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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فصل اول: طهارت و نجاست
ار و تمام کسانی که به نحوی با درمان سر در شریعت مقدس اسالم بعضی امور نجس شمرده شده اند که پزشک و یا پرست

و کار دارند با برخی از این موارد به نحو تخصصی تر ابتال دارند )مثل خون، الکل، مردار، ادرار و مدفوع و ... که ما قصد 
 داریم در این مجال به برخی از سواالتی که در این زمینه از مراجع عظام تقلید پرسیده شده است اشاره کنیم:

 خون
 

در بین نجاساتی که در نوشته جات دینی بدان اشاره شده و احکامش مطرح است شاید بشود گفت که خون از بین آنها در 
 مسائل درمانی مورد ابتالترین موضوع در طهارت و نجاست است.

هست که  مخفی نماند که اینطور نیست که خون به تمام اقسامش نجس باشد بلکه در شریعت، اقسام و مواردی از خون
شرعا پاک اند و یا محکوم به طهارت هستند که یک پزشک و یا پرستار با توجه به مشغولیتی که دارد الزم است احکام آن 

 0 را ببیند. )در پاورقی به طور اجمالی به برخی از این احکام کلی اجماال اشاره شده است(

 های خونیحکم فرآورده
 آیند، پاک هستند؟دست مىز تصفیه و تجزیۀ خون در آزمایشگاه به ، مثل پالسما که ا2فرآورده های خونی 

 1که دیگر صدق خون نکنند. )حضرت امام)ره((هاى خونی است، نجس هستند؛ مگر درصورتىفرآورده -

خون و فرآورده های آن تا زمانی که استحاله نشده است نجس محسوب می شود، و اما استفاده های پزشکی مثل  -
 0ال ندارد. )امام خامنه ای(تزریق آنها اشک

                                                           
زند( نجس، و خون حیوانی که خون جهنده ندارد باشد )با بریدن رگ، خون با جهش و فشار بیرون می. خون انسان و هر حیوانی که دارای خون جهنده می 1

 پاک است.

 ماند، از خون نجس استثناء شده و پاک است. از تذکیه و خروج آن در حدّ معمول، در بدن حیوان حالل گوشت میخونی که پس 
یابد، در مانده فرقی بین انواع تذکیه از ذبح، نحر و شکار نیست؛ لیکن طهارت خون جنینی که تذکیه آن به تذکیه مادرش تحقّق میدر پاک بودن خونِ باقی

 کال واقع شده است.آراء فقها محل اش
 در طهارت خون باقی مانده در بدن حیوان حرام گوشت پس از تذکیه آن، اختالف است.

 اند. ای که به علقه تبدیل شده )خون بسته شده( اختالفی است. بسیاری آن را نجس دانسته همچنین طهارت نطفه
 اختالفی است. طهارت خون طحال و نیز خون موجود در تخم مرغ یا تخم سایر پرندگان،

 کند. شود نجس است و شیر را نجس میالبته خونی که گاه در شیر یافت می
 شود. انتقال خون نجس، مانند خون انسان یا حیوان به بدن حیوانی که خونش پاک است، مانند پشه موجب پاک شدن آن می

مانند خون مار و تمساح که جهنده بودنش معلوم نیست یا  -شکوک استمایعی که خون بودن آن مشکوک، و یا خون بودنش معلوم، لیکن نجس بودن آن م
بنابر تصریح جمعی از فقها محکوم به طهارت است. در  -خون موجود در لباس که معلوم نیست خون پشه است یا خون بدن و دیگر مصادیق شک در موضوع

 نجاست، اختالف است. مجرای اصل طهارت است یا اصل -مانند خون علقه -اینکه موارد شک در حکم

خونی از سرم )که عنصری مصنوعی است و به عنوان جایگزین خون استفاده  ٔ  تواند گلبول قرمز، پالسما یا پالکت باشد.البته فراوردهخونی می ٔ  . فراورده 2
 شوند.شود( متفاوت بوده و به عنوان معادل یکدیگر استفاده نمیمی

 ؛ 111، سؤال 0ج اهلل موسوی خمینی، استفتائات،. روح1
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 1با باقی ماندن صدق خون بر آن محکوم به نجاست است و اگر صدق خون نکند پاک است. )آیت اهلل سیستانی( -

 1ها حکم خون را دارند؛ پس نجس هستند. )آیت اهلل مکارم شیرازی(تمام آن -

 

 حکم خون مُرده ی زیر ناخن یا زیر پوست
 ا زیر پوست پاک است؟آیا خون مُرده ی زیر ناخن ی 

خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می میرد اگر زمان زیادی بگذرد که دیگر به آن اطالق خون  -
که خون جزء ظاهر بدن اما اگر عرفاً به آن خون بگویند و ناخن یا پوست نیز سوراخ شده باشد، طورى نشود پاک است

 0امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( حساب شود، نجس است. )حضرت امام،

کسی که یقین دارد که زیر پوستش با وارد شدن ضربه ای خون جمع شده است و شک در استحاله آن دارد محکوم  نکته:

 1به نجاست است ولی اگر از ابتدا شک در خون بودن آن داشته باشد نسبت به مشکوک اصالة الطهاره جاری می شود.

 م نجاست عفونتحک

آیا عفونتی که از کیست خارج می شود نجس است؟ و همچنین اگر کسی دملی در بدن داشته باشد و آن دمل دهان  

 باز کند آیا نجس است؟

اگر این موارد مذکور مخلوط به نجاست دیگری مثل خون نباشد، پاک هستند ولی در صورتی که خونی باشد نجس  -
 1ه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(است. )حضرت امام، امام خامن

 اصابت داخلی سوزن سرنگ با خون بدن
شود ولی به علت اینکه خون به رود و به خون آغشته میگیری سوزن سرنگ به داخل رگ فرو میگاهی در عمل خون 

ری شود آیا سوزن گیشود که از محل دیگری مبادرت به خونیابد یا کافی نیست الزم میداخل سرنگ جریان نمی

 شود؟نجس می

در صورتى که ظاهر آن سوزن بعد از بیرون آمدن از رگ، آلوده به خون نباشد پاک است. )حضرت امام ره، امام   -
 0خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                                                                                                                                                           
 .0111/11/11تاریخ استفتاء:     111111. شماره استفتاء:  1

 .1. سایت آیت اهلل سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، استحاله، س 2

 .101. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکى، سؤال  3

تاریخ استفتاء:     100110شماره استفتاء: 000ل جامع، م . توضیح المسائ010، مسئلة 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی 4
0111/11/01 

 .01تحریر الوسیله، بحث نجاسات، م  5

تاریخ استفتاء:     111111، فصل فی النجاسات، اقتباس من مورد الثالث. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء: 0، العروة الوثقى، جیزدی سیدمحمدکاظم طباطبایی. 1
0111/11/01 
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 خون خشک شده روی زخم

 تماس با خون خشک شده روی زخم چه حکمی دارد؟

روی زخم است که موقع بهبودی می بندد پاک است ولی خونی که روی بدن خشک شده در صورتی که منظور سله  -
 1است نجس است و در صورت سرایت نجس می کند. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(

و  هرگاه استحاله گردد و از حالت خون بیرون آمده، و با شستن زایل نمی شود، ظاهر آن با آب کشیدن پاک می شود -
به همان حالت غسل و وضو می گیرد. اما اگر واقعاً خون است و با شستشو از بین مى رود نجس است. )آیت اهلل 

 1مکارم(

 

 حکم زردابه ی محل زخم
 زردابه ای که پس از طهارت و برطرف کردن خون، محل زخم را فرا می گیرد چه حکمی دارد؟ 

پدید می آید در صورتی که معلوم نباشد با خون مخلوط است یا نه،  زردآبه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن -
 0پاک می باشد. و تشخیص اینگونه امور به عهده شخص مکلف است. )مراجع تقلید(

 

 ترشحات دهان بیمار در دندانپزشکی
 حکم طهارت و نجاست ترشحات از دهان بیمار حین دندانپزشکی به لباس و بدن دندانپزشک چیست؟ 

ر ترشحات خون نباشد و یا اینکه شک در وجود خون در ترشحات دارد پاک است و حتی اگر این ترشحات خون اگر د -
 0دارد ولی به حدی کم است که با آب دهان مستهلک شده است محکوم به طهارت است. )مراجع عظام تقلید(

                                                                                                                                                                                           
 01و فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، م 01،01و مورد الخامس من اانجاسات، مسائل  0، فصل فی النجاسات، مورد االول و الثانی، م0. العروة الوثقى، ج 1

و توضیح المسائل جدید مکارم،  101،101،010، مسائل  0و مورد العاشر من المطهرات و توضیح المسائل مراجع ، ج 01و فصل فی المطهرات، مورد االول، م
 010، سایت رهبری، احکام پزشکی، س10، س1واستفتائات جدید )مکارم(، ج 011م

 .011، س010احکام پزشکی، ص 01/ سایت آیت اهلل مکارم، 0111/10تاریخ استفتاء:     111010. شماره استفتاء: 01. عروه الوثقی، مستحبات وضو م  1

 :. سایت آیت اهلل مکارم 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111011 
؛ امام خامنه ای سایت ادمین، شماره 010، مسئلة 0؛ توضیح المسائل مراجع، ج01، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروة الوثقى، ج 4

 .001آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسأله  ،0111/11/11تاریخ استفتاء:     111111استفتاء: 
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خم محل ترمیم اصابت کرده سوال: ممکن است اینطور اشکال شود که داخل دهان خیس است و آب دهان به خون ز

است و آب دهان متنجس است، پس ترشحات داخل دهانی که قسمتی از داخل آن دهان زخم است با تماس به 

 خون زخم دهان نجس شده است؟

در پاسخ باید گفت که اکثر مراجع تقلید فتوا داده اند که بزاق دهان به صرف برخورد به خون داخل دهان نجس نمی  -
 1صابت مسریه بعد از بیرون آمدن از دهان صورت گیرد. )مراجع عظام تقلید(شود مگر این ا

 حکم طهارت و نجاست تجهیزیات دندانپزشکی

حکم نجاست و طهارت دستگاه ساکشن دندانپزشکی و سایر وسایل دندانپزشکی با توجه به برخورد این ابزار به  

 خون داخل دهان چیست؟

ر داخل دهان اصابت مسریه داشته است یا نه، شرعا پاک است، ولی اگر مثال در صورتی که شک داریم که با خون د -
 1پزشکی یقین دارد که وسیله اش داخل دهان بیمار آلوده به خون شد، به فتوا و یا احتیاط نجس است.

 

 الکل
 باشد، الکل گویند. ( متصل به کربن یک آلکیل داشته OH-شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل ) در علم

طور کلی، زمانی که نام الکل به تنهایی  ُول( میگیرند مانند متانول، بوتانول، اتانول ولی به_بیشتر خانواده های الکل پسوند )
 ل است.رود، معموالً منظور اتانوبه کار می

                                                                                                                                                                                           
هاشمی خمینی، توضیح المسائل ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، فصل فی النجاسات، مورد الثانی عشر، مسئلة 0

 ؛011و010،مسئلة 0مراجع، ج

 01و فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، م 01،01و مورد الخامس من اانجاسات، مسائل  0و الثانی، م ، فصل فی النجاسات، مورد االول0. العروة الوثقى، ج 1
و توضیح المسائل وحید، مسائل  101،101،010، مسائل  0و مورد العاشر من المطهرات و توضیح المسائل مراجع ، ج 01و فصل فی المطهرات، مورد االول، م

 .011. توضیح المسائل جدید آیت اهلل مکارم م110م و وسیله النجاه بجت،  111،111،011

و  01و01و مورد الخامس من النجاسات، مسئلة  0، فصل فی النجاسات، مورد االول و الثانی، مسئلة 0یزدی، العروة الوثقى، ج . سیدمحمدکاظم طباطبایی 1
 و مورد العاشر من المطهرات؛ 01سئلة و فصل فی المطهرات، مورد االول، م 01فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، مسئلة 

که چیز پاک مربوط به خارج بدن و چیز نجس مربوط به داخل بدن باشد و برخورد با نجاست در باطن غیرِمحض است؛ مثل برخورد خون لثه با درصورتی
 دندان مصنوعی در دهان:

 حضرت امام )ره( وآیت اهلل مکارم شیرازی( شود و باید آن را آب بکشند )حضرت. بنابر احتیاط واجب، چیز پاک نجس می0
 شود و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد. ) آیت اهلل سیستانی(شدن عین نجاست، پاک میشود؛ ولی با برطرف. چیز پاک نجس می1
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 1موضوع شناسی الکل طبی )اتانول(
)الکل اتیلیک( است و این همان الکلی است که زکریای  1به گفته متخصصین فن، الکل مورد استفاده در طب همان اتانول

 .رازی آن را کشف کرده است

ـ درجه ذوب 001در  آید و تقریبادرجه سانتیگراد به جوش می 1/11بی رنگ، با بوئی ویژه که در  اتانول، مایعی است

 شود.می
ای ضدعفونی ها و مراکز درمانی به عنوان مادهدر ساخت برخی داروها جایگاه بخصوصی دارد و در بیمارستان این الکل

های پزشکی و اندام شناسی )آناتومی( جهت نگهداری اعضای بدن، کاربرد شود، همچنین در آزمایشگاهاستفاده می کننده
 ای دارد.گسترده

 رود و مصارف صنعتی آن نیز زیاد است.اتانول، در صنایع شیمیایی نیز به کار می
هم ماده  1۵الکل متیلیک و  1۵الکل صنعتی نیز همان الکل اتیلیک است. با این فرق که برای کارهای صنعتی، در حدود 

افزایند، تا قابل آشامیدن نباشد و لیک میای شیمیایی بدبو، مانند متانل و یک ماده رنگی بنفش، مانند پیریدین، به الکل اتی
 به آسانی از الکل طبی، شناخته شود.. افزودنیهای متیلیک، متانول و پیریدین، بسیار سمّی هستند.

ها و مواد سمّی موجود در آن، به هیچ وجه قابل پس اصل الکل صنعتی نیز همان الکل اتیلیک است که به علّت ناخالصی
 شرب نیست.
که الکل صنعتی، با الکل طبی فرق ماهیتی ندارد، بنابر این از حکم یکسانی برخوردارند و با روشن شدن به این پس با توجه

 حکم الکل طبی، حکم الکل صنعتی نیز روشن خواهد شد.
سیستم ای در تر شناخته شدههای کمای است که در اثر دگرگونیبه آثار سمّی الکل فرایند پیچیده 1اعتیاد پیدا کردن بدن
تواند به آرامش این الکل می گذارد.آید. مصرف حاد الکل بر روی سلسله اعصاب مرکزی اثر فراوان میاعصاب به وجود می

آشفتگی در داوری، رفتارهای غیر  بینجامد و نگرانی و دلهره را به ظاهر برطرف کند و سبب آشفتگی در سخن گفتن،

 0. گردد. ness) (Drunkenارادی، به دیگر سخن، حالت مستی 

 

 دلیل مست کنندگی الکل

تر دهند و چون دمای جوش الکل پایینالکل تخمیری، همان جوهر اصلی شراب است. بدین صورت که شراب را حرارت می
آید و آن گاه بخار به دست آمده را سرد کرده و قطره شود و به صورت گاز در میاز دمای جوش آب است، زودتر بخار می

 گردد. گیرند. بدین ترتیب، الکل از شراب جدا میایه میقطره آب م
ای قوی است که مصرف کم آن برای مردمان عادی، که معتاد به نوشیدن خمر نیستند، پیامدهای این ماده، مست کننده
ست که برای شود و همانند پیامدهایی اآورد که از آن به عنوان پیامدهای مسموم شدگی نام برده میخطرناکی را به بار می

 آید. کنند، به وجود میکسانی که در نوشیدن خمر، زیاده روی می

                                                           
 .01، شماره«احکام الکل». مجله فقه دفتر تبلیغات اسالمی قم، برگرفته از مقاله  1

2   . CH1CH1OH 
شود، حجم شود. پس از نوشیدن، این مایع خیلی زود در بدن پخش میطور کامل از دستگاه گوارش جذب میبه دانیم اتانول به سرعت و. خوب است ب 1

 شود.مانده آن از راه ریه و ادرار خارج میشود و باقیاز الکل مصرف شده در کبد اکسیده می 11۵/. لیتر بر کیلوگرم است. بیش از 1توزیع آن در بدن 

 .010، ص0، محمد هادی خورگامی، شیمی آلی، ج11، ص0، بهرام نصر اصفهانی، کپکها و مخمّرها، ج010، ص0. فارماکولوژی پایه و بالینی، ج 4
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، که ممکن است برابر شدت و ضعف مستی؛  بعضی از های مغزیمستی عبارت است از تخدیر نسبی، یا کامل کانونزیرا، 
 قسمتهای مغز را و در صورت استفاده بسیار زیاد آن، تمام مغز را تخدیر کند. 

گردد، همان گونه که نوشیدن زیاد الکل طبی خالص و غلیظ، به سبب پرمایگی آن، سبب تخدیر کامل میلذا خوردن 
های الکلی و عرق، موجب مستی کامل و حالت اغماء یا مرگ خواهد شد. از این روی، متخصصان علم پزشکی نوشابه

 تی زمان نوشیدن دارد. معتقدند: سمّی بودن این ماده، بستگی به مقدار نوشیدن و شخص نوشنده و ح
 0افزون بر این، دلیل اصلی حرمت این مایع، همان وجود ماده اصلی إسکار )الکل( در آن است.

 الکل و استعماالت پزشکی

 حال نوبت آن رسیده است که به طور ویژه وجود الکل را در استعماالت پزشکی بررسی کنیم:
های اخیر، متانول یا برابر دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان، در سال الکل در صنعت داروسازی کاربرد فراوان دارد. گرچه

های دارویی، به جای استفاده از تر شربتهای نوع دوم و سوم و یا گلیسیرین، جایگزین اتانول شده است و در بیشالکل
، تئوفیلین 1الگزیر دیفن هیدرامین مثل 1های اِلِگزیرشود، اما هنوز در شربتهای جانشین استفاده میاتانول، از حل کننده

ها و شود و در تهیه روکش قرصالکل استفاده می 1، استامینوفن )پاراستامول( و دی سیکلومین 1، فنوباربیتال0جی()تئوکال
شود. اکنون بحث این است: آیا این داروها پاک هستند یا نجس، حرام هستند و یا ها نیز بعضا از الکل استفاده میکپسول

 الل؟ح

 حکم طهارت و نجاست الکل
کردنِ دست و  استفاده از الکل سفید )اتانول( در امور پزشکى و درمان توسط پزشک یا تیم پزشکى براى ضد عفونى 

لوازم پزشکى، مثل دماسنج و غیر آن، جایز است؟ آیا نماز خواندن با لباسى که یک یا چند قطره از این الکل بر آن 

 1است؟ریخته شده است، جایز 

                                                           
 .011، ص0. صبور اردوبادی، بررسی فراورده های الکل از نظر فقه اسالمی، ج 1
د که در این فرآورده ها الکل سبب حل شدن موادی می شود که در آب نامحلول یا کم . الگزیرها محلولهای خوراکی و شیرین شده هیدروالکلی می باشن 2

مالً محکم بسته شود محلول است. میزان الکل الگزیرها بسته به نوع ماده موثره متفاوت است. به علت وجود الکل در فرآورده، باید دَرِ ظرفِ حاوی فرآورده کا
زیرها در مقایسه با شربت ها دارای شیرینی و چگالی کمتری هستند. مانند الگزیر دیفین هیدرامین و فرآورده باید دور از حرارت باشد. الگ

(Diphenhydramine.) 
عالمتی رینیت آلرژیک، رینیت وازوموتور، کهیر، سرفه، تهوع)آبریزش بینی( و استفراغ ناشی از مسافرت یا حرکت، به عنوان یک . دیفن هیدرامین در درمان3

 رود.های اکستراپیرامیدال به کار میمالیم، مسکن آرام و درمان عالمتی پارکینسون و واکنش آورخواب

رود. اصوالً تئوفیلین با شل کردن عضالت . تئوفیلین نوعی گشادکننده مجاری هوایی است و در درمان بیماران مبتال به آسم، آمفیزم و برونشیت بکار می 4
 شود.کند و موجب بهتر شدن تنفس در موارد انسداد برگشت پذیر مجاری تنفسی میا، عبور هوا را آسان میجدار مجاری تنفسی و بازکردن آنه

( اشکال دارویی آن قطره، قرص، شربت و شیاف است. استامینوفن دارویی مسکن Paracetamol( یا پاراستامول )Acetaminophen. به انگلیسی:  5
 گیرد.تفاده قرار میبُر است که بطور گسترده مورد اسمسکن و تب

شود.در برخی از موارد برای ای و درد شکمی )کولیک( نوزادان و همچنین دردهای دوران قاعدگی مصرف می. دی سیکلومین برای تسکین دردهای روده 6
 سرطان روده تجویز میگردد. درمان کمکی در اسهال و سندرم روده تحریک پذیر.

احکام  0111/11/01تاریخ استفتاء:     111111؛ سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء: 001و000از مسئلة  ، اقتباس0. توضیح المسائل مراجع، ج1
 سایت آیت اهلل سیستانی: 011پزشکی سایت معظم له، سؤال 

https://www.sistani.org/persian/qa/1799/ 

https://www.sistani.org/persian/qa/0799/
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کننده هم باشد، پاک است و نماز نیز با آن صحیح است. اگر از الکلى باشد که در اصل مایع نیست، هرچند مست -
 )حضرت امام(

اگر الکل مذکور از ماده روان و مایع گرفته شده است، و بر حسب تشخیص اهل فن مست کننده باشد، بنابر  -
 پاک است و جستجو الزم نیست. )امام خامنه ای( احتیاط نجس است و اال پاک است و در صورت شک نیز

الکل، چه صنعتى و چه طبى، به تمام اقسامش، پاک است؛ مگر آنکه معلوم باشد که آن الکل از تبخیر و تقطیر شراب  -
 سیستانى( اهللصورت، نجس است. )آیت حاصل شده است که در این

لهایى که به صورت فعلى قابل شرب نیست و باید آن را رقیق ایشان در استفتائی دیگر اینطور پاسخ فرموده اند: الک -
ولى اگر به صورت کنونى اش قابل شرب و مست کننده باشد بنابر احتیاط واجب نجس است و  ;کرد نجس نمى باشد

 در صورتی که نمی داند یا مشکوک  است شرعا پاک است. )آیت اهلل مکارم(

 حکم خوردن داروهای دارای الکل

درصد حجمی اتانول، و تا جایی که مطلع 1۱دارو خوراکی تئوفیلین یا تئوکال جی نوشته شده است: حاوی در ترکیب  

 همان الکل است. ایا خوردن آن ایراد دارد؟   1هستیم اتانول

اگر معلوم است که در آن الکل حرام هست، تجویز و مصرف آن جایز نیست، مگر در مورد ضرورت و انحصار عالج  -
 1در صورت شک مانع ندارد و تحقیق زیاد الزم نیست. )حضرت امام(به آن؛ ولی 

اگر مکلف شخصا یقین حاصل کند که این داروها با الکل مست کننده ای مخلوط اند که در اصل مایعند مصرف  -
 1 شرعا حرام است مگر ضرورت داشته باشد که به مقدار ضرورت منعی ندارد. )امام خامنه ای(

ام معظم رهبری در صورتی که مقدار اتانول در دارو در حدی کم است که به شخص حالت مستی : بنا به نظر مقنکته

 عارض نمی شود از جهت نجاست دارو بنابر احتیاط خوردن آن حرام است.

( یا 1۵خوردنش جایز نیست، ولی می توانید آن را با آب رقیق کنید به حدی که نسبت الکل آن ناچیز شود مثال به ) -
 0که در این صورت خوردنش مانعی ندارد. )آیت اهلل سیستانی( کمتر برسد

در صورتى که از الکلهاى مست کننده و در غلظت هاى قابل شرب باشد، تنها وقتى جایز است که داروى منحصر به  -
  1فرد محسوب شود و جانشینى نداشته باشد و اال حالل است. )آیت اهلل مکارم(

                                                                                                                                                                                           
 یت آیت اهلل مکارم:و سا

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=46831&mid=262146 

های الکلی با بوی خاص تند و آتشگیری است که در نوشیدنی مایعی شیمیائی C1H1OH. اتانول یا الکل اتیلیک یا اتیل الکل یا الکل میوه با فرمول  1
 شود.های الکلی با درصدهای مختلف پیدا میکنندگی است و در نوشیدنیای است که دارای خاصیت مستوجود دارد. این الکل همان ماده

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D 1۵ A 1۵ D 1۵ AA%D 1۵ A 1۵ D 1۵11۵ D 1۵11۵ D 1۵10  
 .101، ص:1)حضرت امام(؛ ج. استفتاءات  1

 0111/10/01تاریخ استفتاء:     111111. شماره استفتاء:  3

 . سایت معظم له. 4

. پاسخی متفاوت در سایت: مدتی است متوجه شده ام که بسیاری از شربت های دارویی خوراکی حتی شربت 011. سایت معظم له، احکام پزشکی سؤال  5
گلو درد حاوی اتانول )الکل اتیلیک یعنی مادها صلی مست کننده مشروبات الکلی ( هستند.این مطلب و مقدار اتانول در  های معمولی برای سرما خوردگی و

ونجاست و روی شیشه این داروها مثل اکسپکتورانت دیفن هیدرامین و دکسترومتورفان درج شده است.حکم این دارو ها از لحاظ مصرف، حالل بودن خوردن، 
 پاکی چیست؟

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46830&mid=262146
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 خالصه مباحث در الکل

 عی است مست کننده که داروسازان ناگزیر از استعمال آن در برخی داروها هستند.اتانول مای -0

های اخیر، در برخی از داروها حاللهای دیگری )متانول یا برابر دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان در سال  -1
 نیز جایز است. های نوع دوم و سوم و یا گلیسیرین( جایگزین اتانول شده است که پاک هستند و خوردنشانالکل

در صورتی که مکلف نمی داند داروی مصرفی وی از داروهای الگزیری است )که غالبا حلّال مصرفی در آنها اتانول  -1
 1از موضوع نیز بر وی واجب نیست. 0است( یا غیر آن، می تواند از ان استفاده کند و تحقیق و تفحص

اتیلیک )اتانول( پیدا کرد )مثل شربتهای الگزیری( در صورتی که مکلف نسبت دارویی خاص علم به وجود الکل  -0
 الزم است نسبت به طهارت و نجاست و یا حلیت و حرمت به نظر مرجع تقلیدش عمل نماید.

نسبت به نجاست دارویی که در ساخت آن درصدی اتانول بکار رفته: برخی از مراجع تقلید مانند حضرت امام )به  -1
مکارم )به احتیاط واجب( آن دارو را نجس می دانند و برخی دیگر از مراجع مانند  ای و آیت اهللفتوی( و امام خامنه

 آیت اهلل سیستانی الکل را مطلقا پاک می دانند. )که می توان احتیاط را به فتوا رجوع داد(

 حکم نجاست و طهارت اتانول از لحاظ شرعی چیست؟

رکیب شیمیائی با بوی خاص و آتشگیری است که در ت C1H1OHاتانول یا الکل اتیلیک یا اتیل الکل با فرمول 
های های الکلی وجود دارد. این الکل همان مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد و در نوشیدنینوشیدنی

 1شود. عالوه بر این در صنایع مختلف کاربرد فراوان دارد. )امام خامنه ای(الکلی با درصدهای مختلف پیدا می

ویی که در ساخت آن درصدی اتانول بکار رفته: برخی از مراجع تقلید مانند حضرت امام و امام نسبت به حلیت دار -1
حرام می دانند مگر آنکه از ناحیه پزشک  0خامنه ای و آیت اهلل مکارم )حفظهما اهلل( خوردن این دارو را مطلقا

د آیت اهلل سیستانی در مقدار الکل حاذق و متدین به عنوان درمان منحصر معرفی گردد و برخی دیگر از فقها مانن
منع شرعی ندارد )لذا مکلف میتواند به فتوای  1۵موجود در دارو قائل به تفصیل شده و فرموده اند که کمتر از 

 ایشان دارو را در آب رقیق کرده و مصرف کند(.

                                                                                                                                                                                           
 ا توجه به این که اینها در اصل مسکر نیستند و بعد از آمیختن با داروها در آن مستهلک می شوند خوردن این گونه شربتها اشکال ندارد. ب -

https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=10 
 اش چیست؟ بودن چیزى اطالع ندارد، وظیفهبودن یا پاککه انسان از نجس. پرسش: زمانی 0

 که سؤال نکرده است، احتیاط کند.لف. حکم شرعی مسئله ای را نمی داند: باید مسئله را بپرسد و تا زمانیا
 ب. حکم را می داند ولی در مورد نجاست شییء شک دارد: پاک است و پرسیدن الزم نیست.  
یا بدنش را بدهد ولی یقین ندارد، در این صورت لباس و بدنش به عنوان مثال اگر کسی در زمان طبابت یا رسیدگی به بیمار احتمال قوی نجس شدن لباس 

 اطالع یابد. شرعا پاک است. و یا اینکه اجماال می داند در بین داروها بعضی از افراد آن نجس هستند الزم نیست تفحص کند و از نجاست و یا طهارت آن 
رام باشند و یا اینکه احیانا با حرام دیگری مثل ژالتین مخلوط باشد، آیا برای مکلف با توجه به اینکه ممکن است بعضی از داروها دارای الکل ح         

 تفحص از این امور واجب است؟
آیت اهلل واجب نیست مسلمان قبل از خوردن دوا جستجو کند که آیا آن دوا مشتمل بر مواد حرام هست یا نه هرچند که چنان تفحصی سهل و آسان باشد. )

 سیستانی(

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال علی حسینی خامنه. سید 2

 .1389/13/19، 28894. سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت سامانه جامع  طهارت و نجاست  سوال شماره  3
 . ولو در فرض رقیق کردن دارو. 0
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 بررسی طهارت و حلیت برخی از مواد مورد ابتال

 بتادین

تزریق آمپول یا جراحی از الکل برای ضد عفونی محل استفاده می شود. آیا این الکل از نوع در بیمارستانها و ... قبل از  

 نجس است یا پاک؟ بتادین که برای ضد عفونی زخم ها استفاده میکنیم آیا الکل دارد؟

ام الکل هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند یا خیر، محکوم به طهارت هستند. )ام -
در جواب قسمت دوم سوال قاعده این است که به طور کلی در صورتی که مکلف نسبت به اصل نجاست  0خامنه ای(

  1ماده ای شک دارد )مثل بتادین( شرعا پاک محسوب می شود.
آنها است و در بین  1نکته: با توجه به اینکه مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده برای محل تزریق و عمل جراحی متنوع

اقسام پاک نیز موجود است بنابر این هر جا مکلف در نجاست یا طهارت ماده ی ضد عفونی شک کرد بنا را بر طهارت 
 قرار دهد.

 کامبوجیا
روز است. قارچ  1۱قارچى است که در محلول چاى و شکر تکثیر مى شود و مدّت تکثیر آن، یک هفته تا « کامبوجیا» 

ى دهند و بعد از یک هفته محلول به دست آمده را به مصرف دارویى ـ که یک را در محلول شکر و چاى قرار م
                                                           

 ، 0111/10/10تاریخ استفتاء:     111111. شماره استفتاء:  1

 0111/01/11تاریخ استفتاء:     111110، برداشت از شماره استفتاء:  1النجاسات م . عروه الوثقی، فصل فی  2

 . انواع مواد ضدعفونی کننده برحسب ماهیت آنها: 1

ب دارای بیشترین اثر میکرو 11۵-11الکل: ترکیبی آلی محلول در آب می باشد و شامل دو نوع ،اتانول و ایزوپروپیل در دسترس است. اتانول با غلظت -0
 کشی می باشد به طوریکه قادر به از بین بردن طیف وسیعی از ویروس های پوشش دار و بدون پوشش می باشد.

اشاره نمود. کلر ضدعفونی کننده  1111۵–1101۵کلر و ترکیبات آن: از ترکیبات شایع آن میتوان به هیپو کلریت سدیم)آب ژاول یا وایتکس(  با غلظت بین -1
 سطح متوسط می باشد.

ه دو فرم محلول فرمالدئید: ضد عفونی کننده سطح باال می باشد و دارای اثر وسیع الطیف بر روی همه میکروارگانیسمها از جمله اسپور باکتریایی است. و ب -1
 و گازی در دسترس می باشد.

ای خاصیت اسیدی بوده و توانایی از بین بردن اسپور ( می باشد. محلول آبی گلوتارالدئید دارHigh Levelگلوتارالدئید: ضد عفونی کننده سطح باال ) -0
 دارای خاصیت اسپور کشی می باشد. pH 111-111باکتریها را ندارد و تنها محلول قلیایی آن با 

چ کش می پراکسید هیدروژن)آب اکسیژنه(: طبق مطالعات گسترده پراکسید هیدروژن دارای اثرات مطلوب ضد باکتری، ویروسیدال، اسپورسیدال و قار-1
 باشد.

یت به اسید پراستیک اسید: به اثر سریع رو میکروارگانیسمها معروف می باشد. و از مزایای آن فقدان محصوالت جانبی مضر در طبیعت می باشد که در نها-1
 .استیک، آب و اکسیژن تجزیه می شود. از برتری های دیگر این ماده اثرگذاری آن در دمای پایین و مواد آلی می باشد

دت زمان ترکیب پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن: طبق مطالعات انجام گرفته ترکیب پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن تمام میکروارگانیسم ها در م-1
اوم به گلوتارآلدیید پراکسید هیدروژن عملکرد بهتری نسبت به مایکوباکتریوم های مق 0۵پراستیک اسید و  1111۵دقیقه از بین می برد. و ترکیبی شامل  11

 دارند.

( یا همان بتادین POVIDONE IODINEیدوفورها: ترکیبی از ید و محلول آن می باشد. شناخته شده ترین ترکیب ید، پوویدون آیوداین )-1
(BETADINE.می باشد ) 

 است. pH 111و خالص آبی با یک مایع روشن  OPA(: جز ضدعفونی کننده های سطح باال می باشد. محلول OPAارتو فتااللدئید ) -01
مراکز فنل:  جایگزین یکی از اتمهای هیدروژن در حلقه آروماتیک می شود و درنهایت موجب اختالل عملکرد سلولی می گردد. دو ترکیب عمده فنل در -00

 درمانی استفاده می شوند و شامل ارتوفنیل فنل و ارتوبنزیل پاراکلروفنل می باشند.
 چهار ظرفیتی: به طور گسترده در ضدعفونی استفاده می شوند. البته گزارشهایی مبنی بر آلودگی با این ترکیب گزارش گردیده است. ترکیبات آمونیوم -01
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الکل  %۱ولى این محلول حاوى  ;نوشیدنى است ـ مى رسانند، البتّه بدون بیمارى هم مى توان از آن استفاده کرد

 است. آیا نوشیدن این محلول حالل است؟

ت کننده ومایع باالصاله باشد، بنابراحتیاط نجس است و اگر بدانید که الکل به وجود آمده در آن ازنوع الکل مس -
خوردن آن حرام می باشد وگرنه پاک است و خوردن آن مانعی ندارد و تشخیص آن بعهده مکلف است. )امام خامنه 

 0ای(

مگر در مواردى که داروى منحصر به  ;اگر این محلول مست کننده بوده باشد، هرچند مستى خفیف بیاورد، حرام است -
 1رد باشد. )آیت اهلل مکارم شیرازی(ف

 ماء الشعیر طبی

 می خواستم بدانم مقصود از ماء الشعیر طبی چیست؟ آیا حالل است؟ 

آبی که به دستور طبیب از جو می گیرند و از نوع ماءالشَعیر طبی باشد، پاک و خوردن آن حالل می باشد در صورت  -
ام است فقاع است که از جو گرفته می شود و به آن آبجو می شک نیز، محکوم به طهارت و حلیت است، و آنچه حر

 1گویند که بنابر احتیاط نجس هم هست. )امام خامنه ای(

مى گویند، و ابداً مسکر نیست، پاک و حالل است. )آیت « ماءالشعیر»آبى که براى خواصّ طبّى مى گیرند، و به آن  -
 0اهلل مکارم شیرازی(

 کفیر

در صنایع غذایى و داروسازى کاربرد دارد. هنگام تخمیر پنج یا هشت درصد الکل، در مادۀ  اى است کهماده« ۱کفیر» 

شود. آیا استفاده از این کننده نمىنوع مستى در مصرفآید. این مقدار الکل سبب هیچ وجود مىآمده بهدستبه

 ماده، ازنظرِ شرعى مانعى ندارد؟

کننده باشد، بنابر احتیاط نجس است و خوردنش حرام است؛ نفسه مست آمده فى دست اگر الکل موجود در مادة به -
کننده مسکر نباشد؛ ولى اگر شک داشته  آمده، برای مصرفدست  شدن با مادة به علت کمىِ آن و مخلوط هر چند به

 1شود. )امام خامنه ای(کننده است یا در اصل مایع است، حکم متفاوت مى نفسه مستباشیم که فى 

                                                           
 0110/01/11تاریخ استفتاء:     101001. شماره استفتاء:  1

 .011. احکام پزشکی، سؤال  2

 .0111/00/11تاریخ استفتاء:     100111. شماره استفتاء:  3

 .010. احکام پزشکی، سؤال  4

در زبان ترکی به معنای خوشی و لذت است دوغ کفیر تحت یکی از برندهای مشهور به بازار آمد. این نوع دوغ جایگزین مناسبی است « ِفک»برگرفته از کلمه « کفیر». نام  1
کند و در زیبایی پوست هم تاثیر دارد.کفیر یک درمان خ است، سندرم خستگی را درمان میکننده از نفهای فراوانی هم دارد؛ مثال ضد سرطان و جلوگیریبرای نوشابه و مزیت

پذیر، ورم مفاصل، کولیت، بیوتیک و مفید در درمان اگزما، بیماری کبد، ورم معده، سرطان روده بزرگ، سندرم روده تحریکترین آنتیطبیعی برای هر گونه آلرژی است، قوی
 سنگ کلیه است. آسم، برونشیت، هپاتیت و

 اما سوال اینکه آیا در کفیر الکل وجود دارد؟ 
ل موجود در کفیر های خانگی پاسخ این است که در تمامی فرآیندهای تخمیری مثل تولید سرکه، تولید ماست طبیعی و .. مقدار بسیار کمی الکل تولید می شود. معموال الک

ساعت باشد، الکل به نیم درصد نزدیک می  10ر اکسیژن و دمای محیط باال، درب ظرف شل و مدت زمان تخمیر بیش از بسیار پائین و کمتر از نیم دهم درصد می باشد. اگ
 شود و اگر درب ظرف تخمیر سفت باشد الکل به نزدیک صفر درصد می رسد.

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال . سیدعلی حسینی خامنه 1
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هرگاه این فرآورده لبنی موجب سکر یا همان مستی )هر چند به صورت خفیف( نشود خوردن آن اشکالی ندارد.  -
 0)آیت اهلل مکارم شیرازی(

 های اکستازیقرص

  2شوند، چه حکمی دارند؟گردان که موجب خروج افراد از تعادل روانی میهای اکستازی و روانپرسش: قرص

 الف. از نظر طهارت و نجاست

 اند. )تمام مراجع  تقلید(.ها پاکاین قرص -

 ب. از نظر خرید و فروش و مصرف

 جایز نیست. )امام خامنه ای، آیات  سیستانی، مکارم شیرازی(. -

 مردار
همه ما می دانیم که مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد )حالل گوشت یا حرام گوشت( چنانچه روح از تمام 

و البته مردار  0اگر چه بالفاصله بعد از خروج روح باشد و بدنش کامالً گرم باشد. 1د، نجس است؛بدنش خارج شده باش
 آب بمیرد(، همه اجزائشان پاک است.حیواناتی که خون جهنده ندارند، مثل ماهی )هر چند در 

تولید می شوند ضروری به نظر می  با توجه به این مقدمه بررسی فقهی برخی از داروها، پمادها و ... که بعضا از بدن حیوانات
 رسد.

 میت و اعضای جدا شده

 زمان نجس شدن بدن میّت
 آیا بدن میت بالفاصله بعد از مردن نجس محسوب می شود یا بعد از سرد شدن؟ 

از همان لحظه ای که انسان می میرد بدنش نجس می شود لذا اگر دست پرستار یا پزشک یا بدن محتضر به نحوی  -
گانه، میّت ادامه های سهشدن غسله رطوبت منتقل شود نجس می َشود، این نجاست تا قبل از تمامخیس باشد ک

 1دارد و بعد از آن پاک می شود. )حضرت امام ره، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( 

آیت اهلل در مالقات چیزى با مردة انسان پیش از غسل دادن آن احتیاط واجب اجتناب است، هرچند خشک باشد. ) -
 1مکارم شیرازی(

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=110110 
،  0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، التاسع من النجاسات؛ 0، العروة الوثقى، جیزدی سیدمحمدکاظم طباطبایی. نک: 1

تاریخ استفتاء:     011111، استفتاء خصوصی: شماره استفتاء:  امام خامنه ای .011، ص1و مراجع، ج ، مسائل جدید از دیدگاه علماسیدمحسن محمودی؛000مسئلة 
 0111/11/11تاریخ استفتاء:     001101و  شماره استفتاء: 0111/11/11

 .شایان ذکر است تا زمانى که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن میّت محکوم به نجاست است. 1

 وجوب غسل مس میت درصورتی است که بدن میت بعد از سرد شدن کامل آن مس شود..شایان ذکر است که 0

، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 01، العروة الوثقی، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة یزدی سیدمحمدکاظم طباطبایی. 1
 ماس مستقیم با بدن میت بعد از سرد شدن بدن می باشد.. نکته: وجوب غسل مس میت در فرض ت11مسئلة 

 .001. توضیح المسائل م 1
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 حکم طهارت و نجاست قطعات جدا شده از بیمار )زنده(
 اگر قطعه ای از بدن بیمار جدا شد آیا در نجاست حکم مردار را دارد؟  

 0قطعه جدا شده از بدن انسان زنده نیز نجس است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 های مختصر دست یا بدنپوست

 2شدن، پاک هستند؟هاى مختصر لب و سایر اعضای بدن، درصورت کندهپوست 

ها را بکنند، پاک است؛ ولى هاى مختصر لب و سایر اعضای بدن که موقع افتادنشان رسیده است، اگرچه آنپوست -
م خمینی)ره( ، اند، باید اجتناب کرد )حضرت امانیست و آن را کنده افتادنشبنابر احتیاط واجب، از پوستى که موقع 

 امام خامنه ای وایت اهلل مکارم شیرازی(. 

شوند، پاک هستند؛ امااگر حیات داشته باشند و جدا جدا می آسانیبهاجزای صِغار و کوچک بدن که روح ندارند و  -
و  شوند، بنابر فتوا نجس هستند و اگر مشکوک باشند که روح دارند یا خیر، باز هم محکوم به پاکی و طهارت هستند

 سیستانی(. اهللکند )آیتحیات، عنوانِ میته )مردار( را اثبات نمی 1در اینجا استصحاب

 بودن ریشۀ مو )پیاز مو(پاک

 4شدنش، انسان دچار درد شود، ریشۀ آن مو، پاک است؟اگر مو با ریشه از بدن انسانِ زنده کنده شود و هنگام کنده 

 سیستانی(. اهلل بله، پاک است )امام خامنه ای و آیت  -
 شد، پاک است. )آیت اهلل مکارم(.چنانچه همراه آن، پوست یا گوشت نبا -

 استخوان مردار
ای است که در صورت آسیب یا فشار، های عصبیشناسی ثابت شده است که استخوان دارای رشتهدر علم زیست 

حال سوال این است که آیا با کند؛ همچنین است ریشه دندان و یا قسمت داخلی شاخ حیوانات، درد را احساس می

که از مردار باشد نجس دندان و قسمت داخلی شاخ حیوانات در صورتی توان گفت استخوان، ریشه وجود، میاین 

 ۱نیست؟

  اگر از حیوانات نجس العین نباشد شرعا پاک محسوب می شود. )حضرت امام ره، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( -
 ت اصابت مسریه متنجس بوده و شستشو الزم دارد.()البته ظاهرش به جه

شود، بنابر احتیاط واجب باید استخوان و قسمتى از دندان و شاخ که روح دارد یعنى اگر آسیبى به آن برسد ناراحت مى -
 1مکارم شیرازی( اهللاز آن ها اجتناب بشود. )آیت 

                                                           
  0،فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، م0. العروة الوثقى، ج 1

، 0توضیح المسائل مراجع، جخمینی، هاشمی سیدمحمدحسن بنی؛ 0، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروة الوثقى، جیزدی سیدمحمدکاظم طباطبایی .1
، 1، فصل 0؛ حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج1؛سیدعلی سیستانی، استفتائات، سؤال 111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه10مسئلة 

 ها، موضوع نجاست پوست لب و دست. استان (، بخش استفتائاتwww.leader.irو  پایگاه اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری ) 1درس

 . باخود داشتن.3

مسائل جدید از دیدگاه  سیدمحسن محمودی،پاسخگو: اینترنت/موسوى نسب ناظر: دهباشى و   0110/11/01تاریخ استفتاء:     110111. استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 0
 .011و011، ص0علما و مراجع تقلید، ج

 0111/10/11تاریخ استفتاء:     111001. سایت رهبری: شماره استفتاء: 11و توضیح المسائل سیستانی مسئله  11، م  0اجع ، ج. توضیح المسائل مر1

 . سایت آیت اهلل مکارم:11. توضیح المسائل م 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01100&mid=110111 
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 آیا استخوان میت نجس است؟ 

ده شده است نجس نیست، ولی دفن مجدد آن زیر خاک واجب است. )حضرت استخوان میت مسلمانی که غسل دا -
 0امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 خاکستر استخوان سگ

 اگر استخوان سگ سوزانده شود و خاکستر آن برای درمان استخوان درد استعمال شود برای نماز اشکال دارد؟ 

 1نین برای نماز اشکالی ندارد. )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(خاکستر سگ نجس نیست و همچ -

 اگر به واسطه سوختن استحاله شده است مانعی ندارد. )آیت اهلل سیستانی( -

 حکم طهارت اعضای پیوندی
اگر عضوی از بدن یک انسان زنده یا مرده را به شخصی دیگر پیوند کنیم از لحاظ طهارت یا نجاست چه حکمی  

 دارد؟

گامى که پیوند گرفت و آن عضو عملًا جزء بدن گیرنده شد پاک است. )حضرت امام ره، امام خامنه ای، آیت اهلل هن -
 1سیستانی، آیت اهلل مکارم شیرازی(

 پیوند اعضای کفار

اگر عضوی را از بدن ملحدی به بدن مسلمانی پیوند بزنند آیا پس از عمل پیوند و بعد از آنکه عضو بدن مسلمان شد،  

 آن عضو پاک است؟

-  
عضوی که از بدن زنده جدا می شود بدون فرق میان مسلمان و غیر مسلمان نجس است و پس از آنکه جزیی از بدن  -

 0مسلمان، گردید و روح درآن حلول کرد محکوم به طهارت و پاکی است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

الً جزء بدن گیرنده شود، پاک است. )آیت اهلل مکارم ولو اینکه روح در آن حلول نکرده باشد ولی آن عضو عم -
 1شیرازی(

 نکته: حکم مذکور )طهارت( در رابطه با پیوند اعضای حیوانات حتی حیوانات نجس العین نیز جاری است.

 پیوند اعضای حیوانات نجس العین

 1حکم طهارت و نجاست نسبت به اعضای پیوندی حیوانات نجس العین به بدن انسان چیست؟ 

                                                           
،  10بدن میت مسلمان را واجب است فوراً دفن کرد )و جایز نیست آنرا در معرض بازدید قرار داد(. رساله آموزشی، درس. اسکلت استخوانیِ متعلق به  0

به بعد، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ هشتم،  101، ص 0هاشمی خمینی، سید محمدحسین، جحضرت امام، توضیح المسائل )محشّی(، گردآورنده: بنی
 (1: احکام درگذشتگان )10ی، درسق. رساله آموزش0010

 و سایت آیت اهلل مکارم: 110و توضیح المسائل جامع، مسأله  0111/11/01تاریخ استفتاء:   111100. استفتائات سایت ادمین رهبری، شماره استفتاء:  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=1&mid=110111 
 .1001توضیح المسائل جدید مکارم ،  .111فقه برای غرب نشینان، م .0111، استفتائات جدید رهبری، س1111مینی م . توضیح المسائل امام خ 1

 .111. فقه برای غرب نشینان، مسئله 1111. توضیح المسائل امام ره، م 0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111111 

. و سایت آیت اهلل مکارم 111، آیت اهلل سیستانی، فقه برای غرب نشینان، م011. امام خامنه ای، استفتائات جدید، س 1111.توضیح المسائل امام، م 1
 شیرازی:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111111 
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ای، آیت اهلل بعد از حلول حیات واینکه عضو بدن انسان به حساب آید پاک محسوب میشود.)حضرت امام، امام خامنه -
 سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم نماز در فرض پیوند اجزاء بدن حیوان حرام گوشت

اشد، چگونه است؟ )مثال در حکم نماز در فرض پیوند اجزاء بدن حیوانات حرام گوشت به گونه ای که قابل جداسازی ب 

بعضی موارد پیوند چشم گربه برای افرادی که تخلیه ی چشم شده اند به گونه ای تعبیه می گردد که با دشواری 

 قابل جداسازی و شستشوی شبانه می باشد، آیا برای نماز باید جداسازی انجام شود؟

و حرج باشد که در این صورت اشکال ندارد. )امام در فرض سؤال باید جدا شود مگر اینکه برداشتن آن مستلزم عسر  -
 0خامنه ای(

مطابق قاعده اجزاء حیوان حرام گوشت یا مردار نباید همراه نمازگزار باشد که تفصیل آن در جزوه مقدمات نماز ذکر  نکته:

 شده است.

م گوشتی تهیه شده است، حکم مذکور در استفتاء در صورتی است که شخص بداند این عضو مصنوعی از حیوان حرا نکته:

 ولی خوب است بدانید که در حال حاضر در کشور ما چشم مصنوعی به دو بخش تقسیم بندی می شود:

( که عموما از Custom Madeچشم های مصنوعی سفارشی ) -1چشم های مصنوعی پیش ساخته )آماده ساخت( -0
 ی بیمار قالب گیری و رنگ آمیزی می شوند. ساخته می شوند که با توجه به چشم حقیق 1جنس آکریلیک پالستیکی

 نکته: نظرات فقهاء نسبت به حکم شرعی اصل پیوند در فصل پنجم خواهد آمد. 

 نجاست جنین سقط شده

 1شده، نجس است؟آیا جنین سقط  

 شده که روح در او که روح در او دمیده نشده است، بنابر احتیاط واجب نجس است و جنین سقط شدهجنین سقط  -
 )حضرت امام ره و آیت اهلل سیستانی( 0دمیده شده باشد، به فتوا نجس است.

 نجس است )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم شیرازی(. مطلقاًشده، جنین سقط -

 حکم مایع کیسۀ آبِ جنین )مایع آمنیوتیک(

شود، سوال این زن، خارج میگاهی قبل از زایمان، کیسۀ آب جنین پاره شده و مایعات کیسه از طریقِ مجراى تناسلى  

 است که آیا این مایعات نجس است؟

 1 محتواى کیسة آبِ جنین، نجس نیست؛ مگر اینکه با خون مخلوط باشد. )مراجع تقلید( -

 مُضغه و مشیمه و جفت

 4از لحاظ طهارت و نجاست چیست؟ 3و جفت 2و مشیمه 1حکم مضغه

                                                           
 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111010: . سایت ادمین رهبری،  شماره استفتاء 0

از دسته آکریلیک ها می باشد که به  PMMA. جنس اکریلیک با توجه به نوع استفاده ی آن متفاوت است. پلیمر پلی متیل متا اکریالت با نام اختصاری  1
 وان جایگزین پالستیک نشکن به جای شیشه استفاده می شود.عنوان پالستیک استفادهمی شود. این گرانول به دلیل شفافیت و سختی باالیی که دارد به عن

. 111؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارة، مسئلة 1، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0یزدی، العروة الوثقى، ج . سیدمحمدکاظم طباطبایی1
  0111/00/11تاریخ استفتاء:     101110امام خامنه ای استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 

 شود. . اگر چنین جنینی متعلق به مسلمان باشد، پس از انجام غسل میّت پاک می0
 .11، س1، فصل فی النجاسات، اقتباس من مورد الثالث؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0، العروة الوثقى، جیزدی سیدمحمدکاظم طباطبایی. 1
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 )حضرت امام خمینی )ره((. مضغه و مشیمه و جفت، بنابر احتیاط واجب نجس هستند -
 1و جفت بنا بر احتیاط نجس می باشد و باید از آن اجتناب کرد. )امام خامنه ای(  1مضغه نجس است -
مضغه و مشیمه و جفت پاک هستند؛ مگر آلوده به نجاستی مثل خونِ بدنِ انسان باشند )آیات  سیستانی و مکـارم   -

 شیرازی(.

 رمانحکم مس میت و مسائل فقهی مرتبط با د
 در چه صورتی غسل مس میت بر انسان واجب می شود.؟

اگر انسانی که مرده و بدنش سرد شده و هنوز سه غسلش را نداده اند مس شود غسل مس میت بر انسان واجب می  -
 7 شود. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 مس قبل از سرد شدن

 1شدن مس شود غسل واجب می شود؟ اگر بدن میت قبل از سرد

قبل از سرد شدن اگر مس شود غسل واجب نمی شود. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  -
 مکارم(

 معنی سرد شدن بدن

 منظور از سرد شدن بدن چیست؟

نشده غسل مس میت منظور، سرد شدن تمام بدن می باشد پس اگر قسمتی از بدن سرد شده و قسمتی هنوز سرد  -
 9 واجب نمی شود هر چند قسمت سرد شده را مس نماید.

 مس استخوان میت

در صورت مس استخوان های بدون گوشت، که از میت جدا شده است )و می دانیم غسل میت آنها انجام نشده است( 

 حکم چیست؟

)حضرت امام  01، باید غسل کرد.برای مس استخوان و دندانی که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده اند -
 00خمینی ره، امام خامنه ای(

اند مطلقا )چه از مرده جدا شده باشد و چه از برای مسّ استخوان و دندانی که از بدن جدا شده و آن را غسل نداده -
 0زنده( غسل واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                                                                                                                                                           
 شده. شود؛ همچون گوشت جویدهگوشت مربوط به مرحلة سوم دوران جنینی است که در آن خونِ بسته، به گوشت تبدیل میه. مُضْغه، پار0
 شود.هایی است در شکم زن که جنین در آن قرار دارد و با نوزاد از شکم خارج می. مَشیمه، پرده1
شود و هنگام کند؛ همچنین مواد زاید جنین از طریق آن دفع میو اکسیژن را از مادر به جنین منتقل میگیرد و غذا در جریان آبستنی در رحم شکل می . اندامی است که1

 شود.  زایمان با نوزاد از رحم خارج می

 . 01، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروة الوثقى، جیزدی سیدمحمدکاظم طباطبایی. 0

  0111/00/11تاریخ استفتاء:     101111خصوصی، شماره استفتاء:  امام خامنه ای ، استفتاء 5

  0111/11/11تاریخ استفتاء:     111101ستفتاء خصوصی، شماره استفتاء:  امام خامنه ای ا 6

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت.0. عروة الوثقی، ج1

 0111/11/00تاریخ استفتاء:     111111ایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء: ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت، س0. عروة الوثقی، ج 1

 ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ المیت.0. عروة الوثقی، ج 1

 . ولی برای مس استخوان و دندانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نیست. 01

 0111/11/10تاریخ استفتاء:     101111و سایت ادمین رهبری شماره استفتاء:  111س ، اجوبة االستفتائات،111. توضیح المسائل م  00
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 مس اعضای داخلی جسد

 د، مثل قلب و امثال آن که از بدن میت جدا شده است نیز موجب غسل می شود؟آیا مس اعضای داخلی جس

 1در فرض سوال غسل واجب است. )امام خمینی ره، امام خامنه ای( -

اگر میّتی، قطعه قطعه شده باشد و کسی، همه یا بیشتر آن قطعات را مسّ کند، غسل مس میت واجب است و اال  -
 1واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی(

 0س قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال، غسل ندارد. )آیت اهلل مکارم شیرازی(م -

 مس قطعه جدا شده از میت

حکم مس اعضای جدا شده از میت حین تشریح )در فرضی که جسد غسل داده نشده باشد( چیست؟ آیا غسل مس 

 میت واجب است؟

اند عضوی جدا شود، مسّ آن موجب غسل است. )امام خمینی ره، امام خامنه  ای که غسلش نداده اگر از بدن مرده -
 1ای(

اگر میّتی، قطعه قطعه شده باشد و کسی، همه یا بیشتر آن قطعات را مسّ کند، غسل مس میت واجب است و إال  -
 1واجب نیست. )آیت اهلل سیستانی(

 1ت. )آیت اهلل مکارم(اگر آن عضو دارای استخوان باشد غسل دارد و اال غسل واجب نیس -

 مس قطعه جدا شده از زنده

اگر پزشک یا بیمار در شرایط سختی بدون دستکش عضو جدا شده از بدن بیمار حادثه دیده را مس کند آیا غسل 

 مس میت بر او واجب می شود؟

آن را مس اگر از بدن یک انسان زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود )و پیش از غسل آن عضو( انسان  -
نماید الزم است غسل مس میت نماید ولی در صورتی که استخوان ندارد مس آن موجب غسل نمی شود، البته 

 1نجس هست. )امام خمینی ره، آیت اهلل مکارم(

 1دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( -

                                                                                                                                                                                           
 .111. آیت اهلل مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م111. آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئله  0

 .111. اجوبةاالستفتائات، س0. تحریر الوسیلة، فصل فی غسل مس میت، م 1

 110مراجع مسأله  . توضیح المسائل 1
 .1011. توضیح المسائل، م  0

 (011، امام خامنه ای، راهنمای فتاوی )استفتا، 111و توضیح المسائل مراجع ذیل م  0، م11، فصل فی غسل مس المیّت، ص0. تحریرالوسیله، ج 1

 110. توضیح المسائل مراجع مسأله  1

 .111. توضیح المسائل مکارم، م 7

. هر گاه از بدن زنده و یا مرده ای که غسلش نداده 111و توضیح المسائل مراجع ذیل م  0و  0، م11، فصل فی غسل مس المیّت، ص0. تحریرالوسیله، ج 1
ستخوان اند قطعه ای که دارای استخوان است جدا شود )مثال یک دست و یا حتی یک انگشت( هر کس آن را مس نماید باید غسل مس میت نماید اما اگر ا

اشد غسل واجب نیست، همچنین برای مس استخوان تنها یا دندان که از مرده یا زنده جدا شده است غسل واجب نیست. ناصر مکارم شیرازی، نداشته ب
 .111توضیح المسائل، م

 110(، توضیح المسائل مراجع مسأله 011. راهنمای فتاوی )استفتا،  1



26 
 

 صاحب عضو مس عضو جدا شده توسط

 اگر صاحب عضو، عضو جدا شده ی خودش را مس نماید بر او غسل واجب می شود؟

 1 فرقی نمی کند که مس کننده صاحب عضو باشد یا شخص دیگر. -

 ژالتین 

 موضوع شناسی
 از ژالتین در برخی از داروها که از آن جمله کپسولها است استفاده می شود.

ی دارو برای بخشهای ابتدایی تواند داشته باشد، یا ممکن است مادهدلیل میایجاد روکش کپسولی برای یک دارو دو 
شود. لذا برای سالم دستگاه گوارش مضر باشد مانند پیروکسیکام، یا بخشهای ابتدایی گوارش موجب کاهش تأثیر دارو می

ر نقش محافظ حاضر شود. ژالتین های پایینتر، دارو را در یک غالف قرار می دهند تا درسیدن ماده موثره دارو به قسمت
شود لذا راحتتر موجود در پوسته کپسول در آب سرد نامحلول است ولی در مجاورت با مایعات دهان خیلی سریع نرم می

 شود. بلعیده می شود و پس از بلعیده شدن در معده ژالتین ذوب شده و ماده دارویی آن آزاد می
 و چگونه بوجود می آید؟حال سوال این است که این ژالتین چیست 

با حرارتی مخصوص و قلیایى یا مادّه کالژین که در ساختمان استخوان، زرد پى، رباط، پوست و جلد حیوانات قرار دارد، 
که یک مادّه بدون طعم، « ژالتین»در نهایت این پروتئینها به  اسیدى نمودن کالژین، و انجام فعل و انفعاالت مختلف،

 است، تبدیل مى شود. بو و رنگ، ولى مقوّى
هاى موجود در ساختمان بدن گاو یا گوسفند، اخذ مى شود، ولى ممکن است از «کالژین»از « ژالتین»در اغلب موارد 

 ساختمان بدن حیوانات حرام گوشت مانند خوک، یا حیوانات حالل گوشتى که ذبح شرعى نشده باشند، نیز بدست آید.
های گیاهی از بعضی گیاهان وجود دارد که می توان به آگار )نوعی جلبک(، پکتین لالبته در این بین امکان جایگزینی ژ

شود.( اشاره کرد گرچه )کربوهیدرات گیاهی( و یا کاراگینان )صمغی است که از جلبک دریایی قرمز استخراج می
 مشکالت و مسائل خاص خودش را دارد.

 بررسی فقهی ژالتین
روکش ژالتین دارند و بعضا ژالتین آن از اجزاء بدن خوک تولید می شود و حکم نجاست و طهارت قرص هایی که  

 حتی برای خوردن، توسط پزشک تجویز می شود چیست؟

طبق قاعده اگر مکلف بداند که ژالتین مذکور از فرآورده های حیوانی تهیه شده است در صورتی که از کشورهای  -
که حیوان مذکور تذکیه شده است یا خیر، محکوم به نجاست بوده  غیر اسالمی وارد شده است و وارد کننده نمی داند

و خوردنش نیز شرعا حرام است ولی اگر نمی داند که ژالتین وارد شده از حیوان است یا گیاه خوردنش اشکال ندارد. 

 1)حضرت امام(

ین هم می تواند از طهارت و نجاست، حلیت و حرمت ژالتین دایرمدار موادی است که از آنها تهیه می شود؛ ژالت -
گیاهان تولید شود که حالل است و هم از حیوانات، ژالتین تهیه شده از استخوان حیوان های حالل گوشت که ذبح 

                                                           
 ، 1میت م ، کتاب الطهاره فصل فی غسل مسّ ال0. عروة الوثقی، ج 1

 .11. اقتباس از توضیح المسائل مراجع، م 1
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شرعی نشده اند چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل به ژالتین تطهیر کنند، پاک و حالل است و اما ژالتین تهیه 
ح شرعی نشده، نجس و حرام است و ژالتین تهیه شده از اجزای حیوانات شده از پوست حیوان حالل گوشت که ذب

حرام گوشت حرامند؛ و در هر صورت اگر ژالتین دارای قسم حالل و حرام باشد و شما ندانید آنچه می خواهید 
 0بخورید از کدام قسم می باشد، محکوم به طهارت و حلیت است. )امام خامنه ای(

اصل آن ، محرز نباشد مثل آنکه احتمال بدهیم از حیوان تذکیه شده فراهم شده است، ژالتین حیوانی اگر نجاست  -
محکوم به طهارت و پاکی است اما آن را نمیتوان به خوراکی ها زد مگر به اندازه ای کم باشد که در آن مستهلک 

محرز باشد و در اینجا فرق  شود و یا معلوم باشد که از حیوان حالل گوشت و تذکیه شده گرفته شده و یا استحاله آن
نمیکند که ژالتین از اعضایی گرفته شده باشد که حیات در انها حلول میکند مثل غضروف و یا از اعضای فاقد حیات 
مثل استخوان )بنابر احتیاط واجب در مورد آخر(، و اگر نجاست اصل ژالتین محرز و معلوم باشد کما اینکه بدانیم از 

از غضروف حیوان تذکیه نشده و یا از استخوان آن حیوان، قبل از شستشو، به دست آمده حیوان نجس العین و یا 
است در این صورت ها ژالتین فراهم شده به سبب مالقات با نجس مرطوب، نجس است و جواز استفاده از آن در 

  1خوراکیها منوط به احراز استحاله است. )آیت اهلل سیستانی(

ید از چه مادّه اى گرفته شده، حکم حلّیّت و طهارت است، و جستجو الزم نیست. )آیت در موارد مشکوک که نمى دان -
 1اهلل مکارم(

 های وارداتیژالتین

 حکم نجاست و همچنین خوردن ژالتین حیوانی که از کشورهای غیر اسالمی وارد می شود چیست؟ 

 الف( نسبت به نجاست آن:
 0نجس است. )حضرت امام( -

 1ه ای و آیت اهلل مکارم شیرازی(پاک است. )امام خامن -

 مشروط بر این که احتمال معقول در تذکیه آن را بدهد پاک است. )آیت اهلل سیستانی( -

 ب( نسبت به خوردن آن: مراجع با بیانهای مختلف خوردن را حرام می دانند:

)حضرت امام، امام خامنه تا زمانی که مکلف اطمینان به تذکیه شرعی آنها نداشته باشد، خوردن از آن جایز نیست.  -
 1ای(

در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگر چه پاک و خرید و فروش آن   -
  1جایز است، ولی خوردنش حرام است. )آیت اهلل سیستانی(

                                                           
 0111/11/00تاریخ استفتاء:     111111. امام خامنه ای، شماره استفتاء:  1

 .011. فقه برای غرب نشینان م  1

 11صفحه :   1. استفتاءات جدید نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر    جلد :  1

 .0ات، م. تحریر الوسیله، الرابع من النجاس 4

 .011و  10. توضیح المسائل مکارم، م 011، توضیح المسائل جامع، بحث مردار، مسئله  10ص 1، درس 0. امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1
شد به نظر امام خامنه ای البته قبال گفته -. 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111110. سایت ادمین، شماره استفتاء: 0. تحریر الوسیله، الرابع من النجاسات، م 1

پاک و حالل  ژالتین تهیه شده از استخوان حیوان های حالل گوشت که ذبح شرعی نشده اند چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل به ژالتین تطهیر کنند،
 است.

 .1111توضیح المسائل جامع، مسئله  1
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شده اشکال ندارد. )آیت اهلل  فقط در صورتی که بداند از حیوانى است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح -
 0مکارم شیرازی(

 استحاله مواد اولیه تولید ژالتین 

با توجّه به استحاله شدن کالژین و تبدیل آن به محصول جدیدى به نام ژالتین، و این که امروزه این مادّه در اکثر  

ام گوشت، و ذبح شرعى شده، موادّ خوراکى مورد مصرف جهانیان است، آیا فرقى بین حیوانات حالل گوشت، یا حر

 یا نشده وجود دارد؟

اگر علم و یقین داشته باشیم که مواد آن استحاله شده و در ضمن عملیات شیمیایی دگرگون شده است خوردن آن  -
 1مطلقا اشکال ندارد، اما این امر ثابت نشده است. )آیت اهلل سیستانی(

فعلى درآید، حکم استحاله را دارد، و پاک و حالل است. در شود تا بصورت هرگاه تغییرات زیادى روى آن داده مى -
 1غیر این صورت خوردن آن حرام است؛ مگر در موارد ضرورت. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

اگر شک کنیم که که در مسیر ساخت ژالتین، ماده کالژینی که از حیوان گرفته شده است استحاله شده یا نه حکم  

 چیست؟

 0ه نجاست است. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( در مورد شک محکوم ب -

اگر یقین داشته باشیم که از مادّه حرام و نجس گرفته شده، استحاله صدق نمى کند، امّا راه دیگرى براى حلیّت و  -
طهارت آن وجود دارد )و آن راه عدم جریان استصحاب نجاست به سبب تغییر موضوع در نظر عرف است. )آیت اهلل 

 1شیرازی( مکارم

 حلیت ژالتین استخوان حیوان حالل گوشت غیر مذکی

 آیا ژالتین استخوان حیوان حالل گوشت غیر مذبوح شرعی، حالل است یا نه؟ 

بله، ژالتین های تهیه شده از استخوان حیوان حالل گوشتی که ذبح شرعی نشده است، اگر استخوان قبل از تبدیل  -
 1الل است. )امام خامنه ای(به ژالتین تطهیر شده باشد، پاک و ح

استخوان در صورت تطهیر ظاهرش پاک است ولی بنابر احتیاط اگر تذکیه شرعی آن محرز نباشد خوردن آن جایز  -
 1نیست. )آیت اهلل سیستانی(

                                                           
 .0111. توضیح المسائل، مسأله  0

2   . https://www.sistani.org/persian/qa/search/ 
 11صفحه :   1. استفتاءات جدید نویسنده : مکارم شیرازى، ناصر    جلد :  1

 .011، فقه برای غرب نشینان م 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111010. سایت ادمین رهبری، شماره استفتاء:  0

 ، سایت معظم له:011. احکام پزشکی سؤال  1

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=10101&lid=1&mid=1001 

 0111/10/01تاریخ استفتاء:     111001. شماره استفتاء:  1

 .011. فقه برای غرب نشینان، مسئله  7
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 3قرصهای امگا 

 
برای  است اگر توسط غیر مسلمان تولید شده باشد و نشان حالل هم ندارد و 2که حاوی روغن ماهی 31قرص امگا 

 خانمهای باردار تجویز می شود. حکم نجاست و همچنین خوردن این قرصها در صورت تجویز پزشک چیست؟

ج: ماهیها به جهت اینکه خون جهنده ندارند مطلقا )تذکیه شده یا نشده( پاک محسوب می شوند ولی نسبت به خوردن       
 1 آنها:

یا از قسم حرام محکوم به حلیت است به شرط آنکه با  در صورت شک در اینکه از قسم ماهی حالل گوشت است -
فرض وارد کردن از بالد کفر محرز باشد که آنرا زنده از آب بیرون آورده اند و در خارج آب مرده است و اگر شک در 

 این باره داشته باشد، محکوم به حرمت است. )حضرت امام ره(

آب صید شده اند اگر چه به دست کافر باشد، خوردن آن اشکالی اگر یقین داشته باشید که ماهیهای مذکور، زنده از  -
 ندارد و در غیر این صورت حرام است. )امام خامنه ای(

در حلّیّت گوشت ماهیها و محصوالت آنها دو شرط باید احراز شود: اول: ماهی باید پولک داشته باشد. دوم: مسلمان  -
آورده شده است و یا در تور ماهیگیری مرده است. )آیت اهلل  بداند و یا مطمئن باشد که ماهی زنده از آب بیرون

 سیستانی(

 0در صورتی که حلیت آن احراز نشود خوردنش اشکال دارد. )آیت اهلل مکارم شیرازی( -

حرام است ولی آیات عظام خامنه ای،  1در صورتی که ماهی در تور صیاد در داخل آب بمیرد به نظر حضرت امام ره نکته:

 0مکارم شیرازی آن را حالل می دانند.سیستانی و 

                                                           
ب در بدن ساخته از خانواده اسیدهای چرب بلند زنجیر است که مواد مغذی مورد نیاز تکامل و سالمت را فراهم میکند. متاسفانه این نوع اسید چر 1. امگا 0

 نمی شود و می بایست از رژیم غذایی و یا مکمل ها دریافت شود.

موجود در گوشت ماهی به نوع ماهی بستگی دارد. مثال ماهی هایی مانند قزل آال، سالمون، شاه ماهی، ساردین و خال مخالی دارای  1. میزان امگا 1
د در انواع دریایی و پرورشی آنها چندان تفاوتی با هم ندارد. این در حالی است که برخی ماهی ها موجو 1زیادی هستند. اما میزان امگا 1اسیدهای چرب امگا

در بدنشان هم می شود. مثال ماهی تیالپیای پرورشی که  1کمتری هستند و تولید آنها به شکل پرورشی باعث پایین تر آمدن این مقدار از امگا 1دارای امگا
 موجود در گوشت این ماهی بسیار کم است. 1دا کرده، بر پایه ذرت است و به همین دلیل حجم امگاامروزه طرفداران زیادی هم پی

، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111101، امام خامنه ای، شماره استفتاء: 10،س111،ص 1. حضرت امام، استفتائات، ج  1
برای غرب نشینان فرموده اند: ظاهراً این شرط دوم در همه کشورها تحقق دارد و آنگونه که می گویند همه صیادان ،  ایشان در کتاب فقه 1101مراجع م

که میشد از مسلمانی ماهی را زنده بیرون می آورند و یا آنها در تور ماهیگیر می میرند. بنابر این، گوشت ماهی را می توان از کافری گرفت و خورد همانگونه 
 011عم از آنکه کنسرو باشد و یا جزء آن. فقه برای غرب نشینان مگرفت ا

وخته می . سؤال:در بسیاری از کشورهای اسالمی قوطی های تن ماهی با مارک انتاج کشورهای غیر مسلمان و یا کشورهای مختلف االدیان مثل تایلند فر 0
 اهلل مکارم:شود. لطفا حکم آن را بیان فرمایید. پاسخ: اشکال دارد. سایت آیت 

 https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=10 
 .11، کتاب صید و ذباحه م1. تحریر الوسیله، ج 1
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 چیتوسان
است که از پوست خرچنگ گرفته می شود از  2آیا خوردن دارویی که برای الغری تجویز می شود و حاوی چیتوسان 

 لحاظ شرعی حالل است؟

 1اگر یقین به ساخت آن از اجزاء حیوان حرام گوشت دارید، خوردن آن حرام است. )امام خامنه ای( -

 و کرمهاروغنها 

 روغنها و کرمهای وارداتی مشکوک
 دواجات روان و روغن و کرمهایی که از کشورهاى غیر اسالمی وارد می کنند چه حکمی دارد؟ 

 0ها یقین نداشته باشد، پاک است.اگر انسان به نجاست آن -

 روغن کوسه و نهنگ و مار

 لیده می شود پاک است؟ نماز با آن چگونه است؟آیا کرم نهنگ و روغن کوسه و روغن مار که برای درمان به بدن ما 

پاک است ولی در صورتی که هنوز روی بدن است و جذب نشده است نماز باطل است. )حضرت امام ره آیت اهلل  -
 1مکارم شیرازی(

 1پاک است ولی بنابر احتیاط نماز با عین آن صحیح نیست. )امام خامنه ای( -

 1آیت اهلل سیستانی(پاک است و نماز با آن نیز صحیح است. ) -

مسئله مذکور صرفا در باب بررسی طهارت و نجاست است، لذا خوردن دارویی که از حیوان حرام گوشت گرفته شده  نکته:

است )چه خون جهنده داشته باشد یا نداشته باشد( حرام است مگر توسط پزشک حاذق و متدین به عنوان درمان منحصر 
 تجویز شود.

 روغن االغ
 استفاده از روغن االغ برای درمان چیست؟حکم شرعی  

 1روغن االغی که به نحو شرعی ذبح شده باشد حالل و پاک است. )امام خامنه ای( -

                                                                                                                                                                                           
 .110011. سایت ادمین مقام معظم رهبری، شماره استفتاء 1101توضیح المسائل مراجع ذیل مسئله  0

ساکاریدی است که شود. این ماده در واقع یک ترکیب پلیی کاهش وزن یافت میهاها و محلول. چیتوسان یکی از موادی است که در ترکیب اکثر قرص 1
گذارد. ای فرد میروده-ایشود. چیتوسان نیز مانند فیبرهای رژیمی قابل هضم نیست اما تاثیرات مثبتی را بر سیستم معدهمیدر پوست سخت پوستان یافت

ر روده تاثیر مثبت دارد. این ماده از پوست سخت پوستانی مانند خرچنگ و میگو استخراج میشود. های مفید موجود دچیتوسان همچنین بر فعالیت باکتری
 چیتوسان ماده غذایی ضروری مورد نیاز بدن نیست و در اثر عدم استفاده از آن در بدن هیچ مشکلی رخ نخواهد داد.

 0111/11/00تاریخ استفتاء:     111110. شماره استفتاء:  1

 11و توضیح المسائل وحید، م  10، م  0مسائل مراجع ، ج. توضیح ال0

 . عروه الوثقی، شرایط لباس مصلی، الثالث و الرابع. سایت آیت اهلل مکارم 1
 0111/11/11تاریخ استفتاء:     101110شرایط لباس نمازگزار.  شماره استفتاء:  11درس  0. رساله آموزشی ج 1
 .11ص  1الثالث و الرابع. استفتائات جامعة الزهراء مجموعه . عروه الوثقی، شرایط لباس مصلی،  1

 0111/11/11تاریخ استفتاء:     110111. سایت ادمین رهبری،  شماره استفتاء:  1
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 انسولین

که در معالجه بیماری قند تزریق می شود احیاناً از خوک، گرفته می شود آیا تزریق آن به انسان جایز  1ماده انسولین

 است؟ 

 1)آیت اهلل سیستانی( .رگ یا زیر پوست با سوزن، تزریق شودمانعی نیست که در عضله یا  -

 حکم استفاده از قرص متروفین

انسولین است، صرفا موجب تحریک بدن به ترشح انسولین یا تقویت اثر  که معروف به قرص 1قرص متفورمین نکته:

دهد، بنابر این در هیچ یک از اهش می ها را در مقابل انسولین، ک های محیطی بدن شده و مقاومت سلولانسولین در بافت 
 ها، مسئله حلیت یا حرمت خوردن انسولین حیوانی مطرح نیست و از بحث ما خارج است. این قرص

استفاده از انسولین موجود در حیوانات، برای تزریق  0خوب است بدانیم که امروزه پزشکان به جهت رفع عوارض نکته:

 لین انسانی استفاده می کنند.انسولین به بیماران قندی از انسو

 ادرار و مدفوع

 مقدمه
شرعا نجس می باشند؛ بنابر این پزشکان  1دارهمه ما می دانیم که ادرار و مدفوع انسان و حیوانات حرام گوشت خون جهنده

در این و پرستاران )مخصوصا در آزمایشگاهها( الزم است به دور از حساسیت های بی مورد البته به تکلیف شرعی خویش 

 باب نیز عمل نمایند. در ادامه به مواردی در این موضوع که ممکن است مورد شبهه باشد اشاره می شود.

 کیسه کلوستومی
به علت سرطان، بخشی از روده بزرگ مرا برداشته اند و بجای آن مسیری از شکم برای خروج مدفوع باز شده است  

 جاست این مواد و همچنین بطالن وضو را بیان نمایید؟و در کیسه ای که همراهم هست دفع دارم. حکم ن

اگر پسماند خارج شده مدفوع باشد نجس است و موجب بطالن وضو میشود ولی البته در صورت خروج مکرر  می  -
توانید به وظیفه مبطون مطابق نظر مرجع تقلیدتان عمل نمائید. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت 

 0 کارم(اهلل م

                                                           
برای اولین بار در سال  شود و نقش اصلی آن تنظیم قند خون است. این ماده. انسولین هورمونی است که از سلولهای بتای جزایر النگرهانس غده لوزالمعده ترشح می 0

در درمان در عصاره جدا شده از جزایر النگرهانس کشف شد و به سرعت اثرات آن در کاهش قند خون شناخته شد و پس از مدت کوتاهی انسولین گاو و خوک  0110
 بیماری قند در انسان مورد استفاده قرار گرفت.

 .111. فقه برای غرب نشینان، م 1

رود. متفورمین در اختالل متابولیسم کربوهیدرات و درمان سندرم ان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو )دیابت غیروابسته به انسولین( بکارمی. متفورمین به عنو 1
کند تا کند، بلکه کمک میرمان نمیشود. افرادی که دیابت نوع دوم دارند، سطح قند خونشان باالتر از حد نرمال است. متفورمین دیابت را دتخمدان پلی کیستیک تجویز می

 سطح قند خون در رِنج نرمال بماند.

شد و این پدیده باعث عدم جذب  . به علت واکنشهای غیر طبیعی بافت چربی بدن انسان نسبت به انسولین حیوانات، که پوست بیمار بعد از تزریق برجسته یا فرورفته می 0
 موارد استفاده نمی شود.صحیح انسولین در بدن می شد دیگر از این 

منه ای، . البته نسبت به پرندگان این تفصیل وجود دارد که حضرت امام ره فضله پرندگان حرام گوشت را نیز نجس می دانند لکن حضرات آیات امام خا 5
 سیستانى، مکارم شیرازی فضله پرندگان را مطلقا پاک می دانند.
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 نجس شدن دستگاه کلونوسکوپ 

به نظر بسیاری از فقها )حضرت امام ره، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی( به طور کلی اگر شیء  نکته:

خارجی پاکی در داخل بدن به نجاستی برخورد کند و بعد از خارج شدن آن شیء از بدن عین نجاست در آن نباشد شرعا 
که دستگاه کلونوسکوپ از طریق مقعد وارد بدن می شود بعد از  1سوب می شود، مثال در انجام عمل کلونوسکوپیپاک مح

  1خارج شدن دستگاه اگر عین نجس بر آن نباشد شرعا پاک است.

 

 
انند که )بلکه برخی از فقها مانند حضرت امام ره نجاسات داخلی بدن را تا زمانی که داخل بدن هستند اصال نجس نمی د

 0بخواهند منجّس باشند.(

                                                                                                                                                                                           
، 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج، فصل فی النجاسات، اطالق مورد االول و الثانی؛ سیدمحمدحسن بنی0لوثقى، جیزدی، العروة ا سیدمحمدکاظم طباطبایی.  1

  0110/11/01تاریخ:   110111.، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره: 11، سؤال 1شیرازی، استفتائات، ج؛ ناصر مکارم 11، اقتباس از مسئلة 10اطالق مسئلة 

چک کلونوسکوپی روشی برای بررسی جدار داخلی کولون یا روده بزرگ است که به کمک آن تمامی طول روده بزرگ از مقعد تا محل اتصال به روده کو . 2
لوله به متر تشکیل شده است. این  011بررسی میگردد. کلونوسکوپ دستگاهی است که از یک لوله انعطاف پذیر با قطری به اندازه یک انگشت و طول حدود 

وپی، پزشک، یک منبع نوری و یک دوربین بسیار کوچک ویدیویی که برای تصویربرداری از روده مورد استفاده قرار می گیرد مجهز می باشد. هنگام کلونوسک
 مشاهده می نماید.به کمک کولونوسکوپ به آرامی از طریق مقعد وارد راست روده و روده بزرگ می شود و داخل روده بزرگ را در مانیتور دستگاه 

 01و فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، م 01،01و مورد الخامس من اانجاسات، مسائل  0، فصل فی النجاسات، مورد االول و الثانی، م0. العروة الوثقى، ج 3
 011و توضیح المسائل مکارم، م 101،101،010، مسائل  0و مورد العاشر من المطهرات و توضیح المسائل مراجع ، ج 01و فصل فی المطهرات، االول، م

 10، س1واستفتائات، ج

منجساً لمالقیه،  کون. فالجسم الخارجی المالقی له محکوم بالطهارة ألنّه ال دلیل على نجاسة الدم فی العروق، أو البول و الغائط فی محلّهما فضلًا عن أن ی 4
لدم الخارجی و البول و الغائط الخارجیین ألنّ النجاسة فیها قد استفیدت من الروایات اآلمرة بغسل ما و ذلک ألنّ األدلّة الدالّة على نجاسة المذکورات مختصّة با
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 حکم خروج مایع بعد از تنقیه
 )اماله( از بدن بیمار بیرون می آید نجس است یا پاک؟ 1یا همان تنقیه  Enemaآبی که بعد از عمل 

ای، در صورتی که آب مذکور همراه با نجاست غائط باشد نجس است و اال پاک است. )حضرت امام ره، امام خامنه -
 1سیستانی و مکارم شیرازی( آیات عظام

 حکم خروج ترشحات بعد از استعمال شیاف

 1ترشحاتی که پس از گذاشتن شیاف از مقعد خارج می شود نجس است یا پاک؟ 

 اگر همراه با عین نجاست نباشد، پاک است. )امام خامنه ای( -
ام می شود، بعد از استفاده از شیاف من از شیاف پیش از بارداری استفاده می کنم که با استفاده از اپلیکاتور انج 

 0رطوبت واژن زیاد می شود، آیا این رطوبت نجس است؟

 رطوبت مذکور نجس نیست. )امام خامنه ای( -

در استفتاء اخیر این نکته باید دقت شود که داخل واژن و دهانه رحم به خودی خود نجس نیست تا اینکه بخواهد  نکته:

خصصا از موضوع بحث خارج است، چرا که بحث ما در جایی است که شیء خارجی به چیزی را نجس کند لذا این سوال ت
 نجاست داخلی اصابت کند.

 منی
 دار )حالل گوشت و حرام گوشت( شرعا نجس می باشد. همه ما می دانیم که منی انسان و تمام حیوانات خون جهنده

 خروج منی از غیر موضع عادی
 1ود، آیا غسل واجب است؟اگر منی از غیر موضع معتاد خارج ش

واجب نمی شود،  مثال اگر وسیله ای را از پشت سر وارد  بدنش کنند و منی  غسلاگر از موضع غیر عادی خارج شود  -
 خارج کنند، غسل واجب نمی شود. )حضرت امام(

ود باز هم در صورتی که منی از غیر موضع عادی خارج شود دو حالت دارد: اگر به صورت خودبخود و طبیعی خارج ش -
حکم خروج منی جاری می شود ولی در صورتی که به صورت مصنوعی )مثال با سرنگ( خارج شود احتیاط واجب 
است که غسل کند و چنانچه وضو هم ندارد )محدث به حدث اصغر است( عالوه بر غسل وضو هم بگیرد. )آیت اهلل 

 سیستانی(

 ی نیست. )آیت اهلل مکارم(و غیر آن، فرق معتاددر خروج منی بین خروج از موضع  -

 
                                                                                                                                                                                           

مها، ص: ء منها، و اإلصابة بنظر العرف انّما تتحقّق فیما إذا کانت المذکورات محسوسة. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، النجاسات و أحکاأصابه شی
 وّل.، امّا القسم األ011

 شود.است و گاه برای درمان بیماریهای گوارشی مانند یبوست شدید یا ولولوس استفاده می. امروزه کاربرد این روش بسیار کمتر از گذشته 0

 01نجسات، مو فصل فی کیفیه تنجس المت 01،01و الخامس من اانجاسات، مسائل  0، فصل فی النجاسات، مورد االول و الثانی، م0. العروة الوثقى، ج 1

 .0111/11/11تاریخ استفتاء:   101111. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  1

 .0111/11/01تاریخ استفتاء:   111100. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  0

 وّل سبب الجنابة، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، االول منهاج الصالحین، الفصل األ0عروة الوتقی، ج 1
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 فصل دوم: آموزشهای پزشکی

 به روز بودن اطالعات پزشک

در علم پزشکى برخى از روشهاى درمانى با گذشت زمان دچار تغییرات شده یا به کلّى ارزش خود را از دست مى  

 دید مطّلع نشود، آیا مسئول است؟دهد، در صورتى که یک پزشک به علّت عدم مطالعه، از اطّالعات ج
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این مسأله دو حالت دارد: حالت اوّل این است که عرف پزشکان، او را در برابر فرا نگرفتن معلومات جدید مقصّر مى  -
شناسند، در این صورت ضامن است. حالت دوم آن است که فرا گرفتن آن مسائل را وظیفه طبیب نمى دانند، بلکه 

 0شود، در این صورت مسئول نیست. )آیت اهلل مکارم شیرازی( جزء تکامل علم محسوب مى

 (2تشریح )کالبدشکافی

 مفهوم تشریح

( برش دادن و جدا کردن بافتهای بدن برای dissectionدر اصطالح پزشکی، تشریح یا کالبدشکافی )به فرانسوی: 

ها برای آموزش یا در پزشکی قانونی برای های آناتومی دانشگاهمطالعه را گویند. کالبدشکافی اغلب در سالن تشریح بخش

 1گیرد.بررسی علت مرگ  و یا آموزشهای پزشکی انجام می

تشریح در منابع فقهی از نظر احکام تکلیفی اولی و ثانوی )جواز یا حرمت( و احکام وضعی یا حقوقی مانند ثبوت دیه مورد 

 گیرد.بررسی قرار می

 

 حکم شرعی اصل تشریح

 تشریح بدن کافر

 0آیا تشریح بدن کفار جایز است؟ 

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111111 

می . در اصطالح پزشکی، تشریح یا کالبدشکافی علمی است که موضوعش ساختمان و شکل اعضای بدن است و از راه شکافتن بدن به شناسایی کالبد آد 2
 پردازد.می

3   . http://wikifeqh.ir/%D 1۵ AA%D 1۵ B 0۵ D 1۵ B 0۵ DB ۵1 C%D 1۵ AD_(%D 1۵10۵ D 1۵11۵ D 1۵11)  

. امام خامنه ای، پزشکی در آیینه اجتهاد، با 1111. توضیح المسائل مسأله 000، س 01، ص 1، استفتائات، ج 0، م110، ص 1. تحریر الوسیله، دار العلم، ج  0
 . سایت آیت اهلل مکارم:011استفاده از سوال ص 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=011&mid=111100 
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 تشریح بدن غیر مسلمان اشکال ندارد. )حضرت امام ره، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( -

کالبد شکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد )در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد( جایز است لکن  -
لبدشکافی خودداری شود، البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کا

او جایز باشد )چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه 
 داده باشد( در این صورت کالبدشکافی جایز است. )آیت اهلل سیستانی(

 تشریح بدن مسلمان

اطالعات پزشکی و آموزش مطالب دقیق پزشکی بعضا منوط به کالبدشکافی است حال سوال این رسیدن به برخی  

 است که آیا به جهت این امور ضروری تشریح بدن مسلمان جایز است یا خیر؟

تشریح مسلمان فقط در صورتی که حفظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد و تشریح غیر مسلمان امکان نداشته باشد،  -
 0اما صرف یادگیری مادامی که حیات مسلمانی موقوف بر تشریح نباشد جایزنیست. )حضرت امام(جایزاست، 

 -نجات جان دیگری فقط از این راه مقدور باشد. دو -های ذیل جایز است:یکاگر بدن کافری وجود ندارد، در حالت -
به اطالعاتی که برای جلوگیری از دستیابی  -کشف مطالب جدید پزشکی مورد نیاز جامعه منوط به این کار باشد. سه

کشف علت مرگی که مشکوک است، منوط به  -بیماری تهدید کننده مردم الزم است، منوط به این کار باشد. چهار
 1این کار باشد. )امام خامنه ای(

فقط در صورتی که حفظ جان مسلمانی متوقف بر تشریح دیگری باشد، چنانچه ممکن باشد الزم است کافری را که  -
خونش محترم نیست یا مشکوک است تشریح کنند و اگر ممکن نشد کافری غیر از او را کالبد شکافی نمایند، و اگر 

 1مسلمان جایز است. )آیت اهلل سیستانی( کالبدشکافیاین نیز ممکن نبود 

طبّى  . مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطالعات0تشریح مرده مسلمان براى مقاصد پزشکى با چند شرط جایز است:  -
. دسترسى به مرده غیر مسلمان 1، و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. باشدبراى نجات جان مسلمان بوده 

. به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت شود، و اضافه بر آن جایز نیست. با چنین شرایطى تشریح جایز، بلکه 1نباشد. 

 1سلمان این شرایط الزم نیست.در مورد مرده غیر م نکته: 0واجب است.  )آیت اهلل مکارم(

                                                           
بیماران، و جلوگیری از مرگ  .  مواردی که برای تشخیص علت بیماری و مرگ و نتیجه گیری برای درمان سایر1110و  1111. توضیح المسائل م  1

جنازه کودک  لبد شکافی از جسد ضروری باشد، آیا می توان با رضایت ولی بیمار، قبل از دفن،کا احتمالی آن ها، و کمک به پیشرفت علم و تحقیقات نوین،
مسلمان مانع  شکافی نمود یا خیر؟ کالبد شکافی میت مسلمان جایز نیست و نسبت به میت غیر فوت شده را در بیمارستان های آموزشی دانشگاهی، کالبد

 .01111ندارد. استفتائات امام، س

 .11درس 1و رساله آموزشی ج 0110. اجوبه االستفتائات، س0111/11/01، تاریخ استفتاء: 111111. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  2

 
 . )موجود در سایت(1111. توضیح المسائل مسأله  1

 . سایت آیت اهلل مکارم:  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01&mid=111111 

 . سایت آیت اهلل مکارم: 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111100 
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 تشریح جنین سقط شده

تشریح جنین سقط شده در تمامی مراحل عمرش، برای دستیابی به اطالعاتی در علم بافت شناسی، با توجه به اینکه 

 وجود درس تشریح در دانشکده ی پزشکی ضروری است، چه حکمی دارد؟

که جامعه به آن نیازمند است و یا دستیابی به اگر نجات جان نفس محترمی یا کشف مطالب پزشکی جدیدی  -
اطالعاتی راجع به یک بیماری که زندگی مردم را تهدید می کند، منوط به تشریح جنین سقط شده باشد، این عمل 
جایز است. ولی سزاوار است که تا حد امکان از جنین سقط شده متعلّق به مسلمانان و یا کسی که محکوم به اسالم 

 0نشود. )امام خامنه ای(است استفاده 

 جهل به اسالم و یا کفر جسد

 1اگر دانشجو و یا استاد نداند که جنازه ی مسلمان است که تشریح می شود یا کافر، تکلیف چیست؟ 

در صورتی که جسد در بالد اسالمی یافت شده است حکم مسلمان را دارد و اگر در دار کفر باشد اگر احتمال مسلمان  -
 بر احتیاط حکم مسلمان جاری است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(بودن او هست بنا

اگر جسد از بالد اسالمى نباشد مانعى ندارد و اگر مربوط به بالد اسالمى است، ظاهر این است که جسد مسلمان  -
ع در آن هستند، تشریح است، و احکام مسلمان بر او جارى مى شود و اگر از بلدى است که هر دو گروه به طور وسی

 آن مانعى ندارد و اگر ندانیم از کدام بلد است آن هم جایز است. )آیت اهلل مکارم(

 تشریح جسد افراد اعدامی

آیا مى توان جسد افراد به ظاهر مسلمان را که به خاطر ارتداد، فساد اخالقى، قاچاق موادّ مخدّر، مسائل سیاسى و ... 

 اعدام شده اند تشریح نمود؟

در مورد مرتد جایز است، و در مورد دیگران تنها در صورت ضرورت و بر اساس شرایط تشریح مجاز خواهد بود. )آیت  -
 1اهلل مکارم(

 وجوب استیذان برای تشریح
 آیا برای تشریح میت اخذ رضایت قبلی شخص بیمار، یا اجازه اولیاء دم ضرورت دارد؟

اولیای او بعد از مردنش باشد و یا نجات جان نفس محترمی منوط به آن  اگر با اذن میت در دوران حیاتش و یا با اذن -
 0باشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(

جایز است، هرچند خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد و احتیاط آن است که از اولیاى میّت اجازه بگیرند. )آیت اهلل  -
 1مکارم(

                                                           
 .001. سایت امام خامنه ای، احکام پزشکی، س 1
 حث. سایت آیت اهلل مکارم:، فصل فی صالةالمیت، آغاز ب0، صالة علی المیت، آیت اهلل سیستانی منهاج الصالحین، ج0. تحریر الوسیله، ج 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111100 
 . سایت آیت اهلل مکارم: 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111101 

 0111/11/01: ، تاریخ استفتاء111111. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  4

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1
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 حکم دیه در تشریح

ن جهت آموزش پزشکی در دو صورت: الف( جواز تشریح ب( عدم جواز تشریح، دیه تعلق آیا به تشریح بدن مسلما 

 0می گیرد؟

واجب است ولی در صورت ضرورت تشریح به منظور  شرعادر صورتی که تشریح صرفا برای تعلیم و تعلم باشد دیه  -
 حفظ جان مسلمانان، سقوط دیه محل اشکال است. )حضرت امام ره(

 شرعی ندارد و موجب دیه است. )امام خامنه ای( مجوّزجهت آموزش  تشریح بدن میت صرفا -

 1اهلل سیستانی( آیتدر هر دو صورت دیه واجب است. ) -

و در موارد عدم جواز دیه واجب بوده و به عهده مباشر است. )آیت اهلل  نداردهر جا که تشریح شرعا جایز باشد دیه  -
 مکارم(

 حکم وصیت به تشریح

وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای  آیا جایز است شخصی 

تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یا این عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان 

 1می شود حرام است؟

دیگری است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمی در به نظر می رسد ادلّه تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر  -
تشریح جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسلّم در نظائر این 
مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت، در استفاده از اعضاء اگر با رضایت و اذن 

 یت قبل از مرگش و یا با اذن اولیاء او بعد از مردنش باشد اشکال ندارد و موجب دیه نیست. )امام خامنه ای(م
در صورتی که حفظ حیات مسلمانی بر آن متوقف نباشد نفوذ وصیت و جواز قطع محل اشکال است. )آیت اهلل  -

 سیستانی(

. مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطالعات طبّى 0: تشریح مرده مسلمان براى مقاصد پزشکى با چند شرط جایز است -
. دسترسى به مرده غیر مسلمان 1براى نجات جان مسلمان بوده باشد، و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 

. به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت شود، و اضافه بر آن جایز نیست. با چنین شرایطى تشریح جایز، بلکه 1نباشد. 
  مکارم(واجب است. )آیت اهلل

                                                                                                                                                                                           
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111111 

 . 10، ص01. استفتائات جامعة الزهرا، مجموعه 1و  0، م1. تحریر الوسیله، ج 0

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1111 
 و سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111110 
 .11. منهاج الصالحین، احکام ترقیع، مسئله 2

 . آیت اهلل سیستانی، سایت معظم له، پرسش و پاسخ، وصیت، اهداء عضو و تشریح بدن میت. سایت آیت اهلل مکارم:0100. اجوبة االستفتائات، س  3
https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&lid=1&mid=1111&catid=1111&pid=10101 
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 خرید و فروش میّت کافر جهت تشریح

 آیا خرید و فروش میّت کافر جهت تشریح، جایز است؟

 0خرید و فروش بدن کفار مانعی ندارد. )امام خامنه ای( -
خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست، و مال محسوب نمى شود و نسبت به بدن غیر مسلمان براى اهداف  -

 1مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست. )آیت اهلل مکارم(مشروع مانند تشریح در 

 نبش قبر به هدف تشریح

 نبش قبر مسلمان
 آیا نبش قبر مسلمین برای تشریح جایز است؟

نبش قبور مسلمانان برای اینکار جایز نیست مگر آنکه ضرورت شدید و نیاز فوری پزشکی برای دستیابی به آنها وجود  -
ترسی به استخوان میّت غیر مسلمان هم ممکن نباشد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل داشته باشد و دس

 1سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 نبش قبر غیر مسلمان
آیا مى توان براى تشریح، جهت آموزش به علّت کمبود جسد و استخوان که بدون آنها آموزش امکان پذیر نیست،  

 نمود؟ اقدام به نبش قبر غیر مسلمانان

 0نبش قبر کفار جایز است. )امام خامنه ای( -

 1هرگاه مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود، اشکالى ندارد. )آیت اهلل مکارم شیرازی( -

 نبش قبر مجهول الهویه

به علّت کمبود جسد و استخوان جهت تشریح و آموزش پزشکی ، اگر ندانیم قبر متعلّق به مسلمان است، یا غیر 

 1از به نقش قبر هستیم؟مسلمان، آیا مج

 چنانچه قراینى که نشانه اسالم است در آن قبر نباشد نبش آن جایز است. )حضرت امام( -

 در صورتی که نمی داند قبر مسلمان است یا کافر احتیاط واجب عدم جواز نبش است. )آیت اهلل سیستانی( -

                                                           
. با وجود امکان تهیه ی جسد کافر از خارج که مستلزم تعیین بودجه و خرید آن است، آیا واجب است که مسئولین ذی ربط به آن 010. احکام پزشکی، س 0

 اقدام نمایند تا از تشریح میت مسلمان جلوگیری شود یا خیر؟

 است تا حد امکان از جسد میت مسلمان استفاده نشود. ج. واجب
 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111001 
 .0111. العروه الوثقی، مکروهات الدفن، العاشر، اجوبةاالستفتائات، س 1

 0111/11/11تاریخ استفتاء:     111111. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  4

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=10101&mid=111101 

 ، سایت آیت اهلل مکارم:1. العروه الوثقی، فصل فی مکروهات الدفن، م 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111111 
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الد اسالمى نباشد مانعى ندارد و اگر مربوط به چنانچه قراینى که نشانه اسالم است در آن قبر نباشد، و آن قبر در ب -
بالد اسالمى است، ظاهر این است که جسد و قبر مسلمان است، و احکام مسلمان بر او جارى مى شود و اگر در 

 بلدى است که هر دو گروه به طور وسیع در آن هستند، در صورت ضرورت نبش آن مانعى ندارد. )آیت اهلل مکارم(

 ان های ظاهر شده میت برای تشریح استفاده از استخو

در صورت کمبود جسد و استخوان، آیا مى توان استخوانهایى که در بیابان و قبرستانها یافت مىشود، و یا به وسیله 

عملیّات حفّارى شهردارى ها در سطح خاک ظاهر مى شود ـ متعلّق به مسلمان باشد، یا غیر مسلمان ـ مدّتى جهت 

 بعد از اتمام کار، به یک مرکز آموزشى هدیه نمود، یا دفن کرد؟ آموزش استفاده کرد، و

نسبت به غیر مسلمان اشکالى ندارد، و نسبت به مسلمین تنها در صورتِ ضرورتِ تشریح و تکمیل اطّالعات طبّى  -

 0جایز است. و بعداً باید آن را دفن کرد. )آیت اهلل مکارم(

 جکم استخراج پالتین از بدن میت
ج قطعه پالتین از بدن میّت مسلمان از طریق تشریح جسد قبل از دفن، به علت قیمت زیاد و کمبود آن، آیا استخرا 

 جایز است؟

 1احترامى به میّت محسوب نشود جایز است. )امام خامنه ای(استخراج پالتین در فرض سؤال، به شرطى که بى -

 تشریح بدن حیوانات

آزمایشگاهی را بگذرانند، مجبور به تشریح و از بین بردن حیوانات دانشجویانی که باید واحد کار با حیوانات  

 آزمایشگاهی )معموال موش های کوچک( هستند آیا این کار مشکل شرعی دارد؟

اگر برای کسب تجربه و آگاهی از نحوه درمان بیماران و نجات جان آنان باشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای، آیت  -
 1اهلل مکارم(

 شریح در پزشکی قانونیبررسی حکم ت

 به هدف تشخیص علت مرگ
برخی اداره ها )پزشکی قانونی( در مواردی می خواهند جنازه ای را برای فهم علت مرگ و یا قتل، تشریح کنند آیا  

 چنین اجازه ای هست یانه و چه موقعی جایز نمی باشد؟

رط است؛ مگر اینکه کشف حقیقت متوقف بر ی ولی شاگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد ولی اجازه -
 0آن بوده و قاضی نیز آن را الزم بداند. )امام خامنه ای(

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111101 
 .0110. اجوبة االستفتائات سؤال  1

 سایت آیت اهلل مکارم: 0111/11/11تاریخ استفتاء:     100110. سایت ادمین رهبری، شماره استفتاء:  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=110101 
 0111/11/11تاریخ استفتاء:     111011. امام خامنه ای، شماره استفتاء:  0
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فی حد ذاته مجوز نیست و ولی ّ میّت، نمی تواند به تشریح جنازه مرده ای برای مقصد یاد شده، اجازه دهد و در  -
 0صورت امکان، باید از آن جلو گیری به عمل آورد. )آیت اهلل سیستانی(

هرگاه تشریح جهت احقاق حقوق اولیاء دم باشد، و آنها حاضرند از حق خود بگذرند و تشریح صورت نگیرد، نباید  -
تشریح کرد ولى اگر پیشگیرى از یک مشکل مهمّ اجتماعى متوقّف بر این کار باشد، رضایت آنها شرط نیست. )آیت 

 1اهلل مکارم شیرازی(

 به هدف تشخیص هویت میت 

 خیص هویت میت قبل از دفن فی نفسه واجب است؟ الف( آیا تش

ب( در مواردی که جنازه مجهول الهویه است تشخیص هویت متوقف بر اموری مانند قطع انگشت، کالبد شکافی و 

 امثال آن است، آیا این امور جایز است؟ 

مات مذکور در بند ب برای ج( آیا احتمال ترتب آثاری همچون ارث ، عده زنان، پرداخت دیون و مانند آن مجوز اقدا

 تشخیص هویت میت است؟

 1د( آیا احتمال اموری همچون دفع اتهام از یک متهم، کشف جرم، دفع نزاع و ... می تواند مجوز اقدامات مذکور باشد؟

الف( واجب نیست. ب( جایز نیست. ج( مجوز نیست. د( فی حد ذاته مجوز نیست ولی اگر حفظ نفس مسلمانی   -
 باشد جایز است و دیه بر مباشر قطع واجب می شود. )آیت اهلل سیستانی(متوقف بر آن 

الف تا د. تشخیص هویت میت فی نفسه واجب نیست ولی چنانچه به طور یقین یا به احتمال قوی مشکالتی در امر  -
انند ارث و عده و مانند آن یا مشکالت خاص اجتماعی به وجود می آید باید تشخیص هویت شود و انجام اموری م

 کالبد شکافی و قطع انگشت در صورت ضرورت برای اهداف فوق مانعی ندارد. )آیت اهلل مکارم( 

 حکم شرعی برخی از فعالیتهای پزشکی به هدف آموزش

 های پزشکی بر روی بیمار بدون اطالع اوانجام آزمایش
نداشته باشد، آیا پزشک بدون گونه ضرری برای بیمار در صورتی که آزمایش خاص پزشکی برای پیشرفت علم هیچ 

 0تواند چنین اقدامی نماید؟ی او میاطالع به بیمار و بدون کسب اجازه

 جایز نیست. )امام خامنه ای( -

اگر آزمایشها، جزئى از معالجه بیمار یا مقدّمه درمان او باشد مانعى ندارد. در غیر این صورت نیاز به اجازه دارد. )آیت  -
 اهلل مکارم شیرازی(

                                                           
 .111. و فقه برای غرب نشینان، م110، ص0. استفتاء موجود در دانشنامه فقه پزشکی، ج 1

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111111 
 .111و  110، ص0. استفتائات موجود در دانشنامه فقه پزشکی، ج 3

 . سایت آیت اهلل مکارم:10. احکام پزشکی سایت رهبری، س 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=110101 
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 ایش داروها یا دارونماها بر روی بیمارانآزم

الف( آیا میتوان از انسانها براى آزمایش داروها استفاده کرد؟ ب( آیا از نظر اخالقى تجویز دارونما اشکالى ندارد؟ و آیا  

 باید به اطاّلع و موافقت بیمار برسد؟ « مثل تزریق مایع نمکى به جاى دارو»دارونماىِ کامالً بى اثر 

از داروهایى که خطر مرگ یا بیماریهاى مختلف دارد به عنوان آزمایش روی بیماران جایز نیست، مخصوصاً با  استفاده -
عدم اطاّلع بیمار، و استفاده از داروهاى بى اثر اگر جنبه درمانى، )هرچند از طریق تلقین( داشته باشد، در فرض نبودن 

 0ی(داروهاى واقعى مانعى ندارد. )آیت اهلل مکارم شیراز

 حکم برخی از فعالیتهای آموزشی روی محتضر
و  3و کشیدن مایع از پریکارد 2( آیا برای فراگیری مهارتهای پزشکی میتوان کارهایی را از قبیل اینتوبه کردن1 

( اگر بیمار و شخص محتضر همجنس یا جنس 2رگ مرکزی، روی شخص محتضر انجام داد؟  4گذاشتن کاتتر

( ایا بیمار میتواند به 4( برای انجام این امور رضایت از اولیای بیمار الزم است؟ 3مخالف باشند حکم چیست؟ 

 ( انجام آزمایش بر روی فرد محتضر از نظر اسالم شرایط خاصی را دارد؟۱انجام این امور وصیت کند؟ 

یری مهارت پزشکی ( اگر بیمار در حالت احتضار یا قبل از آن اجازه این گونه کارها را جهت فراگ0تا  0جواب سوال -
بدهد اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. البته باید از نگاه و لمس حرام در غیر موارد ضرورت اجتناب 

( اگر نجات نفس محترمی یا کشف مطالب جدید علم پزشکی که مورد نیاز جامعه است و یا دستیابی به 1شود. ج

 نکته: 1هدید می کند، منوط به آن باشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(اطالعاتی راجع به بیماری که زندگی مردم را ت

 اگر این گونه کارها منجر به تسریع در مرگ وی شود قاعدتا حرام است.

 حکم شرعی اینتوبه

در بیمارستان بر روی میت به جهت آموزش پزشکی یک سری فعالیتهای پزشکی مثل اینتوبه کردن اتفاق افتاد، می  

 رسم که حکمش چیست؟خواستم بپ

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11101&mid=110101 
باشد. اینکار هنگامی ( به معنای قرار دادن یک لوله قابل انعطاف در داخل نای میTracheal intubationگذاری نای )گذاری داخل تراشه یا لوله. لوله 1

 شود.یراسیون دارد.اینکار توشط پزشک معالج دستور داده میگیرد که فرد نیاز به تنفس مکانیکی یا جلوگیری از آسپصورت می

 
های بزرگ آن را احاطه ( نوعی ساک از جنس بافت فیبروزه است که اطراف قلب و ابتدای رگPericardium. پیراشامه قلب یا پریکارد )به انگلیسی: 1

 است.کرده

عموالً بلند و قابل انعطاف و ساخته شده از مواد دارای کاربرد در پزشکی است که در طیف ( در پزشکی، یک لوله نازک، مCatheter. کاتتر)به انگلیسی:  0
توانند در بدن بیمار برای یک هدف معین استفاده ای در خدمت پزشکی هستند که میای از توابع دانش پزشکی و بهداشت کاربرد دارد. کاتترها وسیلهگسترده

های کاربردی توان به کاتتر برای قلب و عروق، ارولوژی، گوارش، سیستم عصبی، و برنامهل کاتتر در مرحله تولید، میشوند. با تغییر در مواد یا تنظیم شک
 چشمی دست یافت.

 0111/11/11تاریخ استفتاء:     011011. شماره استفتاء:  1
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اگر نجات نفس محترمی یا کشف مطالب جدید علم پزشکی که مورد نیاز جامعه است و یا دستیابی به اطالعاتی  -
راجع به بیماری که زندگی مردم را تهدید می کند، منوط به آن باشد، اشکال ندارد، ولی واجب است تا حد امکان از 

 0رورت به عورت او نگاه نشود. )امام خامنه ای(جسد میت مسلمان استفاده نشود و در غیر ض

 نگهداری جنین مرده در شیشه

نگهدارى جنین مرده در شیشه، جهت آموزش چه حکمى دارد؟ آیا جهت دکور آزمایشگاهى، یا نگهدارى در منزل  

 1جایز است؟

 ام خامنه ای(اگر جنین کفار باشد اشکال ندارد و اگر جنین مسلمان باشد نگهداری آن جایز نیست. )ام -

جهت دکور و امثال آن جایز نیست؛ ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى الزم ایجاب کند و چیزى جانشین آن نشود،  -
 مانعى ندارد. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 حکم تجمید جنین و استفاده های آموزشی از آن

به تجمید جنین باشند حکم اینگونه  اگر به جهت ضرورت علمی برای انجام کار روی سلولهای زنده انسان ناچار 

 3تحقیقات که برای درمان بیماریهای انسانها ضروری است چیست؟

 تجمید جنین زنده به مدت طوالنی جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی(  -

 در صورت ضرورت اشکال ندارد. )آیت اهلل مکارم( -

 فراگیری علوم پزشکی برای بانوان
رخی پزشکان مرد و آثار مترتب بر آن، آیا بر زنانی که استعداد یادگیری علوم پزشکی ی زنان به ببا توجه به مراجعه 

 0مربوط به زنان را دارند، واجب است که این علوم را یاد بگیرند؟

 در بعضی موارد از واجبات کفاییه است. )حضرت امام ره(  -

 یادگیری در حد رفع نیازهای ضروری، واجب کفائی است. )امام خامنه ای( -

 آرى واجب کفایى است. )آیت اهلل مکارم شیرازی( -

جایی که نیاز به پزشک یا پرستار مرد می باشد نیز حکم همین است. البته در صورتی که بیماران در مواردی مضطر  نکته:

به رجوع به پزشک غیر همجنس شدند الزم است به احکام خویش در باب نگاه و پوشش اسالمی عمل نمایند که در فصل 
 ی به برخی از آن موارد اشاره می شود.بعد
 
 
 

                                                           
 0111/11/11تاریخ استفتاء:     111100. شماره استفتاء:  1

 سایت آیت اهلل مکارم:  0111/11/00تاریخ استفتاء:     111101ه ای، شماره استفتاء: . سایت ادمین امام خامن 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01101&mid=111101 
 .111، ص0. دانشنامه فقه پزشکی، ج 3

 یت اهلل مکارم:سایت رهبری، احکام پزشکی. سایت آ [1111. استفتائات حضرت امام ره، ]سؤال  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=110110 
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 فصل سوم: نگاه، تماس و پوشش در روند آموزش و درمان
و برآقایان نیز الزم 0بر خانم ها الزم است تمام بدن )غیر از وجه و کفین( و موی سر خود را از نامحرم بپوشانند. مسئله:

 د. )مقام معظم رهبری و آیت اهلل مکارم(است بدن خود را به حد متعارف بپوشانن

 پوشاندن عورت در مقابل هم جنس الزم و واجب است لذا هم جنسها نیز نمیتوانند به عورت یکدیگر نگاه کنند. نکته:

 البته این وجوب پوشش استثناءاتی هم در شرع مقدس دارد:
ـ در مقام خواستگاری 1ـ زنان روستایی 1ر مسلمان ـ زنان غی0ـ زنان سالخورده  1ـ در مقام شهادت 1ـ در مقام ضرورت 0
 در مقام اضطرار در معالجه -1

این برداشت که عده ای تصور می کنند پزشک محرم است برداشتی کامال غلط است و البته در مقام آموزش و همچنین 
 معالجه نکاتی در ارتباط پزشک و بیمار وجود دارد که در ادامه بیان می کنیم:

                                                           
 .1011، م011، ص 1. سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی ، توضیح المسائل مراجع، ج1
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 در مسیر آموزش لمس و نظر

 معاینۀ بدن بیمار توسط دانشجو
 0جنس را معاینه کنند؟توانند برای آموزش، بیماران غیرهمآیا دانشجویان می

هرگاه مقصود یادگرفتن و تکمیل اطالعات پزشکی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد، در حد ضرورت جایز است؛   -
 امنه ای(ولی تجاوز از حد ضرورت جایز نیست. )امام خ

طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون این کار، آن مقصود  اطّالعاتهرگاه مقصود یادگرفتن و تکمیل  -
 حاصل نشود جایز است. )آیت اهلل مکارم(

 مرجع تشخیص ضرورت

 1کسی است؟جنس توسط دانشجو ضرورت داشته باشد، مرجع تشخیص ضرورت چهچنانچه معاینۀ بیماران غیرهم

 (است. )حضرت امام مکلفمرجع تشخیص ضرورت، خود  -

 تشخیص ضرورت موکول به نظر دانشجو با مالحظه شرایط است )امام خامنه ای( -

 مکارم( اهللآیت. )مرجع تشخیص ضرورت، عرف عام و صالح ماست -

 رضایت بیمار و بستگان جهت معاینه
 1جویان، بنا بر ضرورت آموزش پزشکی، الزم است؟آیا اجازۀ بیمار یا بستگان او برای معاینۀ پزشک یا دانش 

هرگاه آموزش ضروری و منحصر به آن کار باشد، رضایت طرف الزم نیست؛ ولی اگر بیمار دیگری برای آموزش پیدا   -
 مکارم( اهللکه راضی نیستند، استفاده کنند. )آیت بیمارانیتوانند از شود، نمی

 نگاه به تصویر بدن برای آموزش
 0عریان زنان و مردان برای آموزش پزشکی چیست؟کردن به تصاویر نیمههحکم نگا

 قصد ریبه نباشد و خوف ترتب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(اگر به  -
به مقدار ندارد و هرگاه چنین حالتى خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و  اشکالىبدون قصد لذّت و ریبه  -

 ضرورت نگاه کنند. )آیت اهلل مکارم(

                                                           
م دانشجویان رشته پزشکی، احکام لمس و احکا. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، 0101و  0111س، 111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه0

 .10س، 11تماس بدنی، ص

نژادی، احکام بانوان، احکام . ابوالقاسم علیان0111، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه00، س01، ص0اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح1
 .111س، 101پزشکی، ص

، 1؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج11م، 10ام دانشجویان رشته پزشکی، احکام لمس و تماس بدنی، صاحک. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، 1
 .0111س، 101ص

؛ ناصر مکارم شیرازی، احکام بانوان، 111، س111، ص0ج. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، 0101س، 111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه0
 .111س ،101ص
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 نگاه به عورت بیمار توسط دانشجو

 0هنگام آموزش جایز است؟ آیا نگاه به عورت بیمار برای دانشجویان پزشکی به

اگر به تمرین و آموزش علم پزشکی ها نیست. در هنگام ضرورت، فرقی بین حکم معاینة اعضای تناسلی و غیرآن -
 مقدار ضرورت اکتفا کرد. )امام خامنه ای( ، باید بهباشدانسان احتیاج  برای نجات جان

 اهللضرر و آسیب بزرگی از مسلمانی، هرچند در آینده، برطرف شود. )آیت نباید نگاه کند؛ مگر زمانی که با نگاه او، -
 سیستانی(

 مکارم( به مقدار ضرورت جایز است. )آیت اهلل باشداگر راهى جز نگاه مستقیم نداشته  -

 نگاه به آلت مصنوعی
 1کردن و لمس آلت تناسلی مصنوعی برای آموزش جایز است؟آیا نگاه

قصد ریبه ها اشکال ندارد؛ مگر آنکه بهکردن و لمس آنواقعی را ندارد و نگاه عورتآلت و عورت مصنوعی حکم   -
 باشد یا موجب تحریک شهوت شود. )امام خامنه ای( 

 لذت مانعى ندارد. )آیت اهلل مکارم شیرازی( قصدبدون هاى الزم و براى آموزش -

 نگاه به تصویر عورت

 1قصد آموزش پزشکی چیست؟کردن به تصاویر اعضای تناسلی بهحکم نگاه

اشکال دارد و اگر با قصد لذت باشد یا خوف ارتکاب حرام باشد،جایز نیست.   دیگراننگاه به فیلم یا تصاویر عورت  -
 )امام خامنه ای(

و افرادی که در حال دوره دیدن هستند ، با توجّه به اینکه ضرورت شرعی  دانشجویانافراد متخصّص و یا  برای -
 باشد. )آیت اهلل سیستانی(مهمّی متوقّف بر این امر نیست جایز نمی

 زی(مکارم شیرا اهللکردن به تصاویر، مقدم بر مشاهدة مستقیم است. )آیتدر صورت ضرورت، مانعی ندارد و نگاه -

 جنستشریح جسد میت غیرهم
 0عکس چه حکمی دارد؟تشریح جسد مردان برای دانشجویان دختر و به

 مکارم شیرازی( اهللتا زمانی که ضرورت قطعی نباشد، جایز نیست. )آیت  -

 نگاه به عورت میت برای تشریح
 0حکم نگاه به عورتین میت موقع کالبدشکافی و تشریح چیست؟

                                                           
. ناصر 110م، 100نشینان، مسائل پزشکی، ص. عبدالهادی محمدتقی حکیم، فقه برای غرب0100، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه0

 .0111س، 111ص، 1و ج 110س، 111ص، 0مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج

 .11س، 11صناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، . 0101، س110ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

، 101ص، 1ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج 111. سیستانی، استفتائات، احکام لمس و نگاه، م0100، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1
 .001س، 11ص؛ ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، 0111س

 .111س، 111صی، احکام بانوان، نژاد. ابوالقاسم علیان0
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مکارم قدر ضرورت جایز است. )آیت اهلل کردن بهشته باشد و بدون آن غرض حاصل نشود، نگاهاگر نگاه، ضرورت دا  -
 شیرازی(

 لمس و نگاه بدن کافر برای تشریح
 1کردن و نگاه به بدن زن یا مرد کافر برای تشریح توسط دانشجویان پزشکی چه حکمی دارد؟لمس

 مکارم( اهللمقدار ضرورت جایز است. )آیتتنها به  -

 نگاه به عورت موالژ

 
استفاده می کنند که گاه دارای عورت هستند آیا  3در بعضی موارد در آموزش پزشکی از مجسمه هایی به نام موالژ 

 0دیدن آن حرام هست و همچنین اگر برای دانشجو جنبه آموزشی نداشته باشد، نگاه به عورت موالژ حرام هست؟

ندارد و نگاه کردن و لمس آن ها اشکال ندارد مگر آن که به قصد ریبه را  واقعیآلت و عورت مصنوعی حکم عورت  -
 بوده و یا موجب تحریک شهوت گردد. )امام خامنه ای(

 1. )آیت اهلل مکارم شیرازی(نداردبراى آموزشهاى الزم مانعى  -

 لمس، نظر و پوشش در مسیر درمان

 جنسحکم رجوع به پزشک غیرِهم

 1جنس رجوع کند؟تواند به پزشک غیرهمام باشد بیمار میاگر درمان مستلزم لمس و نظر حر

 جنس جایز است. )حضرت امام(مقام ضرورت و ناچاری رجوع به پزشک غیرهم درچنانچه پزشک مماثل نباشد،   -

                                                                                                                                                                                           
 .0011س، 111، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0

 .11س، 11ص؛ ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، 0110س، 100، ص1ج. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، 1

های اورژانس و دیگر های ساختگی به منظورآموزش واکنش تیمه از آسیب( به معنی قالب، هنراستفادMoulageریزی یا موالژ )به فرانسوی: . قالب 1
 پرسنل پزشکی و نظامی است. موالژ ها معموال از الستیک یا التکس ، یا موم ساخته می شوند.

 0111/11/01تاریخ استفتاء:     101011. شماره استفتاء:  0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=110111 
، 0. سیستانی، استفتائات، ج0111س، 111ای، اجوبة االستفتائات، ص؛ سیدعلی خامنه11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1. حضرت امام، تحریر الوسیله، ج1

 الک مراجعه بیماران به مرد یا زنمکارم، سایت، استفتائات، پزشکی، احکام بیماران، پزشک غیرهمجنس، م 0، مساله111س
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مراجعه زن به پزشک مرد جایز نیست مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غیرممکن و یا  -
 مام خامنه ای(خیلی سخت باشد. )ا

نمودن او بهتر باشد و مهارت بیشترى  باشد و مرد نامحرم براى معالجه بیمارىاگر زن مضطر و ناچار به معالجه از  -
تواند به پزشک نامحرم مراجعه نماید بنابراین در صورتى که پزشک همجنسِ داراى تخصّص و مهارت دارا باشد مى

داشته باشد و دسترسى به او ممکن باشد مراجعه به غیر همجنس در کافى در تشخیص بیمارى و معالجه آن وجود 
جایى که مستلزم نظر و لمس حرام است جایز نیست همچنین مراجعه به پزشک نامحرم براى مواردى مانند 
زیباسازى چهره ، لب، بینى که عرفاً ضرورت و اضطرار محسوب نمى شود جایز نیست هر چند پزشکِ نامحرم حاذق 

 )ایت اهلل سیستانی(  تر باشد.
، بیم خطر و ضرر باشد، باید مقدّم شود و اگر بیم ضرر و خطرى نباشد، معیار ماهرتردرصورتى که در عدم مراجعه به  -

 همجنس بودن است. )آیت اهلل مکارم(

م را درمان و یا تشخیصهایی که نیاز به لمس یا نظر نامحرم است، مانند سونوگرافی و رادیولوژی، همین حک نکته:

 دارد.

 مراجعه به پزشک غیر همجنس بدون تحقیق
 توانند بدون تحقیق دربارۀ وجود پزشک زن، به پزشک مرد مراجعه کنند؟ها میآیا خانم

توانند جنس نباشد یا ناچار باشند، میاگر درمان مشتمل بر لمس و نظر حرام باشد، باید تحقیق کنند. اگر پزشک هم  -
 0)آیت اهلل سیستانی( به پزشک مرد مراجعه کنند.

 منظور از ضرورت
 2جنس است، چیست؟منظور از ضرورت و اضطرار و مصادیق آن که مجوز رجوع به پزشک غیرهم

و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد. و حدود ضرورت هم بستگی  بیماریمراد از ضرورت این است که تشخیص  -
 به مقدار نیاز دارد. )امام خامنه ای(

قدر جنس آننشدنی بیفتد یا حق ویزیت پزشک همه از ترک معالجه به ضرر و زیان یا به رنجی تحملکدرصورتی -
 سیستانی( اهللجنس جایز است. )آیتمراجعه به غیرهمزیاد باشد که او نتواند بپردازد، 

منحصر داده شود راه منحصر به پزشک جنس مخالف است، یا اگر  اضطرار یک امر عرفى است، هرگاه تشخیص -
 شود. )آیت اهلل مکارم(نیست عسر و حرج دارد، مصداق ضرورت محسوب مى

 مرجع تشخیص ضرورت

 کسی باید ضرورت را تشخیص بدهد؟چه

 (0و امام خامنه ای 1بر عهدة خود مکلف است. )حضرت امام  -

                                                           
 .001ص، 1. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج0

، 1. مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج111منشینان، معامالت، احکام پزشکی، . ، فقه برای غرب0111، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1
 .0111س

 .00، س01، ص0ستفتائات، جاهلل خمینی، ا. سیدروح1
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 1مکارم( اهللعهدة عرف عام و صالح است. )آیتبه ضرورتتشخیص  -

 بیمار غیرهمجنس تقدم لمس یا نظر در درمان
 یک مقدم شود؟جنس، کدامکردن و دیدن در درمان بیمار غیرهمداشتن لمسدر صورت ضرورت

درمان کند، نباید بدن مریض را لمس کند و اگر با لمس، معالجه صورت بگیرد، نباید  کردننگاهاگر پزشک بتواند با   -
 1ی بستگی دارد. )مراجع عظام تقلید(نگاه کند. بنابراین حکم هریک از لمس و نظر، به نوع بیمار

 جنسمعاینه از روی لباس توسط پزشک غیرهم
 0یا فشارخون، چه حکمی دارد؟ جنس از روی لباس، مانند گرفتن نبضمعاینۀ بدن بیمار توسط پزشک غیرهم

 ای و آیات عظام سیستانی و مکارم( خامنهدرصورت لزوم معالجه مانعی ندارد. )امام  -

 نامحرمتزریقات توسط 
 1حکم  تزریقات توسط نامحرم چیست؟

زدن توسط نامحرم جایز زدن هم ضرورت نداشته باشد، آمپولجنس وجود داشته باشد و آمپولاگر تزریقاتی هم  -
 )امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم شیرازی(  نیست.

 د؟پزشکى چه حکمى دارپزشک مرد برای معالجات دندانمراجعۀ بیمار زن به دندان

اگر دسترسی به پزشک زن دارند، مراجعه به پزشک مرد، اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست. )امام خامنه  -
 (1ای

 1)آیت اهلل سیستانی( .در صورت ضرورت معالجه یا اگر پزشک مرد بهتر باشد مانعی ندارد -

کنند، و تماس دست آنان با صورت به مراجعة زنان نامحرم به دندان پزشکانى که با دستکش پالستیکى کار مى -
 1مکارم شیرازی(اهللوسیلة دستکش است، در صورتى که همجنس یافت نشود، جایز است. )آیت

 نگاه مرد به داخل دهان زن

 آیا نگاه به داخل دهان زن جایز است؟

                                                                                                                                                                                           
 .0111، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه0

 .111س، 101نژادی، احکام بانوان، ص. ابوالقاسم علیان1

النکاح ، کتاب النکاح، 1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ج1000، م010ص، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 ، مسائل پزشکی.11، درس1و رساله آموزشی، ج 0111؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، م01و آدابه، م

. 0011و س 0011س، 100، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0111، با استفاده از مفهوم س111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه0
 .01م، اقتباس از 01، ص1جالصالحین، سیدعلی سیستانی، منهاج 

؛، احکام 111س، 0مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج  0111/11/11تاریخ استفتاء: : 648419    ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء. سیدعلی خامنه1
 .111س، 111بانوان، ص

  011. امام خامنه ای، سایت، احکام پزشکان، س1

 . استفتائات جامعه الزهرا، احکام پزشکی، معاینه، مراجعة زنان به دندان پزشک مرد1

 .0011س، 101ص، 1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=648419
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صورت دارد، اشکالی به طور کلی نگاه به داخل دهان نامحرم جایز نیست ولی آنچه هنگام دیدن، مالزمه با دیدن  -
 0 ندارد. )امام خامنه ای(

  1 نگاه جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -
)حتی در صورت عدم لمس اعضا(. )آیت  در مورد نامحرم جز در موارد ضرورت احتیاط در ترک چنین کاری است. -

 1اهلل مکارم(

 جراحی پالستیک توسط نامحرم
 4حکم جراحی پالستیک توسط نامحرم چیست؟

 رّاح همجنس باشد و موجب ضرر هم نشود مانع ندارد. )حضرت امام(اگر ج -

عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در  -
 )امام خامنه ای( .مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد

اجعه به پزشک نامحرم براى مواردى مانند زیباسازى چهره ، لب، بینى که عرفاً ضرورت و اضطرار محسوب نمى مر -
 شود جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی(

در صورتى که آمیخته با حرام دیگرى نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد، و چنانچه مستلزم حرامى باشد )مانند نظر و  -
 ورت ضرورت، مجاز است. )آیت اهلل مکارم شیرازی(لمس نامحرم( تنها در ص

 سوراخ کردن گوش توسط پزشک مرد
بانوان به درمانگاه مراجعه میکنند و درخواست سوراخ کردن گوش را دارند و اصرار دارند که این کار حتما توسط  

جه با اینکه تنها پزشک انجام شود و معتقدند وقتی به دست پرستار انجام شده دچار عوارض شده اند. با تو

 پزشک حاضر در آن درمانگاه بنده هستم آیا مجاز به این کار هستم یا خیر؟

بطور کلی عمل جراحی زیبایی مثل سوراخ کردن گوش درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه کردن و لمس حرام  -
 1به خاطر آن جایز نیست. )امام خامنه ای(

 انجام حجامت توسط نامحرم

 ر هم جنسحجامت توسط غی
 ایا انجام حجامت را می توان به عنوان ضرورت تلقی نمود و خدمات مربوطه را به افراد غیرهمجنس ارائه نمود؟ 

عمل مذکور با توجه به این که مستلزم لمس و یا نگاه حرام است، جایز نیست؛ و فی نفسه حجامت ضرورت محسوب  -
 0نمی شود. )امام خامنه ای(

                                                           
 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111111. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 0

 0010. سیستانی، استفتائات نجف، س1

 aspx?typeinfo=https://www.makarem.ir/main. 21&lid=1&catid=529&mid=267688. سایت آیت اهلل مکارم: 1

.سیستانی، استفتائات، احکام مربوط به پزشک 0110س، 111ای، اجوبة االستفتائات، صسیدعلی خامنه 11، س111، ص1. امام خمینی، استفتاءات، ج0
 .000، س01ان، صناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، مسائل مربوط به معاینه، انواع درم 0، م110نامحرم، س

 .0111/10/11تاریخ استفتاء:     111111. شماره استفتاء:  1

https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=267688
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=529&mid=267688
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 پزشک همجنس معاینۀ عورت بیمار توسط
 تواند به عورت بیمار نگاه کند؟جنس میدر چه صورت پزشک هم

که تشخیص بیماری منوط به معاینه و لمس و نظر عورت باشد؛ یعنی ضرورت داشته باشد، به مقدار درصورتی  -
 (1ضرورت جایز است. )مراجع عظام تقلید

 رعایت مراتب در نگاه به عورت
 ود به عورت بیمار نگاه کند، آیا برای معالجه، رعایت مراتب الزم است؟که پزشک معالج ناچار شدرصورتی

 تا جایی که ممکن است، باید به عورت بیمار نگاه مستقیم نکند؛ بلکه: 

 (0آیت اهلل مکارم 1بنا بر احتیاط واجب، آینه بگذارد و در آن نگاه کند. )حضرت امام -
 ( 1ینه نگاه کند. )امام خامنه ایباید آینه بگذارد و در حین معاینه و درمان، به آ -

بنابر احتیاط واجب ـ باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند یا از طریق صفحه مانیتور و دوربین مدار بسته به  -
اى جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد و همچنین است اگر مدت نگاه کردن به آن نگاه کند، ولى اگر چاره

 1سیستانی( اهللهتر از مدت نگاه کردن در آینه باشد )آیتعورت کوتا

 رعایت مراتب در لمس عورت و بدن
 اگر پزشک برای معالجه ناچار باشد بدن یا عورت بیمار را لمس کند، آیا رعایت مراتب الزم است؟

 (1اجع تقلیدتا جایی که ممکن است، باید چیزی در دست کند که دست او به بدن یا عورت بیمار نرسد. )مر  -

 نازایی و جواز کشف عورت
 در چه صورت نازایی از مصادیق ضرورت در جواز کشف عورت برای تلقیح است؟

از موارد ضرورت آن است که مادر آنچنان برای فرزند داشتن بی صبری می کند که تحمل آن وضع برایش فوق  -
 (1العاده دشوار و طاقت فرساست. )آیت اهلل سیستانی

رت این است که مثلًا اگر این کار انجام نشود زندگى زناشویى آن مرد و زن مختل، و یا زن گرفتار منظور از ضرو -
 (1شود )آیت اهلل مکارمبیمارى مى

                                                                                                                                                                                           
 0111/10/10تاریخ استفتاء:     010110. شماره استفتاء:  1

 0111و س 0111، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص؛ سیدعلی خامنه1001، م010، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .1101، م010ص، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جدمحمدحسن بنی. سی1
 .01م، احکام تخلی، 001، ص0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج0

 .0111س، 111ای، اجوبة االستفتائات، ص. سیدعلی خامنه1

 1، م110احکام مربوط به پزشک نامحرم، سو استفتائات،  1010، م111. سیدعلی سیستانی، رسالة توضیح المسائل، ص1

 .0111، س111ای، اجوبة االستفتائات، ص؛ سیدعلی خامنه1001، م011، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .11، مستحدثات المسائل، احکام التلقیح الصناعی، م0. سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

 111، س11حکام پزشکی، ص. ناصر مکارم شیرازی، ا1
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 بازکردن وازکتومی

با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( مبنی بر افزایش نسل، افرادی که برای جلوگیری از بارداری از 

توانند برای بازکردن به پزشک مراجعه کنند، در صورتی که همراه با اند؛ آیا میوله استفاده نمودهروش بستن ل

 لمس و نظر باشد؟

 0مطلب ذکر شده مجوز لمس و نظر حرام نیست. )امام خامنه ای( -

 معاینۀ بکارت عروس
 ه کند؟جنس مراجعتواند به پزشک همآیا عروس از باب احتیاط برای بررسی پردۀ بکارت می

 1جایز نیست، مگر این که ضرورتی خاص داشته باشد. )امام خامنه ای( -

شود، به پزشک اگر با ترک این کار احتمال مفاسد و اختالفات مهمی داده شود، جایز است. در این صورت باید تا می  -
کش و مانند وسیلة دستیم بهمثالً با استفاده از لمس غیرمستق کردنزن مراجعه کند و اگر ممکن است، با غیر از نگاه

 1مکارم( اهللآن انجام گیرد. )آیت

 حکم پاپ اسمیر
ایا دادن ازمایش پاپ اسمیر )ازمایشی که برای پیشگیری و شناسایی سرطان دهانه رحم است و در صورت مشاهده  

را مستلزم دیدن و لمس اشکال دارد؟ زی می توان زودتر اقدام به درمان کرد قبل از اینکه به مرحله خطرناک برسد(

 ماما یا پزشک به قسمت عورت است؟

بطور کلی لمس و نگاه به عورت دیگران ولو توسط پزشک هم جنس و نیز بر شخص، نشان دادن عورتش به  -

 .دیگری جایز نیست و حرام است، بله، اگر برای تشخیص بیماری یا درمان ضروری باشد در حد ضرورت اشکال ندارد
 0)امام خامنه ای(

 تطهیر عورت بیمار توسط پرستار هم جنس
 تواند عورت بیمار را تطهیر کند؟جنس میآیا پرستار هم

در صورت ناچاری جایز است و باید در این صورت، چیزی در دست کند که دستش با عورت او تماس پیدا نکند.   -
  1)مراجع عظام تقلید(

 اولویت همجنس برای نگاه یا لمس در مواقع ضرورت
 واردی که نظر یا لمس عورت ضرورت دارد، آیا اولویّت با هم جنس است؟در م

                                                           
 . سایت پاسخگویی جامعة الزهراء: 1

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0110 
 پاسخگو: بخش خواهران/راغبی ناظر: نخلى 0111/11/01تاریخ استفتاء:     110111. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  2

 .111س، 111؛ ناصر مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص101، س011صی، . ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشک1

 0111/11/10تاریخ استفتاء:     111101. شماره استفتاء:  4

؛ امام خامنه ای، 001س، 011. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص1001م، 011ص، 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 ؛ )از آیت اهلل فاضل و  آیت اهلل مطلبی پیدا نشد(0111/01/00تاریخ استفتاء:     111011خصوصی، شماره استفتاء: استفتاء 
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 0 در مواقع ضرورت باید حتّى المقدور براى مردها پزشک مرد و براى زنها پزشک زن باشد. )حضرت امام( -

1مکارم( اهللهمجنس اولویّت دارد. )آیت -
 

 معاینۀ عورت جهت استخدام و کنترل سالمتی
 ای نظامی، برای استخدام چه حکمی دارد؟ط مؤسسهمعاینۀ عورت افراد توس

کردن به آن و وادارکردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران، جایز نیست؛ کشف عورت دیگران و نگاه -
 1مگر آنکه ضرورتی مثل رعایت قانون یا معالجه آن را اقتضا کند. )امام خامنه ای(

 0مکارم( اهللاست. )آیتدر امورى که براى جامعه ضرورت دارد جایز  -
 منظور از ضرورتی که مجوز معاینۀ عورت برای استخدام است، چیست؟

گیرد و شخص محتاج به منظور آن است که برای آن کار، معاینة بدنی الزم است و بدون آن، استخدام صورت نمی  -
 1مکارم( اهللاستخدام است. )آیت

 نگاه به بیماران نابالغ

 نابالغ نگاه مرد به دختران
 توانند نگاه کنند؟مردان به چه مواضعی از بدن دختران غیرممیز می

  1ها، بدون قصد لذت و ریبه، جایز است. )مراجع عظام تقلید(کردن به تمام بدن آننگاه  -

 نگاه به دختران ممیز
 نند؟مردان به چه قسمتهایی از بدن دختران نابالغ ممیز می توانند بدون قصد شهوت و ریبه نگاه ک

 7الف( نگاه به عورت

 حرام است و نباید نگاه کرد. )امام خامنه ای( -
 آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی( بنا بر احتیاط واجب حرام است. )حضرت امام و -

                                                           
 .1، مورد01س، 111ص، نظر، 1اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

 0111، س100، ص1. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1

 0110، س. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات1

 .10، س11. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص0

 .011س، 00. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص1

؛ خوئی و وحید، 11، م1؛  سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین،  ج11، کتاب النکاح، النکاح و آدابه، م1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1
هاشمی خمینی، توضیح ؛ سیدمحمدحسن بنی1001؛ شبیری، توضیح المسائل، اقتباس  از م10، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج0111، م1منهاج الصالحین، ج
 0111/10/11تاریخ استفتاء:     111011؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 1011، اقتباس از م011، ص1المسائل مراجع، ج

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، . سیدمحمدحسن بنی0111/11/11تاریخ استفتاء:     110011تفتاء خصوصی، شماره استفتاء: . امام خامنه ای، اس1
 .1111، م010. ناصر مکارم شیرازی، رسالة توضیح المسائل، ص1111، م 111. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، ص1011، م 011، ص1ج
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 1ب( نگاه به جاهایی که معموال می پوشانند مانند ران و شکم

 امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی(بنابر احتیاط مستحب، به این مواضع نگاه نکنند )حضرت امام و  -

 بنابر احتیاط واجب به این مواضع نگاه نکنند )آیت اهلل مکارم( -

 2ج( نگاه به سایر مواضع  مثل موی سر

 نگاه جایز است )حضرت امام امام خامنه ای و آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی(  -

 نگاه زن به پسران نابالغ

 نگاه به عورت غیر ممیز
 ه به بدن و عورت پسران غیرممیز چیست؟حکم نگا

  1ها، بدون قصد لذت و ریبه، جایز است )مراجع عظام تقلید(کردن به تمام بدن آننگاه -

 نگاه به بدن ممیز

  0توانند به بدن پسران ممیّز نامحرم نگاه کنند؟آیا زنان بدون قصد لذت می

 سیستانی( جایز است. )حضرت امام، آیت اهلل   -

شود، اشکالی ندارد،  ولى بنابر احتیاط هاى غیر بالغ که معموال پوشانیده نمىبه قسمتهایى از بدن بچّهنگاه کردن  -
 نکند )آیت اهلل مکارم( نگاه پوشانندواجب باید به جاهایى مثل ران و شکم که معمولًا مى 

 1توان عورت پسربچۀ ممیز را مشاهده کرد؟آیا می

 م خامنه ای(نگاه به عورت او حرام است. )اما -

 بنا بر احتیاط واجب نگاه نکند. )حضرت امام و آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی( -

 جداسازی بیماران نامحرم در بخش مراقبت های ویژه
در برخی از بخش های مراقبت ویژه که بیماران کمایی بستری هستند به جداسازی بیماران مرد و زن مبادرت نمی  

این بیماران نیز توجه معمول نظیر سایر بیماران عنایت نمی شود. نظر حضرت عالی در شود و حتی در پوشاندن 

 6این مورد ها چیست؟

                                                           
سیستانی، منهاج   0111/11/00تاریخ:     111111. امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:11احکام النکاح، م، 1ج. خمینی، تحریر الوسیلة،  0

   1110. مکارم، توضیح المسائل، م11، م00، ص1الصالحین، ج

تاریخ     111111ء خصوصی، شماره استفتاء: . امام خامنه ای، استفتا1011، م011، ص1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
: ولی احتیاط مستحب آن است که به مواضعی مانند ران و شکم و سینة دختران 11، م00، ص1سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج  0111/11/00استفتاء: 

 .1110، م010پوشانند، نگاه نکنند. ناصر مکارم شیرازی، رسالة توضیح المسائل، صکه معموالً می
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 کنند که خالف شرع نشود. )امام خامنه ای( عملدر صورت امکان باید به گونه ای  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم: لطمات وارده بر بیماران

 لطمات در مقام آموزش
زشی که برای آینده، پزشک متخصص تربیت می نمایند و به دلیل کمی مهارت دستیاران و دانشجویان، در مراکز آمو 

عوارض و خطراتی متوجه جان بیمار می گردد، اگر احیاناً نقص عضو و فوتی واقع شود، آیا دستیار مربوطه ضامن 

 1است یا پزشک مسئول و استادیار مربوطه؟

 ه به بیمار آسیب رسانده ضامن می باشد. )امام خامنه ای(در فرض مزبور دستیار یا هر کس ک -

اگر دستیار در کار خود مستقل و از خطرات آگاه باشد ضامن است، و اگر دستیار استاد باشد ضامن نیست. )آیت اهلل  -
 مکارم شیرازی(

                                                           
 کی سایت امام خامنه ای، سایت اهلل مکارم:. احکام پزش 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111111 
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 لطمات در مقام درمان

 لطمه های ناگزیر
به ایراد لطمه ای دیگر به بیمار می شود. مثالً برای احیای قلب  در مواردی برای درمان بیمار، پزشک یا پرستار ناچار 

دنده های بیمار می شکند و یا مویه می کند و یا برای تحریک رفلکس بیمار به او  cpr1بیمار سکته کرده، در جریان 

 سیلی می زند و صورتش کبود می شود، آیا در موارد فوق پزشک ضامن است؟

 1م ایراد آسیبی بر وی باشد، پزشک ضامن نیست. )امام خامنه ای(اگر نجات جان بیمار، مستلز -
در صورتى که این کار براى معالجه اجتناب ناپذیر باشد، و از مریض یا اولیاى او اجازه گرفته باشد، ضامن نیست و در  -

 1غیر این صورت ضامن است. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 سلب مسئولیت پزشک قبل از شروع درمان

زشک میتواند قبل از شروع به کار، به بیمار یا ولىّ او اعالن کند که نسبت به ضررهاى احتمالى مسئولیّتى نمى آیا پ 

 4پذیرد؟ در صورت موافقت بیمار یا ولىّ صغیر، اگر بیمار صدمه اى ببیند، آیا پزشک ضامن خواهد بود؟

ضامن نباشد در صورتى که دقت و احتیاط خود هرگاه دکتر به مریض یا ولىّ او بگوید که اگر ضررى به مریض برسد  -
را بکند و به مریض ضررى برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت 

 اهلل مکارم(

 اجازه ی قبل از عمل جراحی و مسئله ضمان در صورت آسیب

راحی بیماری نموده است و در حین عمل، آسیبی به بیمار پزشک حاذق و ماهر، بدون سهل انگاری اقدام به عمل ج 

 وارد گردیده است. آیا داشتن اجازه ی عمل از بیمار یا بستگان در رفع ضمان مؤثر است؟ دیه به عهده ی کیست؟

به نحو کلی در موارد ثبوت ضمان، اجازه ی بیمار یا بستگان وی رافع ضمان نیست و در مواردی که پزشک ضامن  -
 1، باید از مال خود بپردازد. )امام خامنه ای(دیه است

طبیب حاذق و ماهرى بدون سهل انگارى اقدام به عمل جرّاحى نموده، و در ضمن عمل، آسیبى به بیمار وارد گردیده 

. بدون اذن از بیمار یا کسان وى 1است، لطفاً موارد ضمان یا عدم ضمان طبیب را در صورتهاى ذیل بیان فرمایید: 

. بیمار در حال اغما بوده، و دسترسى به کسان 3. غفلت از گرفتن اذن داشته است. 2ه عمل نموده باشد. اقدام ب

. در مورد فوق اگر تأخیر موجب نقص عضو، یا 4بیمار نداشته، و تأخیر هم جان بیمار را به خطر مى انداخته است. 

 باید دیه داده شود، دیه بر عهده کیست؟. اگر در موارد فوق ۱تعطیل شدن عضوى از بیمار گردد حکم چیست؟ 

                                                           
شود و ام می. سی. پی. آر شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز در فردی که هوشیاری خود را از دست داده، انج 0

 طور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار شود.ود تا گردش خون و تنفس بهشتالش می

 . احکام پزشکی سایت رهبری 1

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111111 
 ایت مقام معظم رهبری و سایت آیت اهلل مکارم: . احکام پزشکی س1111. توضیح المسائل مراجع مسأله  4

https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=102 
 . سایت معظم له، احکام پزشکی 1
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طبیب در صورت اوّل و دوم ضامن است. و در صورت سوّم، اگر دسترسى به حاکم شرع باشد، باید اذن بگیرد، و اگر  -
دسترسى به شخص خاصّى نیست ما اذن مى دهیم که اطبا اقدام کنند و ضامن نیستند. و در مورد چهارم اگر تأخیر 

 0ولى دیه ندارد، و جواب مورد پنجم از جوابهاى گذشته معلوم شد. )آیت اهلل مکارم(بیندازد گناه کرده 

 ضمان پزشک متخصص مأذون در صورت فوت بیمار

در صورتی که بیمار یا ولیّ او به پزشکی که در کارش متخصص و داناست اجازه ی معالجه دهد، آیا در صورت مرگ  

 2بیمار، پزشک ضامن است؟

که طبابت طبیب موجب مرگ او شده باشد ضامن نیست و چنانچه در اثر اشتباه طبیب حادثه واقع اگر معلوم نیست  -
شده ضامن است مگر در صورتی که قبل از طبابت تبرّی کرده باشد. )یعنی سلب مسئولیت کرده باشد( )امام خامنه 

 ای(

 لطمه به بیمار در فرض اهمال در رسیدگی

 ماراجتناب از معالجه به دلیل فقر بی
پزشکی به علّت فقر مالی مریض که قادر به پرداخت اجرت عمل جرّاحی نیست از معالجه و جرّاحی بیماری اورژانس  

اجتناب می کند و در نتیجه بیمار فوت می کند یا عمل جرّاحی در روزهای دیگر به اندازه ی همان روز نمی تواند 

ول پول دریافت می کنند و سپس مریض را به پزشک مفید باشد آیا پزشک ضامن است؟ اغلب بیمارستان ها ا

 ارجاع می دهند در صورتی که تأخیر در این امر منجر به مرگ یا عوارض دیگر شود آیا این کار غیر شرعی نیست؟

پزشک یا اهمال کننده، ضامن موت یا عوارض ذکر شده نیستند گرچه در حفظ نفس یا معالجه ی واجب کوتاهی  -
 1ستند. )امام خامنه ای(شده باشد گناهکار ه

در فرض سوال پزشک ضامن خون نیست، ولى گناه بزرگى مرتکب شده و قابل تعقیب است. )آیت اهلل مکارم  -
 0شیرازی(

اغلب بیمارستانها اول پول دریافت می کنند ،سپس مریض را به پزشک ارجاع می دهند در صورتی که تاخیر در این 

 ،آیا این کار غیر شرعی نیست؟ امر منجر به مرگ یا عوارض دیگر شود

 1تابع ضوابط و قوانین مربوطه می باشد. )امام خامنه ای( -

 تأخیر عمل جراحی به خاطر اذن از اولیاء بیمار

اگر پزشک منتظر اجازه ی بستگان بیمار برای عمل جراحی شود، ممکن است بیمار دچار نقص یا از کار افتادگی عضو  

 ی تواند عمل جرّاحی را به تأخیر بیاندازد؟شود. در این صورت آیا پزشک م

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111101 
 .011، س. سایت امام خامنه ای، احکام پزشکی 2

 . احکام پزشکی سایت رهبری. 3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111111 
 .1. سایت رهبری احکام پزشکی، س 5
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 0اگر خطر فوت بیمار در میان باشد، تأخیر جایز نیست. )امام خامنه ای(  -

 سهل انگاری طبیب در عمل جراحی و آسیب به بیمار
. آیا طبیب ضامن 1چنانچه سهل انگارى طبیب در عمل جرّاحى موجب آسیب وارد شدن به بیمار گردد لطفاً بفرمایید: 

. اگر به واسطه سهل انگارى در عمل جرّاحى قلب، نیاز به عمل جرّاحى و درمان بعدى شود، 2پرداخت دیه است؟ 

. اگر سهل انگارى طبیب منتهى به فوت 3آیا طبیب سهالنگار باید هزینه آن را بپردازد، یا همان دیه کافى است؟ 

 بیمار شود، قتل چگونه قتلى خواهد بود؟

. معموالً از قبیل 1. هرگاه هزینه بیش از دیه باشد، باید عالوه بر دیه تفاوت آن را نیز بپردازد. 1. آرى ضامن است. 0 -
 1قتل شبه عمد است. )آیت اهلل مکارم(

 مرگ جنین در صورت بی اطالعی پزشک از حاملگی بیمار

در صورتی که دارو یا روش اگر پزشک معالج از حاملگی بیمار سؤال نکند و بیمار هم پزشک را در جریان قرار ندهد  

 تشخیصی مورد استفاده منجر به ضرر و عارضه شود مسئولیّت بر عهده ی کیست؟

اگر روش تشخیصی پزشک معالج یا داروی تجویزی وی که مریض به اعتماد بر تجویز او استعمال نموده موجب  -
 ضرر و عارضه شود پزشک ضامن خسارت است. )امام خامنه ای(

ز زنانى که در معرض باردارى هستند سؤال کند. و اگر بدون تحقیق داروى مضرّى بدهد پزشک موظّف است ا -
 1مسئول است. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 کشیدن اشتباهی دندان
 پزشک اشتباها به جای دندان خراب دندان سالم را کشیده است آیا باید دیه بدهد؟ 

 0در فرض مرقوم دیه واجب است. )امام خامنه ای( -

 نسبت به خطای جراحان و پزشکاندیه 

بعضى جرّاحان در حین عمل دچار اشتباهاتى مى شوند، که موجب فوت یا نقص عضو مى گردد. آیا دیه اى بر آنها 

 واجب مى شود؟ در صورتى که دکتر تضمین نکرده باشد، و احتمال فوت یا نقص عضو بدهد، چه حکمى دارد؟

اه آن است که در این گونه موارد قبالً از بیمار یا اولیاى او )در صورتى که موارد خطاى پزشکان دیه دارد. بهترین ر -
حال بیمار مساعد نباشد( برائت و رضایت بگیرند. یا اینکه اطبا یا بیماران در برابر این گونه مسائل بیمه شوند. )آیت 

 1اهلل مکارم(

                                                           
 . سایت رهبری احکام پزشکی 1

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111101 
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111111 
 0111/01/11، تاریخ استفتاء: 010110ّ. امام خامنه ای استفتاء خصوصیّ، شماره استفتاء: 4

 . سایت آیت اهلل مکارم: 5
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 ضمان در قبال دادن دارویی که به اشتباه تجویز شده
حاذق اشتباهاً داروى عوضى براى بیمارى تجویز کند و پرستار هم همان دارو را به بیمار بدهد، و آسیبى چنانچه طبیب  

 1متوجه بیمار گردد، خسارت وارده بر عهده کیست؟

اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، )یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد( چنانچه در  -
ند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فالن دوا برای فالن معالجه خطا ک

 مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست. )حضرت امام(
وردن دوا ضرری به مریض اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد و یا برای او دوایی توصیه کند و به واسطه خ -

 برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است، هر چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد. )آیت اهلل سیستانی(

هرگاه طبیب نسخه ای را برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد، و یا شخصاً دوا رابه او بخوراند یا تزریق کند،  -
 سد یا بمیرد ضامن است. )آیت اهلل مکارم(چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری بر

 تجویز اشتباه دارو به استناد جواب اشتباه آزمایشگاه

با توجه به اینکه تشخیص بسیاری از بیماریها به وسیله آزمایش ممکن است؛ در صورتی که آزمایشگاه در دادن جواب 

صدمه به بیمار شود چه کسی آزمایش خطا کند و همین منجر به تشخیص و تجویز غلط پزشک و وارد شدن 

 ضامن است؟

 1آزمایشگاه مسئول است. )آیت اهلل مکارم( -

 تجویز دارو توسط افراد غیر متخصص
برخى از افراد عادى که در پزشکى تخصّصى ندارند در این امر دخالت نموده، و قرص، آمپول یا دارویى را براى بیمار  

 مرگ یا آسیب جسمى بیمار شود، آیا آنها ضامن هستند؟ توصیه مى نمایند در صورتى که این امر منجر به

چنین شخصى کار خالفى کرده و مجازات دارد، ولى ضامن دیه طرف نیست مگر اینکه شخصاً دارو را به او تزریق  -
 1کرده یا خورانده باشد. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 ضمان در صورت اختالل در دستگاه های پزشکی

ه علل غیر مربوط به کار پزشک )مثل اختالل در دستگاه ها و رفتن برق و...(به بیمار لطمه اى در مواردى که به واسط 

 وارد شود ضامن کیست؟

در صورت عدم تقصیر و یا عدم سهل انگارى طبیب این علل به وجود نیامده طبیب ضامن نیست. در مورد مدیر  -
 0م شیرازی(بیمارستان و مسئول برق نیز همین گونه است. )آیت اهلل مکار

                                                           
 و سایت رهبری. 1111. توضیح المسائل مراجع مسأله  1

 . و سایت معظم له:101، ص0. دانشنامه فقه پزشکی ج 2
https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&lid=1&mid=1011&catid=1110&pid=10101 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111111. سایت آیت اهلل مکارم: 1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=111110. سایت آیت اهلل مکارم: 4
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 اطالع رسانی پزشک به بیمار

 بسیاری اوقات پزشکان حقایق دردناکی را در مورد بیمار کشف می نمایند: الف( آیا پزشک ملزم به دادن اطالعاتی 
است که در جریان معالجه به دست آمده است؟ ب( دروغ گفتن در این موارد چه حکمی دارد؟ ج( افشای این اسرار به 

 چگونه است؟ افراد نزدیک او

الف( الزم نیست.  ب( جایز نیست و می تواند توریه کند. ج( موارد مختلف است و اگر صاحب سِر، راضی نیست نباید  -
 0افشاء کند مگر عالج مریض به آن متوقف و منحصر باشد. )امام خامنه ای(

 د و آنان را مطلع سازد؟آیا برای پزشک جایز است که بیماری ایدز را به نزدیکان بیمار، آشکارا بیان کن 

هر گاه بیمار و یا ولیّ او اجازه دهند، اعالم مرض و بیماری توسط پزشک جایز است. و اگر تأمین حیات برای او به  -
مدت طوالنی موقوف به اعالم مرض باشد چنان که نگفتن آن ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد مانند 

این صورت اعالم مرض برای کسان بیمار واجب می شود و خدا داناست. )آیت  ترک احتیاط الزم و سرایت مرض، در
 1اهلل سیستانی(

 اذن، یا رضایت بیماران در عمل جراحی

برخی از بیماران عاقل و بالغ که نیازمند عمل جراحی هستند، به علت ترس یا هر توجیه دیگری حاضرند درد و رنج را  

و این در حالی است که پزشک می داند که در صورت عمل نکردن، بیمار به  تحمل نمایند، ولی تن به عمل ندهند،

زودی خواهد مرد یا دچار عوارض سختی خواهد شد. با این فرض، آیا پزشک می تواند با تصمیم خود، او را عمل 

 جراحی کند؟ اگر علی رغم مخالفت بیمار، بستگان وی چنین اجازه ای را صادر کنند، تکلیف پزشک چیست؟

 1اگر نجات بیمار از مرگ مستلزم عمل جراحی است، اشکال ندارد. )امام خامنه ای( -
پزشکی یقین دارد که انجام گرفتن عمل جراحی روی بیمار، تأثیر در زنده ماندن او ندارد، و در هر صورت، بیمار پس  

از مدت کوتاهی خواهد مرد. آیا جایز است پزشک بنا به اصرار همراهان بیمار یا مسئوالن بیمارستان، اقدام به 

 جراحی نماید یا نه؟

 0ای(با اطالع دادن به بیمار یا همراهان نسبت به عدم تأثیر عمل، اقدام به عمل جراحی مانعی ندارد.)امام خامنه -

 ئله مرگ مغزی فصل پنجم: پیوند اعضا و بررسی مس
امروزه یکی از کارهایی که در علم پزشکی برای درمان انجام می شود پیوند اعضای بدن است؛ این رویداد عالوه بر مسائل 

پزشکی، دارای مسائل و فروعات فقهی است، زیرا از یک سو مستلزم تصرف در بدن انسانی است و از سوی دیگر در 

از مرگ یا رهایی از رنج بیماری است؛ از این رو محط انظار فقها قرار گرفته است؛ که بسیاری از موارد باعث نجات انسانها 

 به برخی از مسائل بر حسب نیاز اشاره می شود.

                                                           
 .110. احکام پزشکی سایت، س 0

 .111. فقه برای غرب نشینان، مسئله 1

 .1. سایت رهبری احکام پزشکی، س 3

 .0پزشکی، سسایت رهبری احکام  4



61 
 

برداشت عضو و پیوند ان به بیماران با توجه به دهنده و گیرنده و نوع و جنس عضو دارای اقسامی است که هر کدام می 

 د که به صورت مجزا مطرح می کنیم:تواند احکام مختلفی داشته باش

 پیوند اشیاء خارجی به انسان

های مفصل دار، و 0استفاده از اعضای مصنوعی برای در مسیر درمان متفاوت اند برخی قابل انفکاک هستند مانند پروتز

ن؛ که از لحاظ برخی در بدن به صورت ثابت جاسازی می شوند مانند پروتزهای دندان یا قلب مصنوعی و اجزای مکانیکی آ

شرعی به خودی خود منعی برای این موارد پیوند نیست؛ البته ناگفته نماند که در مواردی محدود نسبت به جنس مواد 

 استفاده شده در پروتز باید مالحظات شرعی در نظر گرفته شود مانند استفاده از دندان طال برای آقایان.

 کاشت مو
ی سرش سوخته است و در انظار عمومی مردم از این جهت رنج می برد، آیا کاشت مو در سر برای کسی که موها

 جایز است؟

 1ای(این کار فی نفسه اشکال ندارد، به شرط اینکه موی حیوان حالل گوشت و یا موی انسان باشد. )امام خامنه -

 نصب دندان طال
 ایا دندان پزشک مجاز به نصب دندان طال برای مردان می باشد؟ 

مگر نسبت به دندان های جلو که آشکار است، که اگر به قصد زینت باشد احتیاطا باید از نصب آن اشکال ندارد،  -
 1خودداری کند. )امام خامنه ای(

 0جز در موارد ضرورت و یا در جایى از دهان که در موقع سخن گفتن نمایان نمى شود مجاز نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 پروتز سینه

 برای بانوان چه حکمی دارد؟از لحاظ شرعی  ۱پروتز سینه

 1در صورتی که ضرر قابل توجهی نداشته، و توسط پزشک زن انجام شود، فی نفسه منعی ندارد. )امام خامنه ای( -

                                                           
اری ها قطع شده، . به وسیله ای پزشکی که در امتداد بدن یا اندام قرار می گیرد و به نوعی جایگزین آن قسمت از اندام که در اثر آسیب و یا برخی از بیم 1

 می گویند.که از لحاظ کاربردی به دو دسته زیبایی و کاربردی تقسیم می شود. prosthesesمی شود، پروتز 

 .110ام پزشکی، س. احک 2

 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111011. شماره استفتاء:  3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=110&mid=111111 
یش حجم آن است که ازجمله معنای بازسازی سینه از طریق افزا، بهAugmentation Mammoplasty. پروتز سینه، ایمپلنت سینه یا  5

تر و های بزرگاند. از پروتز سینه جهت ایجاد سینههاست زنان زیادی در سرتاسر جهان به آن تن دادههای جراحی زیبایی است که سالپرطرفدارترین عمل
 کنند.سرطان یا ضربه از بین رفته، استفاده میتر یا جایگزینیِ حجمی از سینه که در حین شیردهی، حاملگی، کاهش وزن و سوءتغذیه یا عواملی مثل حجیم

 البته عمل پروتز سینه ممکن است بعد از برداشته شدن سینه سرطانی زن نیز به عنوان یک ضرورت عرفی برای زن انجام پذیرد.

 0111/11/11تاریخ استفتاء:     111110. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  6
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 پروتز اعضای تناسلی

 اگرمردان به علت عدم توانایی جنسی برای ارضای همسران خود از پروتز مردانه استفاده کنند.

 ی چه حکمی دارد ؟(استفاده از پروتز ازنظر شرع1

 (باتوجه به اینکه مرد دخول و انزال ندارد .آیابر مرد غسل جنابت واجب میشود؟2

 (بر زن درصورت عدم انزال و ارضا غسل واجب می شود؟3

( واجب 1( اگر به گونه ای باشد که ارضای همسر توسط وسیله ای غیر از اعضای مرد انجام شود، جایز نیست. ج0ج -
 0توسط عضو مرد دخول انجام نشود و زن ارضا نشود، غسل بر زن واجب نیست. )امام خامنه ای( ( اگر1نمی شود. ج

 چیست؟ 2حکم شرعی پروتز واژن

بطور کلی هر عملی که درمان بیماری محسوب نمی شود و مستلزم نگاه کردن و یا لمس حرام است شرعا حرام  -
نس نیست. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل است و در مسئله مذکور فرقی بین پزشک هم جنس و غیر همج

 1سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 پیوند اعضای حیوانات به انسان

 آیا می توان برای پیوند اعضا از اعضای حیوانات چه حرام گوشت چه حالل گوشت و حتی نجس العین استفاده کرد؟  

ضو به زندگی انسان زنده شود، از عضویت حیوان خارج اگر حتی عضو حیوان نجس العین به انسان پیوند شود، و آن ع -
 0و به عضویت انسان در می آید. )حضرت امام ره(

بله جایز است و بر آن عضو پیوندی آثار و احکام بدن خود انسان مترتب است یعنی پاک است و نماز با آن نیز جایز  -
عضو بدن انسان به حساب آید. )امام خامنه ای، می باشد. البته بعد از آن که حیات در آن عضو حلول کرده باشد و 

 1آیت اهلل سیستانی(

 1اصل این عمل در موارد ضرورت مانعی ندارد ولی وقتی جزو بدن او محسوب شود پاک می شود. )آیت اهلل مکارم( -

 حکم طهارت و نجاست اعضای پیوندی در فصل اول همین جزوه گذشت. نکته:

                                                           
 سلیمى ناظر: نخلىپاسخگو: اینترنت/علی 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111111خامنه ای، شماره استفتاء:  . سایت ادمین امام 1

کب می شوند روز . این عمل به واسطه تزریق ژل به البیا ماژور صورت می گیرد که متاسفانه به دلیل تبلیغ زیاد دائما بر تعداد کسانی که این عمل را مرت 2
 ی شود.به روز افزوده م

 0111/01/11تاریخ استفتاء:     101111. و سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء: 1011. توضیح المسائل مراجع، مسأله  3

 .1111، احکام تشریح، م1. توضیح المسائل، ج 4

 ایت آیت اهلل مکارم شیرازی:. و س111، آیت اهلل سیستانی، فقه برای غرب نشینان، م011. امام خامنه ای، استفتائات جدید، س  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111111 

 :0011. استفتائات سایت آیت اهلل مکارم. س 6

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=10111&lid=1&mid=0111 
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 پیوند اعضای انسان به انسان

 شتن عضوی از بدن شخص و پیوند آن به بدن خودشبردا
به این معنا که بنابه ضرورتهای مختلف پزشکی در مسیر درمان ممکن است گاهی پزشک مجبور شود بخشی از بدن بیمار 
را از او جدا کرده و به قسمت دیگری از بدنش پیوند بزند؛ مثال برداشتن رگ پا برای استفاده آن برای درمان قلب 

به  0از منابع فقهی برداشتن قسمتی از استخوان تهی گاه برای ترمیم استخوان خرد شده قسمتی دیگر؛ که وی، یا
 دست می آید که این عمل با رضایت خود بیمار به خودی خود اشکال ندارد.

ب مربوطه ناگفته نماند که در این مسئله نسبت به پیوند عضو قصاص شده تفصیالتی مطرح است که برای مطالعه به ابوا
 1مراجعه شود.  1در کتب فقهی

 برداشتن اعضاء انسان زنده و پیوند آن به شخص دیگری

 اصل جواز این عمل

 انتقال عضو از کافر زنده به مسلمان

 4جدا کردن اعضاء بدن کافر در حال حیات و پیوند آن به بدن مسلمان چه حکمی دارد؟

 ای(فی نفسه مانعی ندارد. )حضرت امام، امام خامنه  -

کند، مانند برداشتن چشم و دست و پا و امثال آن، که در این صورت جایز اگر قطع آن زیان مهمی به شخص وارد می -
نیست. و اگر زیان فراوانی نداشته باشد، مانند برداشتن بخشی از گوشت یا پوست که در این حال جایز است. )آیت 

 اهلل سیستانی(

                                                           
 .11رقیع، م، منهاج الصالحین، احکام ت0110. أجوبه االستفتائات، س  1

از  . به عنوان مثال در تحریر الوسیله آمده است: اگر گوش کسى قطع شود و آن را پیوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانى پس 1
اکم دستور دهد آن را جدا کنند قصاص، گوش خود را پیوند بزند در روایتى آمده که باید دو باره قطع شود تا نقص و عیب آن باقى بماند و گفته شده که باید ح

و نماز با آن  زیرا مردار و نجس است. روایت مزبور ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در آن مانند سایر اعضا جریان پیدا کند دیگر مردار و نجس نیست
جدا کند محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد  صحیح است و نه حاکم و نه شخص دیگرى حق ندارد آن را جدا کند بلکه اگر کسى با علم و عمد آن را

قصاص مى آن را جدا کند محکوم به دیه مى شود. اگر کسى بخشى از گوش دیگرى را ببرد ولى آن را جدا نکند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممکن باشد، 
. و در سایت آیت 011،ص1باشد قصاص نمى شود. تحریر الوسیله،جشود حتى اگر مجنى علیه آن را پیوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممکن ن

 اهلل مکارم نیز استفتائی در این زمینه نقل شده است:

گران ـ آیا بعد از قطع انگشتان سارق، بالفاصله پیوند زدن به دست خود سارق جایز مى باشد یا مقصود باقیماندن بر وضع بریدگى، براى عبرت دی 0010سؤال 
 جواب: جایز نیست. مى باشد؟

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=10111&lid=1&mid=0111 

 .111تا  010، ص0. دانشنامه فقه پزشکی، ج 3

یگران ـ آیا بعد از قطع انگشتان سارق، بالفاصله پیوند زدن به دست خود سارق جایز مى باشد یا مقصود باقیماندن بر وضع بریدگى، براى عبرت د 0010سؤال 
 مى باشد؟ جواب: جایز نیست.

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=10111&lid=1&mid=0111 

 . سایت استفتائات جامعةالزهراء 4

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0111 
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حب آن جدا کرد که فقدان آن )مانند کلیه( جان صاحبش را به خطر نیندازد و توان با رضایت صاتنها اعضایی را می -
 برای نجات جان دیگری مورد استفاده قرار گیرد. )آیت اهلل مکارم(

 انتقال عضو از مسلمان زنده به مسلمان

توقف آیا براى شخص مسلمان جایز است که اجازه دهد در حال سالمتی، بعضى اعضاء او که حفظ جانش بر آن م

 0نیست از قبیل انگشت، دست، قرنیه چشم و ... را در مقابل وجه یا مجاناً به دیگرى پیوند زنند؟

اگر حیات دیگری منوط به آن پیوند )پیوند یک کلیه یا یک چشم یا عضو دیگری که دو تا هستند( باشد و خطر جانی  -
 متوجه اعطاکننده نشود اشکال ندارد. )حضرت امام(

هنگام حیات، به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگری از بدن خود برای استفاده بیماران از  مبادرت مکلف در -
ها در صورتی که ضرر معتنا به برای او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی آن

 شود. )امام خامنه ای(ه باشد، واجب میمتوقف بر آن باشد، اگر هیچ گونه حرج یا ضرری برای خود آن شخص نداشت

برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که بدان راضی باشد و قطع آن عضو، زیان فراوانی  -
نداشته باشد مانند برداشتن بخشی از گوشت یا پوست جایز است البته مشروط بر اینکه اهدا کننده کودک یا دیوانه 

 کند، مانند برداشتن چشم و دست و پا و امثال آن، جایز نیست.آن زیان مهمی به شخص وارد مینباشد و اگر قطع 

 )آیت اهلل سیستانی(

توان با رضایت صاحب آن جدا کرد که فقدان آن )مانند کلیه( جان صاحبش را به خطر نیندازد و تنها اعضایی را می -
 اهلل مکارم(برای نجات جان دیگری مورد استفاده قرار گیرد. )آیت 

 اهداء عضو توسط غیر بالغ

 آیا براى انسان غیر بالغ، در صورتى که ولىّ او اجازه دهد، این کار جایز است؟

 1اهداى کلیه براى غیر بالغ جایز نیست، ولىّ او نیز در این موارد والیت ندارد. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 گربررسی آثار پیوند تخمدان زنى به زن دی

اگر از نظر طبّى این امکان فراهم گردد که همانند سایر اعضا بتوان تخمدان یک زن را به زن دیگر پیوند زد، در این 

صورت هرگاه زن دریافت کننده پیوند در اثر ازدواج صاحب فرزند شود با توجّه به اینکه نطفه، حاصلِ لقاح 

در تخمدان )تخمک( زن اوّل است، و طبیعتاً از نظر وراثت و سلولهاى زایاى مرد )اسپرم( با سلولهاى زایاى موجود 

خصوصیّات فردى و ژنتیکى، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است، لطفاً بفرمایید: رابطه فرزند یا فرزندان متولّد شده 

 با زن اوّل و دوم چگونه خواهد بود؟

                                                           
پاسخگو: فرزانه)محمد  0111/11/01تاریخ استفتاء:     111111اره استفتاء: سایت ادمین امام خامنه ای، شم  011و  001، س00و  01، ص1. استفتائات حضرت امام، ج 1

 :0001هادی( ناظر: دهباشى و سایت آیت اهلل مکارم، استفتائات جدید، سؤال 

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=10111&lid=1&mid=0111 

 و سایت پاسخگویی جامعةالزهراء:

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0111 
 . سایت آیت اهلل سیستانی و سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=46874&mid=262159 
https://www.sistani.org/persian/qa/12448/ 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46874&mid=262059
https://www.sistani.org/persian/qa/02448/
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شود، یعنى پیوند کامالً بگیرد، در این صورت  در صورتى که تخمدان زنى را به دیگرى پیوند بزنند و جزء بدن او -
 0هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوم است، و رابطهاى با زن اوّل ندارد. )آیت اهلل مکارم(

 حکم برداشت عضو از بیماران العالج

دی از دنیا خواهد اگر شخصی مبتال به بیماری شود و پزشکان از درمان وی ناامید گردند و اعالم نمایند که او به زو 

رفت، در این صورت آیا برداشتن اعضای حیاتی بدن او مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وی و پیوند آن ها به 

 2بدن شخص دیگر جایز است؟

اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به تسریع در مرگ وی شود، حکم قتل او را دارد، و در غیر این صورت اگر با اجازه  -
 باشد اشکال ندارد. )امام خامنه ای( ی خود او

 جایز نیست مگر در مورد مرگ مغزى که بطور قطع قابل بازگشت نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 وجوب اهداء عضو در موارد ضروری و نداشتن آسیب جدی برای اهداء کننده 

موجب ضرر و آسیب قابل اگر در مواردی حیات نفس محترمی بستگی به پیوند داشته باشد و جدا کردن آن عضو هم 

 توجه به فرد سالم نشود، آیا اهداء عضو بر وی واجب است؟

در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد، اگر هیچ گونه حرج یا ضرری برای خود آن شخص  -
 1نداشته باشد، واجب می شود. )امام خامنه ای(

انند آن باشد واجب نیست کسى براى نجات جان دیگرى این کار اگر عارضه مثالً در حدّ از دست دادن یک کلیه یا م -
را انجام دهد، امّا اگر عارضه، خفیف و قابل تحمّل باشد، وجوب نجات جان دیگرى با رضایت صاحب عضو بعید 

 0نیست. )آیت اهلل مکارم(

 حکم دیه در جدا کردن عضو
 ت دیه مى باشد؟آیا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پیوند، مستلزم پرداخ

اگر با اجازه خود او باشد و خطرى او را تهدید نکند جایز است و دیه ندارد. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت  -
 1اهلل مکارم(

 گرفتن پول در برابر اهداء عضو

 6پول گرفتن در برابر اعضای جدا شده چه حکمی دارد؟ 

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=46879&mid=262228 
 . سایت امام خامنه ای، احکام پزشکی. و سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=46879&mid=262196 
 پاسخگو: بخش خواهران/راغبی ناظر: دهباشى 0111/11/11تاریخ استفتاء:     110111اء: . سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفت 3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111110 

اسخگو: فرزانه)محمد هادی( ناظر: مؤمن. منهاج الصالحین، احکام پ 0111/01/01تاریخ استفتاء:     111011. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  5
 :0001، سایت آیت اهلل مکارم، مسائل پیوند، سؤال 11ترقیع، اقتباس از م

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=10111&lid=1&mid=0111 
 ی. سایت آیت اهلل مکارم:.سایت امام خامنه ای، احکام پزشک1110. حضرت امام، توضیح المسائل، م  6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46879&mid=262228
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بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم،  -
اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است. بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در 

رد جواز موردی که جایز است، خیلی بعید نیست، اگر چه بی اشکال نیست. لیکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مو
 مانع ندارد. )حضرت امام ره(

  مانع ندارد و می تواند در مقابل واگذاری حق اختصاص یا در مقابل اجازه دادن پول بگیرد. )امام خامنه ای( -
 0هرگاه قطع آن جایز باشد گرفتن پول به ازای آن نیز جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -

بل اجازه برداشتن عضو بگیرد، نه در مقابل خود عضو. )آیت اهلل جایز است، ولى بهتر این است که پول را در مقا -
 مکارم(

 حکم خرید و فروش خون

 فروش خون چه حکمی دارد؟ 

انتفاع بردن به خون در غیر خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حالل، جایز است. پس آنچه اکنون متعارف است که  -
ن مانع ندارد و بهتر آن است که مصالحه کنند، یا آنکه پول را در خون را می فروشند برای استفاده مریضها و مجروحی

مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند، که خالی از اشکال و احوط است، بلکه این احتیاط حتی 
حش االمکان ترک نشود. لیکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد، خصوصا اگر ضرر فا

 1و زیاد باشد. )حضرت امام ره(

 با فرض اینکه انتقال خون دارای منفعت عقالیی است، فروش آن مانعی ندارد. )امام خامنه ای( -

 1اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -

 0ست. )آیت اهلل مکارم شیرازی(خرید و فروش خون براى نجات جان بیمار جایز ا -

                                                                                                                                                                                           
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111001 
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 برداشتن اعضای بدن بیمار مرگ مغزی

 1حکم برداشتن اعضای مرگ مغزی

 1آیا استفاده از اعضای مبتال به مرگ مغزی برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟ 

د، جایز نیست، در اگر استفاده از اعضای آنها برای معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شو -
غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز 

 باشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(

اگر کسی که از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام  -
شود و قطع اعضای او برای الحاق به افراد زنده به هیچ وجه جایز نیست و قتل رعا مرده شمرده نمیدهند شمی

اگر مقصود اهدای عضو بعد از مرگ مغزی  در استفتائی دیگر:محسوب می شود و موجب دیه و قصاص است. 

 1)آیت اهلل سیستانی( باشد، تجویز نمی شود.

غزی شده اند، تنها در صورتی جایز است که مرگ مغزی و نباتی مسجل در مورد اهداء اعضای افرادی که مرگ م -
 شده باشد و احتیاط آن است که از ورثه رضایت بگیرند. )آیت اهلل مکارم(

 جدا کردن اعضای مرگ مغزی و مسئله دیه

 4در مرگ مغزی در مواردی که برداشتن عضو جایز باشد آیا دیه ثابت است؟

است مگر میت قبل از مرگش رضایت و اذن داده باشد و دیه یاد شده به ورثه نمی  برداشتن اعضای میت موجب دیه -
 رسد بلکه صرف وجوه خیر می شود و یا می توان صرف دیون میت نمود. )امام خامنه ای(

 اگر طبق وصیت عضوی بریده شد بر قطع کننده آن، دیه واجب نمی شود. )آیت اهلل سیستانی( -

 حتیاط دادن دیه است. )آیت اهلل مکارم(در موارد جواز قطع اعضا، ا -

                                                           
تواند دوباره به زندگی عادی خود بازگردد؛ البته این وضعیت را . وضعیت کما با مرگ مغزی بسیار متفاوت است به گونه ای که فردی که به کما رفته، می 0

غز هنوز زنده باشد، فرد دچار کما شده و احتمال برگشت آن حتی بعد از مدت طوالنی و گذشت باید متخصصان مغز و اعصاب تایید کنند. به طوری که اگر م
 چندین سال هم وجود دارد. زیرا بیمار خودش به صورت طبیعی نفس می کشد و فقط مغز برای مدتی هوشیاری ندارد اما عمق مغز زنده است.

د را از طریق دستگاه انجام می دهد که با قطع کردن دستگاه، می میرد بنابراین زنده ماندن در مرگ مغزی، فرد به صورت طبیعی نفس نمی کشد و تنفس خو
 نباتی فرد دچار مرگ مغزی، به دستگاه وابسته است چون تنفس وابسته به مغز است. اما قلب با مغز تفاوت دارد.

تگاه به فرد برسد و در صورت قطع دستگاه فردمی میرد، اما بازهم با وجود اگر مغز فردی بمیرد، قلب فعالیت دارد، البته به شرطی که اکسیژن از طریق دس
 دستگاه هم بازنمی توان مدت زیادی چنین افرادی را زنده نگه داشت.

 .1. سایت آیت اهلل سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، پیوند اعضا ـ اهدای عضو، س011. سایت رهبری، احکام پزشکی. س 2

https://www.sistani.org/persian/qa//12448 
 سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=46874&mid=262174 
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 وصیت به اهداء اعضا بعد از مرگ

عالقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطالع  

هم از خواست خود مسئولین رسانده ام. آنان نیز از من خواسته اند که آن را در وصیتنامه ی خود نوشته و ورثه را 

 آگاه کنم، آیا چنین حقّی را دارم؟

استفاده از اعضای میّت برای پیوند به بدن شخص دیگر برای نجات جان او یا درمان بیماری وی اشکال ندارد و  -
وصیّت به این مطالب هم مانعی ندارد، مگر در اعضایی که برداشتن آن ها از بدن میّت، موجب صدق عنوان مثله 

 عرفاً هتک حرمت میّت محسوب شود. )امام خامنه ای( باشد و یا

بریدن عضوی از اندام مرده با وصیت او و پیوند دادن آن به شخص دیگر هر گاه میّت، مسلمان و یا در حکم مسلمان  -
 نباشد باز مانعی ندارد. زیرا نجات یک انسان مسلمان موقوف به آن است، و اما در غیر این دوصورت در نفوذ وصیٌت و
در صحت آن و در جواز قطع عضوی از وی، اشکال هست اما به هر حال اگر طبق وصیت عضوی بریده شدبرای 

در استفتائی دیگر: نفوذ وصیت شخص به اهدای اعضائش  0قطع کننده آن، دیه واجب نمی شود. )آیت اهلل سیستانی(
 1بعد از مرگ مشکل است. 

ت جان مسلمانی یا حفظ عضو مهمی از مسلمانی متوقف بر پیوند باشد وصیت به این کار اشکالی ندارد و چنانچه نجا -
 1میتوان به آن وصیت عمل کرد. )آیت اهلل مکارم(

 مخالفت ولیّ میت با اهدای اعضای میت

اگر شخصى وصیّت کند بعد از وفاتش، اعضایش را به دیگران پیوند بزنند، اما ولىّ وى نسبت به این کار ناراضى 

 یم این کار را بدون اجازه ولى انجام دهیم؟باشد، آیا مجاز

اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ یا بیمارى مهمّى گردد و یا در صورتى که آن اعضا براى نجات جان بیماران  -
الزم باشد برداشتن آن جایز است، همچنین اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم الزم باشد و اجازه و رضایت ولى 

 0نیست. )آیت اهلل مکارم(یا ورثه شرط 

 حکم جداسازی دستگاهها از بیمار مرگ مغزی
 ۱آیا میتوان بیماران مرگ مغزی را از دستگاه جدا کرد؟ 

 اگر باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان نشود، اشکال ندارد. )امام خامنه ای( -

گذاشته شده و ضربان قلب او را  هیچ پزشکی نمی تواند دستگاهی را که برای ادامه حیات یک مریض مسلمان کار -
راه انداخته است هر چند که حیات گیاهی بوده و اگر چه مغز از کار افتاده باشد بکشد و از کار بیندازد زیرا جان 

 مسلمان احترام دارد. )آیت اهلل سیستانی(

                                                           
 .110. فقه برای غرب نشینان، مسئله 0
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کلّى متالشى شده، و یا با توجّه به اینکه پزشکان تصریح مى کنند این گونه افراد مانند شخصى هستند که مغز او ب -
سر از تن او جدا کرده اند، که با کمک وسایل تنفّس مصنوعى و تغذیه، ممکن است تا مدّتى به حیات نباتى او ادامه 
داد، یک انسان زنده محسوب نمى شوند، در عین حال یک انسان کامالً مرده هم نیستند. بنابراین، در احکام مربوط 

اده شود. مثالً احکام مسّ میّت، غسل و نماز میّت، و کفن و دفن درباره آنها جارى به حیات و مرگ باید تفصیل د
نیست، تا قلب از کار بیفتد و بدن سرد شود. اموال آنها را نمى توان در میان ورثه تقسیم کرد، و همسر آنها عدّه وفات 

از وکالت ساقط مى شوند، و حقّ خرید و نگه نمى دارد، تا این مقدار حیات آنان نیز پایان پذیرد. ولى وکالى آنها 
فروش یا ازدواج براى آنها، یا طالق همسر از طرف آنان ندارند، و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نیست، و 
برداشتن بعضى از اعضاى بدن آنها، در صورتى که حفظ جان مسلمانى متوقّف بر آن باشد مانعى ندارد ولى باید توجّه 

همه در صورتى است که مرگ مغزى به طور کامل و به صورت قطعى ثابت گردد، و احتمال بازگشت داشت که اینها 
 مطلقاً وجود نداشته باشد. )آیت اهلل مکارم(

 اذن از ورثه بیمار مرگ مغزی در جداسازی دستگاه

 آیا برای جدا کردن دستگاهها از بیمار مرگ مغزی الزم است از ورثه اجازه گرفته شود؟

 0آن است که از ورثه رضایت بگیرند. )آیت اهلل مکارم(احتیاط  -

 براشتن اعضاء میت و حکم پیوند آن 

 انتقال عضو از مسلمان به مسلمان

 جواز اصل عمل

 2آیا جایز است اعضای بدن میت مسلمان را قبل از دفن برای پیوند به انسان زنده از بدن او جدا کرد؟ 

ولی اگر  وف بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی باشد جایز استفقط در صورتی که حفظ جان مسلمانی موق -
 1حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد. )حضرت امام ره(

استفاده از اعضای میت برای پیوند به بدن شخص دیگر برای نجات جان او یا درمان بیماری وی اشکال ندارد مگر  -
ها از بدن میت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میّت محسوب شود. در اعضایی که برداشتن آن

 )امام خامنه ای(

قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش برای پیوند زدن به بدن زنده جایز نیست مگر اینکه حفظ زندگی  -
ی مسلمان زنده و بنابر احتیاط الزم قطع کننده عضو باید مسلمانی متوقف بر آن باشد نه زندگی عضوی از اعضا

 دیه عضو را بپردازد. )آیت اهلل سیستانی(
پیوند قلب، یا کلیه، یا اعضاى دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده اى گرفته شده باشد یا از میّت و خواه  -

قطع « میّت مسلمان»وان آن عضو را از بدن آن میّت، میّت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولى در صورتى مى ت
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کرد و به بدن دیگرى پیوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو 
مهمّى مانند چشم موقوف بر این کار باشد و در هر صورت احتیاط آن است که قطع کننده عضو میّت مسلمان، دیه 

 کتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد. )آیت اهلل مکارم شیرازی(قطع عضو را مطابق آنچه در 

 اذن اولیای میت در برداشتن اعضا

آیا در صورتی که خود میت وصیتی در اهداء نداشته است و قبل از مرگ اجازه نداده است آیا اولیای میت می توانند 

 اذن به برداشتن اعضا برای اهداء بدهند؟

، اولیای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی شود، و معصیت اگر خود او اجازه نداد -
 0 کار است. )حضرت امام(

پیوند اعضاى بیماران فوت شده، در مواردى که عضو پیوندى براى نجات جان  1379با توجه به قانون مصوّب 

سلمان دیگرى را به خطر اندازد، و ولىّ میّت )ورثه او( مسلمانى ضرورى باشد، و یا عدم استفاده از آن سالمت م

اجازه برداشت را ندهد، و خود وى هم وصیّتى در این امر نکرده باشد آیا کسب اجازه جهت برداشت آن از اولیاى 

 میّت، یا خود میّت در حال حیات الزم است؟

زه ورثه یا وصیّت متوفّى شرط نیست. ولى در صورتى که نجات جان فرد مذکور متوقف به برداشتن آن عضو باشد اجا -
 1سزاوار است با اجازه ورثه یا اذن حاکم شرع بوده باشد. )آیت اهلل مکارم(

 حکم دیه جدا کردن عضو از میت

 آیا جدا کردن اعضای میت مسلمان مشمول دیه است؟

دیه داشته باشد و اینکه  در صورتی که حفظ جان مسلمانی متوقف بر برداشتن عضو میت مسلمانی باشد بعید نیست -
آیا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لیکن می تواند طبیب با مریض قرارداد کند که او دیه را 
بدهد ولی در فرضی که حفظ عضوی از مسلمان موقوف بر قطع عضو میت باشد ، در این صورت بعید نیست جایز 

ن اگر میت در حال زندگی اجازه داده، ظاهرا دیه ندارد، لیکن جواز شرعی آن، نباشد و اگر قطع کنند دیه دارد؛ لیک
 1 محل اشکال است. )حضرت امام(

 0برداشتن اعضای میت موجب دیه است مگر میت قبل از مرگش رضایت و اذن داده است. )امام خامنه ای( -

 1دیه واجب است. )آیت اهلل سیستانی( -

ادن دیه است و بر عهده کسى است که عضو را قطع نموده است. )آیت اهلل در موارد جواز قطع اعضا، احتیاط د -
 1مکارم(
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 محل مصرف دیه قطع عضو میت

 محل مصرف دیه جنایت بر میت کجاست؟

به طور کلی در مواردی که نسبت به میت دیه واجب می شود این دیه به ورثه میت داده نمی شود بلکه در وجوه خیر  -
 0)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(به نیت میت صرف می شود. 

 انتقال عضو از کافر به مسلمان
 حکم جدا کردن اعضا از میت کافر و پیوند آن چیست؟ 

 1قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد. )حضرت امام ره( -

 1مسلمان باشد یا غیر مسلمان. )امام خامنه ای(  در اهدای عضو جهت پیوند، فرقی نیست که گیرنده -

الحال است، برای پیوند زدن به بدن ای که خونش محترم نیست و یا مشکوکبریدن عضوی از بدن کافر مرده -
شود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار میرود. )آیت مسلمان جایز است، و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جاری می

 0(اهلل سیستانی

 1جایز است. )آیت اهلل مکارم( -

 انتقال عضو از مسلمان به کافر
 آیا قطع عضو از مسلمان و انتقال و پیوند آن به بدن کافر جایز است؟ 

 1در اهدای عضو جهت پیوند، فرقی نیست که گیرنده مسلمان باشد یا غیر مسلمان. )امام خامنه ای( -
عضوی از وی، در فرض مذکور اشکال است. )آیت اهلل  در نفوذ وصیٌت مسلمان و صحت آن و در جواز قطع -

 1سیستانی(

اگر با اجازه بردارند و شخصى که از او برمى دارند به خطر جانى یا نقص عضو مهمّى گرفتار نشود، مانعى ندارد. )آیت  -
 1اهلل مکارم شیرازی(
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 فصل ششم: داروها و داروخانه ها

 تجویز حرام توسط پزشک

 واد حرامداروی ساخته شده از م
ها با توجه به اینکه برخی از داروهای ضروری و حیاتی از منابع حرام یا نجس مثل اعضای انسان یا حیوان و غیر آن 

شوند، حکم شرعی تجویز گونه داروها از کشورهای خارجی و غیر مسلمان وارد میشوند و معموالً اینتهیه می

 ها چیست؟روی آنگونه داروها برای انسان و نیز معامله بر این

 0ی بیماری متوقف و منحصر در آن باشد اشکال ندارد و اال جایز نیست. )امام خامنه ای، ایت اهلل مکارم(اگر معالجه -

 تجویز مواد مخدر

 تولید، فروش و استفاده از شربت ترک اعتیاد چه حکمی دارد؟

با مکلف است و اگر در این زمینه قانونی  اگر ضرورت داشته باشد، به مقدار رفع ضرورت مانع ندارد و تشخیص آن -
 1باشد باید مراعات گردد. )امام خامنه ای(

استعمال مواد مخدر که دارای ضرر و زیان قابل توجهی است اعم از آنکه ضرر از ناحیه اعتیاد دائم باشد و یا جز آن  -
در هنگام ضرورت های پزشکی حرام است. بلکه احتیاط واجب، آن است که به طور کلی از آنها پزهیز شود مگر 

 1وامثال آن، پس به همان اندازه ضروری تجویز می شود و خدا داناست. )آیت اهلل سیستانی(

تنها در صورتی جایز است که ضرورت قطعی پیدا کند و داروی منحصر به فرد باشد، و جانشینی نداشته باشد، و غالباً  -
 0چنین نیست. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 ب برای درمانمصرف شرا

 ۱شخصی مبتال به مرضی شده که طبق نظر پزشک درمان آن شراب است آیا مصرف آن برای معالجه جایز است؟ 

اگر بداند که بواسطه یکی از آن دو درمان می شود و همچنین بداند درمان منحصر به مصرف یکی از آن دو است و  -
، به مقدار رفع ضرورت جایز است. )حضرت امام، امام عدم مصرف آن منجر به مرگ یا چیزی که نزدیک آن می شود

 خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(
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تنها در صورتى جایز است که ضرورت قطعى پیدا کند و داروى منحصر به فرد باشد، و جانشینى نداشته باشد، و غالباً  -
 چنین نیست. )آیت اهلل مکارم(

 حکم فروش داروهای حرام

خانه ای می گوید: مطمئن هستم بعضی از داروها حالل نیست، مثال پوکه کپسول از ژالتین کارمند فروش دارو در دارو 

. آیا الزم است به بیمار اطالع دهم که دارو حالل نیست؟ 1خوک است یا خود دارو از کوسه. حال سوال این است: 

 هم؟. اگر بیماری اش را بگوید آیا من می توانم داروی غیر حالل را به او پیشنهاد د2

( در فرض سوال هر چند اطالع دادن بخودی خود الزم نیست، ولی فروختن چیزی که خوردن آن حرام است نیز 0ج  -
( اگر عرفا این کار کمک بر خوردن چیزی که حرام است، محسوب شود، نمی تواند چنین 1جایز نمی باشد. ج 

 0پیشنهادی بدهد. )امام خامنه ای(

 استمناء به دستور پزشک
شک آزمایش اسپرم برای مرد تجویز کرده باشد، آیا عمل استمنا در آزمایشگاه برای برداشتن نمونه جایز می اگر پز 

 باشد؟

در هر حال استمناء حرام است مگر با دست همسر ولی در فرض ضرورت معالجه، در صورتی که درمان یا تشخیص  -
فقط به اندازه ضرورت اشکال ندارد و در غیر این منوط به آن بوده و استمناء به وسیله همسر شرعی، ممکن نباشد، 

 1صورت حرام است. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 وجوب تفحص در محتویات داروها

با توجه به اینکه ممکن است بعضی از داروها دارای الکل حرام باشند و یا اینکه احیانا با حرام دیگری مثل ژالتین  

 ، آیا برای مکلف تفحص از این امور واجب است؟مخلوط باشد

واجب نیست مسلمان قبل از خوردن دوا جستجو کند که آیا آن دوا مشتمل بر مواد حرام هست یا نه هرچند که چنان  -
 1تفحصی سهل و آسان باشد. )آیت اهلل سیستانی(
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 فصل هفتم: مسائل مالی و حقوقی مرتبط با پزشکی

 ی درمانجواز گرفتن اجرت برا
 0آیا پزشک می تواند در قبال معالجه بیمار درخواست پول کند؟ 

قرار ندهد و در مقابل مقدمات یا خصوصیات عالج پول  مانع ندارد و احوط آنست که پول را در مقابل اصل معالجه -
 بگیرد. )حضرت امام ره(

 ای(اگر طبق تعرفه های معین شده، گرفته شود منعی ندارد. )امام خامنه  -

 دریافت اجرت برای درمان بیماران جایز است. )آیت اهلل سیستانی( -

چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجام وظیفه خود نمی تواند پول اضافی بگیرد، و دریافت وجهى بیش  -
لبته اگر حکومت از تعرف مصوب جایز نیست. ولی اگر در استخدام نیست، هر قدر با بیمار توافق کند مانعی ندارد ا

اسالمی نرخ خاصی را تعیین نموده عمل بر خالف آن جایز نیست و در هر حال باید عدل و انصاف را رعایت کند. 
 )آیت اهلل مکارم(

 مالک در تعیین حق الزحمه
ان با توجه به اینکه حق طبابت از لحاظ مادی، غیرقابل تعیین می باشد؛ به نظر حضرت عالی بهترین راه تعیین میز 

حق طبابت چیست؟ آیا مقدار تعیین شده توسط دولت، در هر شرایطی قابل دریافت است و پزشک مدیون نخواهد 

 2بود؟

 اگر طبق تعرفه های معین شده، گرفته شود منعی ندارد. )امام خامنه ای( -

عادت اجرةالمثل از لحاظ شرعی باید با رضایت طرفین صورت گیرد. و اگر قبالً تراضى حاصل نشده،آنچه در عرف و  -
 است باید پرداخت گردد و در هر حال رعایت انصاف و عدالت از طرفین بسیار خوب است. )آیت اهلل مکارم(

 دریافت حق طبابت از بیماری که بهبود نیافته
اگر پزشک در طبابت خود کمال دقت و تالش را برای بهبودی بیمار انجام دهد، ولی بهبودی برای وی حاصل نشود،  

 پزشک نسبت به حق ویزیت مدیون است یا نه؟آیا 

 1در فرض سوال مدیون نیست. )امام خامنه ای( -

 0اگر عملی را که در مقابل آن ویزیت گرفته شده است انجام داده است مدیون نیست. )آیت اهلل سیستانی( -
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شده، طبیب ضامن  در صورتى که بى دقّتى طبیب، یا نگذاشتن وقتى کافى، یا عدم سؤال کافى، سبب خسارت بیمار -
است. ولى اگر عدم همکارى بیمار سبب این خسارات شده، یا بیمارى او طورى بوده که با دقّت و بررسى الزم نتیجه 

 0اى عاید او نمى شده، طبیب ضامن نیست. )آیت اهلل مکارم(

 مطالبه ی مبلغ اضافی از بیمار بابت عمل جراحی

اکثر پزشکان از بیمارانی که می خواهند عمل کنند مبلغی پول به عنوان حق  همان طوری که به احتمال زیاد شنیده اید، 

الزحمه ی عمل جراحی ـ که به زیرمیزی مشهور شده ـ می گیرند، حال می خواستم بدانم این پول چه حکمی 

 دارد؟ حالل است یا حرام است؟

لت دریافت می کند و یا عمل جراحی را پزشک اگر کارمند دولت در بیمارستان باشد که حقوق خود را از صندوق دو  -
بر اساس دریافت اجرت عمل از شرکت بیمه دریافت می نماید، حق مطالبه ی مبلغ اضافی از بیمار را ندارد. )امام 

 1خامنه ای(

در صورتى که طبیب استخدام دولت باشد، در برابر انجام وظیفه خود نمى تواند پول اضافى بگیرد، ولى اگر در  -
بوده باشد، هر قدر با بیمار توافق کند مانعى ندارد البته اگر حکومت اسالمی نرخ خاصی را تعیین نموده استخدام ن

 1عمل بر خالف آن جایز نیست و در هر حال باید عدل و انصاف را رعایت کند. )آیت اهلل مکارم(

 درآمد از راه درمان حیوانات حرام گوشت

یوانات را انجام مى دهم؛ در صورت مراجعه افراد برای معالجه سگ ها و یا اینجانب دامپزشک هستم و امور درمانى ح 

گربه هایشان، درآمد حاصل از درمان و معاینه این حیوانات چه حکمی دارد؟ نسبت به حیوانات ولگرد و یا زینتی 

 چطور؟

 0درمان سگ های نگهبان و شکاری و گله اشکال ندارد. )امام خامنه ای( -
ه هایى که فایده مشروعى دارند، و گرفتن اجرت در مقابل آن مانعى ندارد. همچنین در مواردى درمان سگ ها و گرب -

که حیوانات ولگردى باشند که اگر کنترل نشوند مشکالتى مى آفرینند. ولی در مورد سگ های زینتی جایز نیست. 
 1)آیت اهلل مکارم(

 استفاده از دفترچه بیمه دیگران
 یگران چگونه است؟ آیا تحقیق و تفحّص توسّط پزشک الزم است؟استفاده از دفترچه بیمه د

                                                           
 . استفتائات پزشکی آیت اهلل مکارم: 1
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استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده  -
 0است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است. )امام خامنه ای(

 1یز نیست و موجب ضمان است. )آیت اهلل سیستانی(در صورتی که خالف قانون شرکت بیمه باشد جا -

با توجّه به اینکه این کار مخالف ضوابط اداره بیمه است و در ابتدا با بیمه شده شرط مى شود، جایز نیست. هر چند  -
 1اداره بیمه در ارائه برخى از خدمات خود کوتاهى کند؛ ولى براى طبیب، تفحّص الزم نیست. )آیت اهلل مکارم(

 از قوانین بیمهتخلف 

هزار تومان می باشد و در دفترچه بیمه نیز همان مبلغ از طرف دکتر ثبت می شود، اما  33حق ویزیت دکتر عمومی  

پول ویزیت دکتر  %03هزار تومان میگیرد و باقی حق خود را اخذ نمیکند، و بیمه متعهد شده است که  23دکتر فقط 

 .هزار تومان می شود پرداخت می شود24هزار تومان که  33درصد  03یماررا بپردازد بنابراین به فرد بیمه شده ب

حتی در بعضی مواقع دکترها یا آزمایشگاه ها هیچ مبلغی از بیمار نمیگیرند و با گرفتن برگه ی دفترچه او، خود اقدام 

ست که ما فقط از حق توجیه آنها این ا  .به گرفتن مبلغ از بیمه میکنند. و اینکار صرفا جهت جذب مشتری می باشد

آیا چنین   .درصد دیگر را از بیمه میگیریم 03درصد کل مبلغ است اما 23خود نسبت به مریض میگذریم که مثال 

 چیزی جایز است و می توان آن مبلغ را از بیمه گرفت؟ چه از طرف بیمار و چه دکتر و آزمایشگاه؟

ایشگاه فقط از حق خود صرف نظر می کنند گرفتن آن مبلغ از اگر این کار خالف قوانین بیمه نباشد و دکتر و یا آزم -
 .0بیمه برای شما جائز است. )امام خامنه ای(

 احکام گواهی پزشکی 
 صدور گواهی نادرست از طرف پزشک برای بیمار، سهواً یا عمداً، چه حکمی دارد؟ 

 1کند. )امام خامنه ای( عمداً جایز نیست و در صورت سهو باید در صورت امکان آن را تدارک و جبران -
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 فصل هشتم: مسائل متفرقه پزشکی

 حکم جراحی زیبایی
 انجام عمل جراحی برای زیبایی چه حکمی دارد؟ 

ای، آیت اهلل در صورتى که آمیخته با حرام یا ضرر مهمّ دیگرى نباشد ذاتاً اشکالى ندارد. )حضرت امام، امام خامنه -
 0سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 حکم ترمیم بکارت

خانم دکتری که متخصص زنان و زایمان هستند سوال کردند که خانم هایی برای ترمیم پرده بکارت به ما مراجعه می 

آیا این کار خیانت به همسر آینده و تدلیس  -آیا پزشک با انجام این عمل مرتکب گناه شده است؟ ب -کنند، الف

 1در عقد نمی باشد؟

( اگر خود را باکره معرفی کرده و عقد مبنی بر گفته های او خوانده 1و نظر حرام، جایز نیست. ج ( با توجه به لمس0ج -
نیست و شوهر حق فسخ دارد؛ ولی اگر در هنگام عقد مورد سؤال واقع نشود  جایزشده، تدلیس محسوب می شود و 

 بیان نکردن آن مانعی ندارد و عقد صحیح است و تدلیس نیست. )امام خامنه ای(
الف( فی حد نفسه مانع ندارد ولی اگر مستلزم لمس و نظر غیر شوهر باشد جایز نیست مگر در صورتی که دختر در  -

حرج شدید قرار گیرد. ب( اگر در ضمن عقد شرط یا توصیف باکره بودن شود تدلیس است و مرد حق فسخ دارد. 
 )آیت اهلل سیستانی(

دارد و اما برای خود خانم در صورتی که ضرورتی برای این کار این کار برای پزشک با رعایت احکامش اشکال ن -
 باشد اشکال ندارد. )آیت اهلل مکارم( نداشتهاحساس کند و قصد تدلیس 

 باشد. )آیت اهلل شبیری زنجانی(الف( جایز نیست. ب( اگر بخواهد خود را باکره جلوه دهد تدلیس نیز می -
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 گواهی بکارت

هی سالمت بکارت جهت ازدواج مراجعه می کنند و پزشک متوجه می شود که بکارت در مواردی که دختران برای گوا

سالم نیست، ولی طرف فریب خورده است و پشیمان می باشد و اصرار می کند که آبرویش حفظ شود و اگر گواهی 

اهی سالمت داده نشود آبرویش در خطر است و ممکن است به فساد کشیده شود، چه باید کرد؟ و آیا دادن گو

 سالمت در این موارد جایز است و گناه ندارد؟

واقعیت، ضربه سنگین و فوق العاده ای بر او وارد می شود، می توان گواهی سالمت داد.  بیاندر صورتی که بر فرض  -
 0)آیت اهلل مکارم(

 حکم تغییر جنسیت

 تبیین مفهوم تغییر جنسیت
یقی بنابه اعتراف متخصصین امر ممکن نیست مگر معجزه ای رخ تغییر هویت جنسیت )مرد به زن یا بالعکس( به صورت حق

دهد؛ لکن آنچه مورد بحث است آن است که با عمل جراحی مثال آلت مردی یک مرد را بردارند و حفره ای در محل عورت 

که بررسی حکم  او ایجاد کنند و یا اینکه برای خانمی آلت مردانگی قرار داده شود که عمال ممکن است و اتفاق هم می افتد

 1شرعی آن ضروری است.

 اقسام متصور در تغییر جنسیت

 تغییر جنسیت در افراد سالم و عادی -1
حکم عمل جراحی تغییر جنسیت در مورد افرادی که به صورت عادی مرد یا زن بودنشان مشخص است چه حکمی 

 3دارد؟

 0به خودی خود حرام نیست. )حضرت امام ره( -
 1جنسیت آنان سالم است شرعا حرام است. )امام خامنه ای( تغییر جنسیت افرادی که -

اگر مقصود از تغییر جنسیت این باشد که با عمل جراحی آلت تناسلی مرد را قطع کنند و به جای آن برای او مجرای  -
ادرار و آلت تناسلی مصنوعی بسازند و با تزریق هورمون عالمات زنانگی از قبیل ریختن موهای صورت و برآمدگی 
سینه در او ایجاد کنند ، یا در مورد زنی که تغییر جنسیت می دهد مقصود این باشد که برای او آلت تناسلی مردانه 
مصنوعی قرار دهند و با تزریق هورمون عالمات مردی از قبیل کوچک شدن سینه و روییدن موی صورت ایجاد 
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تغییر نمی کند و از جهتی چون مستلزم کشف کنند، این امر موجب تغییر واقعی جنسیت نیست و احکام شرعی او 
 0عورت و لمس آن است جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی(

تغییر جنسیّتی که صرفاً ظاهری و صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جرّاحی  -
و باید به شدّت از آن  گردد؛ این کار حرام استگیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر میصوری انجام می

 پرهیز نمود. و اگر ازدواجی براساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد. )آیت اهلل مکارم(

 تغییر جنسیت خنثی یا دو جنسه -2
 اگر شخصی واقعیت جنسی او معلوم نباشد حکم عمل کردن و مشخص شدن جنس وی چه حکمی دارد؟

 جنس به متعلق جنسیت، تبدیل متقاضی شخص که شود ثابت آور، اطمینان عرفی و یعلم های راه از که صورتی در -
 نامحرم عورت به نگاه و لمس مثل ثانوی احکام از نظر صرف - او جنسیت تبدیل عمل صورت این در ؛است مخالف

 این و نشود ثابت هم آن خالف ولی نشود ثابت مخالف جنس به او تعلق که صورتی در همچنین. است جایز -
 1. )امام خامنه ای(نیست بعید مزبور عمل جواز باشد، داشته قرار روحی شدید اضطرار وضیعت در شخص

ظاهر ساختن جنسیّت واقعى )در افراد دو جنسى که یک جنس آنها غلبه دارد( خالف شرع نیست؛ بلکه واجب است.  -
آن نباشد، مگر اینکه به حد ضرورت برسد، ولى البته باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در 

 1تغییر جنسیّت صورى و کاذب جایز نیست. )آیت اهلل مکارم(

 وظیفه والدین نسبت به نوزاد دو جنسه

اگر فرزند متولد شده دوجنسه بدنیا آمده باشد، آیا بر پدر و مادر الزم است که در جهت تعیین و اظهار جنسیت او 

 اقدام کنند؟

 0مادر واجب است تا در جهت اظهار جنسیت غالب او اقدام کنند. )آیت اهلل مکارم(بر پدر و  -

 تغییر جنسیت عضوی برای بیماری که تمایل به جنس مخالف دارد )ترنس( -3

 1جایز است لکن واجب نیست. )حضرت امام( -

ی شود، اما در صورتی مالک در احکام شرعیه مربوط به جنسیت، ظاهر جنسیت افراد می باشد و بر اساس آن عمل م -
 1که متقاضی تغییر، در وضیعت اضطرار شدید روحی باشد، جواز عمل مزبور فی نفسه بعید نیست. )امام خامنه ای(

اگر جنسیّت واقعى او خالف آن است که در او ظاهر مى باشد، تغییر آن جایز، بلکه گاه واجب است و اال جایز نیست.  -
 1)آیت اهلل مکارم(

                                                           
 .0. سایت آیت اهلل سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، تغییر جنسیت، س 1
 01:11:10 - 0111/11/01از طرف محمد هادى فرزانه تاریخ:  11سایت ادمین امام خامنه ای، همسان سازی  ؛0111س االستفتائات، اجوبة . 2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 3
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=111111&catid=01110 

 . سایت آیت اهلل مکارم: 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111101 
 .01، ص01. استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 0، م111، ص1. تحریر الوسیله، ج 5

 01:11:10 - 0111/11/01از طرف محمد هادى فرزانه تاریخ:  11، همسان سازی . سایت ادمین امام خامنه ای 6

 . سایت آیت اهلل مکارم: 7
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 ت افراد ناقص العضو به منظور کشف جنسیتتغییر جنسی -4
 1اگر شخصی آلت جنسی او مطابق جنسش نباشد آیا می تواند با عمل جراحی جنس واقعی اش را آشکار کند؟

که قبل از عمل، در جنس مخالف داخل است، و عمل جراحی، جنس او را به جنس اگر کسی علم داشته باشد به این -
نماید، در این صورت اگرچه در وجوب ترتیب ه که پنهان است را کشف و آشکار مىچکند بلکه آندیگر تبدیل نمى

، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی، اى نیستآثار جنس واقعى مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه
محرمات الهى ها، متوقف بر آن بوده و احتراز از که عمل به تکالیف شرعى یا بعضى از آنواجب نیست مگر این

باشد. ممکن نباشد مگر به آن؛ پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب مى
 1)حضرت امام ره(

در صورتی که از راه های علمی و عرفی اطمینان آور، ثابت شود که اعضا و اندام ظاهری، خالف جنسیت واقعی  -
 1تطبیق اعضای ظاهری با جنسیت واقعی فی نفسه جایز است. )امام خامنه ای(است، در این صورت اقدام به تبدیل و 

در مورد کسانی که دچار ناهنجاری در دستگاه تناسلی شده اند با عمل جراحی آلت تناسلی مردانه را که مخفی شده  -
س؛ فی حد ذاته اشکالی است در مردی که ظاهری زنانه دارد ولی دستگاه تناسلی داخلی را ندارد نمایان سازند یا بالعک

ندارد و ارتباطی با تغییر جنسیت ندارد و البته اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد در صورتی جایز است که ضرورت 
 0داشته باشد یا ترک آن مستلزم حرج ومشقت شدید باشد. )آیت اهلل سیستانی(

تاً جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در گردد، این کار ذااگر با جرّاحی کردن، عضو تناسلی مخالف ظاهر می -
مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد؛ امّا چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز 

 است. )آیت اهلل مکارم(

 تغییر جنسیت و مسئله ازدواج

 در صورتی که جنسیت همسر تغییر کرد حکم علقه زوجیت چیست؟

تزویج باطل می شود. و اگر قبل از  گر زنی را تزویج کند پس جنس زن تغییر پیدا کند و مرد شود، از وقت تغییر،ا -
است. و آیا با عدم دخول، نصف مهر یا تمام آن بر مرد واجب  تغییر، به او دخول کرده باشد تمام مهر بر او واجب

ت. و همچنین است اگر زنی با مردی ازدواج کند پس مرد جنس خود اشبه تمام مهر اس است؟ در آن اشکال است و
و همچنین است با عدم  تغییر دهد، ازدواج از وقت تغییر باطل است. و در صورت دخول، مهر بر او واجب است. را

س آن، پس اگر برعک اگر جنس زوجین به جنس مخالف تغییر پیدا کند پس مرد زن شود وحال  دخول بنابر اقوی.
باشد آیا ازدواج باطل می شود یا هر دو بر نکاحشان  تغییر مقارن نباشد حکم همان است که گذشت و اگر تغییر مقارن

می شود، پس بر مرد فعلی، نفقه و بر زن، اطاعت واجب است؟ احتیاط تجدید  باقی می مانند، اگرچه احکام مختلف

                                                                                                                                                                                           
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=111111&catid=01110 

 . سایت پاسخگویی جامعه الزهراء: 1

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1111 
 .01، ص01. استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1، م111، ص1الوسیله، ج . تحریر 2

 01:11:10 - 0111/11/01از طرف محمد هادى فرزانه تاریخ:  11. سایت ادمین امام خامنه ای، همسان سازی  3

 .0. سایت آیت اهلل سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، تغییر جنسیت، س 4
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اگرچه بقای  ی است به غیر مردی که زوجه اش بود، مگر به طالق به اذن هر دو؛ازدواج نکردن زن فعل نکاح و
 0)حضرت امام( نکاحشان بعید نمی باشد.

اگر تغییر جنس واقعى باشد نه صورى، ازدواج آنها باطل مى شود، ولى مهریّه مربوط به زمان قبل به قوّت خود باقى  -
 1است. )آیت اهلل مکارم(

 ئله ارثتغییر جنسیت و مس

 حکم ارث و میراث در صورت تغییر جنسیت چیست؟

قطع نمی شود بلکه برادر، خواهر و بر  اگر جنس هر یک از برادر و خواهر به جنس مخالف تغییر یابد، انتساب آن ها -
بر عکس. و یا دو خواهر. و اگر عمو تغییر یابد، عمه می شود و  عکس می شوند. و همچنین است در تغییر دو برادر

 عکس و به همین منوال. پس اگر پسر فعلی و دختر فعلی وارث میت باشند، مرد فعلی دو دایی، خاله می شود و بر

پدر و مادر و جد و جده، باقی  برابر زن فعلی ارث می برد. و همچنین است در سایر طبقات ارث. لیکن اشکال در ارث
است و نه مادر. و همچنین است در تغییر جنس مادر،  لف تغییر یابد فعالً نه پدرمی ماند؛ پس اگر جنس پدر به مخا

پدر، پس آیا به مالحظة حال تولد یا برای خاطر اقربیّت و اولویت، ارث می برند یا  پس مرد فعلی نه مادر است و نه
ارث به لحاظ حال  که اختالف آن ها در نمی برند؟ در آن تردّد است و اشبه ارث بردن است. و ظاهر آن است ارث

برای مادر یک ثلث است و احتیاط )مستحب(  منعقد شدن نطفه است؛ پس برای پدر در حال انعقاد نطفه دو ثلث و
 1)حضرت امام( مصالحه می باشد.

و اما اگر عمل از واقع پوشیده شده یابد.  آنچه را که ذکر کردیم در موردی ثابت است که واقعاً جنسی به جنسی تغییر نکته:

شده، از اول امر مرد بوده است، از آن کشف می شود که آنچه که بر  ای کشف نماید و این که کسی که بعد از عمل، مرد
)حضرت  مترتب شده بر غیر موضوعش مترتب بوده است پس مسائل دیگری حادث می شود. مرد صوری و زن صوری

 0امام(

 یت با اصالح ژنتیکیتعیین جنس
 آیا تعیین جنسیت جنین شرعا صحیح است؟

چنانچه تعیین جنسیت جنین از طریق رژیم غذایی باشد فی نفسه مانعی ندارد ولی اگر از طریق اصالح ژنتیکی بر  -
روی نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمی نباشد جایز نیست و اگر ضرورت مهمی داشته باشد در صورتی که نطفه 

در آزمایشگاه رشد دهند و زمانی که جنسیت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمایند و از نطفه مرد  مشروع را
 1بیگانه استفاده نکنند اشکالی ندارد. )آیت اهلل مکارم(

                                                           
 .1. تحریر الوسیله، تغییر جنسیت، م 1

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111101 
 .1. تحریر الوسیله، تغییر جنسیت، م 3

 .01. تحریر الوسیله، تغییر جنسیت، م 4

 . سایت آیت اهلل مکارم: 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01110&mid=111101 
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 حجامت

 1حجامت از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ 

 اشد. )آیت اهلل مکارم(طبق روایات متواتره مستحب است مگر نسبت به اشخاصى که براى آنها ضررى داشته ب -

 اهدای خون بجای حجامت

باتوجه به نیاز به خون، هدر دادن خون با حجامت و نیز احتمال آلوده شدن فرد و آلوده شدن محیط زیست بوسیله 

 خون حجامت شده، آیا باز حجامت مستحب است؟ و آیا اهدای خون بهتر نیست؟

است و فوایدی برای بدن دارد و ما نمی توانیم تشخیص به تایید پزشکان، حجامت امری جدای از خون دادن  -
 1پزشکان را نادیده بگیریم و تجربه نیز نشان داده که فواید زیادی دارد. )آیت اهلل مکارم(

 کراهت شغل حجامت کننده

 آیا شغل حجامت کردن کراهت دارد و این کراهت شامل زمان معاصر نیز می شود؟

ق نرخ ثابتی که از همه می گیرد درآمد داشته باشد آن شغل کراهت ندارد. چنانچه شخصی که حجامت می کند طب -
 1)آیت اهلل مکارم(

 dnaحکم اثبات نسب با آزمایش 

 آیا می توان با آزمایشات پزشکی مانند خون یا دی ان ای نسب را اثبات نمود؟

و البته الزم است قانون در این نسبت و هر حکمی که بر نسبت مرتب می شود با آزمایش و امثال آن ثابت نمی شود  -
 0زمینه نیز مراعات گردد. )امام خامنه ای(

یقین به عدم انتساب فرزند به زوج باشد، به  DNAالبته چنانچه از طُرقی مثل راههای جدید علمی و آزمایش خون و  -
 1مقتضای علم و یقین عمل میشود. )آیت اهلل سیستانی(

 1و دلیل محسوب نمی شود. )آیت اهلل مکارم شیرازی( در فرض سؤال آزمایشات کفایت نمی کند -

                                                           
 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01101&mid=110111 
 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01101&mid=110111 
 . سایت آیت اهلل مکارم: 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01101&mid=110111 
 0111/01/11تاریخ استفتاء:     110101. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  4

مبنی بر  0111قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  011،011،001،011،011،011،011و مواد  0111قانون مجازات اسالمی مصوب  101،100،010مواد 
رات متخصصان و کارشناسان و به خصوص صاحبنظران پزشکی قانونی، یکی از طرق حصول علم برای قاضی در خصوص ارتکاب جرم و استفاده از نظ

 تواند باشد.انتساب آن، نتیجه آزمایشات ژنتیک می
 .111، م011. کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، ص 5

 . سایت آیت اهلل مکارم: 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=011&mid=111111 
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 عدم اعتبار آزمایشات پزشکی در اثبات زنا و نسب

 می تواند تحقق زنا و باردارشدن زن از ناحیه مرد متهم را اثبات کند؟  (DNAالف( آیا آزمایشهای پزشکی )مانند 

 شود آیا می تواند به اقتضای آن عمل نماید؟ب( چنانچه برای قاضی از این طریق علم، اطمینان یا ظن قوی حاصل 

ج( در صورت عدم اثبات حد زنا برای مرد، آیا می توان به استناد آزمایشات مذکور و اقرار متهمه مرد را به جهت 

 ارتباط نامشروع به تعزیر محکوم کرد؟

و اقرار  به زنا هم ندارد و منکر د( آیا اثبات نسب کودکی که از مادری متولد شده به مردی که همسر این زن نمی باشد 

 وجود این انتساب می باشد صرفا به استناد آزمایشهای پزشکی ممکن است؟

ه( در صورتی که برای قاضی از این طریق علم، اطمینان و یا ظن قوی به رابطه ابوت و بنوت حاصل شود آیا می تواند 

 0حکم به وجود نسبت کند؟

زنا را اثبات نمی کند و علم قاضی که ناشی از آن باشد حجت نیست و بر اساس آن  در تمام موارد: اینگونه آزمایشات -
 نمی توان متهم را حد و تعزیر کرد و نسب نیز با این آزمایشات ثابت نمی شود. )آیت اهلل مکارم(

ود؛ چون در الف( خیر، حتی اصل انتصاب را. ب( آزمایش زنا بودن را اثبات نمی کند ولو اطمینان به رابطه پیدا ش  -
دارد. ج( نمی توان. د( خیر. ه( ظاهرا خیر، چون علم بنائی و مبنائی است نه  "اذا رأی االمام"دلیل حجیت علم قاضی 

 آن که خودش حاصل شود. )آیت اهلل بهجت(

 اظهار نظر پزشکی قانونی در صورت داشتن مفسده

ر رحم دارد به نزد پزشک قانونى بفرستند، در اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاینه و تشخیص نطفه اى که وى د

صورتى که طبیب به طور قطع بتواند تشخیص دهد که نطفه متعلّق به شوهر این زن نبوده بلکه از مرد اجنبى مى 

باشد، در این حال اگر طبیب واقعیّت را گزارش دهد یقین دارد این زن را بناحق اقوام وى خواهند کشت و اگر 

چّه ملحق به شوهر این زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرمیّت و سایر مشکالت پیش خالف گزارش کند ب

 خواهد آمد، بفرمایید وظیفه طبیب چیست؟

مهم این است که قول طبیب و یقین او براى قاضى در این گونه موارد حجّت نیست و حتّى یقین خود قاضى هم که  -
است بنابراین لزومى ندارد طبیب یقین خود را در این گونه موارد از این طریق حاصل شود حجیّت آن محل اشکال 

بازگو نماید و در نتیجه به حسب حکم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و این گونه احکام ظاهرى مشکلى ایجاد 
 1نمى کند. )آیت اهلل مکارم(

 شبیه سازی

زمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک است. مراد از  ( یکی از پیشرفته ترین دست یافته های بشر درcloningشبیه سازی )

کلون سازى به وجود آوردن موجوداتى است که از نظر ژنتیکى مشابه یکدیگرند. از دو طریق ایجاد چنین نمونه اى امکان 

نیز وجود پذیر است: شبیه سازی رویانی و شبیه سازی تولید مثلی. البته نوع دیگری از شبیه سازی با نام شبیه سازی درمانی 

                                                           
 .110، ص0. دانشنامه فقه پزشکی ج 1

 و سایت انهار: 011، ص0. دانشنامه فقه پزشکی، ج 2

http://portal.anhar.ir/contentview1.php?export=print&ID=1111 
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دارد که در آن در مراحل اول رویانی که جنین حاوی چند سلول است، تعدادی از این سلول ها را جدا و در محیط های 

کشت اختصاصی سلول، بافت یا اندام مورد نظر را تولید میکنند. عالوه بر شانس موفقیت کم در شبیه سازی، بررسیها نشان 

عملکرد ایمنی مختل شده و میزان ابتال به انواع عفونت، سرطان و سایر  "شده غالباداده اند که در حیوانات همانندسازی 

اختالالت بیشتر  است. به عقیده دانشمندان تغییراتی در فعالیت طبیعی ژنها و یا بروز یک سری ژنهای خاص، علت این 

 0اشکاالت هستند.

 حکم شرعی اصل عمل 
 حکم شرعی شبیه سازی انسان چیست؟ 

 1خود مانعی ندارد لکن الزم است از مقدمات و امور حرام پرهیز شود. )امام خامنه ای(به خودی  -

 1فی حد ذاته اشکال ندارد ولی حاکم شرع می تواند آن را منع کند. )آیت اهلل سیستانی( -

ى کسانى که این کار ذاتاً اشکالى ندارد، ولى چون آثار منفى اجتماعى و حقوقى دارد شرعاً جایز نیست؛ از این رو حتّ -
 0پایبند به دین و شریعت نیستند به سبب مفاسد اجتماعى آن به مخالفت با آن پرداخته اند. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 احکام مرتبط با شبیه سازی

با توجّه به پیشرفت علم پزشکى و ژنتیک، و موفقیّت انسان در تولید غیرجنسى گوسفند، موش و مانند آن، و قابلیّت 

ن عمل در تولید غیر جنسى انسان و ترمیم اعضا، لطفاً بفرمایید: الف( آیا انجام چنین عملى )تولید انسان اجراى ای

کامل از طریق شبیه سازى( شرعاً صحیح است؟ ب( آیا ساخت اعضا و پیوند آن به انسان، شرعاً صحیح است؟ ج( 

موجودى، آیا این موجود مىتواند به دین با فرض اجراى چنین عملى در خارج از ممالک اسالمى و پیدایش چنین 

اسالم مشرّف شود؟ د( آیا مىتوان با چنین موجودى معاشرت و معامله کرد؟ هـ ( ازدواج با چنین موجودى چه 

 حکمى دارد؟ و( آیا مىتوان از چنین انسانى ارث برد؟ ز( آیا او مىتواند ازدواج کند؟

باشد ولى با توجّه به عوارض نامطلوب فراوان اجتماعى و اخالقى که الف(: این کار ممکن است ذاتاً اشکالى نداشته  -
بر آن مترتّب مىشود، شرعاً مجاز نیست بعالوه، اگر مستلزم نظر و لمس حرام به هنگام کشت سلّول مشابه در رحم 

کار حرام  انسان گردد، از این نظر اشکال دیگرى متوجّه آن مى شود. ب(: اشکالى ندارد، مشروط بر اینکه مستلزم
خاصّى نبوده باشد. ج(: تشرّف چنین انسانى به دین اسالم بى مانع است. د(: اشکالى ندارد انسانى است همانند سایر 
انسانها. ه(: ازدواج و نکاح او با هرکس جز محارم، یعنى کسى که سلّول از او گرفته شده، یا در رحم او پیوند زده شده، 

از کسى ارث نمى برد همانند فرزندان رضاعى که محرم هستند، و ارث نمى برند. بى مانع است. و(: چنین موجودى 
 1ز(: آرى، از این نظر فرقى با سایر انسانها ندارد. )آیت اهلل مکارم(

                                                           
1  .5biology.blogfa.com/post/http://mahabad 
 .01/00/0111تاریخ استفتاء  111، ص1. دانشنامه فقه پزشکی، ج 2

 .11، ص01. استفتائات جامعة الزهراء مجموعه  3

 . سایت آیت اهلل مکارم: 4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=110110 

 . سایت آیت اهلل مکارم: 5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=110111 

http://mahabadbiology.blogfa.com/post/5
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 حیوانات، )شبیه سازی( جایز است؟ 1آیا کلونینگ 

 1فی نفسه منعی ندارد. )امام خامنه ای( -

 تغییر ژنهای سلول های بدن انسان 

الم پزشکى متداول شده که روى ژنهاى درون سلول هاى بدن انسان و غیر انسان اقداماتى انجام مىدهند که در ع 

گفته مىشود موجب پیدایش تغییراتى در ساختمان روانى انسانها و یا تغییرات جسمى انسانها و غیر انسانها 

. در صورتى که این اقدام به منظور 2ت؟ . آیا نفس این عمل )دستکارى کردن ژنها( جایز اس1مىگردد، بفرمایید: 

درمان صورت نگیرد، ولى در جهت دستیابى به برتریهاى جسمى یا روانى، و پیشرفت علم پزشکى بوده باشد، آیا 

 . اگر اقدام فوق روى نطفه یا جنین انجام شود، حکم چگونه خواهد بود؟3مىتوان چنین اقدامى انجام داد؟ 

 1غییرات مثبت باشد اشکالى ندارد. )آیت اهلل مکارم(در هر سه صورت هرگاه این ت -

 استفاده از سلول های بنیادین برای مقاصد درمانی

آیا استفاده از سلول های بنیادین استخراج شده از جنین انسان قبل از النه گزینی در رحم برای مقاصد درمانی،  

نه های خود را از جنین های دور ریخته شده در جایزاست؟ الزم به یادآوری است که مراکز تحقیقاتی معموالً نمو

 ( به دست می آورند.F.V.Iمؤسسه های باروری  )

 0فی نفسه منعی ندارد. )امام خامنه ای( -

 ۱یوگا و انرژی درمانی

 مفهوم و تعریف
 رد.یوگا تمرین حرکتی ذهنی بدن می باشد. حرکات این ورزش هر دو عامل جنبش و کنترل تنفس و تمرکز را در بر دا

و چی گونگ استفاده می کند. جریان،  kinesiologyانرژی درمانی از تکنیک های باستانی مانند طب سوزنی، یوگا، 

تعادل و هماهنگی در سیستم انرژی با ضربه زدن، ماساژ دادن، فشار دادن، چرخاندن و یا اتصال نقاط خاص انرژی بر روی 

خاص انرژی و با تمرکز روی ذهن برای به حرکت درآوردن انرژی بدن، یا با گردش دست بر روی پوست در مسیرهای 

 های مثبت محیط پیرامون، بازسازی و حفظ می شود.

 حکم شرعی این موارد
 یوگا و انرژی درمانی از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

                                                           
های یکسانی از آن را در محیط طبیعی )سلول یا بافت زنده( کنند تا نسخهرا جداسازی می DNA. کلونینگ فرآیندی است که طی آن توالی مشخصی از  0

 بدست آورند.

 .101. احکام پزشکی، س 2

 . سایت آیت اهلل مکارم: 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11111&mid=110101 

 .101. احکام پزشکی، س 4

5  . 
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و انرژی درمانی یوگا در صورتی که مفسده ای نداشته باشد و مستلزم ارتکاب حرام هم نباشد، فی نفسه اشکال ندارد. -
اگر به منظور غرض عقالیی انجام شود و ضرر قابل توجهی نداشته باشد، و مستلزم مفسده و گناه نبوده و موجب 

 0لمس و نظر حرام هم نشود فی نفسه اشکال ندارد. )امام خامنه ای(

لزم امر حرامی باشد جایز یوگا و انرژی درمانی اگر در حد معقول و مفید باشد ذاتا اشکالی ندارد، ولی چنانچه مست -
 1نیست. )آیت اهلل مکارم(

 هیپنوتیزم

 تعریف هیپنوتیزم
هیپنوتیزم به خواب مصنوعی بردن شخص با اثر القای خاصی است که در وی به وسیله پرسشهایی که از او می شود به 

 1وجود می آورند و بر مبنای خاطرات گذشته یا توهمات پاسخ می دهد.

 حکم شرعی آن
 4عی هیپنوتیزم چیست؟حکم شر

نیست؛ بلی اگر برای درمان باشد در صورت ضرورت و  به خواب بردن کسی، با تصرف در افکار و ذهنیات آن جایز -
 )حضرت امام( انحصار عالج به آن مانع ندارد.

حرامی هم خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار اگر به منظور غرض عقالئی و با رضایت کسی که می -
 نباشد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(

رساند حرام است. )آیت اهلل خواب مغناطیسی در صورتی که به انسانی که نباید به او صدمه زد، ضرر و آسیب می -
 سیستانی(

                                                           
پاسخگو: بخش خواهران/راغبی ناظر: دهباشى و شماره استفتاء:  0111/01/11تاریخ استفتاء:     111101. سایت ادمین امام خامنه ای، شماره استفتاء:  1

 .0111/11/10تاء: تاریخ استف    111111

 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01011&mid=111111 
 به بعد مراجه شود. 011ص 0. هیپنوتیزم انواعی دارد که برای اطالعات بیشتر به کتاب دانشنامه فقه پزشکی ج1111. فرهنگ معین ص 1

 .1110سوال  . حضرت امام، استفتائات، 4

http://www.imam-
khomeini.ir/fa/c11_011111/%D 1۵ A 1۵ D 1۵ B 1۵ D 1۵ AA%D 1۵10۵ D 1۵ AA%D 1۵ A 1۵ D 1۵ A 1۵ D 1۵ A 1۵ D 1۵ AA_%D 1۵ A 1۵
D 1۵11۵ D 1۵ A 1۵ D 1۵11 _%D 1۵ AE%D 1۵11۵ DB ۵1 C%D 1۵11۵ DB ۵1 C_%D 1۵ B1_/%D 1۵ AC_1/%D 1۵ B 1۵ D 1۵ AD%D 1۵ B0
_%D 1۵ B 0۵ D 1۵ B 1۵ D 1۵ A 1۵ D 1۵ AF%D 1۵11 _%D 1۵ A 1۵ D 1۵ AD%D 1۵ B 1۵ D 1۵ A 1۵ D 1۵ B0_%D 1۵ A 1۵ D 1۵ B 0۵ D 1۵11۵ D 1۵
A 1۵ D 1۵ AD_%D 1۵11۵ DB ۵1 C%D 1۵ BE%D 1۵11۵ D 1۵11۵ D 1۵ AA%DB ۵1 C%D 1۵ B 1۵ D 1۵11  

 سایت پاسخگویی به سواالت جامعه الزهراء:  111، م111فقه برای غرب نشینان، ص 0111، س111اجوبة االستفتائات، ص 
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/2291 

 و سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01011&mid=111111 

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/2291
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 براى مقاصد طبّى و مانند آن مشروع است، مشروط بر اینکه تجربه و آگاهى کافى داشته باشد، و آثار منفى و خالف -
شرعى بر آن مترتب نگردد. ولى براى کشف امور پنهانى، یا اطّالع از گذشته و آینده و حال جایز نیست. )آیت اهلل 

 مکارم(

 مراجعه به فالگیر و جادوگر برای درمان

 مراجعه به فالگیرها و جادوگران براى معالجه چه حکمى دارد، در حالى که گاه امراض سختى را معالجه مى کنند؟

هایی اعتبار ندارد و او هم نباید به طور جزم و یقین سخنی بگوید هم چنانکه دیگران هم در مواردی یشگویچنان پ -
 0ها اثر بار کنند . )آیت اهلل سیستانی(که وجود حجّت شرعی و عقلی الزم است نباید بر آن پیشگویی

 1رجوع به آنها حرام است. )آیت اهلل مکارم( -

ا یا دیگران اشکال دارد؟ ب. آیا می توانیم شرعاً برای گرفتن فال به دیگران مراجعه الف.آیا فالگیری برای خود م

 کنیم؟ ج. آیا درآمد، از این راه حالل است؟

 1فالگیری شرعاً اعتباری ندارد؛ و کسب درآمد از این طریق جایز نیست. )امام خامنه ای( -

 حکم شرعی اتانازی

که با تجویز داروی کشنده از طرف پزشک به زندگی بیمار خاتمه داده می  نوع فعّال _1بر سه قسم است:  4«اتانازی»

نوع غیر مستقیم،  _3نوع انفعالی، به صورت خودداری از ادامه ی مداوا و زنده نگاه داشتن بیمار محتضر.  _2شود. 

پایان دهد. استفاده با قرار دادن داروهای به مقدار زیاد در دسترس بیمار تا بیمار شخصاً به زندگی پر رنج خویش 

 از کدامیک بالاشکال است؟

حفظ محتضر و تأخیر مرگ او واجب نیست، بنابراین قسم دوّم مانع ندارد. ولی هر کاری که موجب مردن او باشد،  -
 1مثل دو قسم دیگر جایز نیست. )امام خامنه ای(

 1حرام است و قتل عمد محسوب می شود. )آیت اهلل سیستانی( -

ى حق ندارند به زندگى بیمار خاتمه دهند یا ابزار خودکشى را در اختیار او قرار دهند. )آیت اهلل پزشک یا تیم پزشک -
 0مکارم(

                                                           
 . سایت آیت اهلل سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، لغت فال: 1

https://www.sistani.org/persian/qa/search/24115/ 
 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01100&mid=110101 
 . سایت لیدر امام خامنه ای،  3

https://www.leader.ir/fa/content/21851/%D88A78D88B38D88AA%D98818D88AA%D88A78D88A68D8

%A78D88AA-%D88AC%D88AF%DB88C%D88AF-
(%D98818D88B18D98888D88B18D88AF%DB88C%D9886-%D98858D88A78D9887) 

است. اتانازی در اصطالح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست « مـرگ خوب»( در زبان یونانی به معنی Euthanasia. اتانازی یا یوتانازی ) 0
سخت یا دردناک یا درمانهای طوالنی مدت و نا امیدکننده پدید می آید. در فارسی به  خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معموالً در بیماریهای

 نیز گفته شده است.« به مرگی»یا « قتل ترحمی»، «مرگ آسان»، «هومرگ»آن 

 .1. سایت رهبری، احکام پزشکی، س 1

 .111، ص1. دانشنامه فقه پزشکی، ج 6

https://www.sistani.org/persian/qa/search/24005/
https://www.leader.ir/fa/content/20851/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://www.leader.ir/fa/content/20851/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87)
https://www.leader.ir/fa/content/20851/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-(%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87)
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 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01111&mid=111101 


