبانی حاصل میکافر محقم نمی
 گرچه قلباً معتقد نباشد.

و  است کار رفتههتوحید و نبوت و معاد بتقاد بهمعنای اعتقاد قلبی و اعایمان در قرآن بهایمان:  .1
ل اعتقاد حاص چون ایمان امر قلبی است و باید با صرف اظهار لسانی محقم شدنی نیست،به

 شود.
و وبیت  اعتقاد به ائمه ،معنای اخصّی از این دارد و مراد از آن اما ایمان در روایات ائمه

  .امامی مراد است دوازدهست و شیعه هاآن

                                        
ه البلوى) المحشّهی(. یزدى، سید محمد کاظم عباعبایی، 1 عم ب فیما ت قی  وث عروة ال  ؛46، ص1ج، ال

)محشّی( موسوی، اهلل سیدروح خمینی، ئل   .551، مسأله486، ص8، جتوضیح المسا
ه البلوى) الم. یزدى، سید محمد کاظم عباعبایی، 2 عم ب فیما ت قی  وث عروة ال  ؛43 – 14، ص1ج، حشّهی(ال

)محشّی( موسوی، اهلل خمینی، سیدروح ئل   553.، مسأله 483و ص 555، مسأله481، ص8، جتوضیح المسا
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فایت ن غسل بچه حتی ممیز هم کبنابرای .احتیاط واجب باید بالغ باشدبلوغ: غسل دهنده بنا بر  .4
 کند.نمی

 پس از مجنون پذیرفته نیست. ،دهد باید عاقل باشدت را غسل می: کسی که میعقل .4
با مسائل و احکام غسل آشنایی دهد باید : کسی که میت را غسل میاحکام غسل میت عالم به .5

 .داشته باشد
ادله حرمت نگاه کردن مرد و زن به غیر  دهنده و میت در  کوریت و انوثیت: مماثلت غسل .6

 غسل دادن زن، مرد را و بالعکس جایز نباشد.کند که محارم دبلت می



 

 

 

 فصل دوم: 

مراحل و نحوه عملکرد 

 آنانجام غسل در  و دستگاه
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صورت چند مرحله زیر ترتیب و نحوه اجرای عملیات انتقال، شستشو، غسل و خشک کردن به

 :گیردانجام می
ت و حفظ حرم شود و ضمن دقت نسبت به پوشش عورتینهای میت خارج میدر ابتدا لباس .8

ورت صهشود، دستگاه بوسیله نوار نقاله وارد دستگاه شستشو دهنده میه، بدن میت بمیت
 گیرد.راحتی در آن قرار میپوشیده بوده و تمام بدن میت به

 

 

 



 
   

 

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

 
 

دود های مناسب )حدر زیر بدن به فاصله که با مواد نرمی تعبیه شده هاییداخل دستگاه غلتک .1
نین کنند و روی بدن و همچباب و پایین حرکت میمتر( تعبیه شده که یک در میان بهسانتی 5

بدن را  ،وسیله چرخشهمواد شوینده بآب گرم و های مخصوص همراه با زیر بدن برس
سته کامل شصورت بهبدن و روی بدن  و ناپیدای های زیرینقسمتدهند تا تمامی شستشو می

 شود.
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پوست و مو از  شدن کند و باعث کندهنمیبدن وارد ای بهنحوی است که ضربهها بهجنس برس
 شود.بدن نمی

 وپذیری و آماده شدن برای شستشو پاشیدن آب ولرم روی بدن میت جهت ایجاد انعطاف  .4
ها فشانوسیله آببه هابا مواد شوینده و برعرف کردن همه موانع و آلودگی نظافت بدن

 .صورت اتوماتیکبه
اریک صورت قطعات بشستشوی سطح زیرین بدن میت: برای این منظور سکوی شستشو به .4

ها از فرچه وسیلهآید و پس از شستشو بهترتیب یک قطعه پایین میعرضی درآمده است که به
ابد. یگردد و این روند ادامه میجای خود برمیآید و قطعه قبلی بهقطعه بعدی پایین می زیر

تشو صورت ویژه شسدر این مرحله بخش میانی بدن از زیر با استفاده از یک سیستم خاص به
ن موهای بدن شدهای چرخان احتمال کندهجای برسهای لرزان بهشود. استفاده از فرچهمی
 برد که از نظر شرعی با اهمیت است. پوست را از بین میت و ایجاد آسیب بهمی

 تر صورتانجام غسل شرعی که مشابه حالت قبل ولی با مقدار آب بیشتر و زمان عوبنی .5
 گیرد.می

که در سه مخزن جداگانه قرار و آب خالص سدر و کافور  با آب غُسلبزم به توضیح است 
ل کنتر ،هاتوسط شیرهای برقی و نازل وند اوصل یآب شهر وآب کُر  مخازن به .انجام می گیرد دارند
  .به اعالق هم باقی نماند و نگرددمضاف آب  شوند تامی
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است سپس عرف رو ها ابتدا سر و گردن توان با کنترل آنای است که میگونهها بهکنترل نازل .6
 و بعد عرف چپ را غسل داد.

و زیر  پشتعور کامل بههی در زیر سر تعبیه شده که آب را بئهاتوری ،ت سرغسل پشبرای   .7
سدر و بعد آب مخلوط به ها به همراه آببر صورت تا گردن با برس مقابلرساند و از سر می

 شود.عور کامل شسته میبهو نهایتاً آب خالص  کافور  مخلوط به
وها، زیربغل، پهل کف دستها، هایی که احتمال آب رسیدن کمتر هست مانندهایی برای قسمتنازل  .1

 انی شود.رسها با فشار کافی آبتعبیه شده که حتماً به آن قسمت و بله گوش انگشتان ،بین پاها
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جداگانه تعبیه شده و  مرحله مرحله به صورتکلیدهایی جهت مباشرت به ،در کنار دستگاه .3
مر بلکه به عور مست نیست، به صورت یک بار فشردن و رها کردن . کارکرد این کلیدهااست

به صورت دستگیره ای تعبیه شده )همانگونه اینکه یا  . وباید دست غسال بر روی کلید باشد
ی هر ا انتهااز ابتدا تلذا  .که با رها کردن آن دستگاه خاموش می شود استکه در پمپ بنزین( 

ین که غسّال محترم در حغسل، غسال باید کلید را فشرده یا دستگیره را در دست داشته باشد 
تند و این عمل کامال مس مباشرت در کار داشته باشد از ابتداء تا انتها با نگه داشتن دکمه کار،

 و منتسب به فعل مکلف مسلمان خواهد بود.
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 نماید.هوای گرم، پوست بدن را خشک میخشک کردن: در این مرحله جریان  .81
سیستم نقاله وسیله بهمیت غسل داده شده  و شوددَرهای دستگاه باز می ،بعد از اتمام کار .88

 شود و مراقبت در ستر عورت میت مد نظر است.روی نقاله منتقل میعمودی از روی سکو به
پیشانی بعد کف دست ها و سر زانوها بدن میت به وسیله عامل و غسال حنوط می شود و ابتدا  .81

 بزرو پا با کافور ساییده حنوط می شود. و در پایان سر انگشتان
یله وسپوشاندن کفن: در این مرحله کفن که قبالً روی تخت انتهائی قرار داده شده است به .84

 شود.به بدن میت پوشانده می غسال
 

 
 

 ه نقالهوسیلانتقال میت توسط تخت تابوتی به بیرون به .84
دقیم از نظر کیفیت و زمان اجرای  های الکترونیککلیه مراحل کار دستگاه توسط سیستم .85

البته از ) شود و در صفحه نمایشگر قابل رؤیت است.کنترل می اپراتور یكمراحل کار توسط 
 جنازه فیلمبرداری نمی شود.(

دقیقه  81و تا  کشید خواهد عول دقیقه 11 تقریباً که مرده هر شستشو عملیات بر یشرع ناظر  .86
  .ددار نظارت هم قابل کاهش است

با انجام تست گرم )انجام غسل یک فرد زنده( سالمت مراحل فوق و نحوه   کر است کهبزم به
 عملکرد دستگاه امتحان گردید. 



 

 

اموات تغسیلموضوع شناسی دستگاه مکانیزه                           20  

و  رعایت شده غسلشرایط غسل دهنده از ابتدا تا انتهای مباشرت در غسل با توجه به همچنین 
دم مماثلت، عو  شوددستگاه حرکت یا متوقف میال است که با قطع و وصل او غسّب بهمنتس کامالً

 گردد.رعایت میکامالًعورتین لمس و نگاه به
  .ودشهای نیمه شفاف پوشانده میجهت حفظ حجاب و حرمت میت، تمام وجوه دستگاه با دیواره

 



 

 

 

 فصل سوم: 

 مکانیزه دستگاه دیواف

 اموات تغسیل 
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 ی آنانهای محترم و محترمه و حفظ سالمتغسّالکمک به  .8
 زمان دو میت را شستشوتوان هممی صورتی کهبه تسریع و تسهیل در امر شستشوی اموات .1

 ساعت تا دو برابر افزایش یابد. در شرایط معمولشود که تعداد شستشو در داد و این باعث می
، را با رعایت احکام شرعی غسل داد میت 81حدودتوان می در یک ساعت با چنین دستگاهی

 یابد.ها، غسل نیز افزایش میکه با افزودن تعداد دستگاه
 امراض مُسری اجساد مبتال به رفع معضل شستشوی  .4
 صرفه جویی در آب  .4
 ر حوادث غیر مترقبه و بحرانی از قبیل زلزله تسهیل انجام غسل د .5
صئورت پُرتابل بر روی تریلی و سئئایر توان بهمیاین صئورت که به متحرک بودن دسئتگاه .6

  منتقل کرد.های مشابه سوار و به منطقه حادثه دیده ماشین
 یبهداشت یهایآلودگ و مخاعرات کاهش .7
 و جلوگیری از رویت ناخواسته عورت میت یا لمس آن. میت کرامت حفظ .1
 جسد یگردش صورتبه دستگاه و خورد نخواهد تکان یا ضربه میت دستگاه، این از استفاده با .3

 .شست خواهد را
 نجاما توسط این دستگاه کافور و سدر با شستشو مانند میت دستی شستشوی مراحل تمام .81

  پذیرد.یم
عدم اقبال افراد جامعه به امر غسالی میت و کمبود نیروی کارآمد، گاهی در یادآوری می شود به جهت 

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 

 گردد.گان جهت دفن و سایر مراسم مربوط و کارهای ضروری دیگر میزیاد بازماند
 



 

 

 

 فصل چهارم: 

دیدگاه مراجع معظم تقلید 

 درباره دستگاه
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های غسل میت با دستگاه»حکم شرعی  دربارهجمعی از مراجع عظام تقلید نظر فقهی خود را 
 ند.اهبیان کرد در قالب جواب استفتا «مکانیزه و بدون دخالت انسان

نجام ا این استفتائات مربوط به دستگاه مزبور نیست بلکه در سال های قبل و به منظور عراحی آن
 شده است.

 )دامت برکاته(ایسید علی خامنه العظمیال ل آیت
های شرعی در آن رعایت شده باشد چه شستشوی اموات به روش مکانیزه که دغدغه -8سؤال: 

گردد.( )قبل از شستشوی مکانیزه متوفی وارسی شده و موانعی همچون چسب برعرف میحکمی دارد؟ 
 های شرعی مورد رعایت است. توضیح بیشتر آنکه تمامی دغدغه

توان متوفی را ارتماسی غسل داد و در این مورد می، آیا شستشوی مکانیزهدر صورت جواز  -1
 ؟اتصال به آب کر کفایت است

یرد انجام نگ –های عملیه ذکر شده است که در رساله –گانه با شرایط آن های سهاگر غسلپاسخ: 

 .صحیح نیست
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 )دامت برکاته(سیستانی العظمیال ل آیت
های شرعی در آن رعایت شده باشد چه نحو مکانیکی که دغدغهتغسیل اموات به -8سؤال: 
 حکمی دارد؟

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

 مانعی ندارد. -8پاسخ: 

 .ضاء میّت در آب انجام دادتوان غسل ترتیبی را با فروبردن اعمی -2
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  )دامت برکاته(مکارم شیرازی العظمیال ل آیت
 وسیله دستگاه چگونه است؟ )دستگاه اتوماتیک(حکم غسل میّت بهسؤال: 

کنند و با محدودیتی که غسّالخانه تراکم جمعیّت، همه روزه عدۀ ک یری فوت میچون با توجه به
. اگر دستگاهی ساخته روز در نوبت برای غسل نگهداری شوند ها چندشود جنازهدارد گاهی سبب می

شود که خود دستگاه همه کارهای غسل را انجام دهد و یا اینکه با زدن کلید برق برای هر قسمت از 
 کند یا نه؟بدن میت، دستگاه کارها را انجام بدهد، آیا این نحوه غسل کفایت از غسل میت می

ها زیر نظر یک غسّال مسلمان باشد و کلید را بزند و نیت قربت کند که این دستگاهدر صورتیپاسخ: 

 اشکالی ندارد.
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 )دامت برکاته(صافی گلپایگانی العظمیال ل آیت
های شرعی در آن رعایت شده باشد چه نحو مکانیکی که دغدغهتغسیل اموات به -8سؤال: 
 حکمی دارد؟

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

مباشرت انسان انجام شود و اگر گانه میّت بههای سهدر فرض سؤال، باید هر یک از غسل -7پاسخ: 

. اما اگر یک کلید خودکار این وسایل برقی برای باز کردن شیر و امثال آن استفاده شود اشکال ندارد

و  .غسل صحیح نیست یک میت هم باشدنباشد هر چند در یک غسل و  دهنده در آنباشد که مباشرت غسل

 اهلل العالم

احتیاط واجب تا ممکن است باید ترتیبی باشد و ارتماسی صحیح نیست. بله در غسل میت بنابر -2

 غسل ترتیبی فروبردن هر یک از سه قسمت بدن میّت را در آب کثیر اشکالی ندارد. و اهلل العالم

 کند.ابر احتیاط واجب، کفایت نمیال بنؤدر فرض س
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 ی فاضل لنکرانیالعظمال ل آیت
 وسیله دستگاه چگونه است؟ )دستگاه اتوماتیک(سؤال: حکم غسل میّت به

کنند و با محدودیتی که غسّالخانه تراکم جمعیّت، همه روزه عدۀ ک یری فوت میچون با توجه به
نوبت برای غسل نگهداری شوند. اگر دستگاهی ساخته ها چند روز در شود جنازهدارد گاهی سبب می

شود که خود دستگاه همه کارهای غسل را انجام دهد و یا اینکه با زدن کلید برق برای هر قسمت از 
 کند یا نه؟بدن میت، دستگاه کارها را انجام بدهد، آیا این نحوه غسل کفایت از غسل میت می

رتیب تقربت کلید را بزند و بدن میت به شیعه باشد و با قصدزند اگر کسی که کلید را میپاسخ: 

 کند.شکل صحیح غسل داده شود صحیح است و کفایت میها و بهغسل
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در غسل میت ترتیب بین سر و گردن و جانب راست و چپ  :ی میرزا جواد تبریزیالعظمال ل آیت
را از آب بیرون آورد یا آب را از او آنمعتبر است و از جهت دیگر بزم است قبل از غسل، هر عضو 

قطع کند تا غسل حدوثی محقم شود و همراه با غسل حدوثی شخص غسل دهنده نیت کند و گرنه 
 1.العالم ال ل غسل باعل است. و 
در  نداموضوع دستگاه مکانیزه شستشوی اموات پرداختههای معتبر خبری که بهبرخی از سایت

بیان ن همراه با پاسخ آارشناسان مربوعه، استفتائی از مراجع معظم تقلید  یل بررسی این موضوع از ک
 کنیم.می آن اشارهبهکه در اینجا  انددهکر

های مکانیزه آن هم بدون دخالت غسل میت با دستگاه»ال: نظر حضرتعالی درباره حکم شرعی ؤس
 ها رواج یافته است چیست؟خانهکه در برخی از غسال« انسان

های عملیه  کر شده است : اگر با شرایطی که در رساله)دامت برکاته(سید علی خامنه ای العظمیال ل آیت
 انجام شود مانع ندارد.

 که در رساله عملی  کر شده باشد اشکال ندارد. ی: اگر با شرائط)دامت برکاته(سیستانی العظمیال ل آیت
ر صورتی که تمام شرایط شرعیه مراعات شود و دستگاه د :)دامت برکاته(مکارم شیرازی العظمیال ل آیت

  به فرمان شخص مسلمانی کار کند مانعی ندارد.
  کند.ال بنابر احتیاط واجب، کفایت نمیؤدر فرض س :)دامت برکاته(صافی گلپایگانی العظمیال ل آیت
چ دستگاه یئسواگر نیت و قصد قربت را مسلمان انجام دهد و  :)دامت برکاته(علوی گرگانی العظمیال ل آیت

 اشکال ندارد. بزندرا مسلمان 
 صدق کند که انسان میت را نحوی باشئد که عرفاًاگر به :)دامت برکاته(موسووی اردبیلی العظمیال ل آیت

 2غسل داده اشکال ندارد.

                                        
اءات جدید. تبریزی، جواد بن علی،  1 فت  48، ص1، جاست

2.http://isna.ir/fa/news/9010-17351 http://www.shia-news.com/fa/news/29754  
http://www.farsnews.com/newstext 

http://isna.ir/fa/news/9010-17351/
http://isna.ir/fa/news/9010-17351/
http://www.shia-news.com/fa/news/29754%20/


 

 

 

 فصل پنجم: 

 اتجلسصورت
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 شناسی احکام فقهیجلسه کمیته فقهی مؤسسه موضوعبخش اول: صورت
حجج با حضور آقایان  86/13/8438شناسی احکام فقهی در مؤرخه کمیته فقهی مؤسسه موضوع

هادی مختاری، شاکری، علوی، موسوی شاهرودی، رحمانی و آقای محمد فالح زاده،اسالم والمسلمین 
 موضوع دستگاه مکانیزه شستشوی اموات پرداخته شد. فالح زاده تشکیل گردید و به

محترم مؤسسه از عرف رئیس  81/81/8438مؤرخه 111/471/4به شماره ایجلسه عی نامهنتایج این صورت
به مدیرعامل  )دام ظله(فالح زادهحسین حمد محجت ابسالم و المسلمین حضرت شناسی احکام فقهی موضوع

به شرح  یل اعالم  )زیدعزه(های شهرداری مشهد جناب آقای سیدکمال الدین شاهچراغیمحترم سازمان فردوس
 گردید:
باید کلیدی تعبیه شود تا در عول انجام کار منظور مباشرت مسئول دستگاه در تمام مراحل غسل، به .8

 توسط ایشان نگه داشته شود و در صورت عدم دخالت مسئول  مربوعه، کار متوقف گردد.
 عور کامل شسته شود.تدبیری اندیشیده شود که زیر بغل میّت و ظواهر ناپیدای بدن میّت به .1
 اظر محترم، عورتین میت را نبیند.تدبیری اندیشیده شود که ن .4
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بهشت رضا 6/1/3171مؤرخ جلسه بخش دوم: صورت

شناسی احکام حجت ابسالم و المسلمین فالح زاده رئیس محترم مؤسسه موضوع 6/4/8431در مؤرخ 
؛ محمد زراعتی، سیدقاسم دهقانی، سید حسن سادات، سید حجج اسالم و آقایانهمراه جمعی از فقهی به

 محل بهشتنش سخنور بهزکریا صادقی و مهدی دا ترنجیان، ملکوتی،غالمحسین محمد صنام، کشاورز، 
پس  هنمودند کو از نحوه کار دستگاه شستشو و تغسیل مکانیزه اموات بازدید  عزیمت کردهمشهد  رضا

 ندارد. لحاظ شرعی مشکلیتأیید نمودند که به را دستگاه در حال کار ،از بحث و تبادل نظر و  تذکر نکات بزم
: با این عبارتجلسه قید کردند ای در  یل صورتسالم و المسلمین مهدی دانش سخنور نکتهحجت اب

 تذکراتی که داده شد برای رفع نقص دستگاه چنانچه رفع شود مشکل شرعی ندارد.

 



   

 

 44         جلساتصورت :فصل پنجم

 1/31/3171جلسه مؤرخ صورتبخش سوم: 

جج حشناسی احکام فقهی جلسه بازدید اساتید حوزه علمیه قم و کارشناسان مؤسسه موضوعصورت
مظلومی، ملکوتی، محمود ی نژاد، علی اصغر کاوه، محسن کاوه، یعالامیربهاءالدین آقایان: اسالم و 

در شهر مقدس  1/81/8434از دستگاه مکانیزه شستشوی اموات در مؤرخه  پورگلریز و رضا نجات
 د:باید مورد دقت قرار گیرد و اصالح شونکات  یل  کهمشهد انجام گرفت 

 .  مباشرت غسال من البدو الی الختم رعایت شود.8
 ها و بله گوش اصالح شود.رسانی به سر میت و پشت گوش. بحث آب1
 نحو احسن انجام گیرد.. ستر عورت باید به4
 ها انجام نگیرد.از اموات مخصوصاً خانمبرداری اتوماتیک . فیلم4
 ا مخصوصاً برای اموات خاص مورد دقت قرار گیرد.ها و بین پاهرسانی به زیر بغل، کف دست. آب5
آوری خراسان رضوی، ساخت دستگاه یا ماکت شناسی از پارک علمی فن. درخواست مؤسسه موضوع6

 آن برای نمایش در موزه فقه و زندگی.
 شناسی ارسال شود.. فیلم کامل همراه با تست گرم در اسرع وقت به مؤسسه موضوع7
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 45         جلساتصورت :فصل پنجم

 13/33/3171گزارش بازدید مرحله سوم مؤرخه بخش چهارم: 
اه دستگشناسی احکام فقهی عی دو مرحله از کارشئناسئان فقهی مؤسئسئه موضوعبا توجه به اینکه 

 اندرکاران این امر جهت اصالح دستگاهبازدید کردند و نکاتی را به دستمکانیزه شئستشوی اموات 
به نمایندگی از  )زیدعزه(اء الدین عالئی نژادحجت ابسئئالم و المسئئلمین امیربه متذکر شئئدند مذکور

از دستگاه مذکور بازدید  11/8/8434مؤرخه ،شئناسی احکام فقهی در مرحله سوممؤسئسئه موضئوع
مواردی  و این مؤسسه و مصوبات کمیته فقهی کارشناسان فقهیموارد تذکر داده شده توسط  وکردند 

ر، عور کامل به پشت سمماثلت، مباشرت، رسیدن آب بهظیر مورد توجه بود، ن سابمکه در بازدیدهای 
ها و بین پاها برای اموات خاص را کامالً مطابم با موازین شرعی و فتاوای رسئاندن آب به زیر بغل

قرار مالحظه  مورد مذکور های مؤسسه را در مورد دستگاهو تمام خواسته تقلید دانستهمراجع معظم 
کام و استفاده از آن باتوجه به اح باشدمی ا فتاوای مراجع معظم تقلیدمطابم ب ذکوردستگاه م کهدادند 

 اموات بالاشکال است.
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 گیریندی و نتیجهبجمع

ورت صکه بر هر فرد مسلمان به میّت است یکی از تکالیف شرعی در ارتباط با اموات مسلمان غُسل
ب مخلوط سدر، با آآب مخلوط بهبا قصد قربت و با ترتیب غسل با  کفایی واجب است. این غسل باید

 سل وغاحکام دهنده باید مسلمان، مؤمن، بالغ، عاقل، عالم بهد. غسلانجام شو با آب خالصکافور و به
 مماثل میت در  کوریّت و انوثیّت باشد.

ت و از سدهنده اه جایگزین مناسبی برای انسان غسلخاعر اینکمکانیزه شستشوی اموات بهدستگاه 
ساندن ر ل مباشرت در شستشو وم  ،باشد با رعایت احکام شرعی غسل در آنزیادی برخوردار میفوائد 
 تواند مجزی باشد.تمام بدن میآب به
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ی( موسوی، اهلل سیدروح خمینی، .1 ، محقم: سید محمد حسین بنی هاشمی توضیح المسائل )محشّ
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