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 سخن ناشر
 تعالى بسمه

متتّبع بدوائه مواضع الغفلة و . يضع ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عمى، و آذان صّم، و ألسنة بكم. طبيب دّوار بطّبه، قد أحكم مراهمه، و أحمى مواسمه

 ١.مواطن الحيرة

وصف پيامبر اآرم ایراد فرموده است، با این مضمون آه رسول            است آه در  )  عليه السالم (این گفتار، قسمتى از خطابه امير سخن، حضرت على        

حرارت داده و مهّيا     اش را تافته،   بزار جّراحى مرهمهایش را آماده ساخته بود و ا       گشت، طبيبى بود در گردش آه با طبابت خویش، همواره مى           خدا،

شنوا سازد و زبانهاى بسته      بندد، دلهاى نابينا را بصيرت دهد، گوشهاى ناشنوا را به شنيدن حق،             آرده بود تا هر جا نياز بود، طّب خویش را به آار             

 .ت تا به درمان غفلت سرگردانى پردازدگش ها مى خانه گاهها و حيرت با دواى خویش به دنبال غفلت. را به سخن حق، گویا آند

، )عليهم السالم (پيامبران و امامان  .  آاهد لطافت و شيوایى آن نمى       نيز باشد، چيزى از حقيقت،      )  عليه السالم (اگر این سخن در وصف خود امام         

بيماران  نهادند و  ازمندان به درمان را مرهم مى     گشتند و ني   دنبال بيماران مى   الهى و پزشكانى روحانى بودند، با این ویژگى آه آنان، خود به             طبيبانى

 :گوید دادند، چنان آه قرآن آریم در وصف خود مى را به دواى هدایت، شفا مى

 ٢.و ننّزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين

 .آنيم و ما آنچه براى مؤمنان، مایه درمان و رحمت است، از قرآن نازل مى

 :شان را درمانى نباشد عالجى نيست و گمراهىشان را  مگر آنان آه بيمارى

 ٣.و من يضلل اهللا فلن تجد له سبيال

و اّن العلماء   «آمده است آه     )  عليه السالم (حضرت امام جعفر صادق     و اگر در سخن بلند پيامبر اآرم در وصف حال عالمان حقيقى، به نقل از                   

اند  و علوم و معارف واالى دین را در خدمت هدایت بشر گرفته               اند آه دانش شریعت     عالمان وارسته نيز طبيبانى دلسوز و حاذق         ٤،»ورثة األنبياء 

 .اند مردم همواره، در پى طالبان حقيقت و پاسخ گفتن به نيازها و پرسشهاى و

ه، حّظ وافرى از علم   اند و به تعبير روایت یاد شد       عالمان شریعت  و)عليهم السالم (در این ميان، فقهاى عظام، آه مصادیق روشن وارثان پيامبران         

جانبه آحاد مردم به آگاهى از احكام            اقتضاى نياز فراگير و همه        و به »  فقه«اند، به فراخور شرافت و فضيلت            پيامبران را به ارث برده        و سخن 

قه شيعه، گویاى این    و مسائل شرعى، بيشترین نقش را در پاسخگویى به نيازهاى دینى و پرسشهاى شرعى جامعه داشته و دارند و تاریخ ف                           شریعت

اند و   اى را فروگذاشته    اند، آمتر نكته    حقيقت استوار و شيرین است آه فقهاى بزرگوار ما از عهده این مسئوليت، سربلند و موّفق بيرون آمده                                 

یى به پرسشها و استدالل بر اند و با مهارت تمام و تعّهد آامل، در چارچوب موازین شریعت، به بيان احكام و پاسخگو                بيشترین پرسشها را پاسخ گفته    

هزاران آتاب و رساله فقهى آه تا آنون تنها بخش آمى از آنها منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است، گواه صادقى بر این                                     .  اند آنها پرداخته 

 .حقيقت است

ح شده است، نهایت تالش علمى            در باره هر پرسش آه مطر            و اند اى آه احساس نياز آرده         فقهاى عظام ما در گذشته و حال، در زمينه                 

بيشتر آن را    هرچه اند تا از یك سو، جایگاه فقه و فقاهت را حفظ آنند و               بسته آار فقهى خویش را در چارچوب موازین و حجج شرعى به           مهارت و

چه آن  ;  آشنا سازند  خود، رعىبيان آنند و جامعه اسالمى را به مسئوليت دینى و احكام ش               را بارور سازند و از سوى دیگر، وظایف شرعى مؤمنان          

شمارى  هاى بى  آتابها و رساله   است، و چه   اى جامع به شرح و تبيين ابواب مختلف فقه پرداخته            گونه آه به  دسته از آثار و آتابهاى ارزشمند فقهى       

هاى  نيف نگاشته شده، و چه مجموعه       تص به انگيزه تأليف و     چه آتابها و آثارى آه از آغاز        ;  نگاشته شده است   زمينه خاّص فقهى    آه در یك یا چند      

 .است پى پرسشها و پاسخهاى شرعى فراهم گشته ارزشمندى آه به تدریج و در
                                                           

  .١٠٨، خطبه )صبحى صالح( ـ نهج البالغه ١
  .٨٢ ـ اسراء، ٢
  .٨٨ ـ نساء، ٣
  .٤٢، ص١ ـ الكافي، ج٤
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اثرى ارزشمند آه با توّجه به حجم وسيع پرسشهاى داده شده آه در پى گسترش و                     .  اى گویاست از آنچه گفته شد       آنچه اینك پيش روست، نمونه     

 .رود اى راهگشا در این زمينه به شمار مى جموعهپيشرفت دانش پزشكى مطرح شده است، م

جدید در   صدها پرسش و مسئله   .  شرعى مربوط به آن نيز گسترش یافته است        به همان نسبت آه دانش پزشكى رشد آرده است، پرسشها و مسائل            

فقهى آمده است، در      آتابهاى ن زمينه در  فقهاى بزرگوار ما، عالوه بر آنچه در گذشته در همي             زمينه پزشكى، نيازهایى است آه مطرح شده است و           

دار پاسخگویى و    اند، عهده  دست یافته  هاى علميه به آن    خویش و بر اساس موازین و علومى آه در حوزه            فقاهت جایگاه طبيبانى حاذق، با سرپنجه     

 .هستند بيان احكام شرعى آن

سالها در   اى است از استفتائاتى آه طى         تدوین یافته، مجموعه   »  بيماران مسائل  «و  »  مسائل پزشكان «این مجموعه ارزشمند آه در دو بخش            

متناسب با آن، توسط     است و اینك به همراه برخى دیگر از مسائل          شده مطرحصانعى   حضرت آية اهللا العظمى حاج شيخ يوسف       محضر فقيه ارجمند    

بزرگوار در زمينه    فتاواى مرجع  اى از   شده است تا بخش عمده     راهگشا تدوین  اى له، به گونه   معّظم چند تن از فضالى گرامى و با اشراف و ارشاد          

مورد نيازى آه در این دو بخش آمده است و           رو، با توّجه به مسائل     از این .  مندان به مسائل شرعى باشد     عالقه مسائل پزشكى، به راحتى در دسترس     

پاسخگوى نيازهاى مختلف متخّصصان امر، پزشكان         واند به خوبى  ت در تنظيم موضوعات آن ِاعمال شده است، این آتاب مى              اى آه  با ُحسن سليقه  

 .بيمارستانها باشد محترم، پرستاران عزیز و نيز بيماران و بستگان و همراهان آنان، بویژه در محيط

رد، هرچند به   معمول خویش و به تناسب و در بسيارى موا             به شيوه  ٥هستند،)  قدس سره (له آه از شاگردان برجسته حضرت امام خمينى           معّظم

به  با توّجه .  باشد نظران نيز  مندان و صاحب    پرسشهاى علمى عالقه    راهگشاى تواند اند آه خود مى      ادّله مورد نظر نيز اشاره فرموده          به اجمال،

نایت به  صورت گرفته است و با ع      متخّصصان دانش پزشكى و بر اساس نيازهاى ملموس روز         اى از پرسشهاى مطرح شده، توسط      اینكه بخش عمده  

ایشان در همين زمينه آمده است، اطمينان                  المسائل له و نيز افزودن آن دسته از مسائلى آه در توضيح                             معّظم پاسخهاى متين و راهگشاى        

آنيم آه    مى از خداوند بزرگ مسئلت      .  بسياى از نيازهاى موجود است         مجموعه حاضر، در نوع خود اثرى بسيار ارزشمند و پاسخگوى                    داریم

 علميه را در جهت خدمت به فقه و جامعه، همواره محفوظ و موّفق بدارد و توفيق نشر سایر آثار مرجع عالى قدر ـ دام ظّله ـ را به ما                                          هاى حوزه

 .عنایت فرماید

 

 انتشارات ميثم تمار

                                                           
من آقاى  «:  اند اى به مراتب علمى ایشان داشته      ویژه دهد آن بزرگوار، عنایت    ىاند نشان م   له فرموده   در باره معّظم   )قدس سره ( ـ تعبيرى آه حضرت امام خمينى       ٥

ایشان، بالخصوص   .  آوردند این آقاى صانعى وقتى آه سالهاى طوالنى در مباحثاتى آه ما داشتيم تشریف مى                          .  ام آرده صانعى را مثل یك فرزند بزرگ          
» اى در بين روحانيون است و یك مرد عالمى است              ت ایشان، و ایشان یك نفر آدم برجسته          بردم از معلوما   آردند و من حظ مى      آمدند با من صحبت مى       مى

 ).٢٣١ ، ص١٧صحيفه امام، ج (
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 بخش اول
 

 احكام ويژه پزشكان
 

 
 يادگيرى مسائل شرعى براى پزشكان

طورآّلى پيراپزشكان، درحين آموزش و آار، تا چه            پزشكان، داروسازان، پرستاران و به      نداندانستن مسائل شرعى براى پزشكان، د         )١س  (

 حّدى الزم است؟

 .ج ـ بر هر آس، ياد گرفتن واجبات و محّرماتى آه با شغل او سر و آار دارد و در معرض ابتالى به آن است، واجب است

 آموزش پزشكى
د و گفتار بعضى از رؤساى بيمارستانهاى آموزشى یا آزمایشگاهها مطابق نباشد، تكليف                          در صورتى آه فتاواى مراجع با عملكر            )  ٢س   (

 اند، چيست؟ آیا باید از اساتيد تبعّيت آنند یا خير؟ دانشجویانى آه موّظف به اجراى دستور اساتيد و پزشكان در امر معاینه

بنابراين، تبعّيت در آار    .   جايز نيست، مگر اينكه خود، مجتهد يا محتاط باشد           ج ـ بر مكّلف واجب است آه طبق فتواى مرجع تقليد عمل آند و خالف آن                   

خالِف شرع، حرام، و نهى از منكر، واجب است، مگر آنكه تخّلف، باعث َحَرج و مشّقت باشد و سبب گردد آه اذّيت شوند آه در اين صورت، به حكم                                       

 .ليكن در عين حال به قدر ضرورت و نياز، اآتفا شود; ولت است، مانعى نداردنفى َحَرج و نبودن مشّقت در اسالم و اينكه اسالم، دين سه

با توّجه به مراجعه زنان به برخى پزشكان مرد و آثار روانى مترّتب بر آن، آیا بر زنانى آه استعداد یادگيرى علوم پزشكى مربوط به                                )  ٣س  (

 زنان را دارند، واجب است آه این علوم را یاد بگيرند؟

 گرفتن و تعّلم علوم پزشكى براى معالجه، مانند بقّيه علوم و صنايِع مورد احتياج جامعه، واجب آفايى است و در اين وجوب، بين زن و مرد،                                      ج ـ ياد  

ت و  تا بانوان بيمار دچار آثار روانى ناشى از مراجعه به مردان و ارتكاب امر جايز به حكم حاج                        (و اّما وجوب شرعى براى خاّص زنان           ;  فرقى نيست 

ليكن براى حفظ عفاف و ايجاد آرامش روانى براى بانوان بيمار و حفظ عظمت جمهورى اسالمى، فراگيرى علوم پزشكى                     ;  ، دليلى ندارد  )اضطرار نشوند 

 .براى زنان، امرى مطلوب است

بگذرانند، از بيماران معاینه به عمل        در بعضى از بيمارستانها، دانشجویان به دليل اینكه باید دوره آشنایى با آارهاى طبابت را عمال                         )  ۴س  (

مانند اینكه پزشك   ;  توان آنان را به معاینه مجبور آرد         آیا در صورت عدم رضایت بيماران، مى        .  آورند و قصدشان هم تعليم امور درمانى است          مى

د؟ اگر اقدام یاد شده در مورد ضرورت تعليم،         معالج به بيمار بگوید اگر از معالجه توسط دانشجویان ممانعت به عمل آورد، او را درمان نخواهد نمو                   

 .بدون اشكال است، مورد ضرورت را توضيح دهيد

خواهد چنين ممانعتى را     اّما اگر پزشك معالج، خود مى     ;  هاى بيمارستان است، قطعًا مانعى ندارد      ج ـ اگر ممانعت به نحو مرقوم، جزو مقّررات و برنامه           

تعليم و تعّلمى آه حفظ جان انسانها و معالجه آنها بر آن مترّتب است، بر آن معاينه متوّقف باشد، نه تنها معاينه  بر                 بنمايد، و خالف مقّررات هم نباشد و        

دانشجو واجب است، بلكه بر بيمار هم واجب است آه خود را در معرض آن قرار دهد، و اگر حاضر نشد، اجبار به طريق مرقوم آه در حقيقْت اجبار هم                                 

تفاده پزشك از معلومات و اختيارات خودش است، مانعى ندارد و پزشك با اين تهديد به ممانعتش از معالجه، به هر دو وظيفه خود، آه                                نيست، بلكه اس  

 .معالجه و حفظ جان انسانها و پيشرفت در علم پزشكى است، عمل نموده است

یابيم و یا به وسيله عمليات  نهایى آه در بيابان و قبرستانها مىتوانيم از استخوا در صورت آمبود استخوان براى آموزش پزشكى، آیا مى)  ۵س  (

، استفاده آنيم و بعد از اتمام آار، به مرآز                 )چه متعّلق به مسلمانان باشد و چه غيرمسلمانان             (شوند   حّفارى شهرداریها در سطح خاك ظاهر مى           

 آموزشى دیگرى هدیه نمایيم یا آن را دفن آنيم؟
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» تشريح« سبب هتك مسلمانان باشد، چون استفاده از چنين استخوانهايى، اگر از جسد مسلمانان باشد، تقطيع نيست تا مسئله                     ج ـ جايز است، مگر آنكه     

 .شود مطرح گردد، آما اينكه قدر متيّقن از وجوب دفن آنها احترام گذاردن به مسلمانان است و با استفاده علمى، خالف احتراْم محّقق نمى

به نبش قبر غيرمسلمان اقدام نمود؟      )  آه بدون آنها آموزش امكان پذیر نيست      (راى آموزش، به عّلت آمبود جسد و استخوان         توان ب  آیا مى )  ۶س  (

 در فرض مسئله، اگر ندانيم این قبر متعّلق به مسلمان است یا غير مسلمان، آیا مجازیم نبش قبر انجام دهيم؟

در اين صورت، به خاطر لزوم احترام به حقوق آنها، نبش قبر آنان حرام است،                     .  ن، جايز نباشد  ج ـ مانعى ندارد، مگر آنكه طبق مرام و آداب خودشا              

 .و اگر در بالد مسلمين باشد، محكوم به قبر مسلمان است; چون خالف احترام و قرارداد است

 طهارت و نجاست ابزار و وسايل پزشكى 
انى فرو آنند، اگر معلوم نباشد آه در داخل بدن با خون برخورد آرده است، پاك و                     هرگاه سوزن یا چاقو را داخل بدن انسان یا حيو             )٧مسئله  (

طاهر است، و نيز اگر بدانند آه با خون برخورد نموده، ولى هنگام خارج شدن از بدن، تميز خارج شده است و اثرى از خون بر آنها مشاهده نشود،                               

 .پاك خواهند بود

پزشكى و غير     ين نجاست آن برطرف و زایل شده باشد و یا اگر در هنگام آار با وسایل دندان                             اگر ظرف یا بدن، نجس باشد و ع               )٨س  (

 توان آنها را تطهير و پاك نمود؟ آند، آلوده گردد، چگونه مى پزشكى، به چيزى آه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى مى دندان

اّما اگر بخواهند آب بكشند، بايد قبًال مانع را برطرف             ;  به آب آشيدن ندارد    ج ـ محض همان برطرف آردن عين نجاست، سبب طهارت آنها شده و نياز                   

 .نمايند

با ...)  تخت معاینه، الكل سفيد مورد استفاده، یونيت و        :  از قبيل (آیا لزومى دارد نجس بودن وسایل مورد استفاده در مصارف پزشكى را                 )٩س  (

 آر دهيم؟توّجه به امكان نجس شدن لباس و بدن بيمار، به وى تذ

 .گردد ج ـ لزومى ندارد، بلكه مطلوب هم نيست، چون باعث زحمت بيمار مى

آیا سِر  .  آورند آنند و سپس بيرون مى       در هنگام تسِت بدن، آمپول را در داخل بدنم فرو مى               .  جانب مبتال به نوعى آلرژى هستم        این)  ١٠س  (

 سوزن این آمپول پاك است؟

ند آنها در بدن فرو رود و در داخل بدن با نجاست برخورد آند، در صورتى آه پس از بيرون آمدن، به نجاست آلوده                            ج ـ اگر سوزن، وسيله ِاماله و مان        

 .نباشد، پاك است

آیا تختى آه بيماران روى آن         .  این جانب به عّلت نياز به عمل جّراحى مجبور شدم به یكى از بيمارستانهاى خارج از آشور بروم                            )  ١١س  (

 است؟ حكم خود بيمارستان از لحاظ طهارت و نجاست چيست؟ ، نجسآنند استراحت مى

 .است مباالت از مسلمانان، با فرض نبود عين نجاست، پاك بى ج ـ بيمارستان غير مسلمين و محّل سكونت آنها، همانند افراد

 هاى خونى حكم خون و فرآورده
آند، نجس است و به      انى آه اگر رگ آن را ِبُبرند، خون از آن َجستن مى            خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد، یعنى حيو           )  ١٢مسئله  (

 .هر چيزى آه برسد، آن را نيز نجس خواهد آرد

متصّدى آزمایش باید توّجه داشته باشد آه خون موجود در اجزاِى ذى روِح جداشده از بدن انسان و حيوانى آه خون جهنده دارد                                  )١٣مسئله  (

 .، نجس است) منى آنهمانند ادرار و مدفوع و(

ولى اگر با   ;  شود، نجس است و خوردن آن حرام است         الى دندانها خارج مى    خونى آه هنگام غذاخوردن و یا مسواك زدن از البه           )  ١۴مسئله  (

 .آب دهان مخلوط شود و قابل تشخيص نباشد، فرو بردن آن اشكال ندارد و آب آشيدن دهان نيز الزم نيست

 .شود، اگر معلوم نباشد آه با خون مخلوط است، پاك است ه در حال بهبود زخم در اطراف آن پيدا مىاى آ زردآبه) ١۵مسئله (

 .شود، نجس است، گرچه به رنگ خون نباشد هاى خونى تهّيه مى سُرمى آه از فرآورده) ١۶مسئله (
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توان خون غيرمسلمان را براى گيرنده مسلمان،        مىدر انتقال خون، فرقى بين مسلمان و غيرمسلمان، و زن و مرد، وجود ندارد و                  )  ١٧مسئله  (

ولى گرفتن خون از غيربالغ و غير رشيد، منوط به اجازه ولّى و قّيم اوست، با رعایت                      ;  و خون زن را براى مرد و بالعكس، مورد استفاده قرارداد             

 .مصلحت و غبطه

 .اگر گرفتن خون براى خون دهنده ضرر داشته باشد، جایز نيست) ١٨مسئله (

دریافت پول در مقابل دادن خون جایز است، گرچه بهتر است آه فرد، پول را در مقابل حّق اختصاص یا در قبال اجازه خون                                     )  ١٩مسئله  (

 .گرفتن، دریافت آند

 .ولى اگر موجب ضعف شود، آراهت شدید دارد، مگر آنكه ضرورت ایجاب نماید; اهداى خون در ماه رمضان اشكال ندارد) ٢٠ مسئله (

 .اهداى خون به بيمارستانهاى آشورهاى غيرمسلمان، فى حّد نفسه، جایز است) ٢١مسئله (

هاى خونى نجس شده باشد، جوشانده شود، آیا بخار آن پاك است؟ و آیا                   اگر ظرفى آه آب آن آمتر از ُآر باشد و با خون یا فرآورده                  )  ٢٢س  (

 همين شرایط، به جاى خون، ادرار باشد، بخار آن پاك است یا نه؟هاى خونى، مثل پالسما و سُرم، نجس است؟ اگر با  فرآورده

شود، نجس است، گرچه به رنگ خون        هاى خونى تهّيه مى    ولى سُرمى آه از فرآورده    ;  ج ـ بخار، پاك است و اگر به آب يا بول تبديل گردد، نجس است                

 .نباشد

 شود یا نه؟  و مصداق استحاله محسوب مىاگر خون را تجزیه آنيم آیا اجزاى آن محكوم به نجاست است) ٢٣س (

ج ـ آنچه آه از خون، تجزيه و جدا شده، اگر عنوان خون بر آن صادق نباشد و از آن به عنوان استفاده از اجزاى خون در تزريق و غيره استفاده                                               

 ٢۴/٣/٨٢ .نشود، ظاهرًا پاك است وگرنه محكوم به نجاست است

  خونى آه در زیر ناخن است، سبب نجاست است یا خير؟آیا تماس با خون در بدن، مثل) ٢۴س (

 .ج ـ محض تماس، موجب نجاست نيست

توان به وسيله پنبه الكلى محّل آن را         آید، پاك است یا نجس؟ و آیا مى         خونى آه هنگام تزریق آمپول یا سُرم یا آشيدن دندان بيرون مى            )  ٢۵س  (

 پاك آرد؟

آيد، نجس است و برطرف نمودن آن به وسيله پنبه الكلى يا چيزى شبيه آن، در                       يا آشيدن دندان بيرون مى      ج ـ خونى آه هنگام تزريق آمپول يا سُرم           

 .آند و محّل آن، محكوم به طهارت است امثال موارد، آفايت مى

رهاى درمانى از   وضعيت فعلى درمان چنين است آه با انجام گرفتن آا         .  قسمتى از بدن شخص، زخمهاى بزرگ و آوچك متعّددى دارد           )٢۶س  (

شود و این تنّجس، بهوسيله خوِن خارج شده از زخم           اى آه زخم شده، آال متنّجس مى       قبيل بخيه زدن، ضد عفونى آردن و پانسمان و غير آن، منطقه           

ش و امثال آن، موجب      آیا زوال عين نجاست به نحو مرقوم، همانند زوال آن از تِه آف                .  شود بلكه خون غالبًا با داروهاى ضدعفونى زایل مى         ;  نيست

 طهارت است، یا حتمًا باید با آب تطهير شود؟

و ناگفته نماند آه از بين رفتن و زايل شدن عين خون از بدن بيمار                 ;  ج ـ محض زوال عين نجاست در امثال مورد ذآر شده، ظاهرًا موجب طهارت است                

خشك شود و رنگ يا عالمت ديگرى از آن دارو نماند و يا به وسيله پنبه يا                      به وسيله داروهاى ضد عفونى آننده، وقتى آه اثرش از بين برود، يعنى                  

 ١٠/٣/٨٠ .شود پارچه از بين برود، سبب پاك شدن محّل زخم مى

اى آه پس از شستشو و برطرف شدن خون، روى محّل زخم را                     چنانچه در قسمتى از محّل وضو، بریدگى ایجاد شود، آیا خونابه                )  ٢٧س  (

اى بگيرد و به نظر برسد آه در زیر آن، لّكه خونى است، آیا براى وضو گرفتن باید                ؟ همچنين در صورتى آه روى آن را پوسته        گيرد، پاك است   مى

 پوسته را از روى زخم جدا آرد و خون زیر آن را پاك نمود و سپس وضو گرفت یا خير؟

 .ست و شستن روى پوسته هم در وضو، آافى استوگرنه، پاك ا; ج ـ اگر احراز شود آه خونابه با خون مخلوط است، نجس است

 آیا انتقال خون از بدن انسان به انسانى دیگر، یا از حيوانى به بدن انسان، اشكال دارد؟) ٢٨س (

 .ج ـ اشكال ندارد
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رد، و آافر    تزریق خونى آه معلوم نيست خون زن است یا م             .  نمایند زنان مسلمان در بيمارستان به دستور پزشك، تزریق خون مى             )  ٢٩س  (

 است یا مسلمان، چه حكمى دارد؟

 .ج ـ مانعى ندارد، چون تزريق هر خونى به ديگرى، جايز است

 احكام نگاه آردن، لمس و معاينه
 مراجعه به پزشك نامحرم

ندى، ب لمس زن توسط مرد و برعكس، حرام است، مگر در صورت ضرورت یا معالجه براى امداد رسانى، خونگيرى، شكسته                        )  ٣٠ مسئله   (

 .گيرى نبض، حرارت و فشار خون، جّراحى، معاینه، تزریق و امثال آنها، َحَسب مقّررات پزشكى، آن هم به اندازه آفایت و ضرورت اندازه

در صورت همجنس نبودن بيمار و پزشك، اگر پزشك معالج بتواند فقط با نگاه آردن بيمار را معاینه و معالجه آند، لمس آردن                               )  ٣١ مسئله   (

و اگر بتواند این آار را فقط با لمس آردن انجام دهد، نگاه آردن جایز نخواهد بود و در هر حال، باید به مقدار حاجْت اآتفا شود                             ;  او جایز نيست  بدن  

 .و بيش از آن حرام است

بندى،  نى، شكسته  اگر امكان داشته باشد آه پزشك معالج، بدون مشّقت و زحمت، آارهایى از قبيل خونگيرى، امدادرسا                                      )  ٣٢ مسئله      (

 .است را از روى لباس انجام دهد یا از دستكش استفاده نماید، لمس بدن بدون دستكش، حرام... گيرى نبض، حرارت و فشار خون، و اندازه

گر به  همچنين نگاه آردن به صورت و دستها، ا        .  نگاه آردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لّذت و چه بدون آن، حرام است                    )  ٣٣ مسئله   (

نگاه آردن زن به بدن مرد نامحرم، با قصد لّذت و بدون قصد لّذت، حرام                  .  ولى اگر بدون قصد لّذت باشد، مانعى ندارد        ;  قصد لّذت باشد، حرام است     

، مانعى  پوشانند، بدون قصد لّذت     آرى، نگاه آردن به مقدارى از بدن آه مردان، آن مقدار از سر و گردن و دست را به طور متعارف نمى                               .  است

ولى بنا  ;  افتد، اشكال ندارد   داند آه به حرام نمى     نگاه آردن به صورت و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لّذت نباشد و با نگاه آردن، انسان مى                    .  ندارد

 .پوشانند، نگاه نكند به احتياط، باید جاهایى را مثل ران و شكم آه معموال آن را مى

افتد، مانعى ندارد، هر چند      غيرمسلمان، در صورتى آه بدون قصد لّذت باشد و شخص بداند آه به حرام نمى               نگاه آردن به زنهاى     )  ٣۴ مسئله   (

نگاه آردن بدون لّذت و بدون ترس از افتادن در حرام، به            .  احتياط مستحب، نگاه نكردن به مواضعى است آه پوشاندنش در سابق متعارف بوده است              

پوشانند، ظاهرًا   اى دارند، یعنى مقدارى از موهاى سرشان یا دست و همانند آنها را نمى                      شایر آه حجاب ویژه    نشين و ع    زنهایى مانند زنان بادیه    

 ٦.گردند اند و برنمى مانعى ندارد، چون بر این وضع عادت آرده

و احتياط واجب آن است     ;  باشدنگاه آردن به عورت دیگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه یا در آینه یا آب صاف و مانند اینها                       )  ٣۵مسئله  (

 .آه به عورت بچه ممّيز هم نگاه نكنند

اگر در حال ناچارى، زن بخواهد زن دیگرى را، یا مردى غير از شوهر خود را تنقيه آند یا عورت او را آب بكشد، واجب است                               )  ٣۶مسئله  (

ه مرد نسبت به مرد دیگر و یا نسبت به زنى آه غير از همسرش                   و حكم تنقي  ;  تواند از لمس عورت او بدون حایل و دستكش، خوددارى نماید              تا مى 

 .باشد نيز چنين است

بيمار حق ندارد در صورت وجود پزشِك همجنس خود، به پزشك غير همجنس مراجعه آند، مگر در صورتى آه پزشك مماثل و                            )  ٣٧مسئله  (

، ممكن نباشد، و یا اینكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحّيت خاّصى           همجنس او وجود نداشته باشد، و یا اینكه تشخيص بيمارى توسط پزشك همجنس             

خالصه آنكه مجّوز مراجعه به غير همجنس، احتياج به شخص اوست آه              .  باشد و یا رفتن نزد همجنس، مستلزم مشّقت باشد          )  مانند داشتن تخّصص  (

 .شود  بيان مى٣٨در مسئله 

 و پزشك مذآور از وجود پزشك همجنس آه بتواند بيمارى او را درمان نماید، اّطالع داشت،                  بنابراین، اگر بيمار نامحرم به پزشكى مراجعه آرد       

و اگر بيمار به هر دليل از مراجعه به پزشك همجنس،                    ;  راهنمایى آند )  همجنس(بر این پزشك است تا بيمار را براى معالجه به پزشك مماثل                        

 .ن معاینات و درمان بيمار، اقدام نمایدتواند نسبت به انجام داد خوددارى نمود، همان پزشك مى
                                                           

 .، مضمون روایت وارد شده است»گردند اند و بر نمى بر این وضع عادت آرده« ـ جمله ٦
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مراجعه بيمار زن به پزشك غير همجنس و گرفتن نبض و امثال آن در مقام معالجه آه همراه با نظر یا لمس است، با نبود همجنس                            )  ٣٨مسئله  (

 .و یا زحمت داشتن در مراجعه به او و یا بهتر بودن غيرهمجنس، مانعى ندارد

ولى اگر به جنس همِگن دسترس نبود، با رعایت احكام            ;  آه آزمایشهاى تشخيص طّبى توسط جنس همِگن انجام شود          بهتر آن است    )  ٣٩مسئله  (

 .، انجام دادن آزمایشها توسط جنس غيرهمِگن، جایز خواهد بود) بيان شد٣٧آه قبال در مسئله (لمس و نگاه 

 ست؟لمس آردن غيرهمجنس و نگاه آردن به او، تا چه سّنى جایز ا) ۴٠س (

، چنين درآى متعارفًا     )طور آه در روايات هم به آن اشاره شده             همان(ج ـ تا سّنى آه متوّجه مسائل جنسى نباشد، آه معموال تا قبل از شش سالگى                          

 ١٧/٢/٧٧ .شود حاصل نمى

شود،  ن و مرد، مبادرت نمى     بسترى هستند، به جداسازى بيماران ز       ٧»ُآما«در برخى از بخشهاى مراقبت ویژه آه بيماراِن در حالت               )۴١س  (

 عالى در این گونه موارد چيست؟ نظر حضرت. شود و حّتى در پوشاندن آنان نيز توّجه معمول رعایت نمى

 .اّما تا زمانى آه شرايط فراهم گردد، به حكم ضرورت در معالجه، مانعى ندارد; ج ـ بايد براى جداسازى  و رعايت موازين شرعى تالش شود

 درد َرِحم شدید و حاّدى داشته باشد و راه معالجه هم فقط منوط بر مراجعه به پزشك متخّصص مرد باشد و پزشك نيز باید                                  اگر زنى )  ۴٢س  (

 داخل َرِحم زن را معاینه آند، چه حكمى دارد؟

 .ج ـ َحَرج و مشّقت و اضطرار براى معالجه، رافِع حرمت است

، مستدعى است بفرمایيد    )پزشك زن  پزشك مرد و یا آقایان توسط دندان        مها توسط دندان  معالجه خان (پزشكى   در زمينه معالجات دندان   )  ۴٣س  (

 دارد؟ پزشك مرد و بالعكس، چه حكمى رجوع بيمار زن به دندان

اشتن پس در صورت نياز به معالجه و عدم امكان مراجعه به همجنس و َمحرم، و يا زحمت د                       .   بيان شد  ٣٨ج ـ معيار جواز، همان است آه در مسئله             

 .المقدور، بايد از دستكش استفـاده شـود تر بـودن غيرهمجنس، براى مراجعه آننده و پزشك، اشكال ندارد و حّتى مـراجعه به آنها يا متخّصص

 در صورت وجود پزشكان زن و مرد به تعداد آافى، آیا مالك براى مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است یا حاذق بودن؟) ۴۴س (

 ١/٣/٧٧ .، حاجت و اضطرار است آه تشخيص آن هم با خوِد بيمار است، آه ممكن است متخّصص را از غير متخّصص بهتر بداندج ـ مالك

اگر در جامعه، براى معالجه بيماران، پزشك زن و مرد با یك تخّصص مساوى وجود داشته باشد، اّما بر اساس تجربه، عمل پزشك                               )  ۴۵س  (

، اطمينان بيشترى براى بيمار حاصل آند، آیا مراجعه به پزشك             )آوتاهى اّیام نقاهت و دوره درمان      :  براى مثال (احيها  تر باشد و در جرّ      مرد، مقبول 

 مرد، باز هم مانعى دارد یا خير؟

 قابل  توان به پزشك غير همجنس مراجعه نمود آه به پزشك همجنس دسترس نباشد، يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحّيت                          ج ـ در صورتى مى     

 .است و ارجحّيت هم وجود دارد چون مقام، مقام معالجه; مانند جهات ذآر شده در سؤال توّجهى باشد،

 بيمار یا مراجع دیگرى؟: تعيين حاذق بودن پزشك، به عهده چه آسى است) ۴۶س (

 ١/٣/٧٧ .ج ـ به عهده خوِد بيمار است

 نس، حّتى با اّدعاى اضطرار و مجّوز شرعى، ملزم آرد؟توان بيماران را براى مراجعه به پزشك همج آیا مى) ۴٧س (

اگر مراجعات ـ نعوذ باهللا ـ وسيله          آرى،.  چون الزام، دخالت در سلطه ديگران بر خودشان است و مانند دخالت در اموالشان حرام است                    ;  توان ج ـ نمى  

، بايد با    ) در ايران و جمهورى اسالمى سابقه نداشته و ندارد              خصوصًا آه در تاريخ پزشكى،    (فساد و انحراف در جامعه شود           عادى و متعارف براى    

مگر آنكه عذر، تلف شدن و خطر جانى و موارد خاّصه باشد آه آن را هم قانون بايد                   ;  مسّوغ، پذيرفته نيست   قانون و الزام قانونى جلوگيرى شود و عذر       

نياز به تبليغات وسيع      انون و الزام قانونى هم بتواند آارساز باشد و رفع آن،               هرچند معلوم نيست در يك چنين فساد متعارف و فراگير، ق                تعيين نمايد، 

شد، ِشبه فرِض محال است و از همه مسئوالن بهداشت و درمان و پزشكى و مردم بزرگوار ايران، از ذآر فرض آن      آنچه نوشته .  مذهبى و فرهنگى دارد   

 ١٧/٢/٧٧ .خواهم هم معذرت مى
                                                           

7 - Coma 
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 از معاینه بيمار غير همجنس آه به او مراجعه آرده، خوددارى نماید؟تواند  آیا پزشك مى) ۴٨س (

 ١/٣/٧٧ .تواند، مگر برايش محرز شود آه ضرورت و اضطرارى براى مراجعه بيمار، نبوده است ج ـ نمى

 مسائل مربوط به امور آموزشى
 اختالالت و بيماریهاى زنان و چگونگى انجام             هر پزشكى در طول دوران دانشجویى خود باید هرچند مختصر، از انواع و اقسام                      )  ۴٩س  (

آسب این اطالعات در مورد دانشجویان، بيشتر آموزشى هستند تا درمانى، یعنى ممكن است نجات جان بيمار،                     .  اّطالع یابد ...  گرفتن زایمان سالم و   

 و گذراندن واحدهاى درسى مربوط و امتحان دادن در پایان            هاى مختلف، ملزم به فراگيرى آنها      وابسته به دانستن آنها نباشد، اّما دانشجویان در دوره         

با در نظر گرفتن تمامى این شرایط بفرمایيد تكليف و وظيفه دانشجو چيست؟ آیا                         .  التحصيل موفقى باشند    دوره هستند تا در نهایت، بتوانند فارغ           

و در نتيجه، در گذراندن واحدهاى درسى هم ناموفق باشد؟ و             تواند به خاطر رعایت مسائل شرعى، از فراگيرى آامل بسيارى از مسائل بگذرد                  مى

توان بين   اى باید به فراگيرى صحيح آارش بپردازد تا در آینده آمتر دچار مشكل شود؟ و به طور آّلى، چگونه مى                     یا در هر شرایطى و با هر وسيله       

و وظيفه شرعى و اسالمى آه طبيعتًا نباید با وظيفه پزشكى تناقض                )  آه در آتب پزشكى بر انجام دادن آنها تأآيد شده            (وظيفه پزشكى و دانشجویى      

 داشته باشد، جمع آرد؟

ج ـ اهّميت علوم پزشكى و عّزت اسالمى آن و نياز مبرم عاّمه و متوّقف بودن جان انسانها و معالجه آنها بر تعّلم امور مذآور، خود به حكم تزاحم اهم با                  

بعالوه آه مسئله معالجه، بالقّوه هم خود، ظاهرًا         ;  و ترجيح اهم، سبب جواز شرعى و جايز است         )  در سؤال آمده  يعنى وظيفه شرعى و اسالمى آه        (مهم  

 جزو

و يكى از موارد استثنا شده از حرمت نظر و لمس، معارضه آنها با امرى است آه                            ;  رسد موارد استثناى از حرمت است و نوبت به تزاحم هم نمى                 

 .گونه موارد است ، از اين)آه خود نيز ظاهرًا از موارد استثناست(اشد، و مورد هم با قطع نظر از مسئله معالجه بالقّوه مراعاتش در نظر شارع، اهم ب

گذارد و ما موّظفيم تمام آارهاى مربوط به آنان، از جمله گرفتن نبض،                ما دانشجو هستيم و استاد، دو یا سه بيمار را در اختيار ما مى               )  ۵٠س  (

با این توضيح   .  آنها را انجام دهيم و گاهى باید بر بعضى از آارها مثل ُسوندگذارى براى ادرار، نظارت داشته باشيم                     ...   حرارت و  فشارخون، درجه 

 :بفرمایيد

شویم آه با این     التحصيلى، مسئول بخشى از بيمارستان مى      شود و بعد از فارغ     با توّجه به اینكه این آارها جزو دروس عملى ما محسوب مى            .  ١

 گونه بيماران سر و آار داریم، تكليف ما چيست؟

پردازد، و چه     پرده بيمارى و نحوه درمان مى          در ارتباط ما با همكاران دانشجویمان، چه در محيط آالس درس آه استاد به تشریح بى                            .  ٢

ناخواسته  ن حریمى آه هميشه وجود داشته،      شوند، مقدارى از آ    حاضر مى  محيط بيمارستان آه دانشجویان دختر و پسر با هم براى معاینه بيمار               در

تر  نزدیك شود آه برخوردهاى بين برادران و خواهران دانشجو، بدون اینكه هيچ نّيت سویى در بين باشد،                      رود و این روابط باعث مى        از بين مى  

 آیا روابط مزبور، بدون قصد تلّذذ، حرام است؟. تر با هم حرف بزنند شود و افراد، راحت

، ليكن به جهت معالجه،  چند اين گونه آارها به طور طبيعى و در غير مقام معالجه و ضرورت، حرام است ـ آه در سؤال هم به آن توّجه شده ـ ـ هر  ١ج  

د، توان اثبات آر   بعالوه آه حرام نبودن را به آمك تزاحم هم مى           ;  هر چند به دليل آارآموزى، جايز و جزو موارد مستثناى از حرمت نظر و لمس است                    

چون جامعه بشرى به اين گونه آارشناسان در زمينه بهداشت و درمان نيازمند است و به عنوان واجب آفايى بايد انجام گيرد و اين گونه واجبات آفايى،      

مان دانشجويى و    از اهّميت بااليى برخوردارند و بايد اهم بر مهم مقّدم شود و فرقى در جواز امور يادشده، با خصوصّيت و شرط مرقوم شده، بين ز                                    

 .التحصيلى ندارد فارغ

 ـ حكم نشست و برخاست و رفت و آمد بين دانشجويان و همكاران با همه خصوصّيات ذآر شده در سؤال، حكم نظر و لمس را دارد، و با فرض                                          ٢ج  

آمده، عزيزان دانشجو هميشه بايد حالت      ليكن همان گونه آه در سؤال        ;  توان گفت حرام است    توّقف يادگرفتن مسائل پزشكى آه واجب آفايى است، نمى         

 .مراقبت و مواظبت را در خود زير نظر داشته باشند و در حّد توان، رعايت حدود را نمايند و به اندازه الزم، بسنده نمايند

 معاینات و آموزشهایى آه احتمال دارد در آینده در معالجه بيماران ضرورت یابند، چه حكمى دارند؟) ۵١س (



 11                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدري  پزشكاحكام 
 

 .حتمال عقاليى و مورد اعتناى پزشكى باشد، مانعى نداردج ـ اگر ا

ترین آن است و عدم توّجه به این موضوع، در مواردى موجب اعتراض استاد به                 گویند آه بهترین معاینه، آامل     بسيارى از اساتيد مى   )  ۵٢س  (

با توّجه به   .  هد آه بسيارى از معاینات ضرورتى ندارد       د شود، در حالى آه با تأّمل در شرایط بيمار و لزوم عمل، دانشجو تشخيص مى                   دانشجو مى 

 اینكه معاینات آامل مستلزم لمس بيمار و نظر بيشتر به اوست، تكليف چيست؟

 ج ـ با توّجه به اينكه نظر استاد نزد عقال و دانشمندان، مقّدم بر نظر دانشجو و متعّلم است و او ممكن است مسائل و خصوصّياتى را بداند آه دانشجو                                      

 .، جايز است)مانند اصل نظر و لمس(داند، بايد به نظر استاد عمل شود و نظر و لمس بيشتر هم آه لزوم يادگيرى است  نمى

نگاه به اساتيد زن براى دانشجویان مرد یا به عكس، تا چه حد مجاز است؟ اگر مثال آمى از موى استاد زن بيرون باشد، آیا نظر به                                   )  ۵٣س  (

  درس، جایز است؟چهره او براى فهميدن

 .ج ـ براى فهميدن و يادگيرى و با توّجه به آنكه عادت و روّيه استاد چنين است و قصد لّذت هم در آار نيست، جايز است

آیا الزم است آه حتمًا دانشجویان با بيماران همجنس خود                 )  مثال گلودرد (در آموزش بيماریهایى آه بين زن و مرد مشترك است                   )  ۵۴س  (

 ند؟آموزش ببين

 .ج ـ آرى، الزم است

... در بيمارستانها و مراآز آموزش پزشكى جهت یادگيرى و آموزش دانشجویان پسر و دختر، مبادرت به انجام زایمان، آورتاژ و                              )  ۵۵س  (

 عالى در این خصوص چيست؟ نظر حضرت. نمایند مى

ليكن بايد به حّداقل     ;  ّزت علمى بر اين گونه اعمال، ظاهرًا جايز است           ج ـ در صورت توّقف در پيشرفت پزشكى آه از امور مهّم است، و با توّجه به ع                        

 .ضرورت و رفع نياز، اآتفا نمود

آور باشد، ولو براى       نگاه به عكسهاى عریان آه در آتب پزشكى هست، اگر به قصد آموزش باشد، جایز است یا خير؟ اگر ریبه                                 )  ۵۶س  (

 آیا بدون قصد آموزش هم جایز است یا خير؟آور نباشد،  آموزش، جایز است یا خير؟ اگر ریبه

چه براى  ;  اّما اگر خوف افتادن به حرام باشد، جايز نيست و حرام است                ;  ج ـ اگر از روى لّذت نباشد و خوف افتادن در حرام هم نباشد، مانعى ندارد                      

 .آموزش باشد و چه نباشد

 جایز است یا خير؟ شوخى آردن اساتيد زن با دانشجویان مرد، چه                 صحبت آردن دانشجویان دختر و پسر نامحرم، بدون قصد لّذت،            )  ۵٧س  (

 اى آه مردها هم حضور دارند، جایز است یا خير؟ حكمى دارد؟ و سخنرانى خواهران در مجالس دانشجویى

 .آرى، اگر مفسده نداشته باشند، صحبت آردن حرام نيست. ج ـ موارد ذآر شده، اگر مفسده داشته باشند، جايز نيست

 ام معاينه و درماناحك
پزشك معالج، موّظف است تمام معاینات الزم را در حّد ضرورت و نياز، به منظور تشخيص بيمارى انجام دهد و در صورت                                  )  ۵٨مسئله  (

 .انگارى در این مورد، ضامن خواهد بود سهل

مراجعه به پزشك مرد شود، با توّجه به اینكه در            اگر پزشك مرد، مجبور به معاینه بيمار زن شود، و یا برعكس، بيمار زن ناچار به                     )  ۵٩س  (

صورت رعایت آامل مسائل شرعى و اخالقى در معاینه آامل خانمها، شاید بتوان گفت بيش از نود درصد معاینات آه در آتب پزشكى بر انجام                                      

ه نشود و درمان آامل صورت نگيرد، آیا پزشك            دادن آنها تأآيد شده است نباید انجام گيرد، اگر با معاینه سطحى و غيرآامل، بيمارى تشخيص داد                       

مسئول است؟ و اگر مسئول است، چاره چيست؟ آیا باید بر خالف مسائل شرعى عمل آند؟ تذّآر این نكته ضرورى است آه پزشكان متخّصص و                                  

اد نامجرب و دانشجویان، تا رسيدن به این         مجّرب، بدون احتياج به معاینات آامل، ممكن است بتوانند تشخيص و درمان را انجام دهند، اّما براى افر                    

 .مرحله، زمان زیادى الزم است

تواند بيمارى را تشخيص دهد، طبعًا         ج ـ اگر پزشكى آه در دسترس است تا به او مراجعه شود، منحصر به پزشكى باشد آه بدون معاينه آامل نمى                                 

به معالجه جايز نيست و ضامن هم هست، و به هر حال، پزشك اگر تشخيص را                        معاينه آامل، ضرورت دارد و جايز است و بدون معاينه الزم، اقدام                   
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، )داند با فرض اينكه بعد از مراجعه و حمل بر صّحت و جواز عمل بيمار، چنين تشخيصى را غلط و نادرست و خالف موازين مى                           (داند   خالف شرع مى  

رع هم بداند، بايد آامل و درست آن را انجام دهد، وگرنه خيانت به سالمت مردم                      ولى اگر معالجه را شروع آرد، هر چند خالف ش             ;  نبايد معالجه نمايد  

 .است و عالوه بر آن، ضامن خسارتهاى وارد شده به بيمار و مستحّق مجازات است

. اند ها، نادر و آم    تخّصصهاى علوم پزشكى بسيار زیاد است و در حال حاضر، متخّصصان زن در هر رشته، بجز در برخى رشته                       )  ۶٠س  (

در این  .  بنابراین، خصوصًا در شهرهاى آوچك به دليل تعداد زیاد بيماران و تعداد پزشك آم پزشكان زن، خانمها باید به پزشك مرد مراجعه آنند                                

 صورت، وظيفه پزشك چيست؟

 حمل بر صّحت عمل، سبب جواز معالجه         ج ـ مكّلف به معالجه و انجام دادن وظيفه است و محض مراجعه بيمار زن در چنين اماآن، خود حّداقل از باب                          

 .است

گيرى و آاشت جنين، در موردى آه پزشك زن نباشد و              تخمك ٨دار شدن، مانند سونوگرافى،    آیا انجام دادن معاینات پزشكى براى بچه       )  ۶١س  (

دهد،  رد با اطمينان بيشترى انجام مى      نياز به تخّصص و مهارت خاص دارد آه معموًال پزشك م           ٩)مثل ميكروایكژشن (یا اگر باشد، در بعضى موارد       

توان صبر آرد تا نوبت پزشك زن شود و باید در زمان              و یا در زمان انجام گرفتن این آار، پزشك زن در بيمارستان نباشد و از نظر زمانى هم نمى                    

 معّينى انجام بگيرد، آیا معالجه توسط پزشك مرد، اشكال دارد؟

 . ظاهرًا مانعى ندارد و از باب ضرورت و حاجت، جايز استج ـ به نحوى آه در سؤال آمده است،

آند، چه حكمى دارد؟ و آیا در صورت پوشيدن            توسط پزشك زن آه فقط سطح خارجى بازو را مشاهده مى             ١٠»نورپالنت«قرار دادن   )  ۶٢س  (

 این آار اقدام آند؟تواند به  ، پزشك مرد مى)متر روى بازو حدود چند سانتى(دستكش و پوشش آامل زن بجز محّل عمل 

ج ـ براى پزشك زن، مانعى ندارد، ليكن رجوع به پزشك غير همجنس در صورت وجود پزشك همجنس آه نگاه و لمس محّرم در پى داشته باشد،                                             

 .وجود نداشته باشد يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحّيت خاص باشد) همجنس(غيرجايز است، مگر پزشك مماثل 

الخلقه یا داشتن بيماریهایى آه         اى، همچون احتمال به وجود آوردن فرزندان ناقص               آه در زن و شوهرى بنا به ادّله               در صورتى )  ۶٣س  (

گردد، به تشخيص پزشكان، باالجبار باید از حاملگى پيشگيرى آنند، و از طرف دیگر، بهترین روش پيشنهادى                   ساز خطر جانى براى زن مى      زمينه

 است؟» اضطرار در معالجه«نظر است، آیا این مورد از مصادیق پزشكان نيز مستلزم لمس یا 

 .ج ـ آرى، از مصاديق اضطرار در معالجه است

گيرد و بيشتر داخل  در صورتى آه شكم بيمار توسط دستياران زن باز شود، با توّجه به اینكه نظر به پوست و ظاهر شكم صورت نمى         )  ۶۴س  (

 ها بپردازد؟ واند به عمل بستن لولهت شود، آیا پزشك مرد مى شكم مشاهده مى

توان حكم به حرمت نمود و ظاهرًا          گونه موارد ثابت نيست، نمى      ج ـ نسبت به نظر و لمس، چون با معالجه همراه است و حرمت نظر به باطن در اين                        

 .جايز است

دارد و عمل از طریق شكم صورت            در حين عمل، هيچ الزامى بر مشاهده عورت خانمها وجود ن                  )  TL(جهت بستن لوله رحمى        )  ۶۵س  (

 گيرد، آیا نگاه آردن و انجام گرفتن عمل توسط پزشك زن، مانعى ندارد؟ با توّجه به اینكه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مى. گيرد مى

 .ج ـ آنچه از لمس و نظر براى همجنس حرام است، فقط لمس و نظر به عورتين است

 و فرستادن وسایل الپاراسكوپى از منفذهاى نيم تا یك               ١١»الپاراسكوپى«ن بيمار در روش عمل جّراحى          با توّجه به پوشيده بودن بد        )  ۶۶س  (

تواند به این  ، آیا پزشك مرد مى)با توّجه به آماده آردن محيط عمل و پوشش آامل توسط خانمها (مترى به داخل شكم بيمار و عدم لمس و نظر            سانتى

 عمل اقدام آند؟
                                                           

8 -  Sonography 
9 -  Micro Excession 

10 - Neuroplant 
11 - Laparascopy 
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 .آند، عمل، فى حّد نفسه، جايز است حرام، تحّقق پيدا نمىج ـ چون نظر و لمس 

چون هنگام جّراحى در اتاق عمل، مجبور هستيم دستهایمان را تا آرنج ضّد عفونى نموده، بشویيم و در این هنگام، نامحرم نيز هست و                         )  ۶٧س  (

 راه گریزى هم نيست تا نبيند، این آار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

 .ج ـ جايز است

اى، بخصوص در بيماریهاى ادرارى ـ تناسلى، جزو معاینات          طبق نظریات علوم پزشكى، یكى از معایناتى آه امروزه در هر بيمارى            )  ۶٨س  (

 است آه نوعى معاینه نظرى و لمس از             ١٢»توِشه ِرآتال «شود، عملى به نام        آید، اگرچه در انجام دادن آن، مسامحه مى           اصلى اوليه به شمار مى      

با توّجه به این موضوعات     .  گيرد ترین روشهاى تعيين درجه حرارت فرد، از طریق مقعد صورت مى             عد است، و از طرفى، یكى از دقيق        طریق مق 

مؤّثر و   شود و گاهى در تشخيص برخى بيماریها بسيار         بيماریها انجام مى   و اینكه این معاینات گاهى به جهت احتياط در عّلت تشخيص یا رّد برخى               

و چه جهت     )  به وسيله دانشجویان    (اى را چه جهت آموزش            مجاز است چنين معاینه       آید، آیا پزشك مرد       اى به نظر مى       ج و ساده    روش آم خر    

 تشخيص احتمالى یا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ و اگر با انجام ندادن آن، متوّجه بيمارى و راه درمان وى نشود، آیا مسئول نيست؟

، مانعـى ندارد، بلكه با وجوِب معالجه يا وجوب تعّلم، واجب                   ـ ت ذآر شده مربوط به معالجه يا تعّلم پزشكِى الزم ـ آه اهّم است                      ج ـ با توّجه به جها        

 .گردد مى

تزریق آمپول به زن توسط مرِد نامحرم و نيز تزریق آمپول به مرد، توسط زِن نامحرم، چه صورتى دارد؟ و در فرض حرمت، این                               )  ۶٩س  (

 ه صورتى جایز است؟آار در چ

 ٧/١١/٧٧ .ج ـ با فرض حاجت و نياز، مانعى ندارد

و این آار،   )  گاهى باید به وسيله دستكش و گاهـى بدون دستكش باشد           (آسى آه به دستور پزشك باید شخص دیگرى او را ماساژ دهد                )  ٧٠س  (

 ى چه حكمى دارد؟مستلزم نگاه آردن و دست زدن به عورتين یا اطراف آن است، این امر از نظر شرع

 .ج ـ در موارد ضرورت پزشكى، در صورتى آه معالجه با دست زدن و نگاه به عورت غير باشد، جايز است

 آیا معاینه افراد غيربيمار براى آنترل سالمت، در صورت لزوِم تماس یا نگاه نامحرم، جایز است؟) ٧١س (

 .گرنه به محض اولويت و دّقتهاى غير ضرورى، از موارد استثنا نيستج ـ لزوم آن، دائرمدار پيشگيرى و معالجه بالقّوه است، و

به پزشك معّرفى     ...)  استخدام، سربازى و       (معاینات افرادى آه بيمار نيستند و یا بيمارى آشكارى ندارند و براى امور مختلف                              )  ٧٢س   (

 نه است؟گردند، چه حكمى دارد؟ در این مسئله، تسّرى به افراد همِگن و غيرهمِگن چگو مى

ج ـ ِصرف معاينه توسط پزشك همجنس مانعى ندارد، چون نظر شخص به همجنس، جز در عورتيْن حرام نيست، و به غيرهمجنس، چون حرام است، تا                           

ايد معاينه به   تواند ب  دائرمداِر ضرورت است و در مواقع ضرورت هم تا مى             اّما اگر معاينه مستلزم نگاه به عورت باشد،          ;  نمايد تواند نبايد مراجعه   مى

 .»الّن الضرورات تتقّدر بقدرها «.وسيله همجنس انجام گيرد

نگاه آردن و لمس پزشك قانونى و یا نگاه آردن و لمس عورتين توسط او به خاطر انجام دادن وظایف، آیا سبب جواز و رفع حرمت                               )  ٧٣س  (

 شود یا خير؟ آن مى

 رسيدن مجرمان به مجازات جرم و جنايتشان و يا برائت آنها آه وظيفه حكومت است، جايز                    ج ـ به جهت جلوگيرى از تضييع حقوق و اجراى عدالت و              

 .ليكن اگر پزشك قانونى همجنس باشد، بايد به او مراجعه شود; است

 اضطرار و تشخيص موارد آن
 به نظر جناب عالى حّد اضطرار در امور پزشكى چيست؟) ٧۴س (

حكم اطالق دليل، مسّوغ و       است آه داراى مراتبى است و تمام مراتب آن، به            »  ناچارى« و»  البّدى«معناى  ج ـ اضطرار، يك معناى عرفى است آه به             

اند، در اضطرار، نبودن و يا دسترس نداشتن          تصريح فرموده )  قدس سره (آه بعضى از فقهاى بزرگ، مانند شهيد ثانى         مجّوز شرعى است و همان طور     
                                                           

12 - Rectal Examination 
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بلكه حّتى اگر تفاوت در     ;  آند ، آفايت مى   ـ هرچند تفاوت فاحش و زياد نباشد      خت بيمارى و معالجه آن باشد ـ       همجنسى آه مانند غير همجنس در شنا        به

و بايد توّجه داشت آه عنوان اضطرار براى معالجه، غير از مسئله ُعسر و َحَرج و ضرر است و                        ;  آوتاهى زمان بهبود باشد، چه رسد به اصل معالجه          

 ١٧/٢/٧٧ .و هريك از عناوين ثالثه، خود، عنوان خاّصى هستندعنوانش از آنها َاوسع است 

 مرجع تشخيص حّد اضطرار، چه آسانى هستند؟ شخص بيمار، پزشك یا دیگران؟) ٧۵س (

 ١٧/٢/٧٧ .ج ـ مرجع تشخيص خوِد بيمار است و همچنين مسئوِل در معالجه، از مسئول در مقّدمات گرفته تا مسئول عمل جّراحى

  امكانات مكانى، لوازم، آارآنان و دّقت بيمار، جزو موارد اضطرار هستند؟آیا ضيِق) ٧۶س (

 ١/٣/٧٧ .ج ـ آرى، از موارد اضطرار هستند

 آیا معّطل شدن بيمار جهت دریافت خدمات درمانى، اضطرار است یا خير؟) ٧٧س (

 ١/٣/٧٧ .ج ـ معّطلِى خارج از متعارف آه باعث صدمه و َحَرج گردد، از مصاديق اضطرار است

 

 چگونگى برخورد با بيماران و حفظ اسرار آنها
وى هيچ گاه، حّق افشاى این اسرار را براى سایر               .  شود پزشك به دليل نوع شغلش همواره با برخى از اسرار بيماران آشنا مى                   )  ٧٨مسئله  (

 .اشخاص ندارد

تواند آن بخش از اسرار بيماران را آه مورد نياز           ك مى نامه محاآم حقوقى و آيفرى، پزش      در صورت ضرورت قضایى و با اجازه      )  ٧٩مسئله  (

 .دادگاه باشد، افشا نماید، ولى بيش از اندازه مورد نياز، حرام است

 مبتال هستند، چگونه باید باشد؟... ارتباط و برخورد پزشكان با بيمارانى آه به بيماریهاى بدخيم، از جمله سرطان و) ٨٠س (

ها و تجويز داروهاى مؤّثر است، و هر طريقى آه پزشك تشخيص دهد آه در بهبود حال                   نمودن بيمار به انواع معالجه     ج ـ وظيفه شرعى پزشك، معالجه     

بلكه حّتى اگر نياز به آذب هم احيانًا پيدا شود،             ;  بيمار، مؤّثر است، گرچه تلقينات روحى باشد، از باب وظيفه الهى و مّلى و انسانى او بايد انجام گيرد                        

همچنان آه اداى هر جمله و هر دارويى آه احتمال تأثير منفى در بهبود                    ;  گفت آذِب محّرم است، بلكه به خاطر مصلحت، جايز و الزم است                توان   نمى

ذآر بنابراين، تنها معيار در جواز و عدم جواز خبر دادن پزشك در موارد               .  بيمار داشته باشد، به جهت ايذا و تخّلف از وظيفه پزشكى، حرام و گناه است                

هاى اقتصادى و يا اجتماعى در وظيفه خطير و عظيم پزشكان             و اّما غير از آن، مانند جنبه       ;  شده در سؤال، تأثير مثبت و منفى داشتن روى بيمار است            

حّدنفسه، جايز   ا نكند، فى  و در مورد اطرافيان بيمار، اگر خبر دادن به آنها ارتباطى با معيار ذآر شده پيد                 ;  گونه تأثيرى ندارد   متعّهد، دخيل نيست و هيچ    

ناگفته نماند آه تشخيص معيار، با خوِد پزشك يا پرستار و مسئول معالجه بيمار است، و اگر شك آند آه آيا تأثير منفى دارد يا خير، به جهت                                           .  است

ترين آارى آه از نزديكان، پزشكان و        سنديدهپ.  اهّميت معالجه و حرمت ايذا و مأيوس آردن بيمار، الزم است آه خبر ندهد و از خبر دادن، احتراز نمايد                      

بنابراين، وقتى  .  آيد، اين است آه چراغ اميد را در دل بيمار روشن نگه دارند، و با عطوفت و مهربانى در آنار او باشند                            پرستاران اين بيماران بر مى     

عقل از درك آن ناتوان       «نظير،   ه و عالم دينى گرانوزن و آم          اى اجر و ثواب ذآر شده آه به تعبير صاحب جواهر، فقي                   براى عيادت بيمار، به اندازه      

بخصوص خانواده بيمار، همه تالش خود را براى حفظ و              .  توان درك و محاسبه آرد       ، براى رسيدگى و درمان وى، پاداش الهى را چگونه مى               »است

هند، آه طبق نقل روايت، بيمار، مانند رزمنده در ميدان             د آنند و بدين وسيله، خود را در معرض رحمت الهى قرار مى                عّزت حرمت بيمار، صرف مى     

 :است آه فرمودند)قدس سره(بهترين توصيه براى پزشكان و پرستاران، سفارش حكيمانه حضرت امام خمينى. الدعوه است جنگ، مستجاب

فرضًا مريضى به نظر شما اصال از اين           .  آند مك مى عطوفت به بيماران و اميد دادن به آنها و وعده سالمت به اذن الّله براى آنها، به صّحت آنها آ                            «

ثانيًا اينكه چه بهتر آه     ;  آند، لكن اوال اينكه دست غيب هم در آار هست آه آن ماوراى نظر امثال ماست و شما هم مأيوس نباشيد                        مرض نجات پيدا نمى   

همين، در زود ُمردن او و در       .  شوى تو خوب نمى  :  يد آه گفته بشود   اين طور نباش  .  خواهد برود، با دِل خوش از شما برود        يك مريضى آه از اين دنيا مى      

لكن اگر به او اميد داديد، محّبت آرديد، نوازش آرديد، خدمت صادقانه آرديد، با ; رود آند و با دل افسرده از اين دنيا مى        طوالنى شدن مرض او آمك مى     
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رود و    فرض اينكه از اين دنيا هم برود، با يك روِح اميدوار و شيرين از اين دنيا مى                     اند، بر  روى خوش خدمت آرديد به اين مريضها آه اآثرًا افسرده           

 ١٣.»اين براى شما خيلى ارزشمند است

 نوع  .٢;  آه با تجویز داروى ُآشنده از طرف پزشك، به زندگى بيمار خاتمه داده شود                      :   نوع فّعال   .١:   بر سه قسم است       ١٤آتانازى)  ٨١س  (

با قرار دادن داروهایى به مقدار زیاد در دسترس         :   نوع غيرمستقيم  .٣;  داشتن بيمار محتضر   رى از ادامه مداوا و زنده نگه      به صورت خوددا  :  انفعالى

 استفاده از آدام یك از راههاى یاد شده، بالاشكال است؟. بيمار، تا وى شخصًا به زندگى ُپررنج خویش پایان دهد

 بهبود و سالم شدن در آنها نيست و قطعًا قابل معالجه نيستند، بر پزشك واجب نيست، بنابراين، راه دوم                         ج ـ چون معالجه اين گونه بيماران آه اميد به           

 .اّما دو ِقسم ديگر، قتل نْفس و حرام است; مانعى ندارد

مّدت درد و رنج بيمار     شود و به منظور آوتاه آردن        تعبير مى »  بيمارُآشى با تّرحم  «و  »  قتل از روى ترّحم   «از آتانازى در فارسى به      )  ٨٢س  (

 اقدام به این آار، چه حكمى دارد؟. العالجى است آه بر اساس دانش پزشكى امروز، هيچ اميدى به شفا و یا بهبود او وجود ندارد

 .رحميها به خدا پناه برد ج ـ حرام و قتل نفْس و موجب قصاص و ديه است، و بايد از اين گونه بى

 :نمایند ایق دردناآى را در مورد بيمار آشف مىبسيارى اوقات، پزشكان حق) ٨٣س (

 آیا پزشك، ملزم به دادن اّطالعاتى است آه در جریان معالجه به دست آورده است؟. ١

 افشاى این اسرار به نزدیكان بيمار چگونه است؟. ٢

 . ـ اين آار غير واجب، بلكه اگر باعث اذّيت بيمار و خالف مقّررات باشد، حرام است١ج 

 .سرار، مختلف است و با عدم رضايت صاحب سّر، از افشاى آن بايد خوددارى شود ـ ا٢ج 

شود،  غير از مواردى آه منجر به فسخ عقد ازدواج مى            (آیا پزشكى آه از بيمارى او         .  خواهد ازدواج آند   پسر جوانى با دخترى مى     )  ٨۴س  (

 رد؟اّطالع دارد، حّق افشاى بيمارى او را دا...) مثل دیابت، سيفيليس و

 .باشد ج ـ جواز گفتن آن بعيد نيست، بخصوص اگر مورد مشورت

اگر پزشك به بيمار و اطرافيان وى اّطالع        .  فایده است  داند آه هرگونه اقدام در جهت معالجه او بى         شخصى سرطان دارد و پزشك مى     )  ٨۵س  (

آنند و پزشك هم به عّلت آتمان          هم براى معالجه صرف نمى      شود، اّما هزینه فراوانى    دهد، گرچه ضربه روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى            

 حال با توّجه به اصرارى آه بيمار و بستگانش در مورد دانستن واقعيت دارند، تكليف پزشك چيست؟. گيرد بيمارى، مورد اعتراض قرار نمى

 .ج ـ در اين صورت، گفتن واقعيت، جايز است

را آه هر زمان احتمال دارد دست به آدمُكشى بزند، یا فردى آه مبتال به مرض ایدز است آه براى        اى   تواند بيمار روانى   آیا پزشك مى  )  ٨۶س  (

شود به مقامات پليس یا مسئولين مربوط معّرفى نماید تا او را به نوعى از مردم دور نگه دارند، آه جان انسانى در معرض      جامعه خطر محسوب مى   

 خطر قرار نگيرد؟

 .افراد، نه تنها جايز، بلكه الزم است به مقامات اّطالع دهدج ـ آرى، براى حفظ جان 

شود و جلوى بعضى از ضررها در جامعه         اگر پزشك بداند با افشاى اسرار بيمارى، حقيقتى در جامعه براى محاآم قانونى روشن مى                )  ٨٧س  (

تواند اسرار بيمار را در      ، آیا مى  )گردد رى آشف و منهدم مى    مثًال اگر اعتياد فردى را به محاآم اّطالع دهد، شبكه بزرگ مواد مخدّ             (شود   گرفته مى 

 اختيار آنها قرار دهد؟ و آیا فرقى بين درخواست محاآم و عدم درخواست آنها وجود دارد؟

 .تواند اّطالع دهد، و چون مربوط به حّق جامعه است، جلوگيرى الزم است و مشروط به درخواست محاآم نيست ج ـ مى

توان در اختيار پزشكان دیگر غير از پزشك معالج یا بستگان بيمار قرار              شود، مى  اى را آه اسرار بيمار در آن بایگانى مى         دهآیا پرون )  ٨٨س  (

 داد؟

                                                           
 .٢٣٤، ص ١٨ ـ صحيفه نور، ج ١٣
14 -  Euthenasia 
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 .ج ـ تابع مقّررات نظام پزشكى و معالجه و ضرورت است

 از به افشاى اسرار آن بيمار هست یا نه؟اگر پزشك بداند آه اسرار بيمارى به نحوى به گوش دیگران رسيده، آیا در این صورت، مج) ٨٩س (

توان  ج ـ اسرار هر فرد، جزو حقوق خود افراد و محترم است و بدون مجّوز شخصى، مانند رضايت او و يا ضرورت معالجه و يا جهات ديگر، نمى                                       

 .خالصه، اصل بر احترام حقوق افراد است، مگر در موارد استثنا شده. فاش نمود

آند آه نوع بيمارى براى بستگانش        ضایتى خود را از افشاى بيمارى خود اعالم نماید، ليكن ضرورت درمان اقتضا مى               اگر بيمار نار  )  ٩٠س  (

 فاش شود، وظيفه پزشك معالج در این صورت چيست؟

نَّ الضرورات تبيح   َا«ليكن به حكم ضرورت و       ;  ج ـ هرچند منع از فاش نمودن نوع بيمارى از حقوق اشخاص و سلطه افراد بر خود و حقوقشان است                        

 . افشا به مقدار رفع ضرورت پزشكى، مانعى ندارد،»المحظورات

 

 روش تشخيص و درمان پزشكى
نمایند، و از طرفى     با توّجه به اینكه گروههاى بسيار زیادى در سطح جهان، مشغول تحقيق هستند و نتایج آار خود را دائمًا اعالم مى                       )  ٩١س  (

ز لحاظ علمى، یا اخالقى و برخى از هر دو لحاظ، آامال قابل تأیيد نباشند و به عبارت دیگر، هيچ تضمينى نيست آه                           افراد این گروهها ممكن است ا      

نتيجه اعالم شده تحقيق، آامًال با واقعيات منطبق باشد، و از طرف دیگر، هيچ مرجع واحدى در مورد تأیيد یا رّد تحقيقات، وجود ندارد و یا اگر هم                                

ها و مجّالت حّتى معتبر        آشد آه نتيجه صحيح آار ارائه شود و در چنين شرایطى، اگر نتيجه تحقيقاتى آه در رسانه                         ى طول مى   باشد، مّدت زیاد   

شود، با روشهاى قبلى ما آه به فایده آامل و قطعى آنها اطمينان نداریم، مغایر و یا مكّمل آنها باشد، در این صورت، وظيفه ما چيست؟                                      اعالم مى 

 هاى قبلى یا جدید؟عمل به روش

 .آند، بايد عمل آرد ج ـ ظاهرًا به هر آدام آه عرف پزشكى بيشتر اعتماد مى

شود، و نظر به اینكه به خاطر سپردن           با توّجه به اینكه هر ساله آشفّيات و یا نتایج تحقيقات جدیدى در مورد علوم پزشكى اعالم مى                      )  ٩٢س  (

تواند به همان روشهایى آه قبال          پذیر نيست، چه رسد به روشهاى جدید، آیا پزشك مى                ویى امكان آامل همان روشهاى قبلى نيز در دوران دانشج           

دهد، باید به فراگيرى آنها بپردازد؟ در این صورت، اگر متوّجه مسائل مهّم جدید نشود، آیا                  آموخته، اآتفا نماید؟ و یا فقط در حّدى آه وقت اجازه مى            

 مسئوليتى بر عهده اوست؟

 بايد طبق مقّررات و روال متعارف پزشكان، همواره در جريان تحّوالت علمى و درمانى قرار گيرد و تخّلفش، آه تخّلف از مقّررات نظام                                        ج ـ پزشك   

 .پزشكى است، موجب مسئولّيت است

 و یقين نداشتن به صّحت        با توّجه به اینكه اگر بخواهيم علم و طبابت پزشكى را با توّجه به اختالف روشهاى جدید با روشهاى قدیم                            )  ٩٣س  (

ها و روشها، در صورت مواجهه با این مشكالت، تنها در صورتى صحيح بدانيم آه وى                  نظریات، چه قدیم و چه جدید، و عدم امكان تحّفظ تمام شيوه           

 هر پزشكى تا رسيدن به این        زیرا اوال ;  در این زمينه، داراى تخّصص و تجربه آافى باشد، عمال مسائل درمان با اختالل آامل رو به رو خواهد شد                       

ثانيًا به عّلت جمعّيت زیاد، امكانات آم،        .  تخّصص و تجربه آافى، باید همان مراحل اوليه را طى آند، آه همان دوران بدون تجربه و تخّصص است                     

با توّجه به مقّدمه فوق و       .  ابت بپردازند توان انتظار داشت پزشكانى آه از ابتدا آامال مسّلط باشند، به طب                ها علل دیگر، نمى     فرصتهاى ناآافى و ده    

 :شوند موضوعات مطرح شده، این مسائل مهم مطرح مى

اى یا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات آافى جهت دستيابى به                     در مواردى آه پزشكى، داروى مؤّثر بر بيمارى         .  ١

 ید آرد؟اّطالعات آافى یا پزشك متخّصص دیگرى نيز ندارد، چه با

دهد آه در صورت      هنگامى آه پزشك، مطمئن است آه داروى خاّصى براى بيمارى مفيد است، اّما همچنين مطمئن است و یا احتمال مى                            .  ٢

ت تجویز آن دارو، عوارضى خفيف و یا شدیدتر از خود بيمارى و حّتى مرگ در اثر این دارو، گریبانگير این بيمار خواهد شد، آیا پزشك در این حال                         

تواند بيمار را به حال خود بگذارد و چنين فرض آند آه گویا پزشكى موجود نبوده و قضا و قدر الهى هر چه باشد، بر او جارى خواهد شد و                                         مى
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جاى آن قرار ندهد و آار وى را به             هاى نابه  بدین ترتيب، خود را در معرض خطر مؤاخذه ماّدى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزینه                       

وند وا گذارد آه یا خود، بهبود نسبى یابد و فرصت تحقيقات بعدى فراهم گردد، و یا به تدریج، دچار عوارض شدید و مرگ گردد؟ اصوال در                                      خدا

داند آه براى نجات جان یا رفع و تسكين آالم یك بيمار، چه آارى انجام دهد، وظيفه او چيست؟ درمانهاى بدون                            چنين مواردى آه پزشك واقعًا نمى      

طمينان و غيرقابل اعتماد آه ممكن است خود آنها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند؟ و یا عدم هر گونه اقدام درمانى؟ و آیا اگر پزشك با اقدام به                 ا

، درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ بيمار گردد، مسئول است؟ آیا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند، با توّجه به علل و توضيحات یاد شده                                              

داند به طور مثال،     شود آه نمى   هوشى مواجه مى   مسئوليتى متوّجه اوست؟ مثًال گاهى پزشكى آه داراى تجربه آافى نيست، با بيمارى در حالت بى                  

باه هوشى شده یا ازدیاد آن و در این حالت، طبيعى است آه درمان، آامال متناقض است و باعث اشت                             این بيمار، در اثر آمبود قند بدنش دچار بى            

این موضوع با توّجه به این نكته باید در نظر گرفته شود آه گاهى، فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخّصص و                                 .  شود پزشك مى 

 .آگاه دیگرى وجود ندارد

قّررات نظام پزشكى، دارويى    تواند طبق اصول پزشكى و رعايت م       ج ـ اگر پزشك، واقعًا از تشخيص بيمارى و شناختن راه درمان آن ناتوان است و نمى                  

دهد، بايد از    داند مضر نيست و احتمال مفيد بودن آن را مى           رسد آه مى   ولى اگر راههايى براى درمان به نظر او مى         ;  اى ندارد  را تجويز نمايد، وظيفه   

 .السواء هستند  علىآن راهها به درمان بيمار اقدام آند و او را به حال خود، وا نگذارد، وگرنه او و ديگران، در تكليف،

 آیا مقّررات و نظامات پزشكى، با توّجه به ضررها و ضعفهایى آه عمال دارا هستند، در عقالیى بودن و عرفّيت معالجه، آافى است؟) ٩۴س (

 .ج ـ آافى است

 آند، آیا جایز است براى        اى آه هر زمان احتمال دارد دست به آدمُكشى بزند، در صورتى آه بيمارى دیگرى هم پيدا                          بيمار روانى )  ٩۵س  (

 اینكه جان افرادى توسط وى به خطر نيفتد، از درمان بيمارى جدید او خوددارى نمود و او را مورد معالجه قرار نداد؟

هده اش حكومت و دولت است آه وظيفه حفظ جان و ِعرض و مال مردم، به ع                  و مسئول جلوگيرى از آدمكشى    ;  ج ـ بايد او را معالجه آرد آه تلف نشود          

 .اوست

اگر دو مصدوم را جهت معالجه نزد پزشكى بياورند آه هر دو آنان، در معرض خطر جانى قرار دارند، در صورتى آه یكى از آن دو                )  ٩۶س  (

م اى باشد آه این پزشك، طبيب خانوادگى آنان است و اقدام پزشك براى معالجه هر یك از آن دو، مستلزم رها ساختن مصدو                          مصدوم، عضو خانواده  

جا وظيفه پزشك، با توّجه به شرایط زیر، پرداختن به معالجه آدام یك از                 دیگر است آه در نتيجه، مصدوم دیگر خواهد ُمرد، با این توضيح، در این               

 این دو مصدوم است؟

اش   نداده باشد، وظيفه   با توّجه به اینكه پزشك، هيچ گونه تعّهد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده مصدومى آه وى پزشك آنان است،                         .  ١

 چيست؟

 در صورتى آه تعّهد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده یكى از آن دو داشته باشد، حكمش چگونه است؟. ٢

در صورتى آه مصدوم و مجروحى آه وى پزشك خانوادگى آنان است، حالش بسيار بد است، ولى احتمال خطر مرگ براى وى آمتر است                            .  ٣

  این صورت، وظيفه پزشك چيست؟تا مصدوم دیگر، در

اند آه شخص بر نجات هر دو قادر نيست و از اين جهت، اختيار با خود اوست، و اگر شخصى را آه پزشك خانوادگى                                      ـ هر دو مانند دو غريق        ١ج  

 .يرمعاند و غيرمحارب استآنهاست، مقّدم بدارد، به خاطر اختيارش، منعى ندارد، مگر آنكه يكى از آنها محارب و معاند باشد آه ترجيح با غ

. يعنى در حقيقت قدرت عقلى بر انتخاب ديگرى ندارد           ;  ـ در اين صورت، الزم است به تعّهد خود عمل نمايد، و تعّهد و عقد قبلى مانع تأخير است                         ٢ج  

 .»المحظور شرعًا آالمحظور عقًال«

 ٣/۶/٧٨ .ت، مقّدم بداردـ در اين صورت، بايد معالجه بيمارى را آه براى او خطر مرگ بيشتر اس٣ج 
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با توّجه به آمبود امكانات در بيمارستانهاى آشور و محدودیت تعداد تختهاى بخشهاى ویژه بيمارستانها، اگر اشغال تخت توسط بيمارى  )٩٧س  (

 دارد، چه صورتى خواهد      آه احتمال آمترى براى بهبود دارد، باعث عدم پذیرش و احتماال مرگ بيمارى شود آه احتمال بيشترى براى زنده ماندن                       

 ٢۶/۶/٧٧ یافت؟

 تشخيص ضرر اهم در امور پزشكى چگونه است؟) ٩٨س (

 .ج ـ به وسيله پزشك، مگر آنكه به نظر خود، اعتماد زيادتر پيدا آند

تومورها به زودى    یا برخى از سرطانها و برخى          16 و یا متاستاز    ١٥اى مثل لوِسمى   اگر بدانيم یا احتمال بدهيم بيمارى در اثر بيمارى           )  ٩٩س  (

هاى درمانى پرخطر و پرعارضه، مانند شيمى درمانى آه اغلب                  از شيوه )  در حّد چند ماه     (خواهد ُمرد، آیا مجازیم براى افزایش طول عمر او                 

 عوارض آن بسيار شدیدتر از بيمارى اوليه است، استفاده نمایيم؟

 .حكم بقّيه معالجه و طبابتها را دارد آه جايز، بلكه واجب استج ـ اگر معالجه او از جهت مقّررات پزشكى به همين نحو است، 

  در علوم پزشكى و درمان بيماریهاى قابل عالج با این روش چيست؟١٧»هيپنوتيـزم«نظر حضرت عالى در خصوص آاربرد ) ١٠٠س (

 .توان گفت حرام است و جايز است ده باشد، نمىج ـ معالجه بيمار با هر راهى آه براى او ضرر نداشته باشد و از نظر مقّررات پزشكى پذيرفته ش

با توجه به مصيبت بار بودن بيمارى ایدز، آیا آموزش گروههاى مختلف سّنى را در مورد راههاى انتقال و نحوه پيشگيرى از                                      )  ١٠١س  (

 دانيد؟ بيمارى ایدز، جایز مى

و برائت است، تا حرمت آن ثابت شود، به خاطر جلوگيرى از يك مفسده بزرگ               ج ـ آرى، با قطع نظر از اينكه اصل در همه اعمال و رفتارها جواز و حل                   

اى هم در جهتى از جهات آن و موردى از موارد آن باشد، از باب تزاحم و دفع مفسده و                           و فتنه خانمان سوز و بيمارى نابود آننده جامعه، اگر شبهه             

و ناگفته نماند بسيارى از خصوصيات و        ;  گردد مندفع مى »  يبّن الّذین ظلموا منكم خاّصة    و اّتقوا فتنة ال تص    «فتنه بزرگ آه دفعش بر همگان واجب است          

 ٨/١١/٨١ .جهات آميزش و امور جنسى در روايات و فتاواى اصحاب آه مورد استفاده همگان است ذآر شده و مورد تعرض واقع شده است

 

 دارو
 تجويز دارو

و وظایف بالينى را مطابق مقّررات پزشكى در مورد بيمار انجام نداده است، تجویز دارو و                      تا زمانى آه پزشك، معاینات الزم           )١٠٢مسئله  (

 .درمان به حكم تخّلف از مقّررات نظام پزشكى، آه در حقيقْت تصّرف غاصبانه در جان و سالمت دیگران است، حرام و غير جایز است

ليكن از داروهایى آه      ;  جس به آار برده شده، براى معالجه، مانعى ندارد             خوردن داروهایى آه در آنها چيزهاى حرام  و یا ن                  )١٠٣مسئله  (

مشروبات الكلى مست آننده، مثل شراب و ویسكى در آنها به آار برده شده، باید با احتياط زیادتر و در صورت نياز شدید، استفاده شود، چون بعضى             

 . حفظ جان و جلوگيرى از مرگ باشداند، مگر براى از فقها، خوردن آن گونه داروها را حرام دانسته

 .تواند به اصرار بيمار، اقدام به تجویز دارویى خاص نماید آه خالف مقّررات نظام پزشكى است پزشك نمى )١٠۴مسئله (

جویز اى خطر جانى در برداشته و داروى آن نيز با عوارض شدید توأم باشد، ليكن موجب نجات جان بيمار شود، ت                          اگر بيمارى   )١٠۵مسئله  (

ولى اگر آن بيمارى، خطر جانى در بر نداشته باشد، ولى دارو در بر دارنده خطر                   ;  ، جایز است  )آه طبعًا منطبق با مقّررات پزشكى است       (آن دارو   

 .رات استجانى باشد، تجویز آن دارو، جایز نخواهد بود، مگر آنكه مقّررات نظام پزشكى، اجازه چنين درمانى را داده باشد، و جواز، تابع مقّر

                                                           
15 -  Leukemia 
16 -  Metastasis 
17 -  Hypnotism 
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دهد مؤّثر باشند، با اعالم به  تواند داروهایى را آه احتمال مى   در صورتى آه داروهاى آامال مؤّثر در دسترس نباشند، پزشك مى            )١٠۶مسئله  (

ر، از نظر مقّررات    همچنين اگر اعالم به بيما    .  بيمار، تجویز نماید و در قبال عوارض جانبى آنها و یا عدم تأثير دارو، مسئوليتى متوّجه پزشك نيست                   

 .نظام پزشكى الزم نبوده و اعالم نكرده، مسئوليتى متوّجه پزشك نيست، هر چند ترك اولى نموده باشد

به )  مست آننده (ساالن و حّتى اطفال، الكل طّبى          در فرمول بعضى از شربتهاى تقویتى و همچنين بعضى از شربتهاى سينه بزرگ                  )١٠٧س  (

اینكه هيچ آدام از آنها چاره منحصر به فرد نيستند، تجویز آنها به وسيله پزشكان یا فروش آنها در داروخانه، چه حكمى                           با توّجه به    .  آار رفته است  

 دارد؟

فرمول شربت هست، رعايت احتياط در آن است آه در حال انحصار دارو و ضرورت،                     ج ـ اگر بر آسى معلوم شود آه مشروبات الكلى مست آننده در                

و ناگفته نماند آه تحقيق ; ا با شّك در فرمول و يا اطمينان به آنكه از آن مشروبها در فرمول آن نيست، حكم بقّيه داروهاى حالل را داردو اّم; تجويز شود

ذموم است  در فرمول، براى مكّلف الزم نيست، همچنان آه آسى آه از فرمول اّطالع دارد، اعالم به ديگران بر او الزم نيست، بلكه معموًال نامطلوب و م                             

 .و امر در حقوق اهللا، بر سهولت است

وى بسيار   جهت تسریع بهبود بيمارى یا اطمينان از اینكه داروى تجویزى             گاهى اوقات مثل برخى عفونتهاى نه چندان مهم، پزشك             )١٠٨س  (

بكاهد، اقدام به تجویز      و مراجعات مكّرر وى     باشد و یا به جهت اینكه از هزینه درمان بيمار            تواند مؤّثر  قوى است و در مورد خيلى از عفونتها مى          

است و به اثبات رسيده، و این در حالى است آه شاید بتوان از طریق داروهاى دیگرى آه ضرر بسيار                         آند آه ضرر آنها آامال شدید       داروهایى مى 

فرضى، بهترین آار چيست؟       با چنين .  لجه نمود آمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان آامل و هزینه زیادتر همراه باشند، بيمار را معا                             

 خطر و احيانًا مؤّثر؟ انتخاب راه سریع و پرخطر یا راه آم

 .ج ـ انتخاب با بيمار است

آیا تجویز داروى اعتيادآور خوراآى به جاى داروى اعتيادآور تزریقى، جهت پيشگيرى از بروز بيماریهاى واگيردار، جایز است؟                       )  ١٠٩س  (

 گ بين معتادان براى پيشگيرى از بروز بيماریهاى واگيردار، مجاز است؟آیا توزیع سرن

ج ـ جواز اين گونه اعمال روشن است و محّل اشكال نيست، و اعانت بر اعتياد و اثم و گناه نبوده، چون قصد آمك و همكارى در آن وجود ندارد، بعالوه                                

 و ناگفته نماند آه     ١٨;»ما على المحسنين من سبيل    «ور احسان و نيكى به ديگران است و          آه براى رفع فتنه بزرگ و فساد است، و بالجمله اين گونه ام               

 ٨/١١/٨١ .جواز امور ذآر شده نبايد سبب گردد آه در انتخاب راه بهتر و اصلح و آم ضررتر آوتاهى شود

، به عهده داروساز یا متصّدى داروخانه نيست،        )ندبه استثناى داروهایى آه نسخه الزم ندار      (با توّجه به اینكه تجویز دارو طبق قانون         )  ١١٠س  (

چنانچه بيمارى، به حال اضطرار مراجعه آند آه ندادن دارو به او، منجر به نقص، جرح و یا فوت او گردد، آیا داروساز در صورت بروز عواقب                               

 یاد شده، مّتهم به قصور است؟

 ٢۵/٢/٨٠ .پزشكى از دادن آن، داروساز، مسئولّيتى در قبال ندادن دارو نداردج ـ با وجود منع قانونى در نظامات حكومتى و مقّررات نظام 

با توّجه به اینكه تشخيص بيمارى و تجویز دارو به عهده پزشك معالج واگذار شده و طبق قوانين موجود، داروساز موّظف به تحویل                         )  ١١١س  (

 ناشى از تجویز غير علمى یا غير ضرورى و احيانًا تجویز بر اساس                       داروى تجویز شده است، آیا داروساز نسبت به عوارض یا عواقب مضرّ                   

 سودجویى و غيره، شرعًا ضامن است؟ آیا با توّجه به شرح فوق و با توّجه به اّطالع علمى از عوارض مترّقبه بعدى، برىءالذّمه است؟

ليكن در صورتى آه      ;  ا دارد و داروساز، مسئولّيتى ندارد         ج ـ اصل بر صّحت عمل پزشكى است آه َحَسب مقّررات نظام پزشكى حّق تجويز دارو ر                              

 .داروساز، احتمال خطر جانى براى بيمار بدهد، بايد از داروى تجويز شده به بيمار خوددارى نمايد

 مصرف دارو
درمان بيمارى، جایز   مصرف هر یك از خوردنيهاى حرام، مانند الكل، خاك، مواد مخّدر و غيره، با تجویز پزشك حاذق و براى                         )١١٢مسئله  (

 .ولى به محض بهبود و اطمينان به رفع بيمارى، ترك آن واجب و مصرفش حرام است; است
                                                           

 .٩١ ـ توبه، ١٨
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مقدار مصرف دارو از جهت مقدار و زمان خصوصّيات دیگر، از حيث حكم شرعى تابع نظر پزشك است و مصرف خودسرانه                         )١١٣مسئله  (

 . ضرر، حرام و ترآش الزم استدارو و یا باگفته غيرپزشك و غير مسئول، با احتمال

 از آّفار، پاك هستند،     ١٩جانب، همه انسانها به غير از معاندان        شوند، چون به نظر این     داروهایى آه در بالد غيراسالمى تهّيه مى         )١١۴مسئله  (

 .و همچنين نجاست آن داروها مشكوك است، لذا محكوم به طهارت است

شود و در طب و داروسازى به صورت موضعى            از منابع تخميرى، شيميایى و صناعى گرفته مى         آه»  الكل اتليك «حكم استفاده از      )١١۵س  (

و یا به صورت     )  ٢٠زدایى متانول  مثل سم (و خوراآى، اعم از اینكه خوردن آن جنبه دارویى داشته باشد                  )  ُزداینده، خشك آننده، ضدعفونى آننده      (

ان حّالل یا محافظ وارد شده باشد، با توّجه به اینكه در تهّيه مواد اوليه نيز در بسيارى موارد،                    جزئى و یا فرعى در یك فرآورده دارویى مایع، به عنو          

 شود، چيست؟ الكل مصرف مى

 .ج ـ انواع الكلهاى طّبى، محكوم به طهارت است

شوند  حيوان و غير آنها تهّيه مى     حرام یا نجس مثل اعضاى انسان یا         با توّجه به اینكه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع              )١١۶س  (

معامله بر   شوند، حكم شرعى مصرف این گونه داروها براى انسان و نيز              مى گونه داروها از آشورهاى خارجى و غيرمسلمان وارد          معموال این  و

 آنها چيست؟ حكم. شوند ىمعموال از روده خوك یا گوسفند ذبح غير شرعى تهّيه م روى آنها چيست؟ همچنين ژالتين وارداتى، آپسولهایى آه

شود آه   و از اين جا معلوم مى     ;  اند اند، محكوم به طهارت    ج ـ مصرف دارويى آنها مانعى ندارد و از حيث پاآى و نجسى هم، چون ظاهرًا استحاله شده                    

ت شك نيز، به حكم استحاله جايز است،        خوردن غذايى مثل ژالتين وارداتى، اگر قطعًا از اعضاى حيوان حرام گوشت هم تهّيه شده باشد، چه رسد به حال                     

 .هر چند احتياط در ترك، مطلوب است

اگر بيمارى جهت مداواى خود، نياز مبرم به خوردن یا آشاميدن چيز حرام یا نجس داشته باشد، آیا خوردن و آشاميدن چنين چيزى                               )١١٧س  (

 براى او حرام است؟

كن نيست و متوّقف بر خوردن يا آشاميدن چيز حرام يا نجس باشد و معالجه آن، منحصر در                          ج ـ اگر مداواى مرضى آه تحّمل آن به طور معمول مم                

 .البته بايد به مقدار ضرورت، اآتفا آند و زياده بر آن جايز نيست. استفاده از آن دارو باشد، خوردن وآشاميدن آن، اشكال ندارد

 خريد و فروش دارو
 .وارض شدید در بر دارد، بدون تجویز پزشك، جایز نيستفروش داروهایى آه مصرف آنها ع )١١٨مسئله (

اش باطل است، و اگر فروخته شود و در اثر مصرف            فروش داروهایى آه تاریخ مصرف آنها گذشته است، جایز نيست و معامله             )١١٩مسئله  (

 .آن، عوارضى متوّجه بيمار شود، فروشنده ضامن است

اى آه آن دارو را به بيمار فروخته،          شك تجویز آرده، عوارضى متوّجه بيمار شود، داروخانه        اگر در اثر مصرف دارویى آه پز         )١٢٠مسئله  (

 .ضامن نيست، چون دخالتى نداشته است

 

 آزمايش و آزمايشگاه
 و  ظّن اى به انجام دادن آزمایش و گرفتن عكسهاى الزم موقوف باشد، بدون آنها تشخيص بيمارى بر اساس                   اگر تشخيص بيمارى    )١٢١مسئله  (

اساس تشخيص ظّنى و       بر و تجویز داروهاى اوليه و مسّكن، حسب مقّررات پزشكى             شدید، گمان، جایز نيست، گرچه در مورد بيماریهاى حاد و              

 .است براى تسكين بيمار، مفيد و جایز

                                                           
آند و اسالم  تحقيق نمىولى از روى دشمنى، عمدًا ; آند و یا شّك در حّقانّيت دارد داند اسالم بر حّق است و در عين حال، انكار مى  ـ معاند، یعنى آسى آه مى١٩

 .آند را انكار مى
 Methanol ٢٠ ـ 
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 با عمل استمنا، منى خودش را در         خواهند آه  شود یا نه، از مرد مى       دار مى  در بعضى از بيمارستانها براى اینكه بفهمند انسان بچه            )١٢٢س  (

 آیا این آار جایز است یا خير؟. اختيار آزمایشگاه قرار دهد

و استمناى محّرم، استمنايى است آه       ;  ج ـ اين گونه استمناها آه براى معالجه و صاحب فرزند شدن و رفع برخى از مشكالت زندگى است، جايز است                           

 .گونه آه قرآن بيان آرده، حرام است رقانونى بودن و تجاوز از قانون، همانبراى اطفاى غريزه جنسى باشد، آه به حكم غي

با توّجه به   .  برخى اوقات پيشرفت علم پزشكى منحصر بر انجام گرفتن آزمایشهایى بر روى انسانهاست آه گاه خطرناك نيز هست                         )١٢٣س  (

 :این نكته، بفرمایيد

 معرض چنين آزمایشهایى قرار دهد، به استقبال خطرهاى جانى براى خود رفته است، ولى از     اگر بيمارى یقين داشته باشد چنانچه خود را در        .  ١

طرفى هم به پيشرفت علم پزشكى و هم به معالجه و مداواى جامعه مسلمانان در آینده آمك نموده است، آیا جایز است خود را در معرض چنين                                           

 آزمایشهایى قرار دهد؟

 قراردهد؟ آزمایش تواندخود را درمعرض مى صورت باشد،آیادراین ى آمك به علم پزشكى یاد شده، قطعىاگر ضرر جانى محتمل باشد، ول. ٢

تواند خود را در معرض چنين آزمایشهایى قرار دهد، با فرض اینكه علم به ضرر                  اگر فایـده آزمایشها به سود تمامى افراد بشر باشد، آیا مى            .  ٣

 شته باشد؟یا احتمال ضرر و یا عدم علم به ضرر دا

در صورتى آه آزمایش براى اهداف یاد شده، هيچ گونه ضررى براى بيمار نداشته باشد، آیا پزشك بدون اّطالع به بيمار و بدون آسب اجازه                          .  ۴

 تواند چنين اقدامى نماید؟ از او مى

است، در آار نباشد، بلكه فقط به           عذاب جهّنم  هاى شخصى آه در انتحارها و خودآشيها مطرح است و باعث                ـ اگر هيچ يك از اغراض و انگيزه           ١ج  

اجر، چون ايثار و انفاق و خدمت به عّزت علمى اسالمى است و                و ترّتب ;  خاطر ايثار و پيشرفت علم پزشكى مسلمانان و معالجه آنان باشد، جايز است              

ليكن به شرط انحصار     ;  و قتل نفس با تعّمد و عدوان و ظلم           اند، نه ضرر زدن و خودآشى          عقالى عالم هم آن را تجويز آرده و از مقوله ايثار دانسته               

ليكن اگر موجب َحَرج و مشّقت براى         ;  طريق و راه و به شرط آنكه باعث َحَرج و مشّقت و ضرر براى افراد وابسته به او نباشد، خالى از وجه نيست                              

 بلكه حرام است، چون َحَرج و ضرر به ديگران رافع جواز است، بعالوه آه               افراد وابسته، مانند همسر و فرزندان و پدر و مادر گردد، نه تنها غير جايز،               

 .سبب ترك عمل به واجب، نسبت به آنان شده است

 .تر است  ـ اگر احتمال ضرر جانى عقاليى و معتنابه نباشد، جوازش واضح است و اگر معتنابه باشد، جوازش از صورت مورد اول، موّجه٢ج 

 .بعضى از آنها در موردى آه جايز و ايثار است، تأثيرى ندارد ـ سود تمامى بشر يا ٣ج 

توان تصّرف   و چگونه مى  ;   ـ معالجه بدون اجازه بيمار، در غير موارد ضرورت، جايز نيست، چه رسد به آزمايش به جهت پيشرفت علم پزشكى                          ۴ج  

 .نيز اصل آزادى آنان را ناديده گرفتدر جان و تن ديگران را بدون اجازه، جايز دانست و اصل سلطه انسانها بر خود و 

گردد، صرف نظر از ضمان،      شود و باعث مرگ آنها مى      در آزمایشهایى آه جهت پيشرفت علم پزشكى بر روى حيوانات انجام مى              )١٢۴س  (

 آیا چنين آارى براى پيشرفت پزشكى جایز است؟

رحمى نسبت به حيوان زبان بسته، شمرده نشود و موجب زجر             جام شود آه بى   ج ـ جايز است، ولى رحم انسانى و اسالمى اقتضا دارد آه به صورتى ان                

 .و شكنجه زياد او نشود

 

 جلوگيرى، بارورى، زايمان
 )بارورى مصنوعى(تلقيح 

امحرم مثل آنكه تلقيح آننده، ن     ;  البته باید از مقّدمات حرام، پرهيز شود       .  باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جایز است            )١٢۵مسئله  (

هر چند این گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقّدمات است و خود مقّدمات، حرام است و فرزند،                                    ;   ...باشد و 

 .متعّلق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست
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و )  اى یا استيجارى   َرِحم عاریه (آرده، به َرِحم زن دیگرى منتقل آنند         اگر نطفه منعقد شده زن و شوهرى را از َرِحم زن خارج                )  ١٢۶مسئله  (

تعّلق دارد و زن دوم، در      )  آه صاحب تخمك و منشأ تحّقق نطفه امشاج است        (بچه در شكم این زن بزرگ شده، از او متوّلد شود، آن بچه به زن اّولى                  

یعنى شير مربوط به      ;  ند خواهد بود، هر چند شير صاحب و فحل ندارد                صورتى آه با تحّقق شرایط رضاع او را شير دهد، مادر رضاعى فرز                     

است آه در این مورد، ریزش شير از راه والدت و » دّر اللبن من غير والدة«اى نيست و آنچه در رضاع، مانع است       زن صاحب َرِحم عاریه    شوهر

ده، در َرِحم مصنوعى و محيط آزمایشگاهى بزرگ آنند، در             مشمول اطالقات و عمومات رضاع خواهد بود، و در صورتى آه نطفه را خارج آر                    

 .این صورت نيز بچه به زن اول آه صاحب تخمك است، تعّلق دارد

اگر منى مردى را در َرِحم زن اجنبى قرار دادند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه                                     )١٢٧مسئله  (

آرده آه منى شوهرش است و بعد از صورت گرفتن عمل، معلوم شده آه از شوهرش                      خودش بوده و زن نيز گمان مى         آرده آه زن   مرد گمان مى  

 .نيست، اشكالى نيست و بچه، شرعًا از این مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد

ظور توليد مثل، جایز است، و اگر از این راه،              گرفتن نطفه مرد و قرار دادن آن در َرِحم مصنوعى با تخمك مصنوعى، به من                       )١٢٨مسئله  (

، آن بچه به صاحب نطفه تعّلق دارد، ولى مادر نخواهد داشت، و به طور آّلى، صاحب نطفه، پدر محسوب                            )بچه آزمایشگاهى (اى متوّلد شود      بچه

 ...شود، مگر در مورد نطفه نامشروع، مثل زنا و مى

ردن و وارد آردن تخمك به داخل َرِحم را نداشته باشد، در این صورت، جایز است آه با عمل                        هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد آ        )١٢٩مسئله  (

 .جّراحى، تخمك را از شكم او بيرون آورند و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده، سپس به َرِحم زن وارد نمایند

و تلقيح این اسپرم تقویت شده به َرِحم زن، آه مانند           )  ته شده باشد یا نباشد    شناخ(تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر            )١٣٠مسئله  (

داروى تقویتى، فقط جنبه تقویت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى آه منشأ پيدایش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، مانعى                                

 .ندارد

در خارج و تلقيح آن به زوجه یا زن مذآور یا زن ثالث، ظاهرًا مانعى ندارد، چون نه                       امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن دیگرى            )١٣١مسئله  (

شود و مادر بودن زنى آه تخمك به او           اى متوّلد شود، به مرد ملحق مى        زناست و نه وارد نمودن منى در َرِحم زن اجنبّيه، و اگر با این روش، بچه                  

مانند قراردادن در بانك اسپرم تا هر آس            (ا خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده                 تعّلق دارد، در صورتى آه اختالط نطفه و تخمك، ب              

 .، ظاهرًا ثابت است)خواست، از آن استفاده آند

شود، اسپرم را به صورت نباتى و از طریق گياهان به دست آورند و آن را به زنى                       اگر بتوانند در اثر آزمایشهایى آه انجام مى          )١٣٢مسئله  (

 .ح نمایند، در این صورت، بچه متوّلد شده، متعّلق به مادر است و فاقد پدر خواهد بودتلقي

اگر لقاح توسط اسپرم مرد با تخمك مصنوعى در شرایط آزمایشگاهى انجام شود و یك دختر و یك پسر پدید آیند، آن دو آودك،                                 )١٣٣مسئله  (

 .برادر و خواهر پدرى هستند و بدون مادر خواهند بود

هاى نباتى تهّيه آنند و آن را با تخمك مصنوعى در شرایط آزمایشگاهى پرورش دهند و از آن                              چنانچه اسپرم را از فرآورده        )١٣۴له  مسئ(

شود  آودآى پدید آورند، اگر بشر، روزى به چنين توليد مثلى موّفق شود، فى حّد نفسه، مانعى ندارد و ظاهرًا جایز است و نوزاد به آسى ملحق نمى                             

 .د پدر و مادر خواهد بودو فاق

سلول  یعنى از یك  (آزمایشگاهى، دو فرزند دو قلوى همسان پدید آیند           اگر از لقاح اسپرم مصنوعى و تخمك مصنوعى در شرایط             )١٣۵مسئله  (

 .رسد دو، بعيد به نظر نمى ، ترّتب آثار برادرى و خواهرى بر آن)تخم منشأ گرفته باشند

 مرد اجنبى به َرِحم زن، در صورتى آه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟آیا وارد نمودن اسپرم ) ١٣۶س (

ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به َرِحم زن، حرام است و بايد از اين گونه اعمال، پرهيز نمود و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، بايد راه ديگرى آه                                   

مخلوط آرد و سپس جنين حاصل را       )  شرايط آزمايشگاه (نبى و تخمك همسر را در خارج        توان اسپرم مرد اج    مشروع باشد، پيدا آرد و براى حّل آن، مى         

شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى آه از نطفه خود              به َرِحم زن انتقال داد آه در اين صورت، همسر آه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى                     
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مثال نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا          ( اجنبى از نطفه خود اعراض آرده باشد          آرى، در صورتى آه مرد    .  شود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى      

اّما در صورتى آه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى الزم                 ;  شود ، پدر محسوب نمى   )هر آس خواست، از آن استفاده آند       

ليكن بچه به حكم ربيبه بودنش به آن شوهر            ;  شود، چون صاحب اسپرم نيست      حسوب نمى به هر حال، شوهر، پدر م       .  است، بلكه خالى از وجه نيست       

اش  محرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش و در محرمّيت مرد با ربيبه، صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه                                 

پس .  ه، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطّيت اين تقارن وجود ندارد                     هرچند متعارف چنين بود    .  در َرِحم زن، قبل از ازدواج با شوهر          

 .بعالوه آه الغاى خصوصّيت بر فرض قصور ادّله و عدم اطالق، خالى از قّوت نيست; اطالق ادّله محرمّيت ربيبه محكم است

مودن تخمك جهت لقاح نيست و در نتيجه نازاست، در حالى            زنى به عّلت وجود اشكال در تخمدانها، قادر به تخمك سازى و یا آزاد ن                  )١٣٧س  (

اى بگيرند و با  توانند تخمك را از آن زن صيغه اگر شوهر او زنى را صيغه آند، آیا مى.  تواند در آن رشد نماید     آه َرِحم او اشكالى ندارد و جنين مى       

  و پس از زایمان، بچه توسط زن و شوهر دایمى نگهدارى شود؟اسپرم شوهرش ممزوج آنند و جنين حاصل، به َرِحم زن دایمى او منتقل گردد

 .ج ـ جايز است و صاحب تخمك، مادر اوست، و زن صاحب َرِحم هم به جهت زن پدر بودن، محرم است

 آیا امتزاج اسپرم مرد با تخمك یكى از محارم، مثل مادرزن و قرار دادن در َرِحم زوجه اشكال دارد؟ خواهرزن چطور؟) ١٣٨س (

باشد حرام و غير جايز و معصيت بوده و هست، چون تأّآد مضاعف بودن حرمت آميزش با محارم از اجنبّيه،          ـ استفاده از تخمك زنى آه از محارم مى         ج

ن َنسب و   باشد، بعالوه آه مسئله به هم خورد        باشد، مانع از قول به جواز است و مذاق فقهى بر حرمت استفاده از آن مى                  به نحوى آه حّدش اعدام مى      

تواند دليل و حجّيت      خارج شدن از متعارف در انساب مشروع و حالل و مسائل مربوط به آن را هم بدنبال دارد آه خود نيز براى قول به حرمت مى                                      

خاطر ضرورت   هباشد و اجنبّيه است و تنها جمع بين ازدواج او و خواهرش ُمحّرم است، ب                 باشد، آرى، استفاده از تخمك خواهرزن آه محرم عينى نمى          

 ٢٢/١/٧٩ .باشد ها مى و نياز شديد مانعى ندارد و در حكم بقّيه اجنبّيه

اند باید از َرِحم استيجارى استفاده نمایم، بدین نحو آه اسپرِم همسرم را با                پزشكان گفته .  این جانب به طور مادرزادى فاقد َرِحم هستم         )١٣٩س  (

آیا از جهت شرعى این آار منعى ندارد؟ و حكم زنى آه                .  اصل را در َرِحم زن دیگرى قرار دهند          تخمك من در آزمایشگاه ممزوج نماید و جنين ح           

تواند باشد   َرِحمش توان نگهدارى جنين را دارد، چيست؟ و آیا این زن باید داراى همسر باشد یا نه؟ و آیا این زن، خواهر خودم یا خواهر همسرم مى                           

 شود؟ ند پدر و مادر محسوب مىیا خير؟ و آیا آودك به وجود آمده، فرز

در َرِحم زن ديگر براى رشد ـ چنان آه در سؤال آمده ـ مانعى ندارد و جايز است، و ) از مرد و همسرش(ج ـ قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمايشگاه    

گيرد، بايد از شوهر خود،       مش قرار مى  ليكن زنى آه جنين در َرحِ       ;  در اين جهت، فرقى بين زن شوهردار و بدون شوهر و محرم و غير محرم نيست                     

براى عاريه دادن َرِحمش اجازه بگيرد، تا حّق استمتاع شوهر، محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهرى است آه تخمك و نطفه آنها مخلوط شده                                    

 .است

آیا تلقيح  .  دار شود  شود تا بچه  پزشك متخّصص تشخيص داده است آه تخمك زنى ضعيف است و باید با تخمك زن دیگرى تقویت                           )١۴٠س  (

دار شود، بچه متوّلد شده، به آدام یك از این دو زن                تخمك زن اجنبّيه به زن دیگرى براى تقویت، جایز است یا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه                        

 تعّلق دارد؟

توان او را متعّلق به       ب َرِحم و تخمك ضعيف بوده و نمى         توان گفت حرام است و بچه، متعّلق به زنى است آه صاح               حّد نفسه، نمى   ج ـ اين عمل را فى      

 .صاحب تخمك تقويت آننده دانست، چون تخمك او عرفًا در حكم داروى تقويتى است

شود، از طریق تلقيح مصنوعى در َرِحم زن مسلمانى آه                 نگهدارى مى ٢١»بانك اسپرم «وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى آه در             .  ١  )١۴١س  (

  با رضایت شوهرش، چه حكمى دارد؟شوهرش عقيم است،

 آیا الزم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد یا خير؟. ٢

 اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بين فرزندان این مرد و این فرزند در آینده ازدواجى صورت بگيرد، چه صورتى دارد؟. ٣
                                                           

21 -  Sperm Preserving Center 



 24                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدري  پزشكاحكام 
 

توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر        و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، مى        ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به َرِحم زن، فى حّد نفسه حرام است                  ١ج  

مخلوط آرد و سپس جنين حاصل را به َرِحم زن انتقال داد آه در اين صورت، همسر آه صاحب تخمك منشأ است، مادر                        )  شرايط آزمايشگاه (را در خارج    

آرى، در صورتى آه مرد اجنبى از          .  شود  نكرده باشد، پدر محسوب مى       شود، و صاحب اسپرم نيز در صورتى آه از نطفه خود اعراض                  محسوب مى 

اّما در صورتى آه   ;  شود ، پدر محسوب نمى   )مثًال نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر آس خواست، از آن استفاده آند               (نطفه خود اعراض آرده باشد      

شود، چون  به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى. م است، بلكه خالى از وجه نيست    صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى الز          

خاطر َحَرج و مشّقتى آه در نداشتن فرزند و             اّما همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد به                     ;  صاحب اسپرم نيست  

رد، مترّتب است بجز آثار ارث آه در اين جهت حكم اجنبى را دارد آه با هبه و تصّرفات                              ترتيب آثار اجنبى بر فرزنْدخوانده در شرايط فعلى وجود دا               

توان او را در حكم وارث قرار داد و عالوه بر حكم ذآر شده، بچه به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر َمحرم است، به                               منّجزه و يا وصّيت به ثلث مى       

اش در َرِحم زن،  حرمّيت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه        شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش آه در م         

پس اطالق ادّله    .  هر چند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطّيت اين تقارن وجود ندارد                             .  قبل از ازدواج با شوهر      

بنابراين، تنها صورت تلقيح اسپرم مرد      .  غاى خصوصّيت بر فرض قصور ادّله و عدم اطالق، خالى از قّوت نيست            بعالوه آه ال  ;  محرمّيت ربيبه محكم است   

در خارج َرِحم و بعد وارد َرِحم نمودن، راه درستى است، ليكن ناگفته نماند اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى َحَرج و مشّقت باشد، وارد آردن                                 

م زن از طريق تلقيح مصنوعى به حكم الَحَرج، مانعى ندارد، و همان گونه آه َحَرج نافى و رافع بعضى از حرامهاست، رافع اين گونه                           نطفه اجنبى به َرحِ   

 .حرامها نيز خواهد بود

يچ يك از آثار پدر شود و ه ظاهرًا و عرفًا پدر محسوب نمى)  آه فرض نيز همين است    ( ـ در صورتى آه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض آرده باشد              ٢ج  

و فرزندى را ندارد و الزم نيست آه فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد، ولى در صورتى آه صاحب اسپرم شناخته شود نسبت به امر ازدواج، احتياط                                        

 . امرى الزم بلكه خالى از قوت نيست

باشد استفاده شود تا      از اسپرمى هم آه صاحبش مجهول مى          ـ عالوه بر اينكه الزم است صاحب اسپرم از نطفه و اسپرم خود اعراض آند، بايد                          ٣ج  

بر احتياط واجب، اگر نگوييم        مشكل ازدواج با محارم ديگر پيش نيايد، ليكن به هر حال، اگر صاحب اسپرم و محارم شناخته شوند ازدواج با آنها بنا                              

 انجام گرفته نيز مشكل است، و بنا بر احتياط اگر نگوييم اقوى، جدا شدن               اقوى، بايد ترك شود همچنان آه صّحت بقاى چنين ازدواجى هم آه قبًال با جهل              

و ناگفته نماند آه نه تنها مجهول بودن صاحب نطفه براى             ;  شود گذشته آنها بار مى   ...ها و  آنها از همديگر و ترتيب آثار وطى به شبهه نسبت به وطى              

اثبات، امر   ت صاحب اسپرم مجهول با حّجت شرعيه بسيار مشكل است و مشكل بودن                   جلوگيرى از مشكالت آينده الزم است، بلكه تحقيق براى شناخ              

 .آند ازدواج و ترّتب آثار را آسان مى

 وارد نمودن نطفه لقاح یافته پدر و مادر مجهول الهوّیه، در َرِحم زن مسلمان، با رضایت شوهرش، چه حكمى دارد؟ )١۴٢س (

اّما شوهرش پدر نيست، چون صاحب       ;  توان گفت آه حرام است      َرج و مشّقت نداشتن براى فرزند، نمى        ج ـ با فرض صاحب فرزند نشدن و مشكل و حَ             

اسپرم نيست، همچنان آه در مادر شدن زن هم محّل آالم و تأّمل، بلكه منع است و در حقيقت، فرزند، نامشروع و زنازاده نيست و آثار زنازداه بودن بر                               

ليكن اگر زن بعد از وضِع حمْل او را شير دهد، فرزند             ;  گردد  براى او از قبيل ارث بردن و قرابت و غيره هم بار نمى              گردد و آثار فرزندى    او مترّتب نمى  

 ٢۴/۴/٨٠ . بيان شده است١۴١ناگفته نماند آه حكم محرميت فرزند، در مسئله . گردد به دنيا آمده، فرزند رضاعى مادر محسوب مى

بارور آردن زن با اسپرم منجمد شده شوهرش آه فوت آرده، اشكال دارد یا نه؟ همچنين اگر زنى از                       آیا براساس شریعت اسالمى،      )  ١۴٣س  (

 شوهرش طالق گرفته باشد، به شرطى آه ازدواج نكرده باشد، چطور؟

بحث و تأّمل است و       ليكن نسبت به ارث بردن او، محّل            ;  ج ـ انجام اين عمل، فى حّد نفسه، تا شوهر ننموده، جايز است، چون نطفه شوهرش است                         

 ٢٨/١١/٧۶ .طلبد تفصيلى ديگر مى

در صورتى آه نازایى زنى به جهت َرِحم او باشد و پزشكان، تصميم بر تعویض َرِحم او بگيرند و چنين عملى صورت پذیرد و زن،                            )١۴۴س  (

 دد، حكمش چيست؟دار شود، حكم فرزند او چيست؟ در ضمن در صورتى آه َرِحم همراه تخمدان تعویض گر حامله و بچه
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بنابراين، بچه  .  ج ـ هر عضوى آه با پيوند جزو بدن آسى شود، حكم عضو اصلى او را دارد و در اين حكم، فرقى بين َرِحم و تخمدان و غيره نيست                                         

 .متوّلد از اعضاى پيوند زده شده، مثل بچه از اعضاى اصلى است

روش «در این روش آه به        .  ش در باره طریق انتخاب جنسّيت فرزند است          ام آه موضوع    جانب درصدد ترجمه آتابى برآمده       این  )١۴۵س  (

یعنى وقتى آه سّلول نطفه زن از تخمدان          (گذارى زنان در اواسط چرخه قاعدگى          معروف است، با استفاده از پيدا آردن زمان تخمك           »  دآتر شيتلز 

همان زمان جهت پسر شدن، یا دو سه روز قبل از آن، براى دختر شدن،             و توصيه به انجام مقاربت در       )  شود شود و به سوى َرِحم روانه مى       رها مى 

در زمينه  )عليهم السالم (با توّجه به اینكه در روایات و احادیث ائّمه اطهار              .  نتایج مطلوبى در حدود هشتاد تا نود درصد موارد به دست آمده است                   

 .ن تحقيق بيان فرمایيدانتخاب جنس فرزندان، اشاراتى هست، نظر خودتان را در مورد اصل ای

هاى مشروع، نه تنها آارى جايز است، بلكه به          بردن به آثار و فوايد و رموز هستى براى رسيدن انسانها به خواسته             ج ـ استفاده از علل و اسباب و پى        

;  اگر همراه با قصد قربت باشد        جهت بّر و احسان به انسانها، عملى معروف و مطلوب و محترم و در يك آلمه، مستحب و باعث اجر و فضيلت است،                              

بنابراين، آار تحقيق و ترجمه ذآر        .  گردد، آه خود آنها مطلوب مستقل ديگرى هستند           بعالوه آه باعث تكامل علمى بشر و آمال ايمان و توحيد هم مى                 

خروى هم خواهد بود، و در روايات و          شده در سؤال، عملى مطلوب و ممدوح است، و اگر با قصد قربت انجام گيرد،  چون مستحّب است، باعث اجر اُ                            

هاى ذآر شده در سؤال هم اشاره شده آه خود، گوياى سابقه تاريخى                           آتب ادعيه، به بعضى از دعاها براى رسيدن انسانهاى مؤمن به خواسته                       

 ٢٨/١٠/٧۶ ٢٢.هاست مشروعيت رسيدن به اين گونه خواسته

 

 )آلوناسيون(شبيه سازى 
اخير و دستيابى به دانش زیست فناورى این امكان براى بشر فراهم شده آه با دستكارى در ساختار مولكولى                            با پيشرفتهاى علمى در سه دهه          

هاى نوینى را براى درمان یا        هایى را با خواص و آيفيات جدید و مورد دلخواه توليد و شيوه                 موجودات زنده، از قبيل گياهان و جانوران، فرآورده         

توان گياهان مقاوم در برابر آفتها یا گياهانى با خواّص                 با استفاده از این دانش مى        .  العالج ابداع نماید    اى صعب پيشگيرى از بسيارى از بيماریه       

تر یا حاوى پروتئينهاى     توان حيواناتى با گوشت، پشم و شير بيشتر و مغّذى            همچنين مى .  دارویى توليد آرد و ميزان ثمردهى گياهان را افزایش داد           

و نيز از نظر علمى این امكان فراهم شده است آه با استفاده از سلولهاى بنيادین حيوان و انسان، برخى از بيماریها را                               .  يد آرد سودمند دارویى تول  

درمان آرد یا بافتها و اندامهایى براى پيوند به انسان توليد آرد، یا با وارد ساختن ژنهاى جدید به بدن انسان، برخى از بيماریهاى وراثتى و غير                                        

آاربردهاى این فناورى آنقدر متنوع  و گسترده است آه همه روزه                 .  اثتى، نظير سرطانها و دیابت را درمان و یا از بروز آنها پيشگيرى نمود                   ور

اى است آه    اّما این فناورى در آنار این دستاوردها داراى مخاطرات بالقوه           .  گيرد ابداعات جدیدترى از این نوع در آشورهاى مختلف صورت مى            

پاسخگویى دقيق و همه جانبه به این پرسشها               .  سشها و ابهامهایى را از لحاظ اخالقى، حقوقى و مذهبى در تمام نقاط جهان برانگيخته است                               پر

در این راستا وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با هدف          .  تواند آمك مؤثرى به جهت دهى صحيح و استفاده مناسب از این فناورى بنماید              تردید مى  بى

با همكارى سازمان تربيتى، علمى، فرهنگى ملل متحد        »  المللى اخالق زیستى   آنگره بين «رسى ابعاد اخالقى زیست فناورى، همایشى را با عنوان           بر

 .در اردیبهشت ماه سال جارى در تهران برگزار خواهد آرد) یونسكو(

استدعا دارد جهت مزید استفاده از      .  گردد طاب عالى ایفاد مى   به پيوست اهم مسائلى آه در این زمينه تاآنون مطرح شده به محضر حضرت مست                

 .فتاواى حضرت عالى در این آنگره، ضمن اعالم نظر گرامى در هر مورد به مبانى و ادّله مربوط نيز اشاره بفرمایيد

هان، با توجه به مخاطرات        آیا اصوًال دست ورزى ژنتيكى و تغيير ساختار مولكولى موجودات زنده، اعم از جانوران و گيا                           .  ١)  ١۴۶س  (

 احتمالى آن براى طبيعت و محيط زیست، جایز است؟

 ها و مواد غذایى حاصله از تغييرات ژنتيكى، جایز است؟ آیا استفاده از ميوه. ٢

 در صورت انتقال ژن حيوان حرام گوشت به گياه، خوردن محصول آن چه حكمى دارد؟. ٣
                                                           

 .مراجعه نمایيد» دعا به جهت پسر شدن حمل«توانيد به باب ششم از حواشى مفاتيح الجنان، تحت عنوان   ـ براى نمونه مى٢٢
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 اى استفاده آند آه براى سالمتى آنها زیانبار باشد؟ د پژوهشى خود، از حيوانات به گونهآیا اساسًا انسان مجاز است براى مقاص. ۴

آیا تغيير ژنتيكى در حيوانات و استفاده از آنها به عنوان مدل آزمایشگاهى، جهت مطالعه و بررسى مراحل بيماریهاى انسانى و نحوه                                           .  ۵

ى از مراآز تحقيقاتى در آشورهاى غربى، با تغيير ساختار ژنتيكى موش، این حيوان را                    اثرگذارى داروها بر آنها جایز است؟ به عنوان مثال برخ            

آیا این آار با توجه به       .  آنند نسبت به ابتال به بيمارى سرطان حساس آرده و از آن به عنوان مدلى جهت بررسى این بيمارى در انسان استفاده مى                            

 ن براى محيط زیست، جایز است؟آسيب و زیان وارده به حيوان و مخاطرات احتمالى آ

 آیا توليد و پيوند اندام و بافت حيوانى به انسان، جایز است؟. ۶

الزم به یادآورى   (آیا استفاده از سلولهاى بنيادین استخراج شده از جنين انسان قبل از النه گزینى در َرِحم براى مقاصد درمانى، جایز است؟                           .  ٧

 ).آورند  به دست مى(IVF)هاى بارورى  هاى خود را از جنينهاى دور ریخته شده در مؤسسه هاست آه مراآز تحقيقاتى معموًال نمون

آیا تغيير ژنتيكى جنين انسان به منظور اصالح نژاد و ایجاد اوصاف دلخواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، افزایش ضریب هوشى و                                    .  ٨

 غيره، جایز است؟

 ایز است؟حيوانات، ج) شبيه سازى(آیا آلونينگ . ٩

 تحت چه شرایطى جایز است؟ به عنوان نمونه، اگر از طریق مواّدى از پوست خوِد زن، باعث ایجاد جنينى در                        ٢٣)آلوناسيون(شبيه سازى   .  ١٠

 جایز است؟، آیا این عمل )مانند آارى آه بر روى حيوانات براى اولين مرتبه در انگلستان انجام شده(او شویم آه از هر جهت شبيه به خود او باشد 

توان براى جلوگيرى از والدت نوزاد بيمار، اقدام         آیا در صورت تشخيص مولكولى بيماریهاى ژنتيكى العالج در جنين، مانند تاالسمى، مى            .  ١١

 به سقط جنين آرد؟

شود، بدون آسب رضایت  ه مى هاى بيولوژیكى افراد، مانند نمونه خون، سلول و بافت، آه معموًال جهت آزمایش گرفت              توان از نمونه   آیا مى .  ١٢

 آنها براى مقاصد علمى یا درمانى بهره بردارى آرد؟

 ـ به طور آلى هر گونه پيشرفت علمى آه موجب ضرر و زيان به فرد و جامعه نگردد، فى حّد نفسه، جايز است و اصل بر اباحه است و مخاطرات                                   ١ج  

د، چون احتمال خطر و ضرر براى ديگران و تصرف در حقوق آنها از محيط است، حرام                   احتمالى اگر مورد اعتنا نزد علماى طبيعت و محيط زيست باش           

 . گردد باشد، آرى، ضررهاى جزئى آه مورد اعتنا نبوده، سبب حرمت نمى و غير جايز مى

 .باشد، چون باز ميوه و غذاى حالل است مثل ميوه و غذاهاى بدون تغيير ژنتيكى  ـ جايز و حالل مى٢ج 

باشد، و خوردن آن گياه، خوردن گياه است نه خوردن                 ندارد و حكم آن گياه، با گياه بدون انتقال مورد سؤال مساوى است و حالل مى                          ـ مانعى   ٣ج  

 .اجزاى حيوان حرام گوشت تا حرام باشد

عت براى استفاده مشروع انسان از  ـ براى پيشرفت علمى و دست يافتن به علل و اسباب بيماريها و مقاصد پژوهشى، مانعى ندارد و همه جهان طبي               ۴ج  

 و حرمت يا آراهت ايذاى حيوانات       ٢٤»ُهَو الّذى َخَلَق َلُكْم ما فى األرِض جميعا        «فرمايد همه جهان براى نفع بشر آفريده شده           آنها آفريده شده و قرآن مى     

 .شود مربوط به خود ايذاى فى حّد نفسه است آه ظلم به آنها محسوب مى

» ۴«حكمش بيان شد و مسئله آزار و آسيب حيوانات هم در جواب                »  ١«ها هم در جواب       حّد نفسه، جايز است و مسئله مخاطره        ـ خود عمل، فى       ۵ج  

 .بيان شد و معلوم گشت

 به بدن   الّطائفه در مبسوط در باره پيوند استخوانى از سگ          ـ جايز است و اين مسئله در فقه از دير زمانى قبل مطرح و جوازش مسّلم بوده و شيخ                     ۶ج  

گردد و نسبت به اصل جوازش آنقدر مسّلم بوده آه آن را مطرح نفرموده و راجع به پاك بودن آن                      انسان فرموده آه با ملحق شدن به بدن انسان پاك مى          

 .بعد از پيوند سخن گفته است

                                                           
23 - Cloning 

 .٢٩ ـ بقره، ٢٤



 27                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدري  پزشكاحكام 
 

هاى درمانى و معالجه امراض آه       فت علمى و استفاده   هاى دور ريخته شده براى مقاصد درمانى آافى نباشد، به خاطر پيشر             ـ اگر استفاده از نمونه     ٧ج  

در سؤال آمده و يك واجب الهى و انسانى و وجدانى و اخالقى است، مانعى ندارد و حرمت و نهى از نابود آردن نطفه در َرِحم آه منشأ انسان است، بر                                   

 براى استفاده درمانى است نداشته باشد، به حكم اهّميت مسئله           فرض آنكه شامل مثل مورد سؤال موضوعًا بشود و انصراف از اين گونه استخراجها آه               

باشد، ليكن ناگفته نماند آه استفاده مورد سؤال بايد با رضايت صاحب نطفه يعنى زوج و                            اثر خواهد بود و معصيت و گناه نمى             استفاده درمانى بى   

ت در حقوق و حدود و شئون ديگران است آه بدون رضايتشان حرام بوده               صاحب َرِحم يعنى زوجه باشد و استفاده مورد سؤال در جنين، تصّرف و دخال              

 .است

 .باشد، و اصل شرعى و عقلى در همه افعال و اعمال حّليت آنهاست، مگر خالف آن ثابت شود  ـ فى حّد نفسه، مانعى ندارد و جايز مى٨ج 

 . ـ جايز است و منعى ندارد٩ج 

آه ارتباط به زن و شوهر پيدا آند و يا تنها به زن، براى              )  همانندسازى(عينيت رساندن آن در توليد انسان        ـ عمل به هرگونه پيشرفت علمى و به          ١٠ج  

طور آّلى و عادى شدن و جنبه رسمى پيدا آردن، قطعًا با مذاق  اّما استفاده نمودن از آن، به ;  توان گفت حرام است    موارد ضرورت و شرايط خاص، نمى     

بعالوه آه به جهت مفاسد حقوقى و اجتماعى و اخالقى و تكوينى و غير آنها، از مفاسد عظيم و به جهت                          ;  د و حرام است   ساز شرع و فقه اسالمى نمى     

ترّتب فساد، دفع و جلوگيرى و منع و تعزير نمودن عاملين و ساعين در آن، بر همه انسانها مخصوصًا قدرتمندان قانونى و اجرايى و تبليغى، واجب و                                 

 .باشد مىفرض عقلى و شرعى 

 ـ سقط جنين مورد سؤال، قبل از چهار ماهگى به خاطر َحَرج و مشّقتى آه اين گونه جنينها براى پدر و مادر و خودش بلكه براى جامعه و نظام                                    ١١ج  

كل، بلكه ممنوع   شود، مش  گردد و مانعى ندارد، اّما حكم به جواز سقط آن بعد از گذشتن چهار ماه آه قتل نفس محسوب مى                            دارد، حرمتش مرتفع مى    

 .باشد و هيچ گونه َحَرج و مشّقتى رافع حرمت اين گونه سقط جنينها آه شرعًا قتل نفس است، نبوده و نيست است و حرام مى

و  ـ فى حّد نفسه، مانعى ندارد، چون بعد از آنكه براى آزمايش گرفته شده ديگر از جهت عقل و نقل و عقال به او ارتباط ندارد و امر زائد                                                     ١٢ج  

  ٢٠/١/٨٢ .شود و لذا هر گونه تصّرف و دخالت در آن، مانعى ندارد فضوالت بدن او محسوب مى

 

 جلوگيرى از باردارى
 .پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسایل جلوگيرى از باردارى، به طور آّلى جایز است )١۴٧مسئله (

رتى آه مانع از حّق استمتاع آامل شوهر باشد، رضایت شوهر الزم است              براى استفاده از وسایل جلوگيرى از باردارى، در صو           )١۴٨مسئله  (

 .تواند بدون جلب رضایت شوهر، به این آار مبادرت نماید و زن نمى

باشد و ازدواج سبب نفى این         تواند به دلخواه خود از حامله شدن جلوگيرى آند، چون از شئون سلطنت برخوردار مى                      زن مى )  ١۴٩مسئله  (

آرى، چون شوهر حّق استمتاع دارد، نباید جلوگيرى زن از حمل به نحوى باشد آه مانع از استمتاع شوهر گردد و یا                                 .   نخواهد بود   ها گونه سلطه 

معاشرت با شوهر را معاشرت به منكر و غير معروف قرار دهد، چون همان طور آه بر مرد واجب است آه با زن معاشرت به معروف نماید به                                    

شود و مالك وجوب، عرفًا و عقًال بر شوهر، معاشرت به               بر زن هم واجب است و خصوصيتى براى زوج دیده نمى             )لمعروفوعاشروُهنَّ با (حكم  

شود، به عبارت اخرى تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصّيت عرفيه، دليل بر وجوب معاشرت به                    معروف است و فرقى بين زن و شوهر دیده نمى           

 .باشد معروف بر زن هم مى

تواند حّتى در صورتى آه مانع از استمتاع شوهر باشد، تا زمانى آه  اگر باردارى خطر یا ضرر جانى در بر داشته باشد، زن مى      )١۵٠مسئله  (

 .آند آه ضرر، فورى باشد یا بعد از مّدتى عارض شود احتمال ضرر به حال خود باقى است، از باردارى جلوگيرى نماید، و فرقى نمى

شرطى، به این معنا آه زن در ضمن عقد ازدواج شرط آند آه تا مّدتى یا به طور دایم از باردارى جلوگيرى آند و                                  جلوگيرى    )١۵١مسئله  (

 .زوج هم این شرط را قبول آرده باشد، مشروع و بالمانع است
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ل، موجب ضرر دیگرى    البته اگر عز  .  جلوگيرى طبيعى، آه عبارت از عزل منى در موقع انزال است، مشروع و بالمانع است                    )١۵٢مسئله  (

 .به لحاظ جسمى و روحى براى زن و مرد باشد، جایز نخواهد بود

 هاى اجرایى آن در شرایط آنونى جامعه اسالمى چيست؟ عالى در مورد آنترل نرخ رشد جمعيت و نيز شيوه نظر حضرت )١۵٣س (

 .ج ـ فى حّد نفسه، مانعى ندارد

شوند و یكى از       ارد آه بيشتر در قسمت خارجى فوقانى بازو و در زیر پوست آاشته مى                      وجود د »  نورپالنت«آپسولهایى به نام        )١۵۴س  (

 آیا این عمل شرعًا جایز است؟. روشهاى جلوگيرى از باردارى است

 .آند، مشروط به داشتن چند فرزند است ليكن اگر به صورت دايم اثر مى; ج ـ اگر موّقت باشد، فى حّد نفسه، مانعى ندارد

آیا افراد با اّطالع از روشها و عوارض هر یك از آنها                   .  گيرى از حاملگى و آنترل نرخ رشد جمعيت، راههاى مختلف دارد                پيش  )١۵۵س  (

 توانند داوطلبانه انتخاب نمایند؟ مى

 .ج ـ افراد در انتخاب اعمالى آه جايز است و همراه با حرام نباشد، مختار و مسّلط بر خود هستند

روند، بين پزشكان اختالف نظر      كه اصوًال در استفاده از ابزار دروْن َرِحمى آه براى جلوگيرى از باردارى به آار مى               با توّجه به این     )١۵۶س  (

گزینى  هاى َرِحمى، از النه در لوله)  یا تخمك26 با اوول٢٥ترآيب اسپرم(آنند یا اینكه بعد از انعقاد نطفه  وجود دارد آه آیا از انعقاد نطفه ممانعت مى  

 :با این توضيح بفرمایيد. گردند نمایند و موجب دفع نطفه مى دار َرِحم جلوگيرى مىآن در ج

 ، استفاده از آنها چگونه است؟)دفع نطفه بعد از انعقاد(اگر انسان به آيفّيت دوم یقين داشته باشد . ١

 اگر انسان شّك بين دو آيفّيت فوق داشته باشد، استفاده از آنها چگونه است؟. ٢

فاده از اين وسايل، فى حّد نفسه، مانعى ندارد، چون ابزار دروْن َرِحمى، مانع از منشأيت نطفه است و مانند جايى است آه يك نوع بيمارى                                    ـ است  ١ج  

 .زن، مانع گردد و فرقش در اختيارى بودن مانع و اضطرارى بودن آن است، و آنچه محّرم است، از بين بردن نطفه منشأ انسان است

 .معلوم است، بعالوه آه شّك در حرمت، خود موضوع جواز و حّليت است» ١«از پاسخ  ـ حكم آن ٢ج 

مرسوم است آه زنان، براى جلوگيرى از باردارى ناخواسته و سقط جنينهایى آه خطر مرگ دارد، با رضایت شوهر، از مواد و                                 )١۵٧س  (

آنند   آه عمل آنان، نهایتًا ممانعت از برخورد و انعقاد نطفه است، استفاده مى       آالهك دیافراگم، ِآِرم، ژله و آمپول      ٢٧دى،.  یو.  وسایلى مانند قرص، آى   

مستدعى است حكم شرعى موارد مذآور را مرقوم              .  گيرند و روش عزل بهره مى       )  پوشش پالستيك (و مردان، با رضایت همسران، از آاندوم              

 .فرمایيد

جايز و مانند عزل است، نه سقط جنين و از بين بردن نطفه مستقّر در َرِحم آه منشأ                   ج ـ موارد مذآور آه با رضايت طرفين است، چون پيشگيرى است،              

 .پيدايش انسان است

آیا انجام دادن این عمل توسط پزشك زن،          .  گيرد دى، در حال حاضر لمس و نظر صورت مى          .  یو.  با توّجه به اینكه در گذاردن آى         )١۵٨س  (

 جایز است؟

ه به جهت معالجه و يا پيشگيرى به جهت َحَرج و مشّقت، ولو َحَرج و مشكل از ناحيه آثرت عائله باشد، مرتفع                            ج ـ حرمت لمس و نظر، در صورتى آ          

پس اگر با دستكش و حايل و يا با نگاه در مثل آينه، بدون خطر و                  .  تواند، بايد از نظر و لمس مستقيم خوددارى نمايد          ليكن پزشك تا حّدى آه مى      ;  است

 . به آن اآتفا شود و غير از آن، حرام استضرر انجام گيرد، بايد

آیا منظور از لمس، لمس مستقيم پوست با بدن بيمار است یا در صورتى آه دست پزشك با دستكش طّبى پوشيده شده باشد،  لمس                                     )١۵٩س  (

 شود؟ محسوب نمى

                                                           
25 - Sperm 
26 - Ovule 

27 -  Intra Uterine Contraceptive Device 
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 .ج ـ منظور، لمس مستقيم است و لمس با پوشش، لمس حرام نيست

 :يرى از باردارى در روشهاى زیر، فتوایتان را اعالم فرمایيدلطفًا در مورد جلوگ )١۶٠س (

براى زنهایى آه با داشتن پنج تا دوازده فرزند براى جلوگيرى از باردارى، تقاضاى تجویز قرصهاى ضدحاملگى یا گذاشتن وسيله درون                                .  ١

 نمایند، آیا خوردن قرص و قراردادن وسيله براى آنها، جایز است یا نه؟ َرِحم مى

توانند با بستن    استفاده آنند، آیا مى    ...  توانند از وسایل عادى ضّد حاملگى، مثل خوردن قرص و              زنهایى آه با داشتن پنج فرزند به باال نمى            .٢

 هاى َرِحم، از حاملگى جلوگيرى آنند؟ لوله

گردد، آیا   ى، سبب تشدید این بيماریها مى         زنهایى آه مبتال به بيماریهاى مختلف، مثل پارگى شكم، بيمارى آليه و قلب هستند آه حاملگ                             .  ٣

 هاى َرِحم، از حاملگى پيشگيرى آنند؟ توانند با بستن لوله مى

 آنند؟ و آیا رضایت     ٢٨»آورتاژ«توانند   زنهایى آه به ضعف اعصاب و بيماریهاى مختلف دچارند آه حاملگى موجب تشدید آنهاست، آیا مى                  .  ۴

 هر طریق، الزم است؟زن و شوهر براى جلوگيرى از باردارى به 

اى  ج ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه در موارد ذآر شده، با رضايت شوهر، قطعًا مانعى ندارد، ولى از لمس و نظر حرام، بايد اجتناب شود، مگر آنكه چاره                                 

باشد و شوهر به آن راضى        همچنان آه اگر مانع از استمتاع شوهر           ;  غير از آن نباشد، آه به جهت ضرورت و حاجت و سهولت در دين، جايز است                      

 .نباشد و اين امر موجب مشّقت و َحَرج براى زن باشد، جلب رضايتش الزم نيست

آیا شرعًا مسئولّيت دارند یا      .  آنند ریزند و یا از آاندوم استفاده مى         بعضى از مردان در موقع انزال، منى خود را درون َرِحم نمى                  )١۶١س  (

 خير؟

آرى، چون معاشرت به معروف و خير با          .  ، يعنى بيرون ريختن منى، بدون رضايت همسر حّره دايمى آراهت دارد              »عزل«ج ـ مسئولّيتى ندارند و تنها        

 .همسر بر مرد واجب است، اگر چنين عملى نزد مردم، ظلم و آار ناشايست حساب شود، حرام است

  متقاعد نشود و به هيچ وجه اجازه ندهد، چه باید آرد؟در صورتى آه براى جلوگيرى از باردارى اجازه شوهر الزم باشد و وى، )١۶٢س (

 .ج ـ راهى براى جواز بدون اجازه شوهر نيست، مگر در مواردى آه جلوگيرى به جهت َحَرج و مشّقت در حمل باشد

 طفه جلوگيرى آند؟تواند با اجازه شوهر از انعقاد ن دار شدن، موجب بروز خطرى براى مادر باشد، آیا زن مى در صورتى آه بچه )١۶٣س (

 .ج ـ مانعى ندارد

استفاده از وسایل ضد باردارى آه انسان بداند یا احتمال صحيح بدهد آه ضرر دارند، مثل قرصهاى ضد باردارى آه براى قلب و                                )١۶۴س  (

 عروق مضّر است، چگونه است؟

 .نمايند، حرام است، وگرنه ظاهرًا جايز است دن، تحّمل نمىج ـ اگر ضرر، معّتٌدبه باشد آه معموال زنان، آن ضرر را به جهت منفعت باردار نش

هرگاه زن بدون اجازه شوهر براى جلوگيرى از حمل، از قرص ضد باردارى استفاده آند، با توّجه به اینكه این آار موّقتى است و                                )١۶۵س  (

 شود، چه وجهى دارد؟ موجب عقيم شدن نيز نمى

 .ليكن براى حفظ صفاى زندگى، جلب رضايت مطلوب است; تواند استفاده آند ت، زن شرعًا مىج ـ چون مانع از حّق استمتاع شوهر نيس

متر از روى شكم          ، یعنى ایجاد برشهاى حدود یك تا نيم سانتى                      »الپاراسكوپى«، روش      )TL(هاى رحمى        در بستن لوله          )١۶۶س   (

 حكمى دارد؟انجام دادن این عمل، فى نفسه، چه . مورد استفاده قرار گيرد تواند مى

 .ج ـ با داشتن فرزند، فى حّد نفسه، مانعى ندارد، مگر اينكه با حّق استمتاع شوهر منافى باشد، آه در اين صورت، رضايت شوهر بايد جلب شود

یا این  هاى خود را ببندد؟ آ       تواند لوله  اگر پزشكان متخّصص به خانمى بگویند آه حامله شدن برایش خطر جانى دارد، آیا او مى                          )١۶٧س  (

 مورد، از مصادیق اضطرار است؟

 .رود، نه تنها جايز، بلكه به جهت حفظ نفس، واجب است ج ـ آرى، اگر بنا به گفته پزشكان محترم، احتمال خطر جانى مى
                                                           

28 -  Curettage 
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 َرِحم چگونه   هاى با توّجه به باز بودن ناحيه شكم، حكم بستن لوله           .  خانمى به عّلت بيمارى تحت عمل جّراحى باز قرار گرفته است               )١۶٨س  (

 است؟ 

 .هاى َرِحم، حكم عمل بدوى را دارد ج ـ با فرض اجازه قبلى يا اطمينان به اجازه بعدى، بستن لوله

 آیا براى آاشت نورپالنت، نظر همسر شرط است؟ )١۶٩س (

 .تولى جلب رضايت شوهر، مطلوب اس; حّد نفسه، اجازه شرط نيست ج ـ چون مانع از حّق استمتاع شوهر نيست، فى

با توّجه به انجام گرفتن تحقيقات علمى پزشكى معتبر، تحت شرایط خاّصى، حاملگى براى برخى از بانوان، با خطرهاى جسمى                                  )١٧٠س  (

 هاى َرِحمى هستند؟ در این گونه موارد، آیا مجاز به بستن لوله. آورد همراه است یا براى جنين مشكالتى به وجود مى

 .قطعى استج ـ جواز در اين گونه موارد، 

مناسب است، آیا در این      »  واِزآتومى«بيمار به عّلت بيمارى خاّصى تحت عمل جّراحى قرار گرفته و زمينه براى انجام دادن عمل                       )١٧١س  (

 آرد؟» واِزآتومى«توان بيمار را  مورد مى

 .ج ـ با رضايت قبلى يا اطمينان به اجازه بعدى، حكم عمل بدوى را دارد

 عقيم آردن
هاى َرِحم و عقيم آردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى آه ضرر جانى نداشته                     با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله          )١٧٢مسئله  (

 .شود باشد، جایز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى

 .ها و عقيم آردن در زن و مرد، یكى است حكم بستن لوله )١٧٣مسئله (

  اجازه داده شود، حّق تقّدم با آدام یكى است؟30 یا وازآتومى٢٩ومىدر صورتى آه عمل توبكت )١٧۴س (

تواند بدون اجازه شوهر آارى آند آه مانع از           آرى، زن نمى  .  ج ـ هر آس در انجام دادن امورى آه شرعًا جايز است، بر نْفس و جان خود مسّلط است                      

به هر حال، تقّدم و تأّخرى در مسئله شناخته نشده          .  هم سزاوار است اجازه بگيرد    هاى َرِحم    حّق استمتاع آامل شوهر باشد، همچنان آه براى بستن لوله         

 .است

الخلقه دارند، بویژه در مواردى آه زایمانهاى پيشين نيز این              در مورد بانوانى آه زمينه مساعد براى به دنيا آوردن فرزندان ناقص                )١٧۵س  (

 موضوع را ثابت آند، آیا قطع دایم حاملگى جایز است؟

ج ـ جايز است، مگر آنكه با حقوق شوهر، منافى باشد آه در اين صورت، رضايتش بايد جلب شود، و با امتناع به جهت َحَرج و مشّقت در ترك آن، جلب 

 .ه نشده استرود و در اسالم، حكم توأم با َحَرج و مشّقت قرار داد همچنان آه حرامهاى جنبى ديگر با ضرورت و َحَرج از بين مى; رضايتش الزم نيست

المشاعر  المشاعر جایز است؟ آیا رضایت ولّى قانونى افراد مختل           آیا عقيم آردن به صورت موقت یا دایم، بيماران روانى و مختل               )  ١٧۶س  (

 در جواز یا عدم جواز عقيم آردن آنان تأثير دارد؟

الخلقه با طرق مشروع        دن جايز است و بايد از فرزندان ناقص              ج ـ در صورتى آه از بيماران، احتمال پيدايش فرزندان بيمار داده شود، عقيم آر                            

 ١۶/١/٨١ .باشد جلوگيرى شود، چون هم براى خودشان زحمت است و هم براى ديگران، آرى، بدون رضايت ولّى او حرام مى

 آیا این آار جایز است  یا نه؟. شود شيمى درمانى بر روى بيماران مرد، موجب عقيمى دایم مى )١٧٧س (

باشد، ليكن عوارض اين گونه معالجه را بايد به           اگر معالجه آنان از جهت مقّررات پزشكى به همين نحو است، چون معالجه و طبابت است، جايز مى                  ج ـ 

آردن و با عدم رضايت او، در صورتى جايز است آه حفظ جان او موقوف به معالجه به نحو مزبور باشد، چون اطاعت از او و عمل                               ;  بيمار يادآور شد  

 .»الطاعة لمخلوق فى معصية الخالق«: به نهى او، طاعت از مخلوق است در معصيت خالق

                                                           
29 -  Tubectomy 
30 -  Vasectomy 
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سازى مردان و زنان بشود، در این صورت، تكليف              اگر پزشكى از طرف دولت براى آنترل نرخ رشد جمعيت، موّظف به عقيم                    )١٧٨س  (

 چيست؟

 .به هر حال، اجازه طرف و رضايت او الزم است. ه جواز چنين عملى مشكل استج ـ اگر صاحب فرزند شده باشند، مانعى ندارد، وگرنه، حكم ب

ها جهت آنترل مواليد و جلوگيرى از رشد بيش از حّد جمعّيت، عنوان حكم ثانویه                       آیا جواز شرعى براى واِزآتومى و بستن لوله            )١٧٩س  (

 را دارد و با از بين رفتن ضرورت، قابل لغو است؟) حكومتى(

 .ربوط به شرع و اصل اباحه اعمال استج ـ جواز م

گيرد و تقریبًا غير قابل برگشت است، اشكال          آه براى عقيم آردن مردان  و با رضایت خود آنها صورت مى              »  وازآتومى«آیا عمل     )١٨٠س  (

 دارد؟ و آیا رضایت همسر، شرط است؟

اّما از حيث زندگى مشترك، رعايتش       ;  دارد و رضايت همسر، شرعًا الزم نيست       ج ـ با داشتن چند فرزند و يا موّقت بودن اثر آن، فى حّد نفسه، مانعى ن                    

 .مطلوب است

آنند، ولو اینكه  موجب عقيم       هاى خود مبادرت مى    نظر حضرت عالى در مورد آسانى آه صاحب چند فرزند هستند و به بستن لوله                 )١٨١س  (

 شدن دایمى آنها شود، چيست؟

توان  يى، ولو به طور دايم گردد، اگر بعد از داشتن چند فرزند باشد و رضايت همسر هم در آن مراعات گردد، نمى                           ج ـ آارهايى آه سبب عقيمى و نازا         

 .مخصوصًا اگر براى رفع مشكلها و مشّقتها، به جهت ادامه فرزنددار شدن باشد; گفت حرام است و عمل، فى حّد نفسه، جايز است

 )باردارى(مّدت حمل 
اى از نظریات فقها هم استفاده         ست آه اآثر مّدت باردارى احتمال دارد تا یك سال هم طول بكشد، چنان آه از پاره                         اقوى آن ا     )١٨٢مسئله  (

 .شود مى

اگر جنين نارس، قبل از مّدت حّداقل آبستنى با وسایل امروزى به دنيا آید و مثال با آمك تابش اشّعه مخصوص سير طبيعى جنين                             )١٨٣مسئله  (

اش بكاهند و بعد از مّدت حّداآثر حمل، نوزاد به دنيا آید، بعد از اینكه معلوم شد آودك از                               با وسایلى از سرعت سير طبيعى        را سرعت دهند، یا       

 .شود پدر است، به پدر ملحق مى» اسپرم«

گى تغيير یابد، در      اگر به واسطه ضعف اشعه خورشيد و تغيير طبيعت زمين یا به دليل دیگر، حّداقل یا حّداآثر دوران حامل                                 )١٨۴مسئله  (

همچنين اگر در بعضى از مناطق به طور طبيعى حّداآثر یا حّداقل دوران حاملگى با مناطق ما                      .  شود صورت شك، نوزاد به پدر و مادر ملحق مى          

 .گيرد شود و با مناطق ما مورد مقایسه قرار نمى فرق داشته باشد، نوزاد به پدر و مادر ملحق مى

 زايمان
ر اتاق زایمان نباید در معرض دید غير شوهرش باشد و الزم است آه در اتاق زایمان، از رفت و آمد آسانى آه نگاه                                        زن د   )١٨۵مسئله  (

 .آردنشان حرام است، جلوگيرى شود

یا در آارهاى مربوط به زایمان، واجب است آه فقط زنان دخالت داشته باشند و دخالت مردان در این امور، چون مستلزم تماس                            )١٨۶مسئله  (

 .دیدن بدن زنان و جاهایى است آه حّتى بر محارم حرام است، جایز نيست

اگر مادر بميرد و بچه در شكم او زنده باشد، الزم است آه با شكافتن یكى از پهلوهاى مادر، و در صورتى آه بين پهلوى چپ و                                )١٨٧مسئله  (

 .ت چپ، بچه را از شكم مادر خارج نمایندراست در سالم بودن بچه فرقى نباشد، بنا بر احتياط واجب، پهلوى سم

األحوط غير   اقدام مرد براى وضع حمل همسر خود، اشكال دارد و على               در صورتى آه زنان قابله یا ماما حضور داشته باشند،             )١٨٨مسئله  (

 .ليكن با نبودن زنان قابله، قطعًا شوهر بر مردان دیگر مقّدم است; جایز است

 تواند دخالت آند؟  صورتى آه زنى نباشد تا به زائو در وضع حمل آمك آند، آیا مرد مىهنگام زایمان، در )١٨٩س (
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ج ـ در صورتى آه زنى نباشد، به جهت ضرورت و اضطرار در هنگام وضع حمل، ناچار مرد بايد دخالت نمايد، آه در اين صورت، لمس و نظر مورد                                     

پس اگر با دستكش و حايل و يا با نگاه در              .  ند، بايد از نظر و لمس مستقيم خوددارى نمايد           توا ليكن تا حّدى آه مى     ;  ضرورت و اضطرار، مانعى ندارد     

 .چيزهايى شبيه آينه، وضع حمل، بدون خطر و ضرر انجام بگيرد، بايد به آن اآتفا شود و غير از آن، حرام است

.  شوند تا درد آمترى را تحّمل آنند       ٣١ر دارند آه ِسزارَین   توانند به روش طبيعى زایمان آنند، اصرا        برخى از خانمهاى حامله آه مى       )١٩٠س  (

 آیا این آار جایز است؟

 .ج ـ فى حّد نفسه، مانعى ندارد

 جنين و سقط جنين
ترین راه ممكن،    توانند به آسان   اگر بچه در شكم مادر بميرد و وجودش به همان حال براى مادر، ضرر و َحَرج داشته باشد، مى                       )١٩١مسئله  (

تّكه نمایند، و اگر ماندنش براى مادر خطرناك باشد، چنين عملى از باب حفظ نْفس،               ز شكم مادر خارج آنند، اگرچه الزم باشد آه بچه را تّكه           بچه را ا  

 .واجب است

رو و  ليكن اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضييع آب            ;  اش را سقط آند     اگر زنى از زنا آبستن شود، جایز نيست بچه             )١٩٢مسئله  (

 .بلكه به جهت رفع َحَرج و مشكل تضييع آبرو، مخصوصًا با فرض توبه، جایز است; توان گفت حرام است حيثّيت سقط آند، نمى

گردد،  آند و باعث قتل مادر مى        اى دارد آه به مادر سرایت مى         اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اینكه بيمارى               )١٩٣مسئله  (

البته باید توّجه داشت    .  تواند جنين را حّتى بعد از دميده شدن روح، سقط نماید              آت مادر و به شرط انحصار طریق، مادر مى          براى جلوگيرى از هال   

آه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه باید به عنوان آخرین راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن                                      

 .گيرد مراه با معالجه او صورتدارو توسط مادر و ه

قبل (در صورتى آه بقاى جنين در َرِحم براى مادر، مشّقت و َحَرج غير قابل تحّمل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح                                )١٩۴مسئله  (

 .، جایز است و بعد از دميده شدن روح، جایز نيست)از چهار ماهگى

رج آردن جنين و مرگ او باشد، خارج نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جایز است و بعد از آن       اگر زندگى مادر، متوّقف بر خا       )١٩۵مسئله  (

تواند خود را معالجه نماید، ولو منجر         شود، مى  اى دارد آه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وى مى              آرى، اگر مادر، بيمارى    .  جایز نيست 

 .نين باشد و چه بعد از آنبه مرگ جنين گردد، چه قبل از دميده شدن روح در ج

گردد،  شود، سقط جنين آه باعث زنده ماندن مادر مى            اگر باقى گذاردن جنين در َرِحم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى                    )١٩۶مسئله  (

 .د از آن نيستو بع) چهارماهگى(ولو به خارج آردن جنين و مرگ او بينجامد، جایز است و در این صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح 

 .اگر جنين قبل از دميده شدن روح در آن سقط شود، بنا بر احتياط، نجس است )١٩٧مسئله (

 درصورتى آه روح در جنين دميده نشده باشد، آیا سقط آن جایز است؟ )١٩٨س (

توان با خوردن     و يا بسته شدن حيض هم نمى        يعنى با احتمال انعقاد نطفه    ;  بلكه حّتى در صورت شك هم جايز نيست        ;  ج ـ سقط جنين، مطلقًا حرام است       

اّما براى رفع .  بر آن داللت دارد٣٢»صحيحه رفاعة«ليكن منصوص است و ; اين حكم، هر چند بر خالف قواعد است.  دارو و يا غير آن، چنين آارى آرد       

توان گفت حرام است و قاعده        ، نمى )بل از چهارماهگى  ق(خطر از مادر، با توّجه به نظر آارشناسى و َحَرج غير قابل تحّمل، در فرض عدم ولوج روح                        

 ٣٠/٢/٧٨ .، رافع حرمت است»نفى َحَرج«

اند و دوباره با واسطه        دخترم حدود چهار سال پيش با شخصى ازدواج آرده و چند بار به عّلت عدم تفاهم، یكدیگر را ترك آرده                             )  ١٩٩س  (

آیا با فرض مذآور،    .  خواهد سقط آند   ه است و چون قصد جدا شدن از شوهرش را دارد، مى            حدود یك ماه و نيم است آه دخترم حامل         .  اند آشتى آرده 

 سقط جنين یك و نيم ماهه، جایز است یا نه؟

                                                           
31 - Cesarean 
 .١ من ابواب الحيض، ح٣٣، باب٢ ـ وسائل الشيعة، ج٣٢
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 ٢٩/١١/٧٧ .ج ـ سقط جنين حرام است و عدم توافق اخالقى و ناسازگارى، مجّوز سقط نيست

 ن آن چيست؟در صورتى آه روح در جنين دميده شده باشد، حكم سقط آرد )٢٠٠س (

اش ديه آامل است، مشكل، بلكه ممنوع        آند و ديه   آه قتل نْفس صدق مى    )  چهارماهگى(ج ـ حكم به جواز آشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح                

رى، در اين صورت، مادر      آ.  رسد ولو با ترديد امر بين ُمردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزّيت و ترجيحى به نظر نمى                               ;  است

 ٣/٢/٧۵ .تواند خود را معالجه نمايد، هرچند منجر به سقط جنين گردد مى

اند جهت جلوگيرى از بروز بيماریهاى ارثى و ژنتيك، روش             اخيرًا با پيشرفتهاى به عمل آمده در علم پزشكى، متخّصصان توانسته            )  ٢٠١س  (

د از لقاح و به وجود آمدن تخم، در همان مراحل اوليه رشد و قبل از جایگزین شدن در َرِحم، آن                         در این روش، یكى دو روز بع       .  جدیدى ابداع نمایند  

آنند و در صورتى آه بيمارى ژنتيك خاّصى داشته باشد، از باز گرداندن آن به َرِحم جلوگيرى                        را از َرِحم خارج آرده، در آزمایشگاه بررسى مى           

شوند و در صورت سالم بودن، آن را به َرِحم مادر منتقل               الخلقه مى  ن بيمارى ژنتيك و توّلد نوزادان ناقص       آنند و با این آار، مانع به وجود آمد           مى

 فتواى حضرت عالى در این باره چيست؟. آنند تا بقّيه مراحل رشد را به طور طبيعى در َرِحم طى نماید مى

به دليل تشخيص وجود بيمارى ژنتيك، آه باعث َحَرج و ناراحتى شديد            )  نجام گرفته آه بيرون آوردن آن با رضايت پدر و مادر ا         (ج ـ برنگرداندن آن تخم      

 ١٨/٧/٧٧ .توان گفت آه ممنوع و غير مجاز است، و حرمت آن به وسيله َحَرج، منتفى است و ظاهرًا جايز است روحى و فكرى براى آنهاست، نمى

شود، این   اّصى وجود دارد آه فقط در فرزندان ذآور و یا ُاناث ایجاد مى                    ها بيماریهاى ژنتيك خ      جا آه در بعضى خانواده       از آن )  ٢٠٢س  (

سازد آه جنسّيت جنين را نيز مشّخص آنند و در صورتى آه جنسّيت آن از نوعى باشد آه امكان بروز بيمارى ژنتيك در              روش، پزشكان را قادر مى    

 رت عالى در این زمينه چيست؟فتواى حض. آن باشد، از انتقال آن به َرِحم مادر، جلوگيرى نمایند

.ج ـ در مورد جواز آه در فرض قبل گفته شد، فرقى بين آّليت بيمارى براى همه فرزندان يا يك نوع خاّص آن، مثال فرزندان ذآور يا ُاناث، وجود ندارد                                 

١٨/٧/٧٧ 

اب جنس فرزند خود، تقاضاى انجام دادن          در برخى موارد، مشكل بروز بيماریهاى ژنتيك در بين نيست و افراد سالم، جهت انتخ                      )  ٢٠٣س  (

 حكم چنين آزمایشهایى چيست؟. آزمایشهاى ژنتيك را دارند

ج ـ نْفِس بيرون آوردن تخم از َرِحم زن، حرام نيست و وجهى براى حرمت آن وجود ندارد و اصل شرعى و عقلى در همه افعال، حّليت است، مگر                                             

آنچه حرام است، سقط جنين و از بين بردن نطفه منشأ پيدايش انسان و نيز مراحل بعدى                 .  »تعلم َاّنه حرام  آّل شيء لك حالل حّتى      «.  حرمت آن ثابت گردد   

منتفى و مرتفع    )  چون قتل نفس نيست     (آن است، آه آن هم تا قبل از چهار ماهگى و ولوج روح، حرمتش بهوسيله َحَرج و مشّقت غير قابل تحّمل                                    

بنابراين، اگر انجام دادن چنين آزمايشها و روشهايى و بيرون آوردن تخم و نطفه منشأ انسان از َرِحم       .  » من َحَرج  وما جعل عليكم فى الدین    «گردد آه    مى

افراد سالم، براى تشخيص بيمارى و پيشگيرى از به دنيا آمدن فرزند معلول و ناقص باشد ـ آه فكر و احتمال وجود چنين فرزندى براى پدر و مادر و                                    

 َحَرج آفرين است، چه رسد به پيدايش آن ـ ، قطعًا فى حّد نفسه، مانعى ندارد و برگردانده نشدن آن به دليل بيمارى، حكمش و                                             بلكه جامعه انسانى   

آه اگر  )  آه ظاهر سؤال نيز همان است      (آرى، اگر منظور از بيرون آوردن نطفه، تشخيص جنس فرزند است              .  شود جوازش از پاسخهاى قبل معلوم مى      

ا خواسِت آنها باشد، برنگردانند، قطعًا حرام و غير جايز است و در شرايط فعلى وجهى براى جوازش وجود ندارد و پزشكان محترم و                         جنس آن مخالف ب   

بد اى را پديد نياورند آه در عذابش تا ا         معّزز، بايد خود را از متابعت هواى نفس و اميال ديگران و از عذاب الهى دور نگه دارند و چنين سّنتهاى سّيئه                        

 ١٨/٧/٧٧.گرفتار باشند

جانب به مرض قند مبتالست و حدود پنجاه روز است آه باردار شده، بنا بر تشخيص پزشك قانونى باید                        با توّجه به اینكه همسر این        )٢٠۴س  (

.  فرض دوم براى او مقدور نيستاّما با توّجه به داشتن چهار فرزند،; سقط جنين آند، و بنا بر نظر پزشك دیگرى باید به مّدت هفت ماه استراحت آند             

 تكليف چيست؟
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ج ـ با فرض مشكل و َحَرجى بودن، استراحت براى همسر شما به مّدت هفت ماه، آه اين َحَرج در شرايط فعلى براى نوع افراد وجود دارد، بعالوه آه از                                

ام است، اّما با فرض َحَرج مذآور و نظر يك پزشك و قبل از                 نظر خانوادگى و تربيت فرزندان هم ممكن است َحَرجى باشد، هر چند سقط جنين مطلقًا حر                   

 .توان گفت حرام است و به حكم رفع َحَرج، جايز است نمى) چهارماهگى(ولوج روح 

رود، جایز است    آیا براى معالجه سرطان پيشرفته زن باردارى آه اگر معالجه نشود و تا پایان حاملگى صبر آنند، مادر از بين مى                          )٢٠۵س  (

 جنين را سقط نمود؟آه 

ج ـ اگر معالجه، متوّقف بر سقط جنين است و يا معالجات، باعث اختالالت در جنين و سبب مشّقت و َحَرج باشد و جنين هم قبل از ولوج روح و صاحب                                  

 حكم به جواز قتل نْفس براى حفظ اّما بعد از ولوج روح،; گردد حرآت شدن است، به جهت معالجه و يا براى نفى َحَرج، مانعى ندارد و حرمْت مرتفع مى           

 .تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به سقط جنين گردد ولى مادر مى; نْفس ديگر، مشكل، بلكه ممنوع است

اى فوت نمود، و اینك داراى روحّيات خاّصى         جانب، شوهر اولش شهيد شده و فرزند او از همسر اولش نيز در اثر حادثه                همسر این )  ٢٠۶س  (

لذا .  بينند با این وضعيت، قطعًا همسرم یا جنين او آسيب مى            .   و با پيش آمدن باردارى ناخواسته، دچار مشكالت روحى و افسردگى شده است                  است

 جهت حّل معضل و احيانًا سقط جنين آه حدودًا بيست و پنج روزه است، حكم شرعى چيست؟

به )  چهارماهگى(ردارى ناخواسته براى همسرتان، سقط اين جنين را تا قبل از ولوج روح                  ج ـ با توّجه به َحَرج و مشّقت روحى و درونى ناشى از با                 

ليكن براى رفع احتمال     ;  باشد توان گفت حرام است، بلكه َحَرج و مشّقت، رافع است و سقط جنين جايز مى                       دليل َحَرج و مشّقت غير قابل تحّمل، نمى           

 ١٠/۴/٧٧ .ب شودضرر در سقط براى مادر، بايد موافقت پزشك هم جل

 :گردد، با این توضيح بفرمایيد اگر پزشك تشخيص قطعى دهد آه ماندن جنين در َرِحم، موجب مرگ مادر مى )٢٠٧س (

 آیا از بين بردن جنين در َرِحم مادر جایز است تا مادر سالم بماند؟. ١

 بميرد؟توان مادر را به همان حال باقى گذارد تا جنين سالم بماند و مادر  آیا مى. ٢

 اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ مادر و جنين، هر دو باشد، تكليف چيست؟. ٣

گردد، براى جلوگيرى از     آند و باعث قتل مادر مى       ـ اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه مرضى دارد آه به مادر سرايت مى                    ٢ و   ١ج  

 .تواند جنين را حّتى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد ق، مادر مىهالآت مادر و به شرط انحصار طري

ولو به خارج آردن و (گردد  شود، سقط جنين آه باعث زنده ماندن مادر مى  ـ اگر باقى گذاردن جنين در َرِحم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى٣ج 

 .و بعد از آن نيست) چهار ماهگى(دميده شدن روح ، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از )مرگ جنين بينجامد

 آیا سقط جنين، در صورتى آه براى مادر ضرر داشته باشد، جایز است یا خير؟ آیا مباشرت در چنين آارى گناه دارد یا نه؟ )٢٠٨س (

ل باشد، مانند بيمارى سخت و يا فشار روحى زياد ج ـ سقط جنين قبل از ولوج روح، آه تحّملش براى مادر در حّد َحَرج و مشّقت فراوان و غير قابل تحمّ   

توان گفت حرام است و در اين فرض، با اجازه پدر و مادر،                     به دليل جهات اجتماعى يا ماّدى با فرض پيشگيرى و انعقاد نطفه به طور اّتفاقى، نمى                        

 .مباشر هم گناهى مرتكب نشده و با گذشت آنها از ديه، مباشر، بدهكار ديه نيست

خواهشمند است نظر خود را در مورد سقط جنين قبل از چهارماهگى، مشروط بر اینكه نظریه آميسيون پزشكى با احتمال بيش از                              )٢٠٩س  (

 .پنجاه درصد، معلوليت نوزاد باشد، بيان فرمایيد

، با فرض   )آه معموال هم چنين است     (شد  ج ـ در صورتى آه نظر پزشك براى پدر و مادر، ايجاد فشار و مشّقت و َحَرج روحى نمايد آه قابل تحّمل نبا                               

 .توان گفت حرام است، بلكه ظاهرًا جايز است َحَرج مذآور، سقط تا قبل از چهارماهگى نمى

 در این صورت، آیا سقط جنين جایز است یا نه؟. العمر به دنيا خواهد آمد بنا به گفته پزشك معالج، جنين به صورت طفل معلوِل مادام )٢١٠س (

مادر، اگر از گفته پزشك نسبت به آينده و سرنوشت فرزندشان نگران شدند و نگرانى در حّدى باشد آه باعث فشار روحى و غير قابل تحّمل                              ج ـ پدر و     

ولى بعد از چهارماهگى حرام و حكم آن مانند آشتن             ;  توان گفت حرام است     شود، از موارد ُعسر و َحَرج است، و سقط تا قبل از چهار ماهگى را نمى                    

 .سان معلول است آه به هيچ قيمت و به هيچ وجه، جايز نيستان
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آیا خارج آردن جنين از َرِحم مادر، زودتر از موعد مقّرر، و رشد آن تحت مراقبتهاى ویژه و یا در دستگاه مخصوص                                                        )٢١١س   (

 جایز است؟٣٣،)انكوباتور(

 .ج ـ آرى، جايز است و در شرع مقّدس اسالم از آن منعى نشده است

شود،  اند و در نتيجه، دو تن از برادرانم با اینكه نقص ظاهرى در آنان مشاهده نمى                     جانب، پسر عمو و دختر عمو بوده         والدین این   )٢١٢س  (

اش یك دختر هشت ساله سالم و جنينى است آه             ام و ثمره   من هم حدود ُنه سال است آه ازدواج آرده          .  ولى فلج مغزى و به شّدت عقب مانده هستند          

دیدگى شدید   چندى قبل به دستور پزشك معالج همسرم، به سونوگرافى مراجعه آردیم آه مشّخص شد جنين، دچار آسيب                         .  ت ماهه است   حدودًا هش 

بنا به تشخيص پزشك، حّتى      .  گویند  مى ٣٤»آنانِسفال«مغزى و به شّدت عقب افتاده است و حّتى َنْسج مغزى هم ندارد آه در اصطالح پزشكى به آن                         

حال با این فرض و با توجه به اینكه همسرم از نظر                .  شود  وقت طبيعى وضع حمل صورت بگيرد، طفل صد در صد فوت مى                آه در  در صورتى 

روانى به شّدت تحت فشار است و حّتى در صورت آگاهى از حقيقت، احتمال وارد آمدن ضربه شدید روحى و جسمى به ایشان وجود دارد، به                                           

توان  اش را به آّلى از دست داده است، آیا مى           آمادگى، احتمال خفگى جنين را با ایشان مطرح آرده، روحيه          صورتى آه از وقتى پزشك براى ایجاد        

 اى خارج نمود؟ فتواى حضرت عالى درباره وضع حمل پيش از موعد، چيست؟ جنينى را آه حدود هشت ماه دارد، به وسيله

آخر مّدت حمل در َرِحم نگه دارد و بيرون آوردن قبل از تمام شدن مّدت حمل، با دستگاهها و                    ج ـ با توّجه به اينكه بر مادر واجب نيست جنين حمل را تا                

ابزارهاى فعلى و عمل جّراحى، حرام نيست و آنچه ُمحّرم است، از بين بردن جنين است، بنابراين، اگر مادرى بخواهد جنين خود را در زمانى آه حمْل                                 

; توان گفت حرام و معصيت است يرون بياورد و در دستگاه و جايى خارج از َرِحم قرار دهد تا رشد آند، نمى          شش ماهه است، با وسايل و عمل جّراحى ب        

بلكه حسب اصول و قواعد، جايز است و در مفروض سؤال آه حمل داراى ناقصيهاى مغز و استخوانهاى جمجمه و نداشتن َنْسج مغزى است، خارج                                    

اش با اّطالع و علم به قضيه، داراى مشّقت و َحَرج غير                توان خبر چنين فرزندى را به او داد و نگهدارى             نمىنمودن آن طفل از َرِحم مادرى آه حّتى            

همچنان آه  (اّما اينكه جنين بعد از خارج آردن از َرِحم، ممكن است بميرد              .  قابل تحّمل است، ظاهرًا حرام نيست و حكم بيرون آوردن بقّيه جنينها را دارد              

بلكه با  ;  ، موجب صدق تسبيب در قتل و سبب حرمت و عدم جواز نيست             )عى و تمام شدن مّدت هم به دنيا بيايد، همين احتمال وجود دارد             اگر با وضع طبي   

فرض تساوى عمل جّراحى و زايمان طبيعى، شايد از اسباب بعيده هم محسوب نگردد، گرچه اسباب بعيده، غيرمؤّثر در قتل و حرمت آن است و از همه                              

رسد و الزم است قبل از عمل، احتمال َحَرجى بودن حمل،              انصراف ادّله استثناى قتل از اضطرار و َحَرج و تقّيه از مثل مورد، بعيد به نظر نمى                    گذشته،  

 ١٧/١٢/٧٧ .به نحوى به مادر تفهيم گردد

د و موجب احتمال خطر مرگ براى او          اگر جنين به جهاتى مانند نقص، معلوليت و غيره، سبب ایجاد مشكل تنّفسى براى مادر گرد                     )٢١٣س  (

شود و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اینكه سقط جنين، سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه                                        

 اى جایز است؟ شود و ممكن است زنده بماند، آیا چنين معالجه چون شش ماهه است، در دستگاه نگهدارى مى

ر مفروض سؤال، با توّجه به آنكه فرزند و جنين را بناست آه زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى                                ج ـ د  

اند،  اى آه پزشكان نظر داده     او نيست و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از َرِحم است، ظاهرًا چنين معالجه                         

شود و محكوم به مرگ       بلكه در خارج از َرِحم نگهدارى مى        ;  جايز است و مانعى ندارد، و بر مادر الزم نيست آه خود را فداى ماندن او در َرِحم نمايد                        

 .نشده است

باردارى، اقدام  اگر پزشك احتمال بدهد آه در صورت اّطالع والدین از وجود خطر براى مادر در صورت بقاى جنين در هر دوره                            )٢١۴س  (

 به سقط وى خواهند نمود، در این صورت وظيفه او چيست؟

 .ج ـ در صورت سؤال والدين، نبايد خالف واقع را بگويد و در ساير موارد، بر پزشك واجب نيست، هر چند مّطلع آردن آنها حرام نيست

                                                           
33 -  Incubator 

34 -  Anencephalic 
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دهد آه آنان، اقدام      دادن به والدین، احتمال زیاد مى       اگر پزشك متوّجه شود آه جنين، داراى نقص عضو است و در صورت اّطالع                  )٢١۵س  (

به سقط جنين نمایند و شاید هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآیند آه احتمال بهبود بسيار آمى دارد و در ضمن، اگر اّطالع ندهد، در                                              

  وظيفه پزشك چيست؟معرض شكایت والدین نسبت به اّطالع ندادن به آنان از وضعيت جنين قرار خواهد گرفت،

ج ـ وظيفه او اّطالع دادن است به جهت جلوگيرى از ضرر شكايت و به سبب اينكه محتمل است در مقام معالجه برآيند و به هر حال، اگر مرتكب سقط                                      

 .جنين غير جايز شدند، خودشان مسئول هستند

لذا در دو نوبت، مقابل اشعه عكسبردارى داخلى قرار گرفته               .  زن باردارى در حدود یك ماه و نيم مشّخص نبوده آه باردار است                     )٢١۶س  (

اند آه اشعه بر جنين اثر مستقيم گذاشته و داراى نقص عضو و سایر عوارض ناشى از                     لذا پزشكان و مسئوالن رادیولوژى، احتمال قوى داده        .  است

 با توّجه به مطالب فوق، آیا سقط جنين جایز است؟. این اشعه مضّر خواهد بود

بينى در پدر و مادر اثر گذاشته، يعنى آنها را هم به خاطر همين مسئله، در اضطراب قرارداده و هميشه نسبت به آينده جنين                            اگر اين احتمال و پيش     ج ـ 

شّقت حرمت اين   توانند اجازه سقط چنين جنينى را تا قبل از چهارماهگى جنين بدهند و َحَرج و م                  در َحَرج و مشّقت و ناراحتى روحى هستند، محاآم مى          

 .توان اجازه سقط داد و در حقيقت، اجازه دادنش، اجازه به قتل نْفس است اّما بعد از چهارماهگى به هيچ قيمت نمى; آند گونه امور را رفع مى

افتد، آه   اق مى اّتف)  چهارقلو(شود، گاهى اوقات حاملگيهاى چند قلو         با توّجه به روشهاى درمان نازایى آه در حال حاضر انجام مى               )٢١٧س  (

یكى از روشهایى آه امروزه در       .  روند در اآثر موارد، با زایمان زودرس در ماههاى پنجم و ششم همراه است و جنينها به ثمر نرسيده، از بين مى                         

رشد نمایند و حاملگى به ثمر      است، تا بقّيه جنينها بتوانند      )  پنجاه تا شصت روزه   (شود، آاهش تعداد این جنينها در ماههاى اول حاملگى           دنيا انجام مى  

 آیا این روش درمانى از نظر شرع مقّدس اسالم جایز است یا خير؟. برسد

 .ليكن رضايت پدر و مادر بايد جلب شود و آنها از ديه نيز بايد صرف نظر نمايند، تا معالج، بدهكار ديه نباشد; ج ـ ظاهرًا مانعى ندارد

الخلقه است آه پس از توّلد، مانند تّكه گوشتى هيچ گونه تحرك یا فعالّيتى                           ه آه جنين ناقص     با عكسبردارى از جنين، معلوم شد           )٢١٨س  (

 :با این توضيحات بفرمایيد. تواند داشته باشد و فاقد هر گونه درك و شعور انسانى خواهد بود نمى

 جایز است جنين را سقط نمود؟) قبل از ولوج روح یا بعد از آن(آیا در همان حال . ١

گر این طفل پس از توّلد بيمار شود، آیا جایز است آه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد، تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و                                    ا.  ٢

 رنج هم راحت شود؟

 .ولى بعد از چهارماهگى، جايز نيست; ـ تا قبل از چهارماهگى به جهت َحَرج و مشّقت براى مادر، ظاهرًا مانعى ندارد١ج 

 .ـ ظاهرًا مانعى ندارد٢ ج

 و ژنتيك و گواهى پزشك قانونى، جنينش مبتال به تاالسمى            ٣٥جانب به استناد آزمایشهاى انجام شده توسط مرآز پاتولوژى          همسر این )  ٢١٩س  (

 دیگرى نخواهد بود و      شده و توّلد آن، جز عذاب براى خانواده و ضرر و زیان براى جامعه و اضافه شدن به بيماران تاالسمى آشور، چيز                         ٣٦ماژور

 حكم شرعى این آار چيست؟. بنا به صالحدید پزشك معالج، بهتر است آه سقط جنين نماید

ليكن با توّجه به اينكه خوف اختالالت مادرزادى براى آودك وجود دارد آه موجب ُعسر و َحَرج براى پدر و مادر و                            ;  ج ـ هرچند سقط جنين حرام است       

توان گفت تا قبل از چهار ماهگى حرام است و در مفروض سؤال، جايز است، چون جنين طبق نظر پزشك در                                     نمى براى جامعه و خود طفل است،        

 ٢٧/۶/٧۶ .چهارده هفتگى است

در صورت وارد شدن ضرر معتنابه به آودك، آیا جایز            .  خانم بيمارى باردار است و براى درمان خود، نياز به شيمى درمانى دارد                 )٢٢٠س  (

توان آن را سقط آرد یا نه؟        الخلقه تشخيص داده شود، مى     درمانى شود یا نه؟ در صورت جواز، اگر آودك قبل از توّلد، ناقص               شيمى است آه مادر،  

 و آیا رضایت شوهر نيز شرط است؟

                                                           
35 - Pathology 
36 -  Major Thalassemia 
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آند، نه   از خود دفع مى    چون مادر، ضرر را      ;  تواند مانع معالجه باشد     ج ـ معالجه مادر، جايز است و خطرى آه ممكن است متوّجه فرزند شود، نمى                     

ليكن قبل از چهارماهگى، اگر احتمال نقص در او، سبب مشكل و َحَرج براى                  ;  و اّما سقط جنين، مطلقًا حرام است        ;  اينكه ضرر را متوّجه ديگرى نمايد      

آه )  چهارماهگى(اّما بعد از ولوج روح        گردد، و    ، به حكم َحَرج و مشّقت غيرقابل تحّمل، ظاهرًا حرمْت مرتفع مى               )آه طبعًا هم چنين است     (مادر گردد   

مگر آنكه اگر سقط صورت نگيرد، بين مردن مادر و فرزند، هر دو، و يا سقط جنين و زنده ; اش آامل است، سقط حرام است آند و ديه  صدق مى »  قتل«

تواند با رعايت مقّررات، براى      م دانسته، پزشك مى   ماندن مادر، ترديد باشد، آه اگر چنين امرى مسّلم و محرز شد و مقّررات پزشكى هم اين امر را الز                       

 .حفظ جان مادر، سقط را انجام دهد

در تعيين موارد اضطرار، در صورتى آه پزشكان متخّصص زنان و زایمان در مورد حاملگى به خانمى نسبت به خطرهاى جانى و                  )٢٢١س  (

 آند؟ جسمى و مشكالت احتمالى براى جنين اعالم خطر آنند، آیا آفایت مى

 .آند، چه برسد به اطمينان ج ـ اعالم خطر آنان، چون حّداقل موجب احتمال پيدايش چنين خطرهايى است، آفايت مى

آند، خارج نمایند و در َرِحم       تواند آن را در َرِحم بيمار خود پرورش دهد و سقط مى            توانند جنين را از شكم زنى آه نمى        پزشكان مى   )٢٢٢س  (

 :با این توضيح بفرمایيد. دهند تا در آنجا جنين به رشد خود ادامه دهد تا به طور طبيعى متوّلد شودسالم زن دیگرى قرار 

 ، آیا این آار جایز است؟)شود آه نطفه متعّلق به یك شوهر مى(اگر زن دوم نيز، همسر شوهر زن صاحب نطفه باشد . ١

  آیا این آار جایز است؟در صورتى آه زن دوم با شوهر زن اول، بيگانه و اجنبى باشد،. ٢

 اگر انجام دادن این آار قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح باشد، تفاوتى دارد؟. ٣

 . ـ در اين فرض، فى حّد نفسه، به شرط آنكه مستلزم گناه ديگرى نشود، اشكال ندارد١ج 

 .ه منعقد نشود، اشكال ندارد ـ اگر بعد از انعقاد نطفه زن و شوهر باشد آه نطفه مرد اجنبى با زن اجنبّي٢ج 

 .اشكال است  ـ در هر دو صورت، بى٣ج 

چنانچه جنين در حالى آه به صورت علقه  یا مضغه و یا بعد از دميده شدن روح در آن، به َرِحم زن دیگرى منتقل شود و در آن                                         )٢٢٣س  (

 ومى؟َرِحم، رشد و پرورش یابد و متوّلد شود، آیا نوزاد، فرزند زن اولى است یا د

و بچه در شكم اين زن      )  اى رحم استيجارى يا عاريه   (ج ـ اگر نطفه منعقد شده از زن و شوهر را از َرِحم زن خارج آرده، به َرِحم زن ديگرى منتقل آنند                        

 آه با رعايت شرايط     بزرگ شود و از او متوّلد شود، آن بچه به زن اول آه صاحب تخمك و منشأ پيدايش فرزند است، تعّلق دارد و زن دوم، در صورتى                             

رضاع، بچه را شير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود و در هر صورت، رعايت احتياط، مطلوب است و در صورتى آه نطفه را خارج آنند و در َرِحم                              

 .شود مصنوعى و شرايط آزمايشگاهى بزرگ آنند، در اين صورت نيز بچه به زن اول آه صاحب تخمك است، ملحق مى

توان فرزند متوّلد شده از زوجى دیگر را به فرزندى قبول نمود و اصل فرزنْدخواندگى نيز در شرع مقّدس اسالم،                         ز آن جا آه مى     ا)  ٢٢۴س  (

توان فرزنْدخواندگى را از دوران جنينى آغاز           شود آه آیا مى     پذیرفته شده است و سن، اهّميتى در فرزنْدخواندگى ندارد، لذا این سؤال مطرح مى                    

و تخمك همسرش را پس از انعقاد نطفه و تشكيل شدن جنين در همان روز                )  اسپرم(توان جنين حاصل از نطفه شوهر        عبارت دیگر، آیا مى   نمود؟ به   

توان جنين تشكيل شده را در َرِحم              اگر این مسئله جایز باشد، آیا مى            .  اول به فرزنْدخواندگى داد و زوج دیگرى او را به فرزندى قبول نمایند                        

 اش قرار داد آه پس از توّلد، او را بزرگ نماید؟ ندهمادْرخوا

ليكن پدر و مادرخوانده، ِصرفًا پدرخوانده و مادرخوانده هستند و در صورتى آه آن زن به فرزند شير دهد،                      ;  توان در َرِحم مادْرخوانده قرار داد       ج ـ مى  

 .اند، و انتقال چنين جنينى هم مانعى ندارد ه صاحب اسپرم و تخمك بودهباشد و پدر و مادر حقيقى، همان زوج و زوجه هستند آ فرزند رضاعى او مى

. دهند دهند و آن را رشد مى       در لوله آزمایش قرار مى     )  اوول(را با تخمك زن      )  اسپرم(پزشكان در شرایط آزمایشگاهى، منى مرد         )  ٢٢۵س  (

 :با این توضيح بفرمایيد

آند و باید تا طفل آامل و صاحب روح شدن از وى                    ت، یا اینكه حكم سقط جنين را پيدا مى             توان دور انداخ    آیا آن نطفه رشد یافته را مى         .  ١

 محافظت نمود؟
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 اگر دور انداختن آن جایز نباشد، آیا باید دیه سقط جنين پرداخت؟ و در صورتى آه باید پرداخت شود، به عهده آيست؟. ٢

 تفاوت دارد؟آیا دور انداختن آن قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج، . ٣

ليكن وجوب  مراقبت و حفظ نمودن آن تا رشد آامل محّقق شود، غير              ;   ـ جواز اتالف و دور انداختن آن، چون منشأ انسان است، ظاهرًا جايز نيست               ١ج  

 .معلوم و محّل اشكال است، هر چند احتياط در حفظ و مراقبت، مطلوب است

 .ه آن بر عهده آسى است آه در اتالف آن مباشرت داشته استشود و دي  ـ آرى، احكام ديه بر آن مترّتب مى٢ج 

 .همان تفاوتى آه اسقاط جنين با اسقاط نطفه در موارد ديگر دارد;  ـ آرى، تفاوت دارد٣ج 

 نسبتى باید با    اى را آه متعّلق به یك مرد و زن است، به َرِحم زن دیگرى انتقال دهند، آیا اشكال دارد؟ آن زن چه                       اگر نطفه لقاح یافته   )  ٢٢۶س  (

 مرد داشته باشد؟

ج ـ قرار دادن نطفه آميخته شده در َرِحم زن ديگر، يعنى نطفه مرد و همسرش آه قبًال مخلوط شده، بعد از حالت امتزاج، هيچ مانعى ندارد و به هر حال،    

 با صاحب َرِحم، پيدا آند، مگر آنكه بعد از به دنيا               فرزند متوّلد، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك نيز هست و معلوم نيست آه ارتباطى                    

 ١٨/٧/٧۵ .باشد، هر چند رعايت احتياط، مطلوب است آمدن به او شير دهد آه مادر رضاعى او مى

دگى در ميان باشد و مثال براى حفظ آبرو و حيثيت خانوا          ...  هاى دیگرى غير از اضطرار، ُعسر و َحَرج و         حكم سقط جنين آه انگيزه    )  ٢٢٧س  (

 باشد، چيست؟... و

 .ج ـ از بين رفتن آبرو و حيثيت خانوادگى، خود از موارد َحَرج است آه مجّوز سقط تا قبل از چهارماهگى است

 نگهدارى جنين در آزمایشگاه به منظور آموزش دانشجویان چگونه است؟) ٢٢٨س (

 .اى پيشرفت علم و عّزت اسالمى با رضايت اولياى او، جايز استليكن نگهدارى او تا مّدتى بر; ج ـ هر چند دفن جنين مسلمان، واجب است

اگر خانمى با مراجعه به پزشك اّدعا نماید آه در ضمن نكاح موّقت، دچار باردارى ناخواسته شده، در حالى آه اقدام وى به نكاح                                  )  ٢٢٩س  (

افيانش بوده است و اآنون افشاى این امر در اثر باردارى، حيثيت                  موّقت با اجازه ولّى و دور از انظار و بدون اّطالع سایر افراد خانواده و اطر                        

دار خواهد ساخت و فرزند نيز در آینده دچار مشكالت روحى و اجتماعى خواهد شد، آیا سقط جنين او با                         اش را به شّدت لّكه      اجتماعى او و خانواده   

 ست؟تقاضاى خودش براى پزشك جایز است؟ در صورت جواز تا چند ماهگى جایز ا

اّما ;  توان گفت حرام است، بلكه ظاهرًا جايز است          ج ـ با توّجه به اينكه مفروض سؤال از موارد َحَرج است، لذا سقط آن تا قبل از چهارماهگى را نمى                          

 .بعد از چهارماهگى، حرام و قتل نْفس است و هيچ َحَرج و مشّقتى، گرچه فوق العاده زياد هم باشد، سبب جواز نيست

ر بعد از انعقاد نطفه، زن و شوهر با توافق یكدیگر به پزشك مراجعه آنند و او آمپولى تجویز نماید و جنين در همان دو هفته اول                               اگ)  ٢٣٠س  (

دارند، آیا باید     )  آمپول براى سقط    (زن هم علم به این موضوع               سقط شود، آیا زن و شوهر گناهكار هستند؟ با توّجه به اینكه پزشك و آمپول                               

 بپردازد؟ دیه

باشد، حرام است، ولو روزهاى اول انعقاد هم باشد و شخصى آه ساقط                   اى آه در َرِحم مستقّر شده و منشأ پيدايش فرزند مى               ج ـ سقط جنين و نطفه       

است و به   آننده   و اّما پرداخت ديه، به عهده ساقط       ;  آند، پدر و مادر، همگى گناهكار هستند، چون ساقط نمودن، حرام و آمك به آن نيز حرام است                      مى

 .نظر نمايند شود آه وارث سقط شده باشند، مگر آنكه آنها صرف آسانى داده مى

 

 احكام جــّراحى
پزشك هم احتمال بهبود وى را منحصرًا         .  نماید بيمارى به ناراحتى روانى شدیدى دچار است و جهت معالجه به پزشك مراجعه مى                 )  ٢٣١س  (

دهد آه حيات مغزى بيمار از بين برود و براى هميشه، فلج شود و یا به حال                      ردن هم احتمال مى   داند و در صورت عمل آ       در عمل جّراحى او مى     

 تواند به عمل جّراحى دست بزند؟ تكليف چيست؟ آیا در این صورت، پزشك مى. درآید» ِاغما«
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ولى بيمار روانى، اگر مجنون     ;  ودن احتمال خطر است   ج ـ به طور آّلى، مالك در جواز و عدم جواز عمل، عرفيت معالجه و عقاليى بودن و قابل اعتنا نب                      

، )آه بنا بر تذّآر در باره آن است         (باشد، بايد با اجازه قّيم و ولّى امر شرعى او اقدام شود و به هر حال، به خود بيمار يا ولّى و قّيمش، ضرر معتنابه                                 

 .بايد گفته شود

جّراحى هستند، به عّلت ترس یا هر توجيه دیگرى حاضرند درد و رنج را تحّمل                      برخى از بيماران عاقل و بالغ آه نيازمند عمل               )  ٢٣٢س  (

داند آه در صورت عمل نكردن، بيمار به زودى خواهد ُمرد یا دچار عوارض                     نمایند، ولى تن به عمل ندهند، و این در حالى است آه پزشك مى                    

رغم مخالفت بيمار، بستگان وى چنين            را عمل جّراحى آند؟ اگر على          تواند با تصميم خود، او            با این فرض، آیا پزشك مى          .  سختى خواهد شد    

 اى را صادر آنند، تكليف پزشك چيست؟ اجازه

 .ليكن بر پزشك است آه راهنماييهاى الزم را بنمايد; است» سلطه افراد بر خودشان«ج ـ ظاهرًا جايز نيست و بر خالف اصل 

 :ها راه شكافتن یكى از شریانهاى وى باشد، بفرمایيداگر براى تشخيص حيات یا مرگ مصدومى، تن) ٢٣٣س (

 آیا انجام دادن این آار جایز است یا خير؟. ١

 آیا انجام دادن این عمل، در صورت ضرورت، مستلزم پرداخت دیه است یا خير؟. ٢

 اگر باید دیه پرداخت شود، به عهده آيست؟. ٣

مرگ احتمالى و تالش براى حفظ جان         يت مقّررات پزشكى، جايز است، چون پيشگيرى از        رعا ج ـ  شكافتن شريانهاى مصدوم براى تشخيص حيات، با           

 .ندارد شود، ديه هم چون از باب احسان و خيرخواهى انجام مى و عمل; بيمار است

، عمل بشود یا     پزشكى یقين دارد آه انجام گرفتن عمل جّراحى روى بيمار، تأثيرى در زنده ماندن او ندارد، به طورى آه بيمار                               )  ٢٣۴س  (

 آیا پزشك جایز است آه بنا به اصرار همراهان بيمار یا مسئوالن بيمارستان، اقدام به جّراحى نماید یا نه؟. نشود، پس از مّدت آوتاهى خواهد ُمرد

 .ج ـ اگر منع پزشكى ندارد و در مرگ او هم تأثير ندارد، مانعى ندارد

 ختنه و حجامت
ست، مگر آنكه طفل، به صورت ختنه شده متوّلد شود و مستحّب است آه ختنه، در روز هفتم والدت انجام                          ختنه پسران واجب ا    )  ٢٣۵مسئله  (

 .شود، گرچه قبل و بعد از آن نيز اشكالى ندارد

 .شود اگر ولّى آودك تا زمان بلوغ، وى را ختنه نكرد، ختنه بر خود پسر واجب مى) ٢٣۶مسئله (

 .روزه و سایر عبادتها نيست، ولى صّحت طواف، متوّقف بر ختنه بودن استختنه، شرط صّحت نماز و ) ٢٣٧مسئله (

 .در ختنه باید پوست روى سِر آلت تناسلى به طورى بریده و برداشته شود آه تمام سر آلت، آشكار گردد) ٢٣٨مسئله (

با فرض عدم تخّلف از مقّررات نظام          (یعنى پزشك، ضامن ضررهاى احتمالى        ;  عمل ختنه، همانند سایر عملهاى جّراحى است         )  ٢٣٩مسئله  (

 .نيست) پزشكى

آنند یا در    شان مى  بندند و ختنه   حّسى موضعى، دست و پاى آنها را مى           ها، به طور سرپایى و با بى         گاهى براى ختنه آردن بچه     )  ٢۴٠س  (

. وان در اتاق عمل و بدون اذّیت، آنها را ختنه نمود          ت هوشى، به راحتى مى    گيرند، در حالى آه با عمل بى       مواجهه با فریاد شدید آنها، دهانشان را مى       

 در این گونه موارد چه باید آرد؟

 .ج ـ تابع مقّررات پزشكى است و مقّررات هم بر حسب موّفقيت زيادتر و اذّيت آمتر بايد باشد

، مطابق با   )ایات موجود است  و سایر موضوعات پزشكى مشابه آه در رو         (انجام دادن تحقيق و پژوهش در مورد حجامت و َفصد               )  ٢۴١س  (

 المللى و بررسى آمارى نتایج حاصل از آن، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟ استانداردهاى علمى بين

 .ج ـ تحقيق در اين گونه مسائل، مانند تحقيق در بقّيه مسائل، مطلوب و موجب سربلندى علمى است

 تغيير جنسّيت
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. ٢;  تغيير جنسّيت فرد، مانند تبدیل آردن مرد به زن و به عكس                  .١:  شود دف انجام مى   عمل جّراحى در اعضاى تناسلى با دو ه             )٢۴٢س  (

 است؟ با این توضيح بفرمایيد آه آدام یك از آنها جایز. آشكار نمودن جنس واقعى

 . ـ جايز نيست١ج 

 . ـ جايز است٢ج 

 به مرد شود، حكم ازدواج و مهرّیه او چگونه است؟اگر زنى آه ازدواج آرده، پس از ازدواج، تغيير جنسّيت دهد و تبدیل ) ٢۴٣س (

ليكن با فرض تحّقق و تغيير جنسّيت، ازدواج از هنگام              ;  شود، حرام است    ج ـ تغيير جنسّيت واقعى بعد از ازدواج آه باعث ضرر و اذّيت ديگرى مى                     

 آه سبب استدامه َمهر را آه همان استدامه عقد است، از بين شود و زوج، بدهكار مهر، هر چند بعد از دخول نيست و اين خوِد زن است             تغيير، باطل مى  

برده، و مورد، مانند جايى است آه زنى سبب حرمت خود بر شوهرش به وسيله رضاع گردد و به هر حال، بطالن هر عقدى مستلزم برگشت به حال                                       

 .از زمان طالق استسابق و قبل از عقد است، و اين گونه موارد، غير از باب طالق و جدا شدن زن و مرد 

 اگر مرد تغيير جنسّيت دهد، حكم ازدواج آنها چگونه است؟. اند زن و مردى با هم ازدواج آرده) ٢۴۴س (

شود و در صورت آميزش قبل از تغيير، بايد مهرّيه             ج ـ اگر زنى با مردى ازدواج آند و مرد، تغيير جنسّيت دهد، ازدواجشان از هنگام تغيير، باطل مى                      

 .هد و در صورت عدم آميزش نيز بنا بر اقوى بايد مهريه را بپردازدزن را بد

 اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسّيت دهند، حكم ازدواج آنها چگونه است؟) ٢۴۵س (

مان نباشد، حكم آن    ج ـ اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسّيت دهند، به اين ترتيب آه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسّيت آن دو با هم در يك ز                                 

اّما اگر هر دو با هم تغيير جنسّيت دهند، احوط است آه مجددًا ازدواج آنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اينكه با اجازه طرفين،                               ;  مانند سابق است  

 .طالق بگيرد، هر چند آه بعيد نيست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد

 

 احكام پيوند و تشريح
 پيوند اعضا

 .پيوند اعضاى مسلمان به غيرمسلمان و بر عكس، صحيح است و اشكالى ندارد) ٢۴۶سئله م(

 .نگاه آردن به عضو جدا شده از بدن شخص نامحرم، چه با قصد لّذت و ریبه، و چه بدون آن، حرام است) ٢۴٧مسئله (

مّجانى یا در مقابل دریافت       (ولى اگر او اجازه دهد         ;   است هاى زایمانى، مانند جفت، متعّلق به زائو           مانده حّق استفاده از باقى     )  ٢۴٨مسئله  (

 .و یا چنانچه معمول است، از آنها اعراض نماید و صرف نظر آند، استفاده از آنها در جّراحى و پيوند، جایز است) عوض

 با هم مساوى هستند، چون        قطع اعضاى مرده غيرمسلمان براى پيوند، همانند قطع عضو مرده مسلمان است و در همه احكام                        )  ٢۴٩مسئله  (

شود، همچنان آه اگر     مرده انسان است و انسان، محترم است و عضو جدا شده از مرده، پس از پيوند به انسان، همه آثار عضو زنده بر او بار مى                               

 .عضو اصلى، جزو بدن استشود و اساسًا عضو پيوندى، همانند  عضو حيوانى را هم به انسان پيوند بزنند، همه آثار عضو انسان بر آن بار مى

 اگر عضوى از بدن انسان قطع شود، آیا نجس است یا پاك؟) ٢۵٠س (

; ، پاك است  )هر چند فقط به وسيله پوست     (ج ـ اگر عضوى از بدن انسان قطع شود و به صورت آويزان، مّتصل به بدن باشد، تا زمانى آه اّتصال دارد                           

 .اّما همين آه از بدن جدا شود، نجس است

تماس با  .  گاهى الزم است بافتهاى مرده مجاور عضو سالم، براى مراقبت از موضع عمل و جلوگيرى از عفونت، بریده و زایل شود                       )٢۵١س  (

 بافتهاى مذآور چه حكمى دارد؟

 به محض اينكه    مثل گوشت آه  ;  هاى بزرگ آه نجس است     هاى آوچك و ريز پوست باشد، نجس نيست، بر خالف قطعه             ج ـ اگر منظور از بافتها، قطعه       

و اگر داراى استخوان باشد، در صورت تماس         ;  آند و اگر با رطوبت ُمسرى، به چيزى برخورد آند، آن را نجس مى               ;  گردد از بدن جدا شود، نجس مى      

 ٩/٣/٧٧ .شود بدن با آن، غسل مّس مّيت، واجب مى
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جدا نشده، آیا مّس آن نياز به غسل دارد؟ در صورت انفصال             در حالى آه از بدن      .  شود در برخى از شكستگيها، استخوان آشكار مى         )٢۵٢س  (

 استخوان مذآور چطور؟

; ، پاك است  )هر چند فقط بهوسيله پوست    (ج ـ اگر عضوى از بدن انسان قطع شود و به صورت آويزان، مّتصل به بدن باشد، تا زمانى آه اّتصال دارد                             

ه داراى استخوان باشد، مّس آن موجب غسل است و استخوان تنها، بدون گوشت، مثل                        اّما اگر عضوى از بدن انسان جدا شده باشد، در صورتى آ                  

ولى اگر عضوى از بدن انسان مرده جدا شود، چه استخوان داشته باشد، چه                 ;  شود دندانى آه از بدن انسان زنده جدا شده، مّس آن، موجب غسل نمى               

 ٩/٣/٧٧ .نداشته باشد، مّس آن موجب غسل است

العين، عضوى را به خود پيوند بزند، آیا جایز است یا نه؟              نسان نيازمند یا غير نيازمند، از حيوان حالل گوشت یا حيوان نجس             اگر ا )  ٢۵٣س  (

 حكم طهارت و نجاست آن چيست؟

 .شود ج ـ جايز است و بعد از پيوند زدن، همان گونه آه گذشت، حكم بدن او را دارد و آثار طهارت بر آن بار مى

 عضو جدا شده از بدن انسان مرده یا زنده، در هنگام دفن، غسل نياز دارد یا نه؟آیا ) ٢۵۴س (

خواهد و بنا بر احتياط، بايد        ج ـ عضو جدا شده از بدن انسان مرده يا زنده، اگر استخوان نداشته باشد يا اينكه استخوان بدون گوشت باشد، غسل نمى                           

و چنانچه  ;  اراى استخوان سينه يا خود سينه و يا گوشت مشتمل بر قلب باشد، غسل و آفن و نماز دارد                      اّما اگر د  ;  اى پيچانده، دفن آنند    آن را درپارچه  

 .اى پيچانده، دفن آنند داراى استخوان غيرسينه باشد، بايد غسل داده شود و آن را در پارچه

 توان عضوى از بدن انسان را به حيوان پيوند زد؟ حكم آّلى آن چيست؟ آیا مى) ٢۵۵س (

 .توان گفت حرام است احترامى نباشد و ضرر قابل توّجهى در آار نباشد، نمى ـ اگر موجب بىج 

برد و پزشكان معالج      هاى بيمارى آه دچار مرگ مغزى نشده، ولى در آخرین لحظات عمر به سر مى                      آیا جایز است قلب یا آليه       )  ٢۵۶س  (

 ستفاده بيماران قلبى یا آليوى برداشته شود و مورد استفاده قرار بگيرد؟ماند، با اجازه ولّى او براى ا دانند آه دیگر زنده نمى مى

 .ج ـ جواز آن مشكل است، اگر نگوييم آه حرام است

شود یا   اگر جزئى از اجزاى مّيت به ظاهر بدن انسان پيوند زده شود، چنانچه حيات در آن دميده باشد، جزو بدن انسان محسوب مى                         )  ٢۵٧س  (

 نه؟ حيات، چون انسان در حمل آن مضطّر است، در حال نماز خواندن، احكام ضرورت بر آن جارى است یانه؟ و قبل از حلول 

 .شود، و اگر حيات حلول نكرده، چون حال ضرورت است، نماز خواندن با آن، جايز است ج ـ اگر حيات در آن حلول آرده، جزو بدن انسان محسوب مى

بدهيم، آه عمل پيوند اعضا، نتيجه بخش نخواهد بود، آیا مجازیم با خوش بينى و به عنوان آمك به                           اگر مطمئن باشيم و یا احتمال         )  ٢۵٨س  (

 بيمار، از بدن فرد زنده یا مرده دیگرى عضوى را جدا آنيم و به آن بيمار، پيوند بزنيم؟

 .ه جايز باشد، مانعى ندارداّما با احتمال دادن، اگر از نظر پزشكى و معالج; ج ـ با اطمينان به عدم فايده، جايز نيست

اگر احتمال بدهيم آه برداشتن یك یا چند عضو از شخصى آه زنده است، در آینده نزدیك یا دور، وى را دچار عوارض خفيف یا                                   )  ٢۵٩س  (

 بدون آگاهى دادن به      آند و از طرفى، نجات جان بيمار دیگر، وابسته به همين آار باشد و مورد دیگرى نيز در دسترس نباشد، آیا مجازیم                           شدید مى 

 شخص دارنده عضو، چنين آارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اّطالع بدهيم و با تمایل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج آنيم، چه حكمى دارد؟

احتمال خطر جانى، حرام است و      ولى با   ;  ج ـ بدون آگاهى او مسّلمًا جايز نيست و با آگاهى و اجازه او و متوّقف بودن جان بيمار بر اين آار، جايز است                         

 .با عارضه شديد براى خوِد شخص، حكم دادن به جواز چنين عملى مشكل است

اعضا، بتوان تخمدان یك زن را به بدن زن دیگرى پيوند زد، در                          اگر از نظر پزشكى این امكان فراهم گردد آه همانند سایر                    )  ٢۶٠س   (

با سّلولهاى   )  اسپرم(اینكه نطفه، حاصل لقاح سّلولهاى زایاى مرد                  گردد، با توّجه به         صورت، اگر زن دوم در اثر ازدواج صاحب فرزند                   آن

حال از   .  خصوصّيات فردى، پنجاه درصد متعّلق به زِن اول است                  زِن اول است، طبيعتًا از نظر وراثت و               )  تخمك(موجود در تخمدان        زایاى

آیا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اول برقرار است یا زن دوم یا                 است؟ شرعى، مسئله محارم شوهر و زن دوم و محارم فرزند چگونه           نظر

 هردو؟
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شود و همه آثار      ج ـ پيوند زدن تخمدان، همانند پيوند زدن اعضاى انسان يا حيوان به انسان ديگر است آه جزو اعضاى پيوند زده شده محسوب مى                               

يعنى اگر  ;  مله مسئله محارم و برادر و خواهر و ارث و غير آنها، مانند ديه و َارش وجود ندارد                     عضو او را دارد و در اين جهت، فرقى بين آثار، از ج               

به هر حال،   .  شود، چون آليه عمرو است نه زيد       اش به عمرو داده مى     مثال آليه زيد به عمرو پيوند زده شود و بعد شخصى آن آليه را از بين ببرد، ديه                 

 ٢٩/٧/٧٧ .به زِن اول، الزم استرعايت احتياط در امر ازدواج نسبت 

اگر در صورت امكان، سِر انسانى را به انسان دیگرى پيوند بزنند، آیا جایز است؟ در صورت جایز بودن، احكام صاحب سر بر او                          )  ٢۶١س  (

 شود یا احكام صاحب بدن، یا شخص جدیدى است؟ جارى مى

ليكن بر فرض تحّقق، بعيد نيست تابع روح شخصى انسانى باشد و دليل ; و محاالت استرسد و ظاهرًا جز ج ـ گرچه امكان چنين عملى مشكل به نظر مى         

 .ها و معلومات است و راهنماى او هم افكار و انديشه

 خريد و فروش و اهداى اعضا
ابر اخذ مبلغى، واگذار    تواند هر عضو خود را آه مایل باشد، براى پيوند به شخص یا مرآزى اهدا آند و یا در بر                      انسان زنده مى  )  ٢۶٢مسئله  (

 .نماید، به شرط آنكه از دست دادن این عضو، موجب مرگ خود او نشود و یا از نظر عقال مذموم و ناپسند و ممنوع نباشد

 .در حال حيات آه باعث جنایت بر خود نباشد، مانعى ندارد) مانند یك آليه(فروش و اعطاى بعضى از اعضاى بدن ) ٢۶٣مسئله (

  فروش عضوى از بدن انسان زنده براى پيوند به بيماران، چه حكمى دارد؟خرید و) ٢۶۴س (

ليكن نبايد در    ;  ج ـ دادن اعضاى زنده براى پيوند زدن به ديگرى و نجات دادن آنها از بيمارى، اگر موجب ضرر و زيان فاحش نباشد، مانعى ندارد                                      

آند، گيرنده عضو هم احسانى آند تا احسان در مقابل                 عضو، احسانى مى    جمهورى اسالمى به صورت خريد و فروش مطرح گردد، بلكه چون دهنده                 

 .احسان باشد، و يا به صورت ديگرى عمل شود آه موجب وهن نظام نباشد

 تواند اعضاى خود را بفروشد؟ و در این مسئله، بين حد یا قصاص، تفاوتى وجود دارد؟ آیا شخصى آه قرار است اعدام شود، مى) ٢۶۵س (

 .انع از قصاص و حد نباشد، با رعايت جهات ذآر شده در جوابهاى قبلى، مانعى نداردج ـ اگر م

 :بفرمایيد) مثل فروش آليه(در مورد فروش یا اهداى اعضاى بدن و جّراحى آنان و پيوند به دیگرى ) ٢۶۶س (

 آیا این آار جایز است؟ . ١

 جایز است؟ ) انند فروش قلب و چشمم(آیا این آار براى استفاده از این اعضا بعد از مرگ شخص . ٢

 .ليكن فروش نامطلوب است;  ـ اگر باعث ضررى به خودش نباشد و انسانى هم به آن عضو احتياج دارد، اهداى آن مانعى ندارد١ج 

 .دارداحترامى نبودن، و احتياج داشتن انسانى به آن، مانعى ن  ـ در صورت وصّيت نمودن خود مّيت و رضايت ورثه و هتك و بى٢ج 

اهدا یا فروش عضوى از اعضاى بدن، در صورتى آه بدانيم در طول عمر شخص معموال مؤّثر است و در صورتى آه خداى                                     )  ٢۶٧س  (

 شود، جایز است یا خير؟ بزرگ بخواهد و بر اثر سوانح، عمرش خاتمه پيدا نكند، اهداى آن عضو، موجب آوتاه شدن عمر مى

 .، بر آن متوّقف نباشد، احتياط در ترك چنين عملى استج ـ اگر حفظ نْفس از هالآت و مردن

اگر فردى به اعدام محكوم شود و محكوم بخواهد عضو یا اعضاى بدن خود را به اشخاص مضطر هدیه نماید و در قبال آن، تخفيفى                           )  ٢۶٨س  (

 نه؟ بخواهد، آیا این آار جایز است یا

 .ج ـ تابع قوانين جمهورى اسالمى است

 دن اعضاوصّيت به بخشي
مگر آنكه باعث هتك گردد     ;  تواند به فروش اعضاى بدنش وصّيت نماید       انسان براى موارد حفظ نفس و معالجه و تعّلم پزشكى مى          )  ٢۶٩مسئله  (

شود آه ارث باشد، بلكه در حكم دیه اوست آه صرف                 و در این جهت، فرقى بين بعض یا آّل اعضا نيست و پولش جزو ماَتَرك او محسوب نمى                         

 .شود و یا در هر آار جایزى آه خودش به آن وصّيت نموده باشد ر خيرّیه مىامو
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اگر آسى وصّيت آند آه پس از مرگ، مثال چشم او را جدا آنند و به دیگرى بدهند، عمل به وصّيت، از باب سلطه انسان بر                                     )  ٢٧٠مسئله  (

 .تخودش، ولو بعد از مرگ، واجب است و رضایت یا عدم رضایت ورثه، دخيل نيس

تواند به دليل سلطه بر خود، عضوى از بدن خود را براى بعد از مرگش با رعایت سایر شرایط بيع، به فروش                                    شخص مى )    ٢٧١مسئله  (

 .قرار دهند» تشریح«برساند و نيز با دریافت پول یا بدون آن، اجازه دهد تا بعد از مرگ، او را مورد 

 قطع عضوش اجازه مخصوص داده باشد، قطع عضو، جایز است و قطع آن عضو، دیه                        اگر مّيت، در زمان حيات خود براى         )  ٢٧٢مسئله  (

 .ندارد

باشد،  اگر شخصى وصّيت آند آه بعد از وفاتش اعضایش را به دیگران اهدا نمایند، اّما ولّى او پس از مرگش از این آار ناراضى                             )  ٢٧٣س  (

 آیا مجازیم این آار را بدون اجازه ولّى انجام دهيم؟

چه رسد به مورد سؤال آه واليت       ;  يز است و وصّيت شخص بر واليت اوليا، حّتى در مثل غسل و آفن و دفن آه واليتشان ثابت است، مقّدم است                        ج ـ جا  

 .آنان محرز نيست

تواند در زمان حيات خود با امضاى آارتى رضایت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ                         آیا انسان مى  )  ٢٧۴س  (

 زى، جهت پيوند به انسانهاى مسلمان نيازمند اعالم نماید؟مغ

 .هر چند اجازه گرفتن احوط است; چون وصّيت به امرى است آه جايز است و ظاهرًا با فرض وصّيت، نيازى به اجازه ورثه نباشد; تواند ج ـ آرى، مى

ني من فشل فى أحد أعضائه الّرئيسه مّما یوجب للوفاة؟ و ما حكم هل تجوز الوصية بالتبّرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة لمریض مسلم یعا          )  ٢٧۵س  (

 ذلك اذا آان المریض غير مسلم؟

ج ـ االيصاء باعضاء الجسم للمريض المسلم جائز، بل مرغوٌب فيه و مندوٌب اليه من الشارع، لكونه مشموال ألدّلة الخيرات و االحسان بل اذا آانت                                           

 و ترويج االسالم و جلب محّبته للمسلمين و لغيرها من الجهات المرغوبة فيها، فالظاهر تأّآد استحبابه و زيادة ثوابه اذا                      االيصاء لغير المسلم سببًا لهدايته    

 .لم يكن معاندًا لالسالم والمسلمين آعاّمة الناس

متوّقفًة عليه؟ و اذا آان الحكم عدم          هل یجوز قطع جزء من بدن الميت المسلم، اذا أوصى بذلك اللحاقه ببدن الحّى، اذا آانت حياُته                           )  ٢٧۶س  (

 الجواز فهل تجب الدیه على القاطع؟

 .ج ـ جائز، بل واجب فيما اذا آانت حفظ النفس متوّقفًة عليه

 تشريح
 چون حرمتى آه در حال حيات، براى هر انسانى        ;  جنایت بر مرده انسان به تّكه تّكه آردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است               )  ٢٧٧مسئله  (

اى آه   و اّما تشریح و آالبد شكافى     ;  احترامى به مّيت است آه حرام است       رود و جنایت به قطعه قطعه نمودن، بى        هست، بعد از مرگ هم از بين نمى       

رچه جایز  احترامى نداشته باشد و براى غرض عقالیى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حّد نفسه، گ                         جنبه بى 

پس اگر تشریح همراه با وصّيت       .  است و دليلى بر حرمت ندارد، اّما رضایت اولياى مّيت و رعایت وصّيت مّيت، واجب و تخّلف از آن حرام است                          

 .مّيت باشد و یا ورثه به عنوان آار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد

راى پيوند زدن آه احسان و معروف و بّر و خير است، جایز است، مگر در                  قطع آردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم ب         )  ٢٧٨مسئله  (

 .صورتى آه خود مّيت، وصّيت به انجام ندادن آن نموده باشد و یا اولياى مّيت، راضى نباشند

وند آن، جایز   اگر حفظ جان انسانى آه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى مّيتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پي                           )  ٢٧٩مسئله  (

 ليكن اگر مّيت، به هنگام حيات         ;»َو َمْن َلُه الُغْنُم َفَعَلْيِه اْلُغْرمُ      «:  است و بعيد نيست آه دیه داشته باشد و دیه بر عهده بيمارى است آه ذى نفع است                        

ع آننده، بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط               توانند اجازه بدهند و دیه از قط             همچنين اولياى مّيت بعد از مرگش مى            .  اجازه داده، ظاهرًا دیه ندارد        

 .شود نمى

 :الهویه آه اعضاى قابل پيوندى دارد، در دسترس باشد، بفرمایيد اگر جسدى مجهول) ٢٨٠س (
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 توان این اعضا را به بيمارى آه محتاج است، پيوند زد؟ آیا مى. ١

است، اگر بعدًا ولّى متوّفا پيدا شود و از این آار ناراضى باشد، چه               در فرض مسئله فوق آه نجات جان بيمار مسلمان، وابسته به پيوند عضو                 .٢

 باید آرد؟

 .برد و مشمول ادّله احسان و بّر و نيكى است  ـ مانعى ندارد، چون آار خير است و ثوابش را مّيت مى١ج 

 . ـ عذر خواهى بايد نمود، هر چند عدم رضايتش سبب عذاب و عصيان نخواهد بود٢ج 

 انسانى وصّيت نكند، اّما اولياى مّيت رضایت بدهند آه عضوى از بدن مّيت را به شخص نيازمند یا غير نيازمند پيوند بزنند، آیا                           اگر)  ٢٨١س  (

 توانند چنين آارى را بكنند؟ اگر بفروشند، حكمش چيست؟ مى

هاى ماّدى و يا امثال آن برد، و تنها بايد براى              استفاده توان با اعضاى مّيت آسب شخصيت آرد و يا از راه خريد و فروش،               ليكن نمى ;  ندارد ج ـ مانعى  

شود، مانعى   آرى، گرفتن پول براى صرف در آمك به افراد و يا آار خير ديگرى، با فرض توان مالى آسى آه به بدنش پيوند زده مى                           .  رضاى خدا باشد  

 .ندارد و جايز است

و بعضًا بيش از چهار ماه از       (آیند   هایى آه ُمرده به دنيا مى       از سر نوزادان و بچه     ایم در انجام دادن یك طرح تحقيقاتى، مجبور شده        )  ٢٨٢س  (

اّما با این مشكل    ;  ، نمونه بردارى آنيم و براى این آار، اجبارًا وسط سر آنها را باید به اندازه یك تا دو سانتى متر بشكافيم                          )گذرد عمر جنين آنها مى   

شویم  ضمنًا یادآور مى  .  لذا خواهشمندیم نظر صریح خود را در این مورد بيان بفرمایيد           .  ح جسد، حرام است   شود تشری  ایم آه گفته مى    رو شده  رو به 

بردارى، ضرورى و واجب است و اغلب در این صورت، ممكن است به ميكروب مورد نظر، دسترس پيدا آنيم و بتوانيم تا حدودى                                آه این نمونه  

 آیا دست زدن به بدن این نوزادان، غسل مّس مّيت دارد؟.  و پس از آن بگيریمجلوى مرگ و مير نوزادان را قبل از توّلد

احترامى نيست، مانعى ندارد     ج ـ تشريح در مفروض سؤال و در اين گونه موارد آه ضرورت پيشگيرى و پيشرفت علم پزشكى متوّقف بر آن است و بى                        

آرى، مّس با مثل    .  و گذشته، واجب است و در اين جهت، با ديگر مّيتها تفاوتى ندارد               و غسل مّس مّيت نسبت به جنينى آه چهار ماه از ا              ;  و جايز است  

 .شود دستكش آه بدن مستقيمًا تماس نداشته باشد، موجب غسل مّس مّيت نمى

به مند، در زمان حيات خود           نوعان و هموطنان، طرحى در حال اجراست آه طى آن، افراد عالقه                     هم اآنون براى آمك به هم         )  ٢٨٣س  (

آیند، تا در صورت بروز حادثه یا مرگ طبيعى، بيمارستانها مجاز باشند براى                  در مى ...  چشم، قلب، آليه و    :  عضوّیت انجمن اهداى عضو از قبيل      

عالى در این خصوص      نظر حضرت .  افراد نيازمند، این اعضا را از شخص متوّفا به شخص نيازمند پيوند بزنند و او را به زندگى اميدوار آنند                              

 چيست؟

 .طور آه در حال حيات بر خودش مسّلط است، بعد از مرگش هم مسّلط است ج ـ مانعى ندارد و جايز است و شخص، همان

 اگر شخصى از پيوند اعضاى خود به دیگران ناراضى باشد، اّما پس از وفاتش ولّى وى مایل به این آار باشد، آیا جایز است؟) ٢٨۴س (

 .ن آار را انجام داد، مگر با توّقف حفظ نفس محترم بدين عملتوان اي ج ـ جايز نيست و نمى

توان با اجازه ولّى او      اش نظر مخالف یا موافقى در مورد پيوند اعضایش نداشته، آیا پس از مرگش مى                 اگر شخص در طول زندگى    )  ٢٨۵س  (

 چنين آارى را انجام داد؟

 .ج ـ اگر سبب هتك نگردد، مانعى ندارد

آنند و   اى و یا آسانى آه عّلت مرگشان مشكوك است، به پزشك قانونى مراجعه مى                  ى تشخيص مرگهاى ناگهانى و سكته      اخيرًا برا )  ٢٨۶س  (

 نظر حضرت عالى در خصوص عمل آالبد شكافى مرقوم چيست؟. آنند گاهى براى تشخيص آيفّيت فوت، ُمرده را آالبد شكافى مى

 .توان گفت حرام است كافى وجود نداشته باشد، با رضايت ولّى مّيت، نمىج ـ براى رفع تخاصم و نزاع، اگر راهى جز آالبد ش

احترامى به آنها محسوب       آیا بين مسلمانان و غير مسلمانان، در عدم جواز جنایت بر جسد آنها به تّكه تّكه نمودن بدنشان آه بى                                 )  ٢٨٧س  (

 شود، تفاوتى وجود دارد؟ مى



 45                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدري  پزشكاحكام 
 

احترامى و   در زمان حياتشان خون و جانشان محترم است و هدر نيست، بعد از مرگشان هم محترم است و بى                  ج ـ تفاوتى وجود ندارد و همه انسانها آه          

 .جنايت به آنها حرام است

 مرگ مغزى
تعدادى از بيماران، به دليل ضایعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فّعاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در                                )  ٢٨٨س  (

اند و فاقد تنّفس و پاسخ به  ضمنًا فّعاليتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده    .  دهند اند و به تحریكات داخلى و خارجى پاسخ نمى         غماى آامل حالت ا 

 ضربان  در این گونه موارد، احتمال بازگشت فّعاليتهاى مورد اشاره، مطلقًا وجود ندارد و بيمار، داراى                    .  تحریكات متفاوت نورى و فيزیكى هستند       

این .  خودآار قلب است آه ادامه این ضربان، موّقتى و تنها به آمك دستگاه تنّفس مصنوعى به مّدت چند ساعت و حّداآثر چند روز، مقدور است                                     

رگ از طرفى، نجات جان عّده دیگرى از بيماران به استفاده از اعضاى مبتالیان به م               .  شود ناميده مى »  مرگ مغزى «وضعّيت در اصطالح پزشكى     

یابند، مستدعى   گاه حيات خود را باز نمى      با عنایت به اینكه این اشخاص فاقد تنّفس، شعور، احساس و حرآت ارادى هستند و هيچ               .  مغزى منوط است  

 توان از اعضاى مبتالیان به مرگ مغزى براى نجات بيماران دیگر استفاده آرد؟ است بفرمایيد آه آیا در صورت احراز شرایط فوق، مى

، يعنى حرآت قلب    )اى از دانشمندان مشكل است     هر چند احرازش به نظر عّده     (اگر مرگ مغزى انسان به نحوى آه در سؤال ذآر شده، محرز گردد                ج ـ   

ّجه به  او مانند حرآت حيوان بعد از ذبح و سر بريدن يا حرآت جنين ُمرده بعد از خروج از َرِحم باشد، قطع اعضاى او براى پيوند، فى حّد نفسه، با تو                                    

و با متوّقف بودن نجات جان ديگرى بر آن و انحصار            ;  مسئله اجازه اوليا و وصّيت، جايز است، چون نه براى او ضررى دارد و نه خالف احترام است                    

 .طريق، بر پزشك معالج از باب وجوب معالجه، الزم و واجب است

راى جواز قطع عضو بيماران مبتال به مرگ مغزى آافى است، یا               آیا ِصرف ضرورت نجات جان انسان نيازمند به پيوند عضو، ب             )  ٢٨٩س  (

 است؟ اجازه قبلى و وصّيت صاحب عضو الزم

ج ـ با ضرورت نجات، اجازه اوليا به جهت وجوبى آه به پزشك تعّلق گرفته، الزم است و با امتناع، بايد او را هدايت نمود و اگر محتاج به الزام باشد،                                     

گردد، مانند سقوط حّق آنها با امتناع در          و با عدم دسترس به قانون، حّق اجازه ساقط مى           ;  ختيارات افراد، نياز به قانون دارد      الزام و دخالت در حدود ا      

و اّما با عدم ضرورت، عالوه بر اجازه، وصّيت            ;  گردد بلكه ظاهرًا به محض امتناع آنها از اجازه، حّقشان ساقط مى             ;  بقّيه امور مربوط به تجهيز مّيت      

گردد، چون اجازه آنها بنا بر اينكه ضرورت ندارد،             األحوط، الزم است و خوددارى ورثه از اجازه هم سبب سقوط حّق آنها نمى                   د موّصى هم، على    خو

 .غير واجب است

در .  شخصى در اثر آسيب مغزى درك، شعور، شنوایى، بينایى و حّس خود را از دست داده و فقط داراى ضربان خودآار قلب است                        )  ٢٩٠س  (

 :این صورت بفرمایيد

 چنين شخصى از نظر احكام اسالم زنده است یا خير؟. ١

 اگر آسى او را در این شرایط بُكشد، آیا باید دیه آامل بپردازد؟. ٢

توان اقدام   اگر برداشتن عضوى از اعضاى وى در حال و شرایطى آه جایز است، به پس از مرگ وى منوط باشد، در چنين وضعى آیا مى                            .  ٣

 به عضو بردارى از او نمود؟

 هاى بسيار سنگين، چنين بيمارانى را بتوان براى مّدتى زنده نگاه داشت، آیا انجام دادن این آار واجب است؟ در صورتى آه با صرف هزینه. ۴

ست یا خير؟ در      در صورت واجب بودن، تا چه مقدار از اموال وى را باید صرف این آار نمود؟ و آیا اجازه وارث این شخص شرط ا                                       .  ۵

 صورت داشتن وارث صغار چه باید آرد؟

 اى آافى نباشد، چه باید آرد؟ در صورتى آه اموال این بيمار براى چنين هزینه. ۶

 توان این بيمار را به همان حال باقى نهاد تا قلب او هم از آار بيفتد؟ آیا مى. ٧

شود و اميد بازگشت، قطع شده و          اى است آه سقط مى      ز ذبح و يا حرآت جنين ُمرده        ج ـ اگر حرآت قلب او و زنده بودنش، مانند حرآت حيوان بعد ا                  

، در تمام احكام ذآر شده در سؤال، در حكم مّيت است و حفظ حرآت قلب هم )شود تشخيص آن مشكل است هر چند گفته مى  (چنين مرگ مغزى مسّلم شد      
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يابد و از نظر پزشكى        آرى، با علم به اينكه بهبود نمى         .   به حيات و زنده بودن است         واجب نيست و اموال او هم متعّلق به ورثه است، وگرنه محكوم                 

 .اش عرفًا تبذير است فايده است، معالجه او بر آسى واجب نيست، اگر نگوييم صرف مال در معالجه معالجه بى

همسر، بيمار را از دستگاه جدا آرد تا مرگ            توان بنا به رضایت       اگر پزشك تشخيص دهد آه بيمارى از دنيا خواهد رفت، آیا مى                )  ٢٩١س  (

 سریع و راحت براى بيمار پيش آید؟

توان  ليكن نمى ;  ج ـ چون معالجه اين گونه بيماران آه اميد بهبود آنها نيست، بر پزشك واجب نيست، بنابراين، خوددارى از ادامه مداوا، جايز است                                 

 . يا در اختيارش قرار داددارويى را آه باعث تسريع در مرگ اوست، به او خورانيد

 مّس مّيت و اعضاى جدا شده
 انسانى آه از دنيا رفته آیا بدنش پاك است یا نجس؟) ٢٩٢س (

 .ولى بدن شهيد، قبل از غسل هم پاك است; ج ـ بدن انسانى آه فوت آرده، تا قبل از غسل دادن، نجس و بعد از غسل مّيت، پاك است

اى آه غسل     تم، ناچار به مطالعه علمى استخوانهاى مردگان هستم و باید هميشه استخوانهاى مرده                  بنده چون دانشجوى پزشكى هس      )  ٢٩٣س  (

 اآنون وظيفه بنده چيست؟. توانم دائمًا غسل آنم اند و فقط ضّد عفونى شده، مس نمایم و نمى نداده

بعالوه، اگر مس با دستكش و      ;   مّيت، خالى از قّوت نيست      ج ـ در مّس استخوان جدا شده از مّيت آه يك سال از آن گذشته باشد، عدم وجوب غسل مسّ                       

 .شود و غسل مس، مخصوص تماس مستقيم و بدون حايل است حايل باشد، سبب غسل نمى

در هنگام تشریح یا پيوند، بعضًا دستمان با عضو جدا شده از بدن انسان مرده و گاهى با عضو جدا شده از بدن انسان زنده تماس پيدا                            )  ٢٩۴س  (

 در چه صورتى باید غسل مّس مّيت نمود؟. آند مى

ج ـ اگر جايى از بدن آسى به عضو جدا شده از بدن انسان زنده برسد، در صورتى آه آن عضو، گوشت و استخوان داشته باشد، بايد غسل مّس مّيت                                      

اند، چيزى جدا شود آه      اى آه غسلش نداده    دن مرده و اگر از ب   ;  و چنانچه آن عضو، مانند آليه بدون استخوان باشد، غسل مّس مّيت واجب نيست               ;  آند

 .اين احكام در مّس مستقيم و بدون دستكش و حايل است. شد، بعد از انفصال نيز مّس آن موجب غسل است در حال اّتصال، مّس آن موجب غسل مى

 شود؟ در چه صورتى غسل مّس مّيت واجب مى) ٢٩۵س (

، بايد غسل مّس مّيت نمايد و        )يعنى جايى از بدن خود را به او برساند         (اند، مس آند     د شده و غسلش نداده     اى را آه سر    ج ـ اگر آسى بدن انسان مرده       

 .حّتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان مّيت برسد، بايد غسل آند

لطفًا بفرمایيد شرط    .  آند تماس پيدا مى   آنم و گاهى اوقات، دستم با آنها              ها را آالبد شكافى مى        این جانب پزشكى هستم آه ُمرده         )  ٢٩۶س  (

 شدن ُمردار چيست؟ نجس

بنابراين، اگر روح از مقدارى از بدنش خارج شود، ولى هنوز تمامًا از بدن                    .  ج ـ شرط نجس شدن ُمردار آن است آه روح از تمام بدنش خارج شود                    

 .خارج نشده، نجس نيست

 ه مسلمان یا آافر است، چيست؟دانيم متعّلق ب حكم استخوان انسانى آه نمى) ٢٩٧س (

 .ج ـ اگر از قبرستان مسلمانان باشد، محكوم به اسالم است، و اگر از قبرستان آّفار باشد، محكوم به آفر است

دانيم براى مسلمان یا آافر است، آیا تحقيق و سؤال             اى استخوانى در اختيار ما قرار دهد آه نمى           در صورتى آه دوست یا فروشنده      )  ٢٩٨س  (

 زم است؟ال

 .ج ـ تحقيق الزم نيست و حكم استخوان مسلمان را دارد، مگر علم به مسلمان نبودن صاحب استخوان باشد

 مو و پوست
چنين مویى، پس از پيوند، جزو      .  براى انسان جایز است آه موى دیگران را به موى خود پيوند بزند، یا روى سر خود مو بكارد                     )  ٢٩٩مسئله  (

 .و و غسل با آنها صحيح استشود و وض بدن انسان مى

 .خرید و فروش موى انسان، جایز است) ٣٠٠مسئله (
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 .جّراحى پوست، به منظور تأمين زیبایى یا مقاصد عقالیى دیگر، جایز است) ٣٠١مسئله (

ند، جزو بدن    ولى پس از پيو    ;  دارند، نجس است    پوستى آه حيات دارد و براى جّراحى ترميمى از جاهاى مختلف بدن بر مى                     )  ٣٠٢مسئله  (

 .شود و پاك است مى

 .اى آه زمان افتادن آن فرا رسيده و جدا نمودن از بدن انسان بر آن صدق نكند، پاك است پوست ُمرده) ٣٠٣مسئله (

 هرگاه آف دست یا پا و جاهاى دیگر بر اثر آار آردن، فّعاليت بدنى یا سوختگى، تاول بزند و آب زیر پوست جمع شود، پوست                            )  ٣٠۴مسئله  (

 .و آب زیر آن، پاك است

 .دهند، جایز است آیا جّراحى پالستيك بينى به منظور تأمين زیبایى آه بعضى از خانمها و آقایان انجام مى) ٣٠۵س (

 .ج ـ اين گونه عملها، فى حّد نفسه، مانعى ندارد

 

 احكام دندان پزشكى
يرد و اگر بدون اجازه او دندانش را بكشد و بيمار راضى نشود، ضامن                   دندان پزشك براى آشيدن دندان باید از بيمار اجازه بگ            )  ٣٠۶مسئله  (

 .خواهد بود و باید دیه بپردازد

 .به آار بردن روآش طال و گذاشتن دندان مصنوعى از جنس طال یا محكم آردن دندان با طال، جایز است) ٣٠٧مسئله (

ولى براى مرد اگر به قصد      ;  رند، اگر از طال استفاده آنند، اشكالى ندارد        براى اصالح دندانهاى پيشين آه در معرض دید قرار دا          )  ٣٠٨مسئله  (

 .تزیين و زیبایى باشد، جایز نيست

در مراجعه به دندان پزشك و ساختن دندان مصنوعى و آارهاى دیگر مربوط به دهان و دندان، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان                         )  ٣٠٩مسئله  (

 .معاند، محكوم به طهارت و پاآى هستندچون همه انسانها، بجز آّفار ; نيست

 .اگر هنگام آشيدن دندان، مقدارى از لثه همراه دندان جدا شود، گوشت و آن قسمت از دندان آه با آن تماس دارد، نجس است) ٣١٠مسئله (

آلود شود، نيازى به آب آشيدن          گيرى، جّراحيهاى لثه، فك و امثال آنها، دهان انسان خون               اگر به هنگام ُپر آردن دندان، جرم         )  ٣١١مسئله  (

 .شود ندارد، چون اساسًا داخل دهان با برخورد نجاست، نجس نمى

دهند و در هنگام تراش، از قسمتى از همين وسيله، به طور                پوسيدگيهاى دندان را تراش مى     »  توربين«در دندان پزشكى به وسيله       )  ٣١٢س  (

با توّجه به این نكته آه منبع آب مذآور در بعضى از یونيتها مّتصل به آب ُآر و در                              .  ودش خودآار، آب بر روى دندان و محّل تراش پاشيده مى              

آلود بودن محيط دهان، ترّشحات خارج شده از محيط             بعضى مّتصل به آب قليل است، بفرمایيد در هنگام آار با توربين مذآور، در صورت خون                      

 آند، در هر آدام از یونيتهاى مّتصل به آب ُآر و آب قليل، چه حكمى دارد؟  برخورد مىپزشك و خود بيمار دهان بيمار آه بر لباس و بدن دندان

 .ج ـ در فرض سؤال، اگر ترّشحاْت آلوده به خون نباشد، پاك است

ن آیا وقتى دهان خونى شده و به دندان مصنوعى نرسيده، همي             .  شود، اگر عين خون زایل شود، پاك است          وقتى آه دهان خونى مى     )  ٣١٣س  (

 حكم را دارد یا نه؟

 .پس اگر در دهان با نجاست برخورد نمايد، تطهير الزم نيست. ج ـ دندان مصنوعى تا وقتى آه در دهان است، حكم دندان طبيعى را دارد

ر هنگام درمان،   همچنين د .  شود هنگام معاینه دهان و دندان بيماران، از وسایلى از قبيل آینه و سوند، به دفعات متوالى استفاده مى                       )  ٣١۴س  (

با توّجه به توضيح فوق         .  آند ، بزاق و ترّشحات آلوده به خون احتمالى موجود در دهان را خارج مى                          )مكنده(اى به نام ساآشن          معموال وسيله  

 :بفرمایيد

ه به اینكه تطهير مكّرر آن       اى آه در اثر ترّشحات آلوده به خون دهان خود بيمار نجس گردیده، به داخل دهان او، با توجّ                        ورود مكّرر وسيله  .  ١

 وسيله، آارى دشوار است، چه حكمى دارد؟
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اى آه از لحاظ ظاهرى، داخل مواد ضّد عفونى و تميز آننده قرار گرفته، ولى قبال آلوده به خون شده و با آب تطهير                                      وارد نمودن وسيله   .  ٢

 نشده، به دهان بيمار، چه حكمى دارد؟

ولى لباس و ظاهر بدن در        ;  شود  قبل از تطهير آن، اشكالى ندارد و خود دهان هم با زوال عين نجس، پاك مى                          ـ وارد آردن آن وسيله به دهان           ١ج  

 .صورت نجس شدن بايد تطهير شود

 ـ محض زوال خون و عين نجاست با ضّدعفونى آردن و خشك شدن آن وسيله در امثال مورد سؤال، به دليل زوال عين نجاست، موجب طهارت                                    ٢ج  

 .است

رسد،  با توجه به اینكه رعایت مسائل طهارت در بيمارستانها به طور عام و در دندان پزشكيها به طور خاص مشكل به نظر مى                                 )  ٣١۵س  (

باشند و در مراحل پایانى دندان گذاشتن براى نصب دندان از چسبى مخصوص استفاده                 بفرمایيد با علم به اینكه ابزار دندان پزشكى غالبًا تطهير نمى           

توان حكم به طهارت آرد یا خير، اگر جواب منفى            باشد، آیا مى   یند، و چسب با همان ابزار تماس دارد و این چسب دائمًا در دهان انسان مى                  نما مى

 است چاره چيست؟

 ٢٧/۴/٨١ .توان بلكه بايد حكم به طهارت نمود ج ـ آرى، نه تنها مى

جهت شستشو و خشك آردن محيط دهان و           )  آند  هوا را با فشار زیاد خارج مى          آه آب یا  (»  پوار آب و هوا    «در یونيتها از وسيله      )  ٣١۶س  (

در صورت مّتصل   »  پوار آب «با توّجه به توضيحات مذآور، در صورت آلوده به خون بودن محيط آار، ترّشحات ناشى از                    .  شود دندان استفاده مى  

  بيمار، چه حكمى دارد؟بودن به آب ُآر یا قليل، هنگام برخورد با لباس و بدن دندان پزشك یا

 .ج ـ در فرض سؤال، اگر ترّشحاْت آلوده به خون نباشد، پاك است

) تقریبًا به اندازه یك اشرفى    (فرمایيد آه اگر در مواردى بدن یا لباس نمازگزار به مقدار آمتر از درهم                در رساله توضيح المسائل مى    )  ٣١٧س  (

 پزشك نيز حكم همين خون را دارد؟  مترّشح از دهان بيمار به بدن یا لباس دندانآیا خون. به خون آلوده باشد، نماز او صحيح است

 .ج ـ در فرض سؤال، چون مخلوط با غير خون است، احوط، عدم معفو بودن آن است

 پزشكى، قبل از شروع معالجه، توافق صورت پذیرد؟ آیا الزم است در مورد هزینه درمان دندان) ٣١٨س (

 . ولى واجب نيست و در صورت عدم تعيين، حّق ويزيت متعارف را طلبكار استج ـ تعيين بهتر است،

پزشك  گاهى اوقات بيماران به دليل دندان درد شدید و یا باال بودن هزینه درمان، اصرار بر آشيدن دندان آسيب دیده، توسط دندان                            )  ٣١٩س  (

 وجود دارد، آیا آشيدن دندان به ِصرف رضایت و اصرار بيمار، جایز است؟در چنين مواردى با علم به اینكه امكان ترميم چنين دندانى . دارند

ج ـ به طور آّلى، اگر غرض عرفى و عقاليى متعارف در آشيدن دندان نباشد، با تمّكن از تحّمل هزينه بيشتر و يا امكان معالجه به دارو، جواز آشيدن                                    

 .پزشك، ضامن ديه نيست ند جواز آن اشبه به قواعد است و خالى از قّوت نيست، و دندانهر چ; دندان سالم، با پيشنـهاد صاحـب آن، محّل اشكال است

در صورتى آه در هنگام ِاحرام در سفر حج، فردى دچار دندان درد شدیدى شود، آشيدن دندان براى چنين فردى چه حكمى دارد؟                             )  ٣٢٠س  (

 بپردازد؟آشد، آیا باید آّفاره  پزشكى آه دندان او را مى همچنين دندان

ولى بنا بر احتياط، يك گوسفند آّفاره دارد، اّما براى دندان پزشك، اشكال ندارد و آّفاره هم بر او واجب                         ;  ج ـ در فرض سؤال، آشيدن دندان جايز است          

 .نيست

ه واسطه آن از دهان     دار، آشيدن دندان و یا هر آارى است آه ب            در رساله توضيح المسائل جناب عالى آمده آه از مكروهات روزه            )  ٣٢١س  (

پزشك نيز آه به واسطه عمل او از دهان بيمار            با توّجه به این مسئله، آیا دندان       .  جهت، آب یا چيز روانى را داخل دهان آند          خون بياید و یا اینكه بى      

 است؟آند، مرتكب فعل مكروهى شده  اى آب به محيط دهان بيمار وارد مى حين مداوا با وسيله خون جارى شده و یا در

 .پزشك ندارد دار است و ارتباطى به دندان ج ـ آراهت، مختّص به شخِص روزه

 گواهى پزشكى
 .گواهى پزشك در امور محسوس، در صورتى آه شرایط شهادت در پزشك وجود داشته باشد، به عنوان شاهد مّطلع، معتبر است) ٣٢٢مسئله (
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بلكه جرایم مذآور با اقرار، شهادت         ;  آند و حجّيت شرعى ندارد        را اثبات نمى     گواهى پزشك، وقوع زنا، لواط و جرایم دیگر           )  ٣٢٣مسئله  (

 .شود شهود معتبر و سایر ادّله، اثبات مى

 .تواند دليل اثبات جرم باشد تجزیه خون، به تنهایى نمى) ٣٢۴مسئله (

 .ا سالمت وى صادر نمایدبر پزشك الزم است آه در صورت تقاضاى بيمار، گواهى واقعى داّل بر بيمارى ی) ٣٢۵مسئله (

 .پزشك باید از صدور گواهيهاى خالف واقع، خوددارى نماید و صدور گواهى غير واقعى براى او و همگان، حرام است) ٣٢۶مسئله (

ه عّلت  گویند آه ب   مثال مى .  نمایند مى...  آنند و از او تقاضاى گواهى پزشكى براى محل آار و            برخى از افراد به پزشك مراجعه مى       )  ٣٢٧س  (

 توان گواهى برایشان صادر آرد؟ آیا در صورت اطمينان به صّحت گفتار آنها مى. اند سرماخوردگى دو روز به اداره نرفته

 .توان گواهى صادر آرد و اطمينان، معموًال براى خوِد شخص، حّجت است ج ـ مى

 حكمى دارد؟صدور گواهى نادرست از طرف پزشك براى بيمار، سهوًا یا عمدًا، چه ) ٣٢٨س (

 .ج ـ در صورت عمدى بودن، به جهت اظهار خالف واقع، حرام است و به هر حال، ضامن بار مالى آن است

 

 ضمان و ديه
 تشخيص و تجويز دارو

پزشك معالج، هر چند در آارش متخّصص و دانا باشد، در صورتى آه از نظر علمى یا عملى آوتاهى آرده باشد، ضامن و                                      )٣٢٩مسئله  (

و اگر بيمار و یا ولّى بيمار، به پزشك حاذق و                   ;  ست، هر چند با اجازه اقدام به معالجه آرده باشد، چه رسد به اینكه بدون اجازه باشد                             مسئول ا 

اند پزشك   ، هر چند برخى از فقها فرموده         )با فرض عدم تخّلف از مقّررات پزشكى         (متخّصص، اجازه معالجه داده باشند، در صورت فوت بيمار               

جانب، ضامن نيست، چون تلف شدن بيمار و          ، مگر آنكه قبل از معالجه، تبرئه خود را از بيمار یا ولّى او گرفته باشد، ليكن به نظر این                       ضامن است 

یا خسارت دیدن او، ناشى از جهل دانش پزشكى است و پزشك، تقصير و قصورى نداشته و در حقيقت، سبب، اقوى از مباشر است و در بعضى از                                

 .به این معنا اشاره شده است، گرچه بهتر است قبل از عمل جّراحى، برائت گرفته شودروایات هم 

اگر به دليل آمبود امكانات یا دالیل معقول و منطقى دیگر، تشخيص نوع بيمارى به ُآندى انجام شود و یا ممكن نباشد و این،                                      )٣٣٠مسئله  (

گونه  انگارى، پزشك هيچ مسئولّيتى نخواهد داشت، چون هيچ           ، با فرض عدم سهل      موجب شّدت یافتن بيمارى شود و یا به مرگ بيمار منجر شود                 

 .سببّيتى بر او نيست و عّلت واقعى، جهل دانش بشر است آه شّدت بيمارى یا مرگ را به دنبال دارد

ن تشخيص اوليه تأیيد    گاهى روشهاى تشخيص اعمال شده، مستلزم صرف وقت و هزینه است، گرچه ممكن است در نهایت، هما                     )٣٣١مسئله  (

با این حال، پزشك ضامن وقت و خسارت احتمالى وارد شده بر               .  هاى اضافى را به بيمار تحميل نموده است          شود و به نظر برسد آه پزشك، هزینه         

 .بيمار نيست، چون تقصيرى نداشته و محسن و امين بوده است

اند آه چه دارویى را باید تجویز آند و موجب شّدت یافتن بيمارى و یا حّتى                     اگر پزشك قادر به تشخيص نوع بيمارى نباشد و ند              )٣٣٢مسئله  (

 .زیرا تمام تالش خود را آرده، ولى قادر به تشخيص نوع بيمارى نشده است; مرگ بيمار شود، پزشك ضامن و مسئول نخواهد بود

رویى تجویز نماید آه مفيد نبوده است و یا عوارضى             انگارى در تشخيص نوع بيمارى، دا        اگر پزشك به دليل فراموشى یا سهل          )٣٣٣مسئله  (

 .زیرا عّلت عوارض جانبى یا عدم تأثير، قصور و آوتاهى پزشك است; داشته باشد، در این صورت، مسئول و ضامن خواهد بود

 مار، پزشك ضامن است؟چنانچه بيمار یا ولّى بيمار به پزشك حاذق و متخّصص، اجازه معالجه داده باشد، آیا در صورت فوت بي )٣٣۴س (

رسد، اين است آه پزشك ضامن نيست، مگر آنكه از مقّررات پزشكى تخّلف                   تر به نظر مى     اند آه پزشك ضامن است، ولى آنچه قوى           ج ـ برخى گفته    

 .نموده باشد و يا تقصيرى در عمل داشته باشد آه منجر به فوت بيمار شود

 اذق، آسيبى به بيمار وارد شود، آیا پزشك ضامن است؟اگر به واسطه تشخيص نادرست پزشك ح. ١ )٣٣۵س (

 انگارى نموده باشد، حكم آن چگونه است؟ چنانچه پزشك در تشخيص سهل. ٢
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 .انگارى و تقصير، پزشك ضامن است ج ـ در صورت سهل

اگر بيمار، بالغ یا (مار یا ولّى او به طور آّلى در تمام روشهاى تشخيص و درمان، اگر پزشك قبل از انجام دادن هر عملى، به خود بي         )٣٣۶س  (

نتيجه بوده، عوارض جانبى متفاوتى براى او داشته باشند و             رغم صرف وقت و هزینه، بى       متذّآر شود آه این روشها ممكن است على         )  عاقل نباشد 

ارو، در قبال خسارات و عوارض        بدین ترتيب، با ذآر این مطلب، پزشك قبل از هر گونه معاینه و دستور روشهاى تشخيص و درمان و تجویز د                             

احتمالى، آامًال از خود سلب مسئوليت آند و بيمار به هر دليلى این شرط را قبول نماید، در این صورت، اگر اشتباه سهوى پزشك، موجب صرف                                   

سعى و تالش خود را به       هاى بيهوده و بروز عوارض ناگوار ناشى از روش تشخيص و درمان براى بيمار گردد، در حالى آه وى حّداآثر                              هزینه

 آار برده، آیا پزشك مسئول است؟

الفرض، پزشك   فايده شدن درمانها و همچنين عوارضى آه بروز آرده، ناشى از روش درمان به طور متعارف و معمول باشد، آه على                                   ج ـ اگر بى     

 پزشك عوارضى بروز آرده باشد، پزشك طبق ضوابط شرعى               ولى اگر در اثر اشتباه      ;  احتمال آن را به بيمار تذّآر داده است، پزشك مسئولّيتى ندارد                

مثًال اگر اشتباهًا دارويى را تجويز آرده، مسئول خسارات وارد شده بر بيمار است، مگر آنكه پزشك، قبًال برائت خود را از عوارضى آه                              .  مسئول است 

 .ناشى از تقصير نباشد، گرفته باشد

نامه مربوط و یا گذاشتن اّطالعيه در مراآز          با فرد، فرِد بيماران شرط نماید و با امضاى پرسش          در فرض سؤال قبل، آیا پزشك باید           )٣٣٧س  (

دهنده قبول این شرایط است، از پزشك، رفع مسئولّيت           هاى گروهى مبنى بر اینكه مراجعه بيماران به پزشك، نشان           درمانى و اعالم از طریق رسانه     

گونه حق و    ى، بيمار مجبور به امضاى شرایطى باشد آه در صورت عدم موفقّيت عمل جّراحى، وى هيچ                 شرعى نماید؟ مثًال اگر قبل از عمل جّراح        

توان مّدعى شد با توّجه به تعّهد قبلى بيمار، آادر درمانى هيچ               حقوقى بر پزشك و بيمارستان ندارد، آیا در صورت هرگونه اختالل در جّراحى، مى                

 مسئولّيت شرعى بر عهده ندارد؟

 .لذا گرفتن امضا و اّطالع دادن الزم نيست، هر چند مطلوب است. آند، ضامن نيست ن پزشك حاذق، بر حسب مقّررات پزشكى معالجه مىج ـ چو

در فرض سؤال فوق، اگر بيمار، آامال بيهوش باشد و هيچ یك از بستگان وى نيز براى گرفتن اجازه و شرط در دسترس نباشند، و                                )٣٣٨س  (

توان طبق وظيفه پزشكى، هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر پزشك سهوًا با                               در خطر فورى باشد، آیا مى           از طرفى جان بيمار     

اقدامات غير مؤّثرش به مرگ بيمار سرعت بخشد، آیا مسئولّيتى بر عهده وى خواهد بود؟ و اگر به دليل خوف از عدم تأثير درمان و آمك به تسریع                               

  هيچ اقدامى نكند، آیا در این صورت، پزشك مسئول است؟مرگ و مدیون شدن،

اى براى بيمار پيش آمد، به        ج ـ در اين صورت، پزشك بايد آنچه در توان دارد، براى نجات جان بيمار به آار گيرد و اگر بدون تقصير پزشك، عارضه                             

عارضه يا مرگ بيمار به پزشك مشكوك باشد و اثبات نشود، حكم به              حكم قاعده احسان، ضمانى بر پزشك نيست و به طور آّلى، در هر مورد آه استناد                   

 .شود ضمان پزشك نمى

آید، از   شود و نتایج جدیدى نيز به دست مى           با توّجه به اینكه امروزه در سطح جهان، آشفّيات جدیدى در علوم پزشكى انجام مى                       )٣٣٩س  (

شود و به عكس، برخى روشها یا موارد قبلى، آامًال غير مؤّثر، مضر و                پيشنهاد مى جمله، روشهاى تشخيص یا درمانى جدیدى براى انواع بيماریها           

فایده یا مضر     شوند، آیا پزشك در قبال عوارض ناشى از به آار بردن روشهایى آه در گذشته مطرح بوده، ولى امروزه بى                               فایده معّرفى مى    بى

 اند، مسئول است؟ شناخته شده

 .ر به او مراجعه آرده آه با روش متداول او را درمان نمايد و پزشك حاذق هم ضامن نيستچون بيما; ج ـ مسئوليتى ندارد

اگر آشفّيات پزشكى، خيلى دیرتر از زمان آشف به اّطالع پزشك برسند و قبل از اّطالع، طبيعتًا به همان روشهاى قبلى عمل شود،                             )٣۴٠س  (

 شهاى قبلى، مسئول است؟هاى ناشى از رو آیا پزشك در قبال عوارض یا حذف هزینه

 .ج ـ پزشك مسئول نيست، مگر اينكه در آسب اّطالع الزم از آشفّيات جديد، مسامحه آرده باشد

اگر به دليل عدم وجود امكانات آافى در زمينه اّطالع رسانى، اّطالعات جدید به پزشك نرسد و او از آنها مّطلع نگردد، مسئوليت                                  )٣۴١س  (

 لى بر عهده آيست؟فایده بودن روشهاى قب بى
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 .ج ـ اگر پزشك، طبق روشهاى درمانى موجود آه با مقّررات نظام پزشكى انطباق دارد، عمل آند، ظاهرًا مسئوليتى ندارد

اگر پزشك به سبب فراموشى انواع بيماریها و عالیم آنها، نوع بيمارى شخصى را تشخيص ندهد و به عّلت جهل به بيمارى و                                          )٣۴٢س  (

مناسب، اصال دارویى تجویز نكند، در صورتى آه بيمارى فرد شّدت یابد یا به مرگ وى منجر گردد، پزشك تا چه حّدى مسئول                                 نشناختن داروى    

 است؟

اش است، در مرحله اول الزم است آه ديگر طبابت نكند، و در مرحله دوم، اگر نشناختن بيمارى و راه                           ج ـ چون ندانستن پزشك، مربوط به فراموشى         

ا به بيمار اعالم نكرده تا بيمار به دنبال مداوا و معالجه خود برود، و اگر رفتار او سبب شّدت يافتن بيمارى و منجر به مرگ او شود،                                          درمان خود ر   

تواند او را    آرى، اگر بيمارى وى از نوع امراضى بوده آه از نظر مقّررات نظام پزشكى قابل معالجه نيست و دانش پزشكى امروز نمى                               .  ضامن است 

ولى به هر حال، پزشك مقّصر است و بايد سازمان نظام پزشكى با                ;  اش بوده  الجه آند، در اين صورت، ضامن نيست، زيرا مرگش ناشى از بيمارى              مع

 .وضع قانون، براى او مجازات مقّرر نمايد

نویسند و به بيمار     نه است آه نسخه را مى     اگر پزشك حاذق، نسخه را اشتباه بنویسد، با توّجه به اینكه شيوه معالجه و درمان بدین گو                    )٣۴٣س  (

 :اى وارد شود، بفرمایيد آند، اگر به بيمار صدمه دهند و او دارو را تهّيه و مصرف مى مى

 آيست؟ اى پرداخت شود؟ و در این صورت، به عهده آیا باید به بيمار دیه. ١

 در صورت حاذق نبودن پزشك، حكم پرداخت دیه چگونه است؟. ٢

 انگارى پزشك، وى چه مسئولّيتى دارد؟ سهلدر صورت . ٣

و در امثال پزشكى     ;  ج ـ به طور آّلى، اشتباه نوشتن نسخه، موجب ضمان است و بايد خسارت وارد شده به بيمار، چه ديه و چه غير آن جبران شود                                  

 .فعلى، سبب، يعنى پزشك، اقوى از مباشر است

 امكان فراگيرى و به خاطر سپردن تمامى بيماریها و داروهایى آه براى امراض مختلف               با توّجه به گستردگى دانش پزشكى آه واقعاً         )٣۴۴س  (

مؤّثرند و نيز عوارض آنها، وجود ندارد، اگر پزشك به دليل فراموشى متعارف، بنا به حدس خود، چه در موارد نياز فورى جهت نجات جان و یا                                   

ر مؤّثر براى بيمارى آند و او متحّمل هزینه بيهوده یا عوارض جانبى شود، در این صورت،                       تسكين آالم بيمار، اشتباهًا اقدام به تجویز دارویى غي           

 اگر امكان مراجعه به متخّصص دیگرى هم نباشد، آیا پزشك، مسئول و مدیون است؟

ّلفى آرده باشد آه موجب عارضه        اى را داده باشد، پزشك مسئول نيست، مگر آنكه تقصير و يا تخ                  ج ـ اگر مقّررات نظام پزشكى، اجازه چنين معالجه           

 .مباالتى و سببّيت، پزشك ضامن است براى بيمار يا تحميل هزينه گردد، آه به سبب تقصير و بى

تب، خارش، درد،   :  اگر دارو یا داروهایى را نه براى نجات جان بيمار، بلكه جهت تسكين درد و مداواى بيمار در مواردى همانند                            )٣۴۵س  (

يم و بدانيم یا احتمال دهيم آه این داروها مؤّثرند، با توّجه به اینكه اآثر داروهاى مؤّثر، در آوتاه مّدت یا دراز مّدت، داراى                                     تجویز آن ...  زخم، و 

عوارض زیادى هستند، در صورت تجویز این نوع از داروها آه ممكن است عارضه شدید در بيمار ایجاد آنند، آیا پزشك مسئولّيتى به عهده                                            

 داشت؟ خواهد

; ، پزشك ضامن نيست    )با فرض عدم تخّلف از مقرّرات پزشكى        (ج ـ اگر مطابق با مقرّرات نظام پزشكى باشد و طريق معالجه نيز منحصر به آن باشد                         

چون تجويز او دخالتى نداشته و منشأ آن، جهل بشر و نقص دانش پزشكى است و اين وجه، در مورد معالجات پزشك غيرمقّصر در همه جا جارى                                          

 .است

با توّجه به اینكه یكى از مراحل مهم در آشف و توليد داروهاى جدید، قبل از ورود به بازار، انجام دادن آزمایش بر روى بعضى از                               )٣۴۶س  (

 همچنين در مورد داروهاى رایج نيز بعضًا به منظور           ;  به منظور ارزیابى اثر و عوارض احتمالى آن دارو است            )  سالم یا بيمار  (انسانهاى داوطلب   

بررسى و تحقيق اثرهاى جدید، الزم است بر روى برخى از انسانها، آزمایش انجام شود، چنانچه این آزمایشها منجر به بروز عوارض نامطلوب                                 

 اى بر عهده محّققان است؟ رغم رضایت افراد داوطلب به انجام دادن آزمایش بر روى آنان، ذّمه گونه افراد شود، آیا على روى این
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الضمان هستند و محض رضايت به آزمايش براى ابراء             ت در صورت بروز عوارض نامطلوب، مراآز تحقيقاتى، ملزم به پرداخت وجه                ج ـ بديهى اس    

 .مگر آنكه رضايتش به نحوى باشد آه موجب ابراء و عدم ضمان گردد; ذّمه از ضمان، آافى نيست

 از داروها وجود نداشته باشد، در صورت ایجاد عارضه در بيمار، آیا                  اگر با توّجه به دانش پزشكى، امكان تعيين حساسّيت برخى              )٣۴٧س  (

 پزشك مسئول است؟

ج ـ اگر طريق معالجه، منحصر به تجويز چنين داروهايى باشد و طبق مقّررات پزشكى اعالم به بيمار و آسب رضايت او به عمل آمده باشد، پزشك                                         

 .مباالتى، پزشك ضامن است  پزشكى و بىمسئول نيست و با عدم اعالم و تخّلف از مقّررات نظام

به طور آّلى و با توّجه به دانش امروزى، اگر بدانيم یا احتمال بدهيم آه نجات جان بيمارى وابسته به مصرف داروهاى خاّصى است                   )٣۴٨س  (

 وجود دارد، با این توضيح، اگر پزشك         آه مضر هستند و این مضّرات، به احتمال زیاد براى اآثر بيمارانى آه از آن نوع داروها مصرف آنند نيز                        

 تجویز آند و شخص، دچار عوارض مختلفى شود، آیا مسئول است؟

 .ج ـ در صورتى آه مقّررات نظام پزشكى، انحصار معالجه و طبابت را در تجويز آن نوع خاص از داروها بداند، پزشك، مسئول نيست

ر باشد و زمانى جهت تعيين حّساسيت فرد نسبت به دارویى خاص وجود نداشته باشد،                با توّجه به اینكه ممكن است جان بيمار در خط           )٣۴٩س  (

 اگر با تجویز دارو، بيمار به آن حّساسيت پيدا آند و دچار عوارض شدید شود یا فوت آند، آیا پزشك معالج در قبال این عوارض، مسئوليتى دارد؟

; ، منحصر به آن باشد، پزشك مسئول نخواهد بود)ان راه عقاليى جلوگيرى از خطر جانى استآه هم(ج ـ اگر راه معالجه بر حسب مقّررات نظام پزشكى   

و اگر در هر دو راه احتمال خطر وجود دارد، بايد آن احتمالى را ;  و اگر راه ديگرى وجود دارد آه احتمال خطر در آن نيست، بايد آن راه را انتخاب نمايد                 

 .آه خطر آمترى دارد، برگزيند

در برخى از بيماریها، همانند فشار خون باال، به عّلت عوامل ناشناخته در ایجاد آن، طبق روش معمول آه اجراى آن بر اساس دانش               )٣۵٠س  (

با توّجه به اینكه این     .  شود شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى دیگرى تجویز مى          امروزى، ضرورى است، یك یا چند نوع دارو به آار برده مى           

ر افراد مختلف، تأثير یكسان ندارند و ممكن است در بعضى از افراد، براى درمان اوليه و در برخى از اشخاص، براى درمان نهایى مؤّثر                            داروها د 

باشند و از طرف دیگر، هر یك از این داروها داراى عوارض خاّصى هستند، آیا پزشك معالج آه ناگزیر از آزمایش داروهاى مختلف در طول دوره                      

 هاى اضافى یا عوارض احتمالى داروها، مسئول است؟ بر روى بيمار است، در قبال هزینهدرمان 

 .گونه باشد، پزشك مسئول نيست ج ـ در صورتى آه َحَسب مقّررات نظام پزشكى، انحصار معالجه و درمان در امثال مورد ذآر شده در سؤال اين

دهد مؤّثر   تواند داروهایى را آه احتمال مى          در دسترس نباشند، آیا پزشك مى         در صورتى آه داروهاى آامال مؤّثر، به هر عّلتى              )٣۵١س  (

اى آه بر بيمار تحميل شده،          گونه داروها یا هزینه بيهوده        باشند، تجویز آند؟ در صورت عدم موفقّيت، آیا پزشك در قبال عوارض احتمالى این                       

 مسئول و مدیون است؟

 .شد و معالجه و درمان محسوب شود، پزشك ضامن نيستج ـ اگر مطابق با مقّررات نظام پزشكى با

اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارویى تجویز نماید یا سایر اقدامات درمانى آه به حال بيمار مضّر است، انجام دهد، در صورت                                )٣۵٢س  (

 ایجاد عارضه، چه آسى مسئول است؟

 .مباالتى و تخّلف از مقّررات، ضامن است و سبب، اقوى از مباشر است  جهت بىج ـ اگر برخالف مقّررات نظام پزشكى باشد، پزشك معالج، به

اگر پزشك حاذق، دستور داروى اشتباهى را براى بيمار به پرستار بدهد و پرستار هم آن دارو را به بيمار بدهد و او آسيب ببيند، آیا                               )٣۵٣س  (

 انگارى نسبت به مورد فوق، حكمش چيست؟ يست؟ در صورت سهلضمانى باید پرداخت شود؟ و اگر باید پرداخت شود، به عهده آ

اش از نظر مقّررات يا عرف          يعنى اشتباه يا فراموشى     (انگارى و مسالحه نموده         ولى پزشك، اگر سهل     ;  ج ـ در فرض سؤال، پرستار ضمانى ندارد            

 .، مسئول و ضامن است)پزشكى، عذر نبوده
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ع دارو براى فالن بيمار مفيد است، یا بگوید درمان این بيمارى، مستلزم مصرف داروى                اگر پزشك تشخيص دهد آه مصرف یك نو          )٣۵۴س  (

خاّصى است، بدون آنكه بيمار را وادار به مصرف آن آند، در این حالت، آیا در صورت عدم تأثير دارو یا بروز عوارض احتمالى، پزشك مسئول یا                       

 مدیون است؟

 . نيستج ـ در مفروض سؤال، پزشك، مسئول و مديون

اگر پزشك با توّجه به گستردگى دانش پزشكى، نداند و یا فراموش آرده باشد آه مصرف برخى از داروها یا روش معالجه و درمان                            )٣۵۵س  (

 وى براى خانمهاى باردار یا شيرده، مضّر است، در صورت ایجاد عارضه در جنين یا مادر، آیا پزشك مسئوليت دارد؟

دّقتى باشد آه از نظر مقّررات پزشكى، تقصير محسوب          اش به جهت بى    ن است، ليكن مقّصر نيست، مگر آنكه فراموشى       ج ـ در صورت فراموشى، ضام     

ليكن اگر ندانستن وى ناشى از شك بوده آه احتياط پزشكى در آن الزم است و حّق طبابت و تجويز دارو را                        ;  شود و در صورت ندانستن نيز ضامن است        

 .نداشته، مقّصر نيز هست

 اگر پزشك از باردار بودن بيمار سؤال نكند و او هم متذّآر نشود، در صورت بروز عوارض احتمالى، مسئوليت آن به عهده آيست؟ )٣۵۶س (

 .ج ـ در صورتى آه سؤال آردن در اين خصوص توسط پزشك، معمول است و او غفلت آرده، ظاهرًا ديه بر عهده پزشك است

 تجویز دارویى آه امروزه آامال غير مضر شناخته شده، به خانم باردارى توصيه آند، اّما بعدًا                                اگر پزشك، روش تشخيص یا         )٣۵٧س   (

 مشّخص شود آه براى مادر یا جنين آامال مضر بوده، آیا پزشك در قبال عوارض ناشى از آن مسئوليتى بر عهده خواهد داشت؟

 .ه نوع بشرج ـ پزشك مسئوليتى ندارد، چون سبب آن، جهل دانش پزشكى است، ن

چه خود بداند آه باردار است و به هر عّلتى             (به طور آّلى، آیا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حامله بودن وى                         )٣۵٨س  (

 آند؟ ، از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى، رفع مسئوليت مى)نگوید، و چه نداند آه باردار است

 .ست و اگر پزشك، سؤال هم نكند و صرفًا به بيمار اعالم آند آه مصرف دارو براى زن باردار مضّر است، آافى استج ـ ظاهرًا جواب منفى او، آافى ا

هاى اول، با روشهاى ساده ممكن نيست، و از طرفى بيشترین عوارض خطرناك ناشى                  با توّجه به اینكه تشخيص باردارى در هفته         )  ٣۵٩س  (

دهد، بدین ترتيب، اگر به دليل آمبود         همين زمان، آن هم به صورت ایجاد اختالالت شدید در جنين رخ مى               از روشهاى درمانى و تجویز دارو، در          

هاى تشخيص باردارى، یا عدم اّطالع وى از باردارى خود و در نتيجه، اعالم                      امكانات یا عدم فرصت آافى یا عدم تمایل بيمار به صرف هزینه                 

اش پزشك نتواند تشخيص دهد آه بيمار، باردار است و لذا روشهاى تشخيصى و درمانى                           ردارىجواب منفى وى در مورد پرسش پزشك از با              

 گيرد، در صورت ایجاد عارضه در مادر یا جنين، آیا پزشك معالج، مسئول است؟ مختلف را براى وى به آار مى

حتمال باردارى، پزشك بايد در روش معالجه و درمان و تجويز               ج ـ در اين گونه موارد، با عدم اطمينان از صّحت جواب آزمايش يا گفته بيمار و با ا                           

و در اين    ;  دارو، احتياط آند و داروهاى خاّصى را تجويز نمايد، يا اينكه بيمار را از عوارض سوء مصرف دارو براى خودش يا جنين مّطلع سازد                                       

 . و از آن دارو استفاده نكند و اگر استفاده آند، خودش ضامن ديه استصورت، وظيفه بيمار است آه با احتمال عقاليى باردارى، احتياط را رعايت نمايد

 آزمايش و تزريقات
اى متوّجه بيمار شود، چنانچه مسئول آزمایشها قصور آرده باشد،              اگر در اثناى انجام گرفتن آزمایشهاى تشخيص طّبى، صدمه             )٣۶٠مسئله  (

نجام شده، در حّد معمول باشد و قصورى واقع نشده باشد، ضرْر منتسب به او نيست و                   و اگر اقدامات ا   ;  ضرر منتسب به اوست و ضامن خواهد بود        

 .ضامن نخواهد بود، زیرا سبب آن، جهل و ناتوانى دانش بشرى است

تر اى متوّجه دهنده خون گردد و گيرنده خون، اگر از حّدى آه اجازه داشته پا را فرا                       در اثناى خونگيرى، اگر ضرر یا صدمه          )٣۶١مسئله  (

ولى اگر تعّدى آرده یا غفلت نموده باشد، در           ;  نگذارده باشد و مجّوز قانونى براى گرفتن خون داشته و طبق معمول عمل آرده باشد، ضامن نيست                     

 .این صورت، ضامن خواهد بود

اى  ارى و سایر اقدامات، صدمه    برد اگر متصّدى آزمایش، اجازه الزم براى انجام دادن آزمایش را نداشته باشد و در ضمن نمونه                  )٣۶٢مسئله  (

 .به بيمار برسد، ضامن است
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همين طور است اگر     ;  اگر تزریق آمپول، موجب فوت بيمار یا وارد آمدن صدمه بر او شود، تزریق آننده قصور نموده است                             )٣۶٣مسئله  (

ر معمول و بر حسب مقّررات انجام شده باشد، ولى             اّما اگر قصورى در بين نباشد و تزریق آمپول به طو              .  تزریق آننده، اجازه تزریق نداشته باشد       

 .اى بر او وارد شود، تزریق آننده ضامن نيست بيمار، در حال تزریق فوت آند یا صدمه

اگر آمپولى به بيمارى تزریق شود و بيمار، به واسطه آن فوت آند، در مورد ضمان یا عدم ضمان فردى آه باید دیه بپردازد، در                                    )٣۶۴س  (

 ل، حكمش چگونه است؟صورتهاى ذی

 ;تزریق آمپول، توسط شخص آشنا به نحوه تزریق صورت گرفته، ولى در تزریق اشتباه آرده باشد. ١

 ;تزریق آمپول توسط شخص غير آشنا به نحوه تزریق انجام گرفته باشد. ٢

 .انگارى در آار بوده است تزریق، توسط پزشك حاذق بوده، ليكن سهل. ٣

 .است) تزريق آننده( دارد و ديه بر مباشر ج ـ در هر سه فرض، ديه

پذیر است و از طرفى، امكان اشتباه در                با توّجه به اینكه تشخيص بسيارى از بيماریها یا اختالالت، به وسيله آزمایش امكان                             )٣۶۵س   (

توسط پزشك، مسئول وارد شدن خسارات و        آزمایشگاه و تفسير آزمایشها، اغلب وجود دارد، در صورت اشتباه آزمایشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه                   

 عوارض احتمالى به بيمار آيست؟

يكى بر اساس اينكه آزمايشگاهها چنان آامل نيستند آه هميشه نتيجه واقعى و تفسير درست آزمايش را ارائه                    :  ج ـ در اين مسئله، دو فرض وجود دارد         

و به عبارت ديگر، به جهت آامل نبودن اين بخش، نتيجه صحيح از آنها گرفته                           بدهند، بلكه گاهى در اثر بعض عوامل و اختالالت غيرقابل آنترل                     

ترى در اختيار ندارد، تجويز دارو و معالجه با           شود و پزشك، راه مطمئن     در اين صورت، چون در عرف پزشكى و معالجه بر آن اعتماد مى               .  شود نمى

فرض دوم، بر اساس اشتباه مسئول        .  رسايى علم است نه شخص تا ضامن باشد          اين روش درمانى، خالى از اشكال است و مسئول خسارت، جهل و نا                 

; آزمايشگاه يا پزشك معالج است آه در اين فرض، اگر اشتباه مستند به مسئول آزمايشگاه باشد، وى ضامن است، وگرنه، پزشك ضامن خواهد بود                                   

ت گرفته باشند، و ناگفته نماند آه اين نحو برائت، همه جا دافع و رافع                       مگر اينكه از بيمار نسبت به عوارض غيرمستند به مسامحه و تقصير، برائ                   

 .ضمان است

دهد آه مطمئنًا، بخصوص براى        مى...  اسكن و  تى در بسيارى از بيماریها و اختالالت جسمانى، پزشك دستور عكسبردارى، سى                 )٣۶۶س  (

توانند هميشه آمك    ست این آزمایشها باعث تشخيص قطعى نشوند، اّما مى           ضمنًا در بسيارى از موارد، گرچه ممكن ا          .  برخى از افراد، مضّر است     

 به هر حال، در فرض فوق، مسئوليت پزشك در صورت ایجاد عوارض آزمایشها تا چه حّدى است؟. آننده باشند

 عوارض ناشى از ناچارى در         ج ـ اگر دستور پزشك از جهت مقّررات نظام پزشكى منعى ندارد، پزشك، مسئول عوارض احتمالى نيست، چون ايجاد                              

العاده باشد، بايد با اجازه و رضايت بيمار انجام گيرد، چون بعضى از افراد                آرى، اگر عوارض محتمل، فوق    .  انحصار معالجه و جهل دانش پزشكى است      

 راهى آه خطر محتمل دارد، نباشد، بايد از العاده باشد، نيستند، همچنان آه اگر راه معالجه معمولى منحصر به راضى به معالجه با خطر احتمالى آه فوق

 .وگرنه همانند فرض قبل، اگر بدون رضايت باشد، ضامن است; راه بدون احتمال خطر استفاده نمايد

اگر روش  .  دهد آه براى برخى افراد، مضّر است           مى...   و ٣٧اسكن تى در بسيارى از بيماریها، پزشك دستور عكسبردارى، سى              )٣۶٧س  (

 توان از بستگان بالغ وى اجازه گرفت و یا با آنها شرط نمود؟  از این طریق نباشد و بيمار هم بيهوش باشد، آیا مىمعالجه به غير

اّما اگر معالجه الزم نباشد، اجازه اوليا، آافى است، ; ج ـ اگر معالجه الزم باشد و تأخير در معالجه، خالف مقّررات پزشكى باشد، اجازه گرفتن الزم نيست      

 .ق معالجه، منحصر به اين گونه راههاستچون طري

گاهى اوقات، پزشك تنها جهت رعایت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و یا رّد یك بيمارى احتمالى مثل ِسل، در هر بيمارى                           )٣۶٨س  (

رت وجود یا عدم وجود هر        در صو .  اى را آشف آند     دهد تا بيمارى احتمالى     مشكوآى، با بروز هرگونه حالت غيرعادى، دستور عكسبردارى مى           

 اى آه احتياج به عكسبردارى دارد، آیا پزشك در ایجاد عوارض احتمالى و هزینه ناشى از درمان مسئول است؟ نوع بيمارى
                                                           

37 -  C. T. Scan 
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 .ج ـ اگر روش درمان معالجه، منحصر به اين آيفّيت باشد، مانعى ندارد

شود و احيانًا وى      اى آه به بيمار تحميل مى        یل دیگرى از جمله هزینه     اگر فرصت و امكان آزمایش، وجود داشته باشد، اّما به دال                )٣۶٩س  (

حاضر به قبول آن نيست، یا وقت نداشتن بيمار براى دادن آزمایش، آزمایشهاى الزم بر روى بيمار صورت نگيرد، اّما معالجه توسط پزشك انجام                                

 شود و او دچار عارضه گردد، در این صورت، آیا پزشك مسئول است؟

چنانچه تشخيص و معالجه از جهت مقّررات پزشكى متوّقف بر آزمايش باشد، آه در اين صورت، معالجه بر خالف مقّررات است، به جهت تخّلف از                          ج ـ   

 .مقّررات، مسئوليت متوّجه پزشك خواهد بود

 ضمان و ديه در قطع اعضا
بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، بر فرض حرمت              تشریح بدن مّيت مسلمان براى یاد گرفتن و معالجه و طبابت،                  )٣٧٠مسئله  (

 .آن، فى حّد نفسه ، از باب اضطرار و سهولت در دین و رفع َحَرج آه مجّوز ارتكاب محّرمات عادى است، جایز است، ليكن باید دیه پرداخت شود

آننده محسن   ، بعيد نيست دیه نداشته باشد، چون تشریح       در موردى آه حفظ جان مسلمانان، موقوف بر تشریح مّيت مسلمانى است              )٣٧١مسئله  (

است و به وظيفه واجب عمل نموده و بر محسن، ضمان و سبيل نيست و ضرر و َحَرجى هم متوّجه مّيت نشده و خالف احترام و هتك                            )  احسان آننده (

 .او هم تحّقق پيدا نكرده تا موجب ضمان باشد، گرچه احتياط در دادن دیه است

 :انگارى پزشك در اثناى عمل جّراحى، آه موجب آسيب وارد شدن به بيمار شود، بفرمایيد در باره سهل )٣٧٢س (

 آیا پزشك، ضامن پرداخت دیه است؟. ١

انگار، باید   انگارى در عمل جّراحى قبلى، نياز به عمل جّراحى و درمان مجّدد براى بيمار پيدا شود، آیا پزشك سهل                              اگر به واسطه سهل    .  ٢

  آنها را بپردازد، یا پرداخت دیه آافى است؟هزینه

 انگارى پزشك، منجر به فوت بيمار شود، قتل وى از چه نوعى است؟ اگر سهل. ٣

 . ـ در فرض سؤال، پزشك سهل انگار، ضامن است١ج 

آه بايد به مقدار خسارت باشد و ديات         ـ بايد هزينه آنها را بپردازد و مسئله ضمان به ديات، چون خالف قاعده ضمان و قاعده جبران خسارت است                       ٢ج  

در موارد مختلف، گاهى آمتر از خسارت وارد شده و گاهى زيادتر است، بنابراين، اقتصار بر مورد معنا و نّص بايد بشود آه غير از مسئله پزشك و                                      

 .سهل انگارى اوست

 . ـ ظاهرًا قتل شبه عمد است٣ج 

لتى، دستياران، بویژه در سالهاى نخست باید با حضور و راهنمایى اساتيد خود، اقدام به                    در مراآز آموزشى، درمانى و پزشكى دو          )٣٧٣س  (

در صورتى آه دستيار با اجازه استاد خود، یا با این اميد آه استاد گفته است آار را شروع آنند تا او بياید عمل جّراحى را                                        .  عمل جّراحى نمایند   

 عمل جّراحى، آسيبى به بيمار وارد شود آه ناشى از عدم حضور استاد است، مسئول آيست؟شروع آنند، ولى استاد، حاضر نشود و در اثر 

ليكن ضمان استاد، در فرض وعده استاد به آمدن و شروع به اميد اينكه               ;  ج ـ هرچند ضمان دستيار يا دستياران، مطابق با اصل ضمان، بر مباشر است               

 .خالى از قّوت نيستآند، از باب قاعده غرور،  اش وفا مى وى به وعده

انگارى اقدام به عمل جّراحى بيمارى نموده است و در حين عمل، آسيبى به بيمار وارد گردیده                           پزشك حاذق و ماهر، بدون سهل          )٣٧۴س  (

 :لطفًا موارد ضمان یا عدم ضمان پزشك را در صورتهاى ذیل بيان فرمایيد. است

 . نموده باشدبدون اجازه بيمار یا بستگان وى، اقدام به عمل. ١

 .از اجازه گرفتن غفلت آرده باشد. ٢

 .بيمار در حال اغما باشد و براى اجازه گرفتن به بستگان بيمار، دسترس نداشته باشد و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار شود. ٣

 چيست؟در مورد فوق، اگر تأخير، موجب نقص عضو و یا از آار افتادن عضوى از بيمار گردد، حكمش . ۴

 اگر در موارد فوق باید دیه به بيمار داده شود، پرداختش به عهده آيست؟. ۵
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 ـ اگر معالجه بيمار از نظر فوريت داشتن الزم باشد و تخّلف پزشك از نظر مقّررات پزشكى و اجتماعى گناه و تخّلف محسوب شود، پزشك ضامن                                   ١ج  

گونه   نباشد و تأخير در عمل مانعى نداشته، ضامن است، به دليل آنكه اجازه گرفتن در اين                       ولى اگر چنين   ;  نيست و معالجه واجب را انجام داده است          

 .مباالتى و تصّرف در حدود سلطه ديگران است موارد، امرى متعارف است و انجام دادن عمل جّراحى بدون اجازه، بى

و اگر به دليل     ;  ست، چون محسن است و بر محسن، َسبيلى نيست            ـ اگر از روى احساس نوْع دوستى و خدمت به خلق و معالجه بوده، ضامن ني                      ٢ج  

 .است» ١«انگارى بوده، محكوم به حكم جواب مورد بند  سهل

 . ـ ضمان ندارد، چون معالجه واجب و حفظ نفس است٣ج 

 . ـ در اين صورت نيز پزشك ضامن نيست، به خاطر احسان وى و پيشگيرى از نقص عضو و يا از آار افتادگى۴ج 

 . ـ پرداخت ديه بر عهده پزشك است۵ج 

خاطر تعارف در    اجازه نگرفتن به   آه نشود، مانند جایى   پزشك در مواردى آه براى معالجه بيمار باید اجازه گرفت تا ضمان متوّجه              )٣٧۵س  (

 :مباالتى و تقصير گردد، بفرمایيد اجازه گرفتن و بناى بر استيذان، موجب بى

 طفِل ممّيز، آافى است یا باید از طفل هم اجازه گرفته شود؟آیا گرفتن اجازه از ولّى . ١

 عليه، از آدام یك از بستگاِن بيمار باید اجازه گرفت؟ آیا ترتيب یا اولوّیتى در آار است؟ در مورد عمل جّراحى روى بيمار مغمى. ٢

به مسئول قانونى هم براى گرفتن اجازه دسترس نيست          عليه یا طفل صغيِر مصدوم آه مشّخص نيست ولّى دارد یا نه و                در مورد بيمار مغمى   .  ٣

 و معالجه هم باید فورى انجام شود، تكليف چيست؟

 . ـ اجازه گرفتن از ولّى بيمار، آافى است١ج 

 . ـ بايد از ولّى و يا قّيم، مانند صغير و مجنون، اجازه گرفت٢ج 

مباالتى است، همچنان آه اگر معالجه فوريت نداشته باشد، ليكن بنا بر اجازه   مورد بى ـ با لزوم فوريت معالجه، دليلى براى اجازه نيست و خارج از           ٣ج  

شود نيز وجهى براى استيذان نيست و مانند فرض قبل، خارج از موارد                گرفتن نيست و معالجه نزد عقال و عرف، احسان و عمل معروف محسوب مى                

دارد و بنا و عادت بر استيذان است، بايد صبر آرد تا به زمان فوريت معالجه و يا به حالت                        آرى، در فرض نادرى آه معالجه فوريت ن        .  مباالتى است  بى

اّما ناگفته نماند آه ; آنچه بيان شد، َحَسب نظر اين جانب است آه اگر پزشكى طبق مقّررات پزشكى عمل آند، ضامن نيست. احسان و معروف بودن برسد

مباالتى هم ننموده باشد، اخذ برائت از ضمان قبل از عمل جّراحى، در   نفسه، ولو آنكه تقصيرى نكرده و بىبنا بر قول و نظر ضمان پزشك حاذق، فى حّد

هم به حكم وجوب عمل      »  ٣«آافى است، همچنان آه در بند         »  ٢«و  »  ١«تمام موارد، الزم است تا پزشك ضامن نگردد و برائت ولّى و يا قّيم در بند                       

 .، برائت ذّمه حاصل استبراى پزشك و نفى ضرر و َحَرج

دانيم آه با یك عمل       از طرفى مى  .  گاهى اوقات مطمئن هستيم آه یك بيمارى خاص، فرد بيمار را به زودى از پاى درخواهد آورد                        )٣٧۶س  (

 چيست؟ با توّجه به      وظيفه پزشك در چنين حالتى     .  درمانى، مثل جّراحى، ممكن است یا بيمار بهبود نسبى یابد و یا حّتى زودتر از موعد، فوت آند                        

اینكه گاهى نتيجه آار نامشّخص است، اگر با این آار به تسریع مرگ بيمار آمك آنيم، آیا مدیون هستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آیا                                            

 مسئول نيستيم؟

ى طبق مقّررات پزشكى راه معالجه، منحصر به         يعن;  شود، معالجه محسوب شود    ج ـ اگر احتمال خطر معتنابه نباشد و عرفًا روشى آه به آار گرفته مى                

و در مواردى آه معالجه واجب است، پزشك در قبال معالجه نكردن مسئول              ;  آن باشد، در صورت عمل جّراحى، پزشك، غير مقّصر است و ضامن نيست             

 .است

رسد و همين عمل، باعث        ورى به نظر مى     با توّجه به اینكه بعد از پيوند اعضا، به منظور رد نكردن پيوند، شيمى درمانى ضر                           )٣٧٧س  (

 شود، آیا پزشكى آه ناچار از انجام دادن این آار است، در ایجاد عوارض آن مسئول است؟ عوارض خفيف یا شدید در بيمار مى

 .ج ـ اگر به عنوان درمان و معالجه باشد، اشكال ندارد و پزشك، مسئول نيست

 شود؟ ثابت است یا ساقط مىآیا در موارد جواز قطع اعضا، دیه  )٣٧٨س (
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و ناگفته نماند آه    ;  الّضمان، در شرع معّين شده و در اختيار عرف عقال قرار نگرفته است               ليكن مقدار مال  ;  ج ـ ديه ثابت است و باب، باِب ضمان است           

 ٢٢/٢/٧۵ .دارد  مّيت، تفاوت وجودليكن در مقدار بين دو قسم ديه غير مّيت و; به معّين است ديه قتل و يا قطع اعضاى حّى هم از باب ضمان

 آیا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت دیه است؟ )٣٧٩س (

 .ج ـ بدون درخواست او، ديه دارد

انگارى یا به عمد، باعث از آار افتادن چند عضو آسى گردد، حكم آن چگونه                         آه پزشك و یا شخصى در اثر سهل            در صورتى   )٣٨٠س  (

 است؟

اى وارد آند آه هم صداى خود را از دست بدهد و هم آور و هم َآر شود،                     مثًال اگر به آسى ضربه    .  شود ج ـ اگر بيش از يك جنايت باشد، ديه تكرار مى           

 .بايد سه ديه آامل به او بپردازد

 دیه دارد؟انگارى، باعث فلج آردن و از آار انداختن عضو بيمارى شود، آیا  اگر پزشكى از روى سهل )٣٨١س (

 .ج ـ آرى، ديه دارد

 ديه دندان
اگر دندانساز، مجّوز طبابت داشته و قصور نيز نكرده باشد و در اثناى درمان، آسيبى متوّجه بيمار شود، در این صورت، ضامن                         )٣٨٢مسئله  (

 .سيبهاى احتمالى، ضامن خواهد بودولى اگر مجّوز طبابت نداشته باشد و یا قصور و تقصير از او سر زده باشد، در مقابل آ; نخواهد بود

پزشك، عصب دندان از      گاهى در هنگام درمان دندانهایى آه پوسيدگى آنها نزدیك عصب دندان است، در اثر خطاى سهوى دندان                         )٣٨٣س  (

 آیا این خطاى سهوى و        .گردد رود آه این مسئله، معموًال منجر به آاهش عمر دندان و در بر داشتن هزینه درمان اضافى براى بيمار مى                            بين مى 

 شود؟ پزشك مى پزشك، موجب ضمان و مدیون شدن دندان عملى دندان

 .ارزش شدن عمر دندان را بپردازد پزشك، بايد هزينه درمان اضافى و آم ج ـ موجب ضمان است و دندان

پزشك  ، راههاى درمانى خاّصى را به دندان      گاهى اوقات، بيماران به دليل آاهش هزینه درمان و یا صرفًا زیبایى ظاهرى دندان خود                 )٣٨۴س  (

پزشك با علم به این مسئله، شرعًا مجاز است از                آیا دندان .  آنند آه نهایتًا ممكن است باعث آشيدن دندانها و یا آاهش عمر آنها گردد                     پيشنهاد مى 

ز نظر علمى ارجح نيست، اتخاذ نماید؟ آیا در این             درمان ارجح، خوددارى آند و به دليل مذآور، بنا به رضایت و خواست بيمار، درمانى را آه ا                        

 مورد، ضامن است؟

 .اّما بايد تذّآر دهد و ضامن هم نيست; ج ـ خوددارى از درمان ارجح، مانعى ندارد

جویى در مواد و زمان      گاهى به دالیل مختلف، از قبيل خطاى سهوى، ضعف علمى و عملى، تعجيل و خستگى حين درمان، صرفه                      )٣٨۵س  (

شود، درمان قابل قبولى از نظر علمى روى          آشى انجام مى   پزشكان در حين پرآردن وعصب     آه توسط بعضى از دندان    ...  ان، نگرفتن عكس و   درم

پزشك، گناهكار و     با توضيح فوق، آیا دندان      .  شود شود و بعضًا منجر به آاهش عمر دندان، جّراحى و یا نهایتًا آشيدن دندان مى                       دندان انجام نمى   

 است؟ضامن 

پزشك باشد، در صورت مسامحه و تقصير، معصيت است و ضمان دارد و در صورت عدم مسامحه و تقصير،                      ج ـ هر ضرر و زيانى آه مستند به دندان          

 .معصيت نكرده و ضمان هم ندارد

التفاوت هزینه درمان مناسب     پزشك، موّظف است مابه    در صورتى آه معالجه دندان بيمار به صورت مناسب انجام نپذیرد، آیا دندان               )٣٨۶س  (

 و درمان انجام گرفته را به بيمار، مسترد دارد؟

تر از آن حد باشد يا اينكه نوع معالجه تعيين نشده  اگر نوع معالجه تعيين شده باشد و معالجه پزشك، پايين     .  ج ـ درمان مناسب و آامل بودن، مراتب دارد        

ليكن اگر نوع معالجه تعيين نشده باشد و معالجه انجام شده، ناقص و معيوب                ;  ، پزشك ضامن است   باشد، ولى معالجه، ناقص و معيوب انجام شده باشد         

 .يعنى هزينه درمان انجام گرفته را طلبكار است; المثل عمل خود را طلب دارد نباشد، اگرچه معالجه بهتر از آن هم ممكن باشد، اجرت



 58                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدري  پزشكاحكام 
 

آنند و درخواست آشيدن دندانهاى  پزشك مراجعه مى مى دندان در دهان دارند، به دنداناند و تعداد آ گاهى اوقات، بيمارانى آه مسن      )٣٨٧س  (

پزشك، امكان باقى ماندن تعدادى       با توّجه به اینكه بعضًا بنا به تشخيص علمى دندان            .  آنند مى)  متحّرك(مانده و گذاردن دندان مصنوعى آامل          باقى

وجود دارد، آیا بنا به درخواست و رعایت بيمار، به               )  پارسيل(دندان   ، صرفًا در محلهاى بى      از دندانهاى موجود و جایگزینى دندانهاى مصنوعى         

پزشك شرعًا مجاز به آشيدن چنين دندانهایى و اتخاذ چنين شيوه درمانى است؟ آیا ضامن نيست و موجب دیه                                     ، دندان  ...دالیل آاهش هزینه و     

 گردد؟ نمى

 .ج ـ مجاز است و ضامن نيست

پزشك، ضامن پرداخت دیه      پزشك، با اصرار و رضایت بيمار، دندانى آه قابل ترميم است، بِكشد، آیا دندان                    صورتى آه دندان  در    )٣٨٨س  (

 گردد؟ دندان مى

 .ج ـ ضامن ديه نيست

بق فتواى موجود، گردند، ط شوند و با معالجه ریشه، ظاهرًا شبيه دندان طبيعى مى    آیا به دندانهایى آه در اثر ضربه خوردن سياه مى           )٣٨٩س  (

 گيرد؟ دیه آامل تعّلق مى

 .گيرد و ترميم بعدى آه سطحى است، رافع ضمان نيست ج ـ ديه سياه آردن دندان تعّلق مى

اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شكستگى شده باشد، با توّجه به اینكه در حال حاضر، با معالجه ریشه و گذاشتن تاج مصنوعى،                              )٣٩٠س  (

 شود، از نظر دیه، چه حكمى دارد؟  مىظاهرًا درمان

 .ج ـ ديه آامل دندان را دارد و درست آردن تاج مصنوعى، به دليل وجود سبب و اطالق ادّله، در ديه تأثيرى ندارد

آنها از  افتند، آیا در صورت اصابت ضربه به           ترین ضربه مى   دندانهایى آه به عّلت بيمارى لثه، دچار لّقى هستند و در اثر آوچك                  )٣٩١س  (

 اند؟ گونه دندانها مثل دندان طبيعى گيرد؟ و آیا دیه این سوى فردى، دیه به آن تعّلق مى

گونه موارد نيز هست، و مقايسه امثال مورد با جايى آه شخصى سبب فلج شدن عضوى                   ج ـ ديه آامل دندان را دارند و عموم و اطالق ادّله، شامل اين               

ده آه براى فلج آننده، دو سوم ديه و براى قطع آننده، يك سوم ديه قرار داده شده است، عدم تمامّيت و جدا                          شده است و شخص ديگرى آن را قطع نمو         

 .بودن از همديگر، واضح است

 ديه سقط جنين
 اگر  یعنى;  در اسالم، سقط جنين بعد از انعقاد نطفه، حرام و موجب دیه است و دیه، به عهده آسى است آه متصّدى سقط باشد                                 )٣٩٢مسئله  (

و اگر خوِد مادر با خوردن قرص یا استعمال چيزهاى دیگر آه پزشك                 ;  پزشك با جّراحى یا به وسيله تزریق آمپول، بچه را سقط آند، ضامن است                  

; ى هم باشد  شود، بلكه اگر پدر، مّطلع و راض       نوشته، این آار را انجام دهد، ضامن خواهد بود، و اگر پدر اّطالع نداشته باشد، دیه به او پرداخت مى                     

هر چند احتياط در این است آه در این صورت، دیه را به او هم ندهند، بلكه به وارث دیگر جنين سقط شده بپردازند و به طور آّلى، دیه جنين به                                          

 .شود وارث او، برحسب شرایط ارث و مراتب آن پرداخت مى

توسط چه آسى پرداخت شود؟ و اگر شرط آند آه دیه به عهده وى                شود، دیه الزم باید       در مواردى آه پزشك، باعث سقط جنين مى          )٣٩٣س  (

نباشد، آیا این شرط جهت رفع دیه، آافى است؟ اگر با قبول این شرط، فردى آه دیه بر او واجب است، آن را پرداخت نكند، آیا در این صورت، وى                                

 مدیون خواهد بود؟

شرط پزشك در برائت از ديه، اثرى ندارد، مگر در مواردى آه سقط براى پزشك، جايز                    و  ;  ج ـ اگر پزشك، مباشر سقط جنين شود، ديه برعهده اوست            

 .توانند ديه را از پزشك نگيرند و ببخشند آرى، ورثه جنين آه همان پدر و مادر هستند، مى. باشد

دانند آه سقط شده، جنين است       زنى به وسيله پزشك، سقط جنين نموده و از این موضوع، زن و شوهر، هر دو راضى هستند و نمى                        )٣٩۴س  (

 اش چه قدر است و به چه آسى باید داد؟ در این صورت، دیه. دانند آه حمل مّدت پنجاه و پنج روز بوده است یا َعَلقه و فقط مى
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مباشر سقط بوده،   دار است و هر مثقال، هجده نخود است، و هرآس               ج ـ ديه جنين سقط شده، در حالى آه َعَلقه باشد، چهل مثقال شرعى طالى سّكه                    

و در اين صورت، چنانچه سقط        ;  مثًال اگر پزشك با عمل جّراحى اسقاط آند، ديه بر اوست آه بايد به پدر و مادر جنين بدهد                          .  واجب است ديه را بدهد     

و مادر، به اختياْر آن دارو را خورده و          جنين با اجازه پدر و مادر بوده، احتياطًا مباشر، ديه را با اجازه آنها به وارث بعد بدهد، و اگر پزشك دارو داده                             

جنين، سقط شده است، چنانچه بدون اجازه پدر باشد، ديه را بايد به پدر جنين بدهد و در فرض سؤال آه معلوم است پنجاه و پنج روز از مّدت حمل                                           

توان اآتفا نمود و به هر حال،  به قدر متيّقن و اقل مىهر چند احتياط مستحب در دادن حّداآثر است و در مورد شك،           .  گذشته، محكوم به َعَلقه بودن است     

 .تواند ديه را از بدهكار ديه نگيرد وارث جنينى آه در سقط سهمى نداشته، مى

اگر زن غيرمسلمان به پزشك مراجعه آند و بخواهد جنين را           .  اى از مرد غيرمسلمان در َرِحم زن غير مسلمان منعقد شده است             نطفه  )٣٩۵س  (

سقط آردن این جنين براى آن پزشك، جایز است یا نه؟ اگر جایز نيست و پزشك مسلمان، این عمل را انجام دهد و مباشِر سقط شود، دیه                                  سقط آند،   

 بر او واجب است یا خير؟

هر موردى از   .  نان نيست جانب، فرقى بين جنين از مسلمانان با غير مسلما         ج ـ جنين آنها حكم جنين مسلمان را در حرمت سقط و ديه دارد و به نظر اين                  

جايز است، و هر مورد آه براى مسلمانان          ، براى غيرمسلمانان هم   )مانند موارد َحَرج و قبل از چهار ماهگى        (سقط جنين آه براى مسلمانان جايز است         

 .حرام است، براى آنها نيز حرام است و ديه آنها هم يكسان است

اش چه مقدار    آیا دیه دارد یا نه و دیه        .  بى، حامله شده و بعد، بچه نامشروع را سقط آرده             زنى بر اثر رابطه نامشروع با مرد اجن            )٣٩۶س  (

 است؟

 .زاده است ج ـ بچه سقط شده، ديه دارد و ديه آن، بنا بر احتياط الزم، به مقدار ديه حالل

اگر زن حامله براى سقط       «:  دارد مقّرر مى االجراست،    قانون تعزیرات آه به تأیيد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و الزم                 ٩١ماده    )٣٩٧س  (

جنين به پزشك و یا قابله مراجعه آند و پزشك هم، عالمًا و عامدًا، مباشرت به اسقاط جنين بنماید، دیه جنين برعهده اوست و اگر روح در جنين دميده                            

نظر به اینكه فقهاى شيعه،     .  »شود ه سال حبس محكوم مى    باشد، باید قصاص شود، و اگر او را به وسایل اسقاط جنين راهنمایى آند، به شش ماه تا س                    

شود، آیا ماده قانونى مذآور،        در مورد جنين، بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هر حال، سقط جنين موجب ثبوت قصاص نمى                                    

  با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟منطبق با شرع است یا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، با توّجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان

حكم بدهد، نه َحسب نظر مقّلد و مرجع يا مجتهد ديگر، و مطابقت              )  مورد سؤال (جانب، قصاص ندارد و قاضى بايد َحسب قانون مصّوب            ج ـ به نظر اين    

 .آند قانون با فتواى برخى از فقها در لزوم عمل آردن به آن قانون، آفايت مى

 جنينمقادير ديه سقط 
 صورتهاى مختلف جـــرم

 بها مقدار خون

 )بعد از چهارماه(سقط جنين آه روح در آن جریان یافته  . ١

  گرم طال۴۵۶ آيلو و ٣:  دينار١٠٠٠ديه آامل، 

 سقط جنين آه گوشت روى آن را پوشانده و خلقتش از نظر جسمى تمام شده باشد . ٢

  گرم طال۶/٣۴۵:  دينار١٠٠

  روى آن نرویيده است و حالت استخوانى و غضروفى داردسقط جنين آه گوشت . ٣

  گرم طال۵/٢٧۶:  دينار٨٠

 سقط جنين در حال مضغه . ۴

  گرم طال۴/٢٠٧:  دينار۶٠

 )مرحله تعّلق گرفتن به دیواره َرِحم(سقط جنين در مرحله علقه  . ۵
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  گرم طال٢/١٣٨:  دينار۴٠

 م استقرار یافته باشدسقط جنين در مرحله نطفه به هنگامى آه در َرِح . ۶

  گرم طال١/۶٩:  دينار٢٠

 سقط جنين آه دو قلو یا سه قلو یا بيشتر باشند . ٧

 شود به همان تعداد تكرار مى

 اعضاى جنين و مجروح آردن آن . ٨

 به نسبت ديه آن خواهد بود

 سقط جنين در اثر آشته شدن مادر . ٩

 ديه جنين+ ديه مادر 
 

اى نه چندان دور جان خود را از          باشد و مبتالیان به این بيمارى در آینده         ه اینكه مبتال به بيمارى آشنده ایدز مى         اگر فردى با علم ب     )  ٣٩٨س  (

باشد، عمًال با    ترین راههاى انتقال این بيمارى به افراد دیگر از طریق برقرارى تماس جنسى مى                دهند، و نيز با علم به اینكه یكى از شایع           دست مى 

اى را به این بيمارى دچار آند، هر چند تا به حال  امشروع جنسى با دیگر افراد جامعه، به قصد مبتال آردن آنها به بيمارى ایدز عدهبرقرارى تماس ن  

 .هم آسى از این مبتال شدگان توسط فرد مورد نظر، فوت نكرده باشد، چه آيفرى مقّرر است

زات دارد، و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكى و بهداشتى    ج ـ اين گونه اعمال جزء معاصى آبيره است آه تعزير و مجا            

 ٢٣/٨/٨٢ .باشد و موجب قصاص است دانسته، با فرض مردن بيمار جرمش قتل عمد مى را مى

شود، گاهى    استفاده مى  از خون هزاران دهنده خون    )  سوپر آنسانتره (هاى خونى    رساند براى تهيه برخى فرآورده     به استحضار مى  )  ٣٩٩س  (

اند، فوت   استفاده آرده )  سوپر آنسانتره (باشد و فرد یا افرادى آه از این فرآورده خونى                  یكى از این افراد مبتال به بيماریهاى مهلك و مسرى مى                

ود و جهل وى، آیا وى ضامن        آنند، با این توضيح بفرمایيد در صورت امكان شناسایى فرد مبتالى دهنده، در دو فرض آگاهى وى از بيمارى خ                        مى

 اند؟ است یا متخصصان و آزمایشگاه یا بيمارستانى آه این خون را انتقال داده

اّما اگر به هنگام گرفتن خون از         اند، متخّلف و مقّصر ضامن است، و        امر تخّلف آرده   ج ـ اگر فرد خون دهنده، به بيمارى خود آگاه بوده و يا مسئولين                

 ٢۴/١١/٨٠ .شده، آسى ضامن نيست، چون عامل پيدايش مرگ، جهل بشر است نه تخّلف افراد اشخاص، مقّررات رعايت

 مالك تعيين َارش در جراحات چيست؟ آیا در تعيين َارش، نظر پزشك به تنهایى آافى است؟) ۴٠٠س (

اش متعّين   است آه َارش، در جايى است آه ديه       شود و بديهى     ج ـ ظاهرًا َارش، همان جبران خسارت است آه با نظر اهل خبره و آارشناسان معلوم مى                 

 .نشده باشد

 هزينه درمان
اگر جان بيمار در معرض خطر باشد و نتواند به دليل فقر یا هر عّلت دیگر، داروى خود را تأمين نماید، بر حكومت است آه                                     )۴٠١مسئله  (

ام نماید و با عدم تحّقق از طرف حكومت به هر عّلتى، بر پزشك و همه                      اقد)  اعم از جّراحى و غيره     (نسبت به تهّيه دارو و تأمين هزینه درمان او              

 .مسلمانان، تأمين آنها واجب آفایى است

 .الزحمه دریافت نماید تواند جهت معالجه بيمار و یا حاضر شدن بر بالين وى، حّق پزشك مى )۴٠٢مسئله (

يين شده باشد و بين بيمار و پزشك توافق حاصل شده باشد، بيمار باید همان                     اگر حّق معاینه، معالجه و دستمزد جّراحى، قبًال تع             )۴٠٣مسئله  (

 .، یعنى همان مقدارى را آه رایج است، پرداخت نماید»المثل اجرت«مقدار را بپردازد، و اگر قبًال تعيين نشده باشد، باید 

آه پزشك، نسبت به درمان بيمار، بدون شائبه مالى اقدام            در جایى آه درمان بيمار متوّقف بر معالجه رایگان باشد، واجب است                   )۴٠۴مسئله  (

 .نماید
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; آند ، در ازاى فالن مبلغ، درمان مى       )مثًال دو ماه  (یعنى بگوید آه او را در فالن مّدت           ;  آند»  مقاطعه«تواند با بيمار      پزشك مى   )۴٠۵مسئله  (

 .ولى اگر مّدت را تعيين نكند، قرارداد باطل است

مارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى مؤّثر در دسترس نباشد و یا بسيار گران باشد و بيمار، قادر به تهّيه آن                            اگر تشخيص بي    )۴٠۶س  (

 نباشد، آیا پزشك معالج، ملزم به تهّيه آن دارو به هر طریق ممكن براى بيمار است؟

كت برايش دارو تهّيه آند، چون از مصالح مسلمانان است و               المال و بودجه ممل     ج ـ اگر جان بيمار در معرض خطر باشد، بر حكومت است آه از بيت                    

آرى، با عدم تمّكن حاآم بر همه         .  المال و بودجه حكومتى است      مانند ديه مقتول، به وسيله آثرت جمعيت و غير آن، از موارد ديگرى است آه بر بيت                      

 .متمّكنان، بنا بر احتياط، بلكه اقوى، واجب است

توانند گاهى اوقات و به      آیا دیگران مى  .  پردازند و دفترچه بيمه خدمات درمانى دارند        هيانه حّق بيمه درمانى مى    آارمندان دولت، ما    )۴٠٧س  (

 ندرت، از دفترچه بيمه آنها استفاده آنند؟

 ٢١/۵/٧۶ .توانند و جايز نيست و تفاوتى بين تعداد دفعات در استفاده از دفترچه بيمه نيست ج ـ نمى

 اقدام به این آار از سوى پزشك، چه حكمى دارد؟. بيمار در دفترچه بيمه دیگرى، خالف قانون استنوشتن داروى  )۴٠٨س (

 .ج ـ حرام و موجب ضمان است

 

 

 بخش دوم
 

 احكام ويژه بيماران
 

 

 طهارت و نجاست
 . استتوان با آب شست و یا با پارچه و سنگ و مانند اینها پاك آرد، اگرچه شستن با آب، بهتر مخرج غائط را مى

ولى ;  شود و اگر بعد از برطرف شدن بول، یك مرتبه بشویند، آافى است                  مخرج بول بنا بر احتياط واجب با غير آب پاك نمى                )۴٠٩مسئله  (

، آشى ولى در غير آب قليل، مانند آبهاى لوله       ;  آید، احتياط مستحب آن است آه دو مرتبه بشویند          آسانى آه بولشان از غير مجراى طبيعى بيرون مى         

 .مطلقًا یك بار شستن آافى است

اگر از بدن انسان یا حيوانى آه خون جهنده دارد و در حالى آه زنده است، گوشت یا چيز دیگرى را آه روح دارد، جدا آنند،                                     )۴١٠مسئله  (

 .است نجس

 .اند شوند پاك پوستهاى نازآى آه از لب و جاهاى دیگر بدن جدا مى )۴١١مسئله (

. آند، نجس است   ان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد، یعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن مى                           خون انس   )۴١٢مسئله  (

 .پس خون حيواناتى آه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند، پاك است

پاك است و فرو بردن آب دهان در این            آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود،                   خونى آه از الى دندانها مى         )۴١٣مسئله  (

 .صورت، اشكال ندارد

شود، حكم رطوبت و قطرات آبى        در داخل دهان شخصى آيستى بوجود آمده است آه به طور دایم از آن خون و خونابه خارج مى                       )  ۴١۴س  (

 شود چيست؟ آه هنگام حرف زدن و غذا خوردن به طور معمول از دهان خارج مى
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 ١۵/١٠/٨١ .و پاآى استج ـ محكوم به طهارت 

و ;  ميرد، اگر طورى شود آه دیگر به آن خون نگویند، پاك است                خونى آه به واسطه آوبيده شدن زیر ناخن یا زیر پوست مى                 )۴١۵مسئله  (

 اگر مشّقت   اگر به آن خون بگویند، در صورتى آه ناخن یا پوست سوراخ شود، اگر مشّقت ندارد، باید براى وضو و غسل خون را بيرون آورند و                                

 .دارد، باید اطراف آن را به طورى آه نجاست زیاد نشود، بشویند

 .اگر انسان نداند آه خون، زیر پوست مرده، یا گوشت به واسطه آوبيده شدن به آن حالت درآمده، پاك است )۴١۶مسئله (

 .اشد آه با خون مخلوط شده، پاك استشود، اگر معلوم نب اى آه در حال بهبود زخم در اطراف آن پيدا مى زردابه )۴١٧مسئله (

اند و یا    آننده گيرند، با شّك در اینكه از نوشيدنيهاى مست        استفاده قرار مى   انواع الكلهایى آه در آارهاى صنعتى و درمانى مورد          )۴١٨مسئله  (

 .الزم نيست اند و تحقيق در آنها به آار رفته یا نه، محكوم به طهارت

 راه ثابت شدن نجاست
 :شود نجاست هر چيز، از سه راه ثابت مى )۴١٩ مسئله(

بنابراین، غذاخوردن در . خود انسان یقين آند چيزى نجس است، و اگر گمان داشته باشد آه چيزى نجس است، الزم نيست از آن اجتناب نماید       .  ١

خورند، اگر انسان یقين نداشته       ند، در آنها غذا مى     آن مباالت و آسانى آه پاآى و نجسى را مراعات نمى            هایى آه افراد بى    خانه خانه و مهمان   قهوه

 ;اند، نجس است، اشكال ندارد، آه معموًال هم یقين وجود ندارد باشد غذایى را آه براى او آورده

مثال همسر انسان یا آشپز بگوید ظرف یا چيز دیگرى آه در اختيار اوست،                     .  آسى آه چيزى در اختيار اوست، بگوید آن چيز نجس است               .  ٢

 ;نجس است

دو مرد ثقه بگویند چيزى نجس است، و نيز اگر یك نفر آدم مورد اطمينان در گفتار یا موّثق هم بگوید چيزى نجس است، باید از آن چيز                                         .  ٣

 .اجتناب آرد

و اگر هم   ;  تچيز نجسى آه انسان شك دارد پاك شده یا نه، نجس است، و چيز پاك را اگر شك آند آه نجس شده یا نه، پاك اس                                    )۴٢٠مسئله  (

 .بتواند نجس بودن یا پاك بودن آن را بفهمد، الزم نيست وارسى آند

 .شود اگر چيز پاآى به چيز نجس برسد و انسان شك آند آه هر دو یا یكى از آنها َتر بوده یا نه، آن چيز پاك، نجس نمى )۴٢١مسئله (

 اند؟ كمى دارد؟ آیا این گونه پوستها نجسَآندن پوست یا زخم یا دندان  و یا امور مشابه آنها چه ح )۴٢٢س (

 .اند هاى بزرگ آه نجس هاى آوچك و ريز هم نجس نيست، برخالف قطعه نيستو قطعه باشد،حرام نداشته جـ اگر ضررفاحش

خم شود، خونى آه در محّل ز        دستى بریدگى دارد و محّل زخم آن، باز است و الى آن قرمزى خون است و هر چه آب آشيده مى                              )۴٢٣س  (

 حكمى دارد؟ گردد،چه برمى آبى آه از روى آن خون.رود نمى است،از بين

اى باشد آه خون، خون ظاهر بدن حساب شود، آن آب هم محكوم               ج ـ اگر شخص يقين آند آه آب قليل با خون برخورد نموده و شكاف زخم هم به گونه                    

 ٢٧/١٠/٧٠ .پاك هستنداّما در باب آبهايى مثل آب لوله آشى شهر، مطلقًا ; به نجاست است

آیا این حكم،   .  فرمایيد آه اگر خونى از الى دندانها بيرون بياید و در آب دهان مستهلك شود، پاك است                   المسائل مى  در رساله توضيح    )۴٢۴س  (

 شود؟ ها نيز مى شامل دیگر خونهاى دهان، نظير خون زبان و قسمت داخلى گونه

 ۴/١١/٧١ .جاست برطرف شود، پاك استج ـ چنانچه در دهان مستهلك گردد و عين ن

آیا این آب نجس . آند آید آه متكا را مرطوب و زرد مى     وقتى آه در خواب هستم،  آب زرد رنگى شبيه به خون، از دهانم بيرون مى                 )۴٢۵س  (

 است؟

 ١٨/١١/٧١ .، محكوم به طهارت و پاآى است)هر چند به گمان خودتان، خون باشد(ج ـ چون يقين به خون بودن نيست 

 شود؟ اگر دهان به واسطه خون داخل دهان یا نجاست بيرون از آن، نجس شود، آیا با خوردن آب ُآر یا جارى، پاك مى )۴٢۶س (

 .نشده تا پاك بشود ج ـ دهان، محكوم به طهارت است و نجس
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نند، آیا جزء باطن است آه با رسيدن نجاست به           آ دندان مصنوعى، اعم از ثابت و غيرثابت، و نيز مواّدى آه با آن دندان را ُپر مى                      )۴٢٧س  (

 آن، نياز به تطهير ندارد، یا آنكه در صورت رسيدن خون به آن، باید تطهير شود؟

 ٩/٣/٧۶ .شود ج ـ دندان مصنوعى، تا زمانى آه در دهان قرار دارد، نجس نمى

 از قسمت گردن به پایين را تطهير آرد؟توان  اگر به واسطه زخمى آه در سر هست، تمام بدن نجس شود، آیا مى )۴٢٨س (

 ٧/٣/٧۶ .ج ـ آرى، چون در نجس شدن، سرايت الزم است و باالى گردن، هر چند نجس باشد، رطوبت مسريه ندارد و بنا بر فرض، خشك است

شود و   ته شده و خشك مى    آه بس (اگر از بدن انسان جایى بریده و یا زخم شود، پس از آب آشيدن آن، آیا روى زخم و محّل بریدگى                            )۴٢٩س  (

 نجس است؟ اگر در همان حال خشكى، مجددًا آن را آب بكشيم، پاك است؟) اى یا قرمز رنگ است و یقين به خون بودن آن نيست گاه، قهوه

 .ج ـ تا يقين به خون بودن آن نداشته باشيد، نجس نيست

 د آه موجب سوزش گردد، محّل آن پاك است یا نجس؟اگر جایى از بدن انسان خراشيده شود یا پوستى از آن جدا شو )۴٣٠س (

اى مانند پارچه يا       ج ـ پاك است، مگر آنكه خون بيرون بيايد، آه در آن صورت به محض زايل آردن و برطرف نمودن آن خون از محل به وسيله                                          

 ٢/٣/٨٠ .شود مى ، موجب طهارت و پاآى آن ...دستمال و

با توّجه به اینكه این موها      .  ام جهت ترميم و استفاده از موى مصنوعى به دآتر مراجعه نموده           .  تاآثر موهاى جلوى سرم سوخته اس       )۴٣١س  (

 اند؟ شوند، آیا محكوم به طهارت از خارج آشور وارد مى

 ٢٠/٢/٨٠ .اند ج ـ محكوم به طهارت و پاآى

گردد یا باید    آب شيلنگ به آن وصل شد، پاك مى          آف بيمارستان آه با آجر یا سنگ مفروش شده، اگر نجس شود، آیا پس از آنكه                        )  ۴٣٢س  (

 ُغساله آن جمع شود؟ تطهير مورد مذآور به وسيله آب قليل چگونه است؟

گردد، ولى بايد به قدرى آب       و نيز مورد مذآور، با آب قليل هم پاك مى         ;  شود و نيازى به جمع آردن ُغساله نيست        ج ـ به وسيله آب ُآر يا جارى پاك مى          

و اگر بيرون نرود،     ;  شود اند، از سوراخى بيرون رود، همه آف بيمارستان پاك مى             د آه جارى شود، و چنانچه آبى آه روى آن ريخته             روى آن بريزن  

اى جمع   توان آن را به اين صورت پاك آرد آه ابتدا آب ُغساله را به وسيله ظرف يا پارچه                     شود، نجس است و مى     محّلى آه در آن آب ُغساله جمع مى        

شود، يعنى از بين بردن عين نجاست از آف مثل                جاى آن را خشك و نظيف نمايند، همچنان آه اگر عين نجاست را هم ازاله نمايند، پاك مى                            آنند و    

 ٢۵/٣/٨٠ .بيمارستان، خوْد سبب طهارت است و حكم آب را دارد

 شوند؟ زمين پاك مىاگر تِه عصا، پاى مصنوعى و الستيكهاى چرخ ویلچر نجس باشند، آیا به وسيله ) ۴٣٣س (

 .شوند ج ـ با برطرف شدن عين نجاست از آنها، پاك مى

 

 وضــو
 احكام وضو

تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى آند، چنانچه یقين دارد             ریزد، یا نمى   اى دارد آه بول او قطره قطره مى         اگر انسان بيمارى    )۴٣۴مسئله  (

و اگر  ;  آند، بخواند  آند، باید نماز را در وقتى آه مهلت پيدا مى           فتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى       آه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گر             

مهلت او به مقدار آارهاى واجب نماز است، باید در وقتى آه مهلت دارد، فقط آارهاى واجب نماز را به جا آورد و آارهاى مستحّب آن، مانند اذان                                 

 .و اقامه و قنوت را ترك نماید

آند و در بين نماز، چند دفعه بول یا غائط از او خارج                   اگر شخص بيمار به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا نمى                   )۴٣۵ئله  مس(

ولى اگر برایش مشّقت ندارد آه بعد از هر دفعه وضو بگيرد، احتياط مستحب آن است آه ظرف آبى پهلوى                           ;  شود، وضوى اول او آافى است        مى

 .هر وقت بول یا غائط از او خارج شد، وضو بگيرد و بقّيه نمازش را بخواندخود بگذارد و 
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شود، تا َحَدث دیگرى غير از آنچه بدان مبتالست، از او سر نزده و یا اختيارًا                     آسى آه بول یا غائط از او پى در پى خارج مى                )۴٣۶مسئله  (

 .ياط مستحب آن است آه براى هر نماز، یك وضو بگيردُمحدث به همان َحَدث نشده است، وضوى  او آافى است، هر چند احت

توانند از بيرون    اش جلوگيرى آند، باید به وظيفه آسانى آه نمى         تواند از خارج شدن باد معده      اى دارد آه نمى    اگر انسان بيمارى    )۴٣٧مسئله  (

 .آمدن بول یا غائط خوددارى آنند، عمل نماید

اى آه در آن، پنبه یا چيز دیگرى است آه از رسيدن                ریزد، باید براى هر نماز به وسيله آيسه          مىآسى آه بول او قطره قطره           )۴٣٨مسئله  (

آند، خود را حفظ نماید و احتياط واجب آن است آه پيش از خواندن هر نماز، مخرج بول را آه نجس شده آب                                 بول به جاهاى دیگر جلوگيرى مى       

ائط خوددارى آند، چنانچه ممكن باشد، باید به مقدار خواندن نماز، از رسيدن غائط به جاهاى دیگر                  تواند از بيرون آمدن غ     و نيز آسى آه نمى    ;  بكشد

 .جلوگيرى نماید و احتياط واجب آن است آه اگر مشقت ندارد، براى هر نماز، مخرج غائط را آب بكشد

 آه ممكن باشد و مشّقت و زحمت و خوف ضرر                تواند از بيرون آمدن بول و غائط، خوددارى آند، در صورتى                آسى آه نمى     )۴٣٩مسئله  (

نداشته باشد، باید به مقدار خواندن نماز، از خارج شدن بول و غائط جلوگيرى نماید، اگر چه خرج داشته باشد، بلكه اگر بيمارى او به آسانى معالجه                               

 .شود، خود را معالجه نماید مى

ط، خوددارى آند، بعد از آنكه بيمارى او برطرف شد، الزم نيست نمازهایى را آه                  تواند از بيرون آمدن بول و غائ        آسى آه نمى    )۴۴٠مسئله  (

ولى اگر در بين وقت نماز، بيمارى او برطرف شود، باید نمازى را آه در آن وقت خوانده،                        ;  اش خوانده قضا نماید     در وقت بيمارى مطابق وظيفه     

 .دوباره بخواند

تواند در آسایشگاه، وضو بگيرد یا تيّمم نماید و براى نماز             جماعت و جمعه شرآت آند، آیا مى      خواهد در نماز   جانباز مسلوس آه مى     )۴۴١س  (

 خارج شود یا اینكه باید در محّل برگزارى نماز، وضو بگيرد؟

اى  رد، ولى اگر قطره   تواند در آسايشگاه وضو بگي     شود، مى  اى از او خارج نمى     تا محّل نماز گزاردن، قطره    )  آسايشگاه(ج ـ اگر در فاصله محّل وضو         

 .خارج شود، بايد هنگام نماز، تجديد وضو آند) بين وضو و نماز(در اين فاصله 

شخصى آه دستش زخم شده و یا هر دو دستش شكسته و یا هر دو دستش را در جنگ از دست داده است، حكم وضو گرفتن و تيّمم و               )۴۴٢س  (

 نماز خواندنش چگونه است؟

و قطع شده، اگر براى او ذراع باقى مانده باشد، احتياطًا بايد به ذراع تيّمم آند و وضو هم بگيرد و ذراعين را به منزله دو                                 ج ـ آسى آه هر دو دست ا         

 ۴/١/٧۶ .آرى، چنين فردى احتياطًا پيشانى خود را به قصد تيّمم، به زمين مسح نمايد. دست قرار دهد

تواند سر خود را با  آیا مى. تواند پاى راست و سر خود را مسح آند اند، لذا نمى شخصى دست راستش را بر اثر شكستگى گچ گرفته        )۴۴٣س  (

 دست چپ، و پاى راست را هم با دست چپ مسح آند یا اینكه باید نایب بگيرد؟

 ١٨/٢/٧۵ .تواند با دست چپ مسح نمايد و مانعى ندارد ج ـ مى

گيرد، تا جایى آه براى هر نماز،         بادى از او جدا شده و مرّتب، وضو مى         آند آه    گيرد، احساس مى   شخصى بعد از اینكه وضو مى        )۴۴۴س  (

 شود؟ نمى آیا این گونه مسائل و تلقينها، باعث بطالن وضو. گيرد چند مرتبه وضو مى

 ١٢/١١/٧۴ .ج ـ ُمبطل وضو نيست

شروع به نماز خواندن، احتمال قوى          به دليل وضعّيت خاص، بعد از وضو گرفتن و                 .  جانب از جانبازان قطع نخاعى هستم          این  )۴۴۵س  (

 اگر خروج آن را متوّجه نشوم، حكم وضو و نمازم چگونه است؟. شود دهم آه ادرار، به طور قطره قطره از من خارج مى مى

 ٣/١٠/۶٩ .ج ـ تا يقين به خروج ادرار نداريد، وضو و نمازتان باطل نيست و ظن و احتمال قوى هم تأثيرى ندارد

شود،  خواند و در وسط نماز عشا، وضویش باطل مى         اش را آنترل آند و مثال گاهى نماز مغرب را مى           تواند باد معده   نمىآسى آه     )۴۴۶س  (

 تكليفش چيست؟
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 يا  چه در اول وقت يا در وسط      (تواند نماز را ولو با اآتفا به واجبات           تواند نمازش را بر اثر مبطون بودن، با وضو تمام نمايد، اگر مى              ج ـ آسى آه نمى    

ولى اگر وضو گرفتن ; ولى اگر چنين توانى را ندارد، وضوى اول برايش آافى است  ;  با وضو تمام آند، واجب است در همان زمان، نماز بخواند          )  در آخر 

 تجديد وضو نمايد    براى هر دفعه، برايش مشّقت ندارد، احتياط مستحب آن است آه نماز را در جايى به جا آورد آه بتواند بدون راه رفتن در وسط نماز،                            

 ١٧/٩/٧١ .و نماز را با اين آيفيت تمام آند

 شخصى آه دست یا پاى خود را از دست داده، براى نماز خواندن، چگونه باید وضو بگيرد؟ )۴۴٧س (

 .دهد ضا را وضوتواند، از ديگران آمك بگيرد آه به نيابت از طرف او، بقّيه اع مانده را وضو دهد، و اگر خودش نمى ج ـ بايد اعضاى باقى

افرادى آه دستشان از مچ یا آرنج قطع شده، چگونه باید وضو بگيرند؟ همچنين آسى آه یك پایش از قسمت زانو قطع شده، مسح پا                                )۴۴٨س  (

 را چگونه باید بكشد؟

 .پا را مسح آندو آسى آه يك پا دارد، همان ; ج ـ هر مقدار از دستها از آرنج به پايين آه باقى مانده است، بايد شسته شود

 آسى آه دو دست او تا مچ یا آرنج، قطع شده باشد، تكليف او در وضو گرفتن و تيّمم چيست؟ )۴۴٩س (

اش را بر زمين مسح نمايد، و در صورت امكان، احوط آن است آه ديگرى را هم          ج ـ اگر هر دو دست او تا آرنج قطع شده باشد، در مورد تيّمم، پيشانى               

به اينكه (و در مورد وضو، چنانچه ممكن باشد، بين نايب گرفتن در وضوى خود            ;  ت خود را بر زمين بزند و پيشانى او را مسح نمايد           نايب بگيرد، تا دس   

و تيّمم به نحو ياد شده، جمع نمايد، وگرنه، وضو ساقط است و بايد به همان      )  نايب، صورت او را بشويد و با آب صورت، سر و پاهاى او را مسح نمايد               

 مزبور، تيّمم نمايد، و اگر دستها تا مچ قطع شده و ذراعين يا مقدارى از آن باقى مانده، حكم او در مورد وضو و تيّمم، حكم ساير مكّلفان است و با                                   نحو

ست، پشت ذراع   دهد و بايد با ذراع چپ، پشت ذراع راست، و با ذراع را                ذراعين، مسح سر و پاها را در وضو، و مسح پيشانى را در تيّمم، انجام مى                   

 .چپ را به احتياط واجب، مسح نمايد

 تواند با دست مصنوعى مسح آند؟ آیا فردى آه دستش از مچ قطع شده، مى )۴۵٠س (

 .مانده از دست، انجام گيرد ج ـ مسح در فرض سؤال، بايد با باقى

آیا مسح پاى مصنوعى الزم است یا        .  آنم  مى پاى چپ من از قسمت زیر زانو قطع شده و در حال حاضر از پاى مصنوعى استفاده                      )۴۵١س  (

 ام؟ آیا به وظيفه خود درست عمل آرده. خوانم شود و به همين دليل، نماز را نشسته مى خير؟ ضمنًا این پا در ناحيه زانو بيشتر از نود درجه خم نمى

.يد، ولو اينكه بر ديوار يا عصا يا چيز ديگرى تكيه نماييدولى در صورت امكان بايد ايستاده نماز بخوان   ;  ج ـ در فرض سؤال، مسح پاى چپ، ساقط است         

١٨/٣/٧۴ 

ام و تا آنون، در       از جانبازان جنگ تحميلى هستم و دو انگشت شست و سّبابه و قسمتى از آف پاى راست خویش را از دست داده                             )۴۵٢س  (

 ام؟ خود را درست انجام دادهآیا وظيفه . ام موقع گرفتن وضو، مسح پا را بر روى سه انگشت دیگر انجام داده

 ٢۴/١/٧۴ .مندان به امثال شما جانبازان عزيز قرار دهد خداوند ما را جزو عالقه. ج ـ مسح به نحو مرقوم درست است

. آند توانم خودم وضو بگيرم و باید نایب بگيرم و نایب هم درخواست مزد و اجرت مى                       شخصى هستم آه به واسطه بيمارى نمى           )۴۵٣س  (

 د آه وظيفه من چيست؟بفرمایي

 .ج ـ چنانچه نايب براى انجام دادن وضو، غسل و تيّمم نيابتى، درخواست مزد و اجرت بنمايد، در صورتى آه بتوانيد، بايد بپردازيد

 حال اگر به واسطه آمى پرسنل و           .  آنم و براى وضو گرفتن، احتياج به نایب دارم                جانبازى هستم آه در آسایشگاه زندگى مى             )۴۵۴س  (

 ام چيست، وضو یا تيّمم؟ پرستار، گرفتن نایب مشكل باشد، وظيفه

 .ج ـ اگر وقت اقتضا دارد، صبر آنيد تا به ترتيب به همه برسند، و اگر وقت تنگ شد، تيّمم آنيد

طرافيان و وضو    توانم خودم وضو بگيرم و باید چند نفر مرا آمك آنند و این آار، مقدارى براى خودم، ا                            به خاطر معلوليت نمى      )۴۵۵س  (

 بفرمایيد آه وظيفه من، وضوست یا تيّمم؟. دهنده مشّقت دارد

 .وگرنه، وظيفه شما تيّمم است; ج ـ اگر امكان وضو گرفتن بدون مشّقت باشد، وظيفه شما وضو گرفتن است
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رتماسى بگيرد، نيازى به     شخصى اگر بخواهد وضوى ترتيبى بگيرد، باید براى قسمتى از وضو نایب بگيرد، ولى اگر وضوى ا                            )۴۵۶س  (

 اش چيست؟ نایب ندارد، وظيفه

 .ج ـ بايد وضوى ارتماسى بگيرد

 شرايط وضو
ولى اگر  ;  ترسد اگر وضو بگيرد، بيمار شود، یا اگر آب را به مصرف وضو برساند، تشنه بماند، نباید وضو بگيرد                      آسى آه مى    )۴۵٧مسئله  (

اگرچه احتياط مستحب آن است آه با آن        ;  عد بفهمد آه برایش ضرر داشته، وضویش صحيح است        نداند آه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد و ب            

 .وضو، نماز نخواند و تيّمم آند و چنانچه با آن وضو نماز خوانده، دوباره آن را اعاده نماید

 بيشتر از آن ضرر دارد، باید با          اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار آمى آه وضو با آن صحيح است، ضرر ندارد و                         )۴۵٨مسئله  (

 .همان مقدار، وضو بگيرد

آند یا نه، باید آن را           داند چيزى به اعضاى وضویش چسبيده، ولى شك دارد آه از رسيدن آب جلوگيرى مى                           اگر آسى مى     )۴۵٩مسئله  (

 .برطرف آند یا آب را به زیر آن برساند

اى پيدا شود، شستن و آشيدن مسح         اها به واسطه سوختن یا چيز دیگر، برآمدگى        اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پ              )۴۶٠مسئله  (

بلكه اگر پوست یك قسمت آن آنده شود، الزم نيست آب را به                ;  روى آن، آافى است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر پوست، الزم نيست                  

شود، باید آن را قطع آند یا آب را به زیر            چسبد و گاهى جدا مى     گاهى به بدن مى   ولى چنانچه پوستى آه آنده شده،       ;  زیر قسمتى آه آنده نشده برساند     

 .آن برساند

جا باشد، مثل آنكه بعد از        اگر انسان شك آند آه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم به                           )۴۶١مسئله  (

اید وارسى آند یا به قدرى دست بمالد آه اطمينان پيدا آند آه اگر چيزى بوده، برطرف شده یا                       گچكارى، شك آند آه گچ به دست او چسبيده یا نه، ب              

 .آب به زیر آن رسيده است

اگر آسى پيش از وضو بداند آه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب هست و بعد از وضو شك آند آه در موقع                                       )۴۶٢مسئله  (

 .یا نه، وضوى او صحيح استوضو گرفتن، آب را به آنجا رسانده 

حكم شرعى مسح و غسل موهاى         .  آنم جانب به عّلت سوختگى، موهاى جلوى سرم سوخته و از موى مصنوعى استفاده مى                       این  )۴۶٣س  (

 مصنوعى چيست؟

.  غسل، باطل است    باشد، و اگر حايلى مانند موى مصنوعى، مانع گردد، مسح و              )  پوست بدن (ج ـ در فرض سؤال، الزم است مسح و غسل بر بشره                   

 .توان آن را برداشت يا برداشتن آن مشّقت دارد، در حكم جبيره است اند، به نحوى آه نمى آرى، اگر مو را در سر آاشته

 آیا در موقع وضو و غسل باید زیر آن را بشویم؟. پوست دستم آنده شده ولى به بدن چسبيده است و هنوز از بدن جدا نشده است )۴۶۴س (

ولى چنانچه  ;  ير پوست، در صورتى آه پوست، روى آن را به طور متعارف پوشانده باشد، الزم نيست و شستن ظاهر آن، آافى است                                   ج ـ شستن ز     

شود، اگر آندن پوست، يا شستن زير آن، َحَرجى ندارد، بايد آن را شست و يا َآند، و اگر                        چسبد و گاهى جدا مى     پوستى آه آنده شده، گاهى به بدن مى        

 ٧/٣/٧۶ .آند ج است، شستن روى آن آفايت مىداراى َحَر

شود آه با خونریزى همراه است و بعد از شستشو و آب              شود، زخمى ایجاد مى    گاهى اوقات در اندامهایى آه هنگام وضو شسته مى           )۴۶۵س  (

شود و به رنگ       وز، خشك مى   شود و بعد از چند ر         این خون خارج شده، لخته مى        .  شود آشيدن محّل زخم، معموال مقدارى خون نيز خارج مى              

آیا این زخم باز هم حكم خون را دارد و نجس است یا خير؟ با توّجه به اینكه اگر زخم یاد شده در باال را بخواهيم باز                                      .  آید اى و سياه در مى      قهوه

 آند، در صورت نجس بودن، براى وضو گرفتن و غسل، حكم آن چيست؟ آنيم، خونریزى مى

عالوه بر اينكه   ;  فايده نيز هست   آند و شستن آنجا الزم نيست، بلكه بى          و بايد بقّيه مواضع وضو شسته شود و همان، آفايت مى            ج ـ حكم جبيره را دارد     

 ٢۵/٣/٧٨ .چون آن خون خشك شده و سياه هم نجس است; ممكن است به دليل سرايت رطوبت نجس، وضو را باطل نمايد
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را بگيرد و آب روى دستانم بریزد و من هم وضو بگيرم، با توّجه به اینكه دست راستم بر اثر          در هنگام وضو گرفتن اگر آسى آفتابه          )۴۶۶س  (

 شود یا خير؟ شكستگى، گچ گرفته شده است، آیا در وضویم اشكالى پيدا مى

 ١٨/٢/٧۵ .دهيد ج ـ در فرض سؤال، اشكالى وجود ندارد، چون شستن دست و صورت را خود شما انجام مى

 هر دو دستش تا مچ باندپيچى است یا گچ گرفته شده، چگونه باید وضو بگيرد؟ و در حالى آه براى مسح آشيدن سر و                               شخصى آه   )۴۶٧س  (

 تواند استفاده آند، چگونه باید مسح بكشد؟ پاها، از انگشتان و آف دست خود نمى

 ٢۴/١٢/٧۴ .است، مسح بكشدج ـ بايد صورت و دستها را تا مچ بشويد و با مچ، از آبى آه در باالى آن باقى مانده 

اند و   ام و بر اثر جّراحى، قسمتى از روده بزرگم را به سمت چپ شكمم دوخته                  بنده از ناحيه شكم مورد اصابت ترآش قرار گرفته            )۴۶٨س  (

 گردد یا خير؟ آیا خروج مدفوع و باد معده، باعث باطل شدن وضو مى. گردد مدفوع از شكمم خارج مى

شود، چنانچه از محّل خروج غائط، ولو غير معمول هم               ر طريق خارج شود، مبطل وضوست و بادى هم آه در معده توليد مى                   ج ـ بول و غائط، از ه        

 .خارج گردد، مبطل وضوست

 وضوى جبيره
د به طور   اگر در یكى از جاهاى وضو، زخم یا ُدَمل یا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى  آن ضرر ندارد، بای                            )۴۶٩مسئله  (

 .معمول وضو گرفت

اگر زخم یا ُدَمل یا شكستگى در صورت و دستهاست و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن                                        )۴٧٠مسئله  (

آى روى آن   شسته شود، آافى است، ولى چنانچه آشيدن دست َتر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است آه شخص، دست َتر بر آن بكشد و بعد، پارچه پا                             

توان آب آشيد، باید اطراف زخم، به طورى         و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم، نجس است و نمى             ;  بگذارد و دست َتر را روى پارچه نيز بكشد         

 اگر گذاشتن   آه در وضو گفته شد، از باال به پایين شسته شود و بنا بر احتياط مستحب، پارچه پاآى روى زخم بگذارد و دست َتر روى آن بكشد، و                                  

 .پارچه ممكن نيست، شستن اطراف زخم، آافى است و در هر صورت، تيّمم الزم نيست

اگر زخم یا ُدَمل یا شكستگى در جلوى سر یا روى پاهاست و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح آند، باید پارچه پاآى                                 )۴٧١مسئله  (

و اگر گذاشتن پارچه ممكن     ;  آه در دست مانده، مسح آند و بنا بر احتياط مستحب، تيّمم هم بنماید              روى آن بگذارد و روى پارچه را با َترى آب وضو             

 .نباشد، باید به جاى گرفتن وضو، تيّمم آند و بهتر است یك وضوى بدون مسح هم بگيرد

و مشّقت هم ندارد و آب هم براى آن            اگر روى ُدَمل یا زخم یا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز آردن آن ممكن است و زحمت                           )۴٧٢مسئله  (

 .ضرر ندارد، باید روى آن را باز آند و وضو بگيرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، یا جلوى سر و روى پاها

ست و  توان روى زخم را باز آرد، ولى زخم و چيزى آه روى آن گذاشته، پاك است و رسانيدن آب به زخم، ممكن ا                                 اگر نمى   )۴٧٣مسئله  (

ضرر و زحمت و مشّقت هم ندارد، باید آب را به روى زخم برساند، و اگر زخم یا چيزى آه روى آن گذاشته، نجس است، چنانچه آب آشيدن آن و                                    

رساندن آب به روى زخم، بدون زحمت و مشّقت، ممكن باشد، باید آن را آب بكشد و موقع وضو، آب را به زخم برساند، و در صورتى آه آب براى                                

توان آن را آب آشيد، باید اطراف زخم را بشوید، و اگر               زخم ضرر دارد، یا آنكه رساندن آب به روى زخم ممكن نيست، یا زخم نجس است و نمى                     

 .جبيره پاك است، بهتر است روى آن را هم مسح آند

اگر  ولى; اى آافى است ى است و وضوى جبيرهباز احكام جبيره، جار اگر جبيره، شامل تمام صورت یا تمام یكى از دستها شود،     )۴٧۴مسئله  (

این صورت،   باید بين عمل جبيره و تيّمم، جمع نماید، اگرچه آفایت تيّمم در                 جبيره قسمت بزرگى از اعضاى وضو را گرفته باشد، بنا بر احتياط،                

 .بعيد نيست

 .ید اگر جبيره، تمام اعضاى وضو را فراگرفته باشد، فرد باید تيّمم نما )۴٧۵مسئله (

تواند موضع سر و پا را با          آسى آه در آِف دست و انگشتها جبيره دارد و در موقع وضو، دست َتر روى آن آشيده است، مى                            )۴٧۶مسئله  (

 .همان رطوبت، مسح آند یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگيرد
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مقدارى از طرف باالى پا باز است، باید قسمتهایى از           اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان و                   )۴٧٧مسئله  (

 .روى پا را آه باز است و جایى را آه جبيره است، مسح آند

ها در سر یا روى پاها باشد، باید بين آنها            اگر در صورت یا دستها چند جبيره باشد، شخص باید بين آنها را بشوید، و اگر جبيره                     )۴٧٨مسئله  (

 . آه جبيره است، باید به دستور جبيره عمل نمایدرا مسح آند، و در جاهایى

اگر جبيره بيشتر از معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، فرد باید به دستور جبيره عمل آند و بنا بر احتياط            )۴٧٩مسئله  (

ر زخم در صورت و دستهاست، اطراف آن را بشوید، و اگر پس اگ .  و اگر برداشتن جبيره ممكن است، باید جبيره را بردارد         ;  مستحب، تيّمم هم بنماید   

 .در موضع سر یا روى پاهاست، اطراف آن را مسح آند و براى جاى زخم، به دستور جبيره عمل نماید

اگر در جاى وضو، زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى به جهت دیگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد، فرد باید                      )۴٨٠مسئله  (

ولى اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد، چنانچه اطراف آن را                  ;  اى نيز بگيرد   م آند و احتياط مستحب آن است آه وضوى جبيره            تيّم

 .بشوید، آافى بودنش بعيد نيست، ولى احتياط به تيّمم ترك نشود

ا آب براى آن ضرر دارد، اگر روى آن بسته             تواند آن را آب بكشد ی        آسى آه جایى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى                  )۴٨١مسئله  (

 .است، باید به دستور جبيره عمل آند، و اگر معموال باز است، شستن اطراف آن آافى است

توان تحّمل آرد،    اگر درجاى وضو، یا غسل، چيزى چسبيده است آه برداشتن آن ممكن نيست، یا به قدرى مشّقت دارد آه نمى                           )۴٨٢مسئله  (

 .يره عمل آردباید به دستور جب

اى است، ولى بنا بر احتياط مستحب، باید آن را ترتيبى به جا آورند نه ارتماسى، مگر آنكه                         اى مثل وضوى جبيره     غسل جبيره   )۴٨٣مسئله  (

 .ارتماس، مضر باشد و یا باعث سرایت نجاست گردد، آه در این صورت، باید آن را ترتيبى انجام دهند

اى،  تيّمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيّمم او زخم یا ُدَمل یا شكستگى باشد، باید به دستور وضوى جبيره                        آسى آه وظيفه او        )۴٨۴مسئله  (

 .اى نماید تيّمم جبيره

تواند در اول    شود، مى  اى نماز بخواند، چنانچه بداند آه تا آخر وقت عذر او برطرف نمى                آسى آه باید با وضو یا غسل جبيره           )۴٨۵مسئله  (

ولى اگر اميد دارد آه تا آخر وقت عذر او برطرف شود، احتياط واجب آن است آه صبر آند و اگر عذر او برطرف نشد،                               ;  را بخواند وقت نمازش   

 .اى به جا آورد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبيره

اى انجام دهد و احتياط آن        غسل را جبيره   اى آه در چشم اوست، مژه خود را بچسباند، باید وضو و             اگر انسان به واسطه بيمارى      )۴٨۶مسئله  (

 .است آه تيّمم هم بنماید

 .اى، بنا بر احتياط واجب، باید هر دو را به جا آورد اش تيّمم است یا وضوى جبيره داند وظيفه آسى آه نمى )۴٨٧مسئله (

شود،  ذرش برطرف شد، وضوى او باطل نمى       اى خوانده، صحيح است و بعد از آنكه ع           نمازهایى را آه انسان با وضوى جبيره         )۴٨٨مسئله  (

دانسته تكليفش جبيره است یا تيّمم، هر دو را انجام داده باشد، باید براى                ولى اگر براى آنكه نمى    ;  تواند نمازهاى بعد را با همان وضو بخواند        پس مى 

 .نمازهاى بعد، وضو بگيرد

وهاى رایج و رنگهاى گياهى آه ِجرم ندارند، استفاده شود، وضو و غسل با               رنگ آردن مو و ابرو مانعى ندارد و اگر از رنگ م              )۴٨٩مسئله  (

 .ولى اگر رنگ مورد استفاده، داراى ِجرم باشد، یا در ِجرم داشتن آن شك باشد، وضو گرفتن و غسل با آن اشكال دارد; آنها جایز است

 اش چيست؟ يفهاگر روى پا نجس باشد و فرد نتواند براى مسح، آن را آب بكشد، وظ )۴٩٠س (

ج ـ اگر همه جاى مسح، نجس باشد و نتواند مقدار واجب مسح را انجام دهد، بايد وضوى جبيره بگيرد و احتياطًا پارچه پاآى روى آن بگذارد و دست                                   

 .َتر روى آن بكشد و مسح نمايد

تواند پالستيكى را به      دارد، آیا مى   شخصى آه از ناحيه پا مجروح شده و جراحت و شكستگى او طورى است آه آب برایش ضرر                       )۴٩١س  (

 عنوان مانع از رسيدن آب حّمام، مانند جوراب در پا بكشد و غسل آند؟ آیا این غسل صحيح است؟
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٣١ .ليكن نبايد پالستيك زيادتر از موضع زخم و جايى آه آب براى آن ضرر داشته، قرار بگيرد; اى محسوب مى شود ج ـ صحيح است و غسل جبيره

/١/٧٧ 

در مواردى آه به دليل استيعاب جبيره نسبت به اعضاى متعّدد وضو و نجس بودن بعضى از زخمها و شرایط خارجى از قبيل وصل             )۴٩٢س  (

رود، تكليف چيست؟ آیا در        بودن سُرم و امثال آن، گرفتن وضوى جبيره، داراى َحَرج نوعى یا شخصى باشد و یا احتمال ضرر براى زخم مى                                  

 ره داراى َحَرج نوعى یا شخصى یا متضّمن ضرر باشد، تيّمم آافى است؟مواردى آه وضوى جبي

اى با َحَرج و مشّقت و خوف از ضرر، حّتى خوف از خشونت پوست و َتَرك     طور آه لزوم و شرطّيت وضوى غير جبيره        ج ـ تيّمم آافى است، چون همان      

اى نيز همان حكم را دارد و لزومش مرتفع و شرطّيتش                 ، وضوى جبيره   خوردن آن به نحوى آه تحّملش مشكل باشد، مرتفع و شرطّيتش ساقط است                  

 ١١/١١/٧٧ .رسد ساقط است و نوبت به بدل و تيّمم مى

 

 غسـل
 .اگر منى از جاى خود حرآت آند و بيرون نياید، یا انسان شك آند آه منى از او بيرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نيست )۴٩٣مسئله (

 .تواند غسل یا تيّمم آند، بعد از داخل شدن وقت نماز، جایز نيست خود را ُجُنب آند  نمىآسى آه )۴٩۴مسئله (

بلكه بهتر است براى مّس بچه      ;  اى آه چهارماه او تمام شده، غسل مّس مّيت واجب است           براى مّس بچه مرده، حّتى بچه سقط شده         )۴٩۵مسئله  (

بلكه اگر از   ;  اى مرده به دنيا بياید، مادر او باید غسل مّس مّيت آند             براین، اگر بچه چهارماهه   بنا.  اى آه از چهارماه آمتر دارد، غسل آرد         سقط شده 

 .چهار ماه آمتر هم داشته باشد، بهتر است مادر او غسل نماید

 اگر از شخصى بدون شهوت، منى خارج شود، آیا ُجُنب است یا خير؟س ـ 

 . منى است، هر چند آه بدون شهوت بيرون آمده باشد، شخص، ُجُنب استج ـ اگر انسان يقين دارد آبى آه از او خارج شده،

شویند، به همان حالت،     اّما موقعى آه دیگران مرا روى زمين خوابانيده، مى        ;  جانب معلول و فلج هستم و قادر به استحمام و غسل نيستم            اینس ـ   

 است؟ آیا غسل با این آيفيت، صحيح. نمآ با ریختن آب به روى سر و گردن و طرف راست و چپ بدن، نّيت غسل مى

 .ج ـ اشكال ندارد

تواند داخل مسجد شود یا      آسى آه تمام پاى او گچ گرفته شده، اگر ُجُنب شود، غسل بر او واجب است یا تيّمم و یا هر دو؟ و آیا مى                               )۴٩۶س  (

 خير؟

 .، وگرنه تيّمم نمايد و بعد از انجام دادن وظيفه، دخول در مسجد، مانع ندارداى آند و براى او َحَرجى ندارد، بايد غسل آند تواند غسل جبيره ج ـ اگر مى

دهد آه ُجُنب شده یا نه، آیا          تشخيص نمى )  به خاطر قطع نخاع    (آند، اّما به علت نداشتن آنترل          شهوت مى  آه درخود احساس   آسى  )۴٩٧س  (

 چنين شخصى حكم ُجُنب را دارد یا نه؟

شود، مگر اينكه احساس خروج منى يا يقين به خروج آن آند، و اگر شّك در خروج منى داشته باشد،                           نابت نمى ج ـ محض احساس شهوت، موجب ج        

 .شود جنابت حاصل نمى

دانند منى است یا چيز       بينند و نمى   اى مى  برادران قطع نخاعى، بعد از بيدار شدن از خواب، در آيسه مخصوص بول خود، ماّده                      )۴٩٨س  (

 يست؟ آیا باید غسل نمایند یا نه؟وظيفه آنان چ. دیگر

 .ج ـ اگر شك آنند آه منى از آنها خارج شده يا نه، حكمى ندارند و غسل بر آنها واجب نيست

آیا مكّلف به   .  اند یا نه   دانند آه ُجُنب شده    اّما به واسطه عدم آنترل نمى      ;  بينند برادران قطع نخاعى، گاهى اوقات خوابهاى مهّيج مى           )۴٩٩س  (

 ند؟غسل هست

ج ـ اگر يقين به جنابت ندارند، حكم ُجُنب را ندارند، آرى، اگر به جنابت علم دارند، ولو به سست شدن بدن، يقين حاصل شود، حكم جنابت براى آنان                                        

 .ثابت است
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 گونه است؟اى چ بفرمایيد غسل جبيره. اى انجام دهد شخصى به عّلت شكستگى پاى چپش قادر به غسل نيست و باید غسل جبيره )۵٠٠س (

براى مثال، آسى آه مقدارى از پاى چپش      .  جا آورند  اى است، ولى بنا بر احتياط مستحب، بايد آن را ترتيبى به            اى، مانند وضوى جبيره    ج ـ غسل جبيره   

; بكشد)  قسمت گچ گرفته  (يره  تواند، دسِت َتر روى جب     تواند آب را به آن برساند، پس از شستن سر و گردن و بقّيه بدن، اگر مى                   اند و نمى   را گچ گرفته  

 .وگرنه، پارچه پاك روى آن بگذارد و دسِت َتر روى آن بكشد، و اگر اين آار هم ممكن نيست، تيّمم بدل از غسل نمايد

در بيمارستانها، منى برادران جانباز قطع نخاعى براى آزمایش یا تلقيح نمودن به همسرانشان جهت بارورى نوزاد، با دستگاهى                               )۵٠١س  (

 شود، باید غسل نمایند؟ آیا پس از گرفتن آن منى آه در حالت بيهوشى انجام مى. شود خصوص گرفته مىم

و اگر از غير مجراى طبيعى        ;  ج ـ اگر منى را از مجراى طبيعى بگيرند، چه در حال بيهوشى و چه در حال طبيعى، موجب جنابت است و غسل دارد                                   

 ١٠/٣/٨٠ .ردبگيرند، سبب جنابت نبوده و غسل جنابت ندا

 آیا برادران جانباز قطع نخاعى پس از جماع، با توّجه به اینكه خارج شدن منى در آن مشهود نيست، باید غسل آنند؟ )۵٠٢س (

 ٢٠/٧/٧٢ .ج ـ اگر آميزش، حاصل و دخول محّقق شده و يا به خروج منى يقين داشته باشند، بايد غسل آنند

 آیا این شخص هميشه ُجُنب است؟. تواند خود را آنترل آند آید و نمى ًا منى بيرون مىاز شخصى به عّلت بيمارى، دائم )۵٠٣س (

 ١٠/٣/٧۶ .اّما براى دفعات بعدى، غسل الزم نيست; ج ـ براى بار اول، ُجُنب است و بايد غسل آند

 حيض، نفاس و استحاضه
اند، عادت ماهيانه آنان را به نحوى         ه به سّن یائسگى رسيده    اخيرًا برخى از پزشكان، با تجویز قرصهایى مخصوص براى بانوانى آ             )۵٠۴س  (

بينند و به عبارت دیگر، براى جلوگيرى از مشكالت و           آنند آه مثل قبل از یائسگى، در هر ماه، در تاریخ معّين و به مّدت معّين، خون مى                   تنظيم مى 

چنين خونى از نظر شرعى حكم حيض را دارد یا           .  دهند ه را استمرار مى   آورد، عادت ماهان   بيماریهایى آه قطع عادت ماهيانه براى بانوان پيش مى         

 حكم استحاضه را؟

 ۵/۵/٧۵ .ج ـ در فرض مزبور، شرعًا محكوم به استحاضه است و احكام آن را دارد

بعد .  ام م را انجام داده   با توّجه به استفاده از قرص و مّدت زمان حيض آه در تاریخ معّين هفت روز بوده است، عمل بستن لوله َرحِ                          )۵٠۵س  (

آیا اضافه مّدت آه پنج روز        .  از عمل مذآور، حيض در تاریخ معّين شروع شد، ولى از هفت روز بيشتر شد و حدود دوازده روز ادامه پيدا آرد                                

 است، محكوم به استحاضه است یا خونریزى قروح و جروح عمل؟

 ٢۶/١٠/٧۵.د و بايد به دستور آن عمل شودج ـ مّدت زمان بيش از عادت هميشگى، حكم استحاضه را دار

 غسل بعد از سقط جنين چيست؟ آیا غسل نفاس است یا اینكه ذى روح بودن جنين براى تحّقق نفاس، شرط است؟ )۵٠۶س (

 ١٨/١١/٧۴ .شود، غسل نفاس دارد و ذى روح بودن جنين، شرط تحّقق نفاس نيست ج ـ خونى آه بعد از سقط جنين ديده مى

 بيند، نفاس است یا استحاضه؟ آنند، خونى آه مى شود و بچه را از پهلوى او خارج مى نى آه سزارین مىز )۵٠٧س (

اّما خونى   ;  آيد، محكوم به نفاس است، هر چند طفل را با جّراحى از پهلو خارج آرده باشند                  ج ـ خونى آه از مجراى طبيعى و به سبب والدت بيرون مى              

 ۵/٣/٧۶ .شود، نفاس نيست حى خارج مىآه از محّل عمل به واسطه جّرا

از نوع جدید این وسيله،      .  آنند استفاده مى )  دى .یو .آى(اى از بانوان براى پيشگيرى از باردارى، از ابزارهاى داخل َرِحمى                  عّده  )۵٠٨س  (

 این است آه خانمى قبال داراى عادت            حال مسئله .  آنند خانمهایى آه عادت ماهانه سنگين دارند، براى آم آردن ميزان خونریزى نيز استفاده مى                     

ماهانه وقتيه و عددیه بوده و پس از آارگذارى این وسيله، عادت خود را از دست داده است، به این صورت آه بيش از یك ماه، آامال پاك است و                                       

مثال یك   صورت آه  این بيند، به  ون نمى روز پشت سرهم خ     گاه، سه  بيند و هيچ   بعد از آن مدت پانزده تا بيست روز یا آمتر و بيشتر، فقط لك مى                    

بيند و سپس چند روز پاك است و دوباره           ، سپس یك یا دو روز پاك است، دوباره لك مى            )هاى خونى در ترّشح    به صورت رگه  (بيند   روز خون مى  

ادات روزهایى آه باید حيض حساب آند و یا          وظيفه این خانم از جهت انجام دادن عب       .  داند چه زمانى آامال پاك خواهد شد       بيند و دقيقًا هم نمى     لك مى 

احتياط نماید و زمان مناسب براى غسل، چگونه است؟ آیا همه این روزها را باید حيض قرار دهد، یا باید در تمام این روزها احتياط نماید و یا اصال                              
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بينى داشته باشد، و یا در صورتى آه به               لّكهشوند؟ همچنين اگر فرضًا در وسط این دو یا سه روز، پشت سر هم                         هيچ آدام حيض محسوب نمى      

 ده روز یا آمتر طول بكشد، چه حكمى دارد؟) به صورت مقدار آم و فقط لّكه بينى، بدون اینكه سه روز اول پشت سر هم باشد(فرضْ مجموع خونها 

حاصل نشود، محكوم به استحاضه و توالى خروج         ج ـ در حيض، ديدن سه روز متوالى خون در اول آن، شرط تعّبدى است و تا هر زمان آه اين شرط                            

خون آه شرط است، اعم است از اينكه خون از َفْرج بيرون آيد، يا صرفًا از َرِحم به داخل َفْرج بيايد و به هر حال، بايد توالى احراز شود و با شك هم                                            

پس اگر خروج خونى آه . آند ش شرعًا از ده روز تجاوز نمى      ولى بعد از سه روز اول، توالى شرط نيست و خون حيض، مّدت            ;  محكوم به استحاضه است   

شرايط و عاليم حيض را دارد، از ده روز تجاوز نمايد، مازاد بر عادت سابق و هميشگى استحاضه است، و اگر به ده روز ختم شود، همه آن محكوم به                                

بيند، بايد هفت روز آن را حيض قرار دهد، به              يش از ده روز مى     و اگر زنى عادت زنانه ثابت ندارد، ولى شرايط و عاليم حيض را در ب                    ;  حيض است 

 ٢٣/١/٧۵ .جانب آمده، مراجعه شود شرط آنكه عادت خويشان وى نيز هفت روز باشد، وگرنه بايد به تفصيلى آه در رساله توضيح المسائل اين

شود، محكوم به حيض است یا          فع خون خارج مى     خونى آه از مجراى عادى د        .  اند َرِحم زنى را طى یك عمل جّراحى برداشته              )۵٠٩س  (

 استحاضه یا قروح و جروح؟

 ٧/٣/٧۶ .بلكه خون قروح و جروح است; ج ـ نه حيض است و نه استحاضه

 اى آه پس از بيست هفته باردارى، به عّلت مرگ جنين، اقدام به سقط جنين آرده، چه غسلى دارد؟ خانم حامله )۵١٠س (

بيند، اگر پيش از ده روز يا سِر ده روز قطع شود، خون نفاس                   آيد، هر خونى آه زن مى       جزء بچه از شكم مادر بيرون مى        اى آه اولين      ج ـ از لحظه    

است، و الزم نيست آه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر َعَلقه هم از َرِحم زن خارج شود، خونى آه تا ده روز ببيند، خون نفاس است و وقتى زن از خون                                    

 ٢۶/١١/٧۶ .غسل نفاس آندپاك شد، بايد 

 

 تيّمم
اش  اگر آسى از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد آه به واسطه استعمال آن، بيمارى یا عيبى در او پيدا شود یا بيمارى                              )۵١١مسئله  (

 .اید با آب گرم وضو بگيرد یا غسل آندولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، ب; طول بكشد یا شّدت یابد یا به سختى معالجه شود، باید تيّمم نماید

الزم نيست انسان یقين آند آه آب براى او ضرر دارد، بلكه اگر احتمال ضرر هم بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا                                   )۵١٢مسئله  (

 .باشد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، باید تيّمم آند

 .ست و آب براى او ضرر دارد، باید تيّمم نمایدآسى آه مبتال به درد چشم ا )۵١٣مسئله (

داند آب  برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل آند یا وضو بگيرد و بعد بفهمد آه آب براى او ضرر داشته، وضو و                                 آسى آه مى    )۵١۴مسئله  (

 .غسل او صحيح است

مد آه آب برایش ضرر ندارد، تيّمم او باطل است، و اگر             اگر آسى به واسطه یقين یا ترس از ضرر، تيّمم آند و پيش از نماز بفه                   )۵١۵مسئله  (

 .بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است

تيّمم به خاك و ریگ و آلوخ و سنگ، اگر پاك باشند، صحيح است و تيّمم به ِگل پخته، مثل آجر و آوزه و آهك و گچ پخته نيز                                       )۵١۶مسئله  (

 .صحيح است

سنگ عقيق و    تيّمم به جواهر، مثل     ولى;  هك و سنگ مرمر سياه و سایر اقسام سنگها صحيح است              تيّمم بر سنگ گچ و سنگ آ           )۵١٧مسئله  (

 .فيروزه، باطل است

اگر خاك و ریگ و آلوخ و سنگ و آنچه آه تيّمم بر آن صحيح است، پيدا نشود، فرد باید به َگرد و غبارى آه روى فرش و لباس                                )۵١٨مسئله  (

و اگر غبار در الى لباس و فرش باشد، تيّمم به آن صحيح نيست، مگر آنكه اول دست بزند تا روى آن غبار آلوده شود و           و مانند اینهاست، تيّمم نماید،      

و چنانچه گرد پيدا نشود، باید به ِگل تيّمم آند، و اگر ِگل هم پيدا نشود، احتياط مستحب آن است آه نماز را بدون تيّمم بخواند و بنا بر                                     ;  بعد تيّمم آند  

 .ط، بعدًا قضاى آن را به جا آورداحتيا
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 :در تيّمم، چهار چيز واجب است )۵١٩مسئله (

سوم آشيدن آف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از                   ;  دوم زدن آف دو دست با هم برچيزى آه تيّمم به آن صحيح است                  ;  اول نّيت 

چهارم آشيدن آف دست چپ به      ;  واجب، باید دستها روى ابروها هم آشيده شود       روید تا ابروها و باالى بينى، و بنا بر احتياط             جایى آه موى سر مى    

 .تمام پشِت دست راست و بعد از آن آشيدن آف دست راست به تمام پشِت دست چپ

 .تيّمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند )۵٢٠مسئله (

نا بر احتياط مستحب، پاك باشد و اگر آِف دست نجس باشد و نتواند آن را آب                     در تيّمم باید پيشانى و آف دستها و پشت دستها، ب              )۵٢١مسئله  (

 .بكشد، با همان آِف دسِت نجس تيّمم آند

تواند باز آند، باید دست را روى آن         اگر پيشانى یا پشِت دستهاى آسى زخم است و پارچه یا چيز دیگرى را آه بر آن بسته، نمى                      )۵٢٢مسئله  (

ست، زخم باشد و پارچه یا چيز دیگرى را آه بر آن بسته، نتواند باز آند، باید دست را با همان پارچه به چيزى آه تيّمم به آن                             بكشد، و نيز اگر آِف د     

 .صحيح است، بزند و به پيشانى و پشِت دستها بكشد

ند، هر چند احتمال بدهد آه به زودى         تواند نمازهاى قضاى خود را با تيّمم بخوا         تواند وضو بگيرد یا غسل آند، مى        آسى آه نمى    )۵٢٣مسئله  (

 .شود، ولى در صورتى آه به از بين رفتن عذر تا پيش از تنگ شدن وقت یقين دارد، باید منتظر بماند عذر او برطرف مى

بخواند و بعد از     اى و تيّمم نماید، مثال جراحتى در بدن اوست، اگر بعد از غسل و تيّمم، نماز                       آسى آه احتياطًا باید غسل جبيره        )۵٢۴مسئله  (

 .نماز، َحَدث اصغرى از او سر زند و مثال بول آند، براى نمازهاى بعد، باید وضو بگيرد

 .اگر بدل از غسل جنابت یا هر غسل دیگرى تيّمم آند، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد )۵٢۵مسئله (

يّمم و عذر او باقى است، آارهایى را آه باید با وضو یا غسل انجام                 اش تيّمم است، اگر براى آارى تيّمم آند، تا ت           آسى آه وظيفه    )۵٢۶مسئله  (

تواند انجام دهد، و     ولى اگر با داشتن آب براى نماز مّيت یا خوابيدن تيّمم آرده، فقط آارى را آه براى آن تيّمم نموده مى                        ;  تواند به جا آورد    داد، مى 

 .ام ندهددر مورد تيّمم، به دليل تنگى وقت هم سایر غایات را انج

 مورد تيّمم نيابتى چه جایى است؟ )۵٢٧س (

 .ج ـ مورد تيّمم نيابتى جايى است آه وظيفه فرد، تيّمم باشد، ولى نتواند بدون آمك نايب، تيّمم آند

 نحوه تيّمم نيابتى چگونه است؟ )۵٢٨س (

و اگر امكان چنين عملى نبود، نايب، دستهاى خودش را           ;  آندج ـ نايب، دستهاى شخِص ناتوان را به زمين بزند و پيشانى و پشت دستهاى او را مسح                       

 .به چيزى آه تيّمم به آن صحيح است، بزند و به پيشانى و پشت دستهاى شخِص ناتوان بكشد

نایب شود، آیا  شود و بعد از زدن دو آِف دست به زمين، انگشتهایش بال فاصله بسته مى         آسى آه انگشتهاى دستش با اختيار باز نمى         )۵٢٩س  (

 تواند دست او را باز آند و خاك دست او را پاك آند و سپس او خود، صورتش را مسح نماید؟ مى

 .ج ـ مانعى ندارد

تواند وضو بگيرد یا تيّمم آند، اگر گرفتن نایب برایش ممكن نباشد، تكليفش براى نماز                   جانباز قطع نخاعى آه تنها به آمك نایب مى            )۵٣٠س  (

 چيست؟

 .را دارد، يعنى احتياط واجب آن است آه نماز را بدون وضو و تيّمم بخواند و بعدًا قضا نمايد» لطهورينفاقد ا«ج ـ حكم 

بعد از گرفتن وضو متوّجه شدم آه آب براى من ضرر داشته است، آیا با این وضو                     .  دانستم آه آب برایم ضرر دارد       جانب نمى  این  )۵٣١س  (

 توانم نماز بخوانم؟ مى

 .، چنانچه غسل آرده يا وضو گرفته، وضو و غسل او صحيح استج ـ در فرض مذآور

 اگر رساندن آب به قسمتى از اعضاى وضو براى آسى ضرر داشته باشد، باید وضو بگيرد یا تيّمم آند؟ )۵٣٢س (
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 جبيره، تمام صورت يا تمام اى بگيرد و اگر ج ـ در صورتى آه رساندن آب به قسمتى از اعضاى وضو براى آسى ضرر داشته باشد، بايد وضوى جبيره                

ولى اگر بيشتر اعضاى وضو را گرفته باشد، بنا بر              ;  اى، آافى است    يكى از دستها را فرا گرفته باشد، باز احكام جبيره جارى است و وضوى جبيره                     

 .احتياط، بايد بين عمل جبيره و تيّمم، جمع نمايد، اگر چه آفايت تيّمم در اين صورت، بعيد نيست

 تواند تيّمم آند؟ ر شخصى احتمال بدهد آه آب براى او ضرر دارد، آیا در صورت احتمال، مىاگ )۵٣٣س (

چنانچه احتمال او در نزد مردم به جا باشد و از آن احتمال ترس براى                 (بلكه اگر احتمال ضرر بدهد      ;  ج ـ الزم نيست يقين آند آه آب براى او ضرر دارد             

 .، بايد تيّمم آند)او پيدا شود

ولى قبل از نماز فهميدم آب برایم ضرر        ;  لذا به جاى وضو گرفتن، تيّمم آردم      .  جانب یقين داشتم آه استعمال آب برایم ضرر دارد         این)  ۵٣۴س  (

 توانم نماز بخوانم یا خير؟ آیا با این تيّمم مى. ندارد

بفهمد آه آب برايش  ضررندارد، تيّمم او باطل است و بايد                ج ـ آسى آه به واسطه يقين يا ترس ضرر از استعمال آب، تيّمم آند، چنانچه قبل از نماز                            

 .وضو بگيرد، اّما اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است

 اش چيست؟ اگر آسى بترسد آه اگر وضو بگيرد، بيمار شود یا بيمارى او شّدت یابد یا دیرتر بهبود یابد، وظيفه )۵٣۵س (

 .بلكه تيّمم بر او واجب است; ر شود يا بيمارى او شّدت يابد و يا در بهبودش تأخير افتد، نبايد وضو بگيردترسد اگر وضو بگيرد، بيما ج ـ آسى آه مى

شخصى آه یك چشم او عمل جّراحى شده و آب براى چشمش ضرر دارد و به عّلت مضر بودن َگرد و خاك براى چشمش تيّمم نيز                                  )۵٣۶س  (

 اش چيست؟ تواند بكند، وظيفه نمى

 .اى بگيرد و نماز بدون وضو يا تيّمم، قضا دارد ضوى جبيرهج ـ بايد و

آیا .  بسيارى از مجروحان، فلج هستند و از آمر به پایين، حس ندارند و قادر به طهارت یا وضو نيستند، ولى صورت آنها سالم است                           )۵٣٧س  (

 توانند تيّمم نموده، نماز بخوانند؟ این قبيل افراد، مى

 .توانند با تيّمم نماز بخوانند دارند آه وضو بگيرند، مىج ـ با فرض اينكه قدرت ن

آسى آه هم پشت و هم آف دستش باند پيچى شده است، براى مسح در تيّمم، آیا باید زراع را بر زمين بزند یا آِف دست باند پيچى                                     )۵٣٨س  (

 شده را؟

 . بزند و با همان دست باند پيچى شده، پشت دستها را مسح آندج ـ بايد همان آف دست باند پيچى شده را بر چيزى آه تيّمم به آن صحيح است،

جانب بر اثر اصابت ترآش خمپاره، از حدقه بيرون آمده و فقط جاى خالى آن باقى مانده، ولى به عّلت ترّشحات و                            چشم راست این    )۵٣٩س  (

توانم در تيّمم، دست خود را از روى مانع به چشم             مایم؟ آیا مى  چگونه باید وضو بگيرم یا تيّمم ن       .  ام جراحاتى آه هنوز خوب نشده، روى آن را بسته         

 بكشم؟

آند، و در صورت امكان، در اين قسمت مانع را برطرف          و در تيّمم، مسح تا ابروها آفايت مى       ;  توانيد، بايد وضو بگيريد، ولو به طور جبيره        ج ـ اگر مى   

 .آنيد و الزم نيست روى چشم، باز باشد

 ام براى نماز چيست؟ توانم تيّمم آنم، وظيفه انبازى هستم آه به هيچ صورت نمىجانب ج این )۵۴٠س (

ج ـ در موردى آه شخص بيمار به هيچ صورت نتواند تيّمم آند و عضو خود را حرآت دهد، نايب، دستهاى بيمار را به زمين بزند و سپس او را تيّمم                                        

 .دهد

ل، آب نه براى پاى او، بلكه براى گچى آه بر پاى اوست، مضّر است، چه                             آسى آه پایش شكسته است و هنگام وضو یا غس                   )۵۴١س  (

 اى دارد؟ وظيفه

الواسطه و به هر حال، مناط، ضرر رسيدن به  ج ـ معيار در جبيره يا تيّمم، رسيدن ضرر به محّل وضو يا غسل است، چه ضرر بالواسطه باشد و چه مع                 

 ٣/٧/٧۵ .بدن است
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با (تواند براى بقا بر طهارت        ت وارد شده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور است آه تيّمم نماید، آیا مى                   آسى آه به عّلت جراحا       )۵۴٢س  (

 تيّمم آند و با آن تيّمم، نماز بخواند، یا اینكه باید دوباره تيّمم آند؟) اینكه وقت نماز نرسيده است

نعى ندارد و با همان تيّمم قبل از وقت، اگر عذر تا آخر وقت باقى باشد،                           فيه است، ظاهرًا ما      ج ـ تيّمم به قصد بودن بر طهارت، آه امرى مرغوبٌ                  

 ٧/٢/٧۶ .»فاّن التراب أَحد الطهورین، و یكفيك عشر سنين«. تواند نماز بخواند مى

 تيّمم آند، یا تواند عين خون را برطرف آرده، اى باشد و تطهيرش ممكن نباشد، آیا مى        اگر در آِف دست تيّمم آننده، خون خشك شده          )۵۴٣س  (

 باید با پشت دست، تيّمم آند؟

ولى به هر حال، طهارت ماسح،        ;  آند جانب، همان برطرف نمودن عين خون در طهارت و پاك شدن، مثل آِف دست، آفايت مى                       ج ـ به نظر اخير اين       

زيرا به  ;   ندارد، با همان آِف دست تيّمم آند         گرچه شرط نيست، ليكن احتياط مستحب، طهارت ماسح است، و اگر تطهير، ولو با زوال عين خون امكان                      

 ٨/٣/٨٠ .شود پشت دست، منتقل نمى

 

 احكام محتضر
است، مرد باشد یا زن، و بزرگ باشد یا آوچك، باید به پشت بخوابانند، به                مسلمانى را آه محتضر است، یعنى در حال جان دادن           )۵۴۴مسئله  (

اى آه ممكن است، باید      اباندن او آامال به این شكل، ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب تا اندازه               طورى آه آف پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خو            

به این دستور عمل آنند، و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد، به قصد احتياط، او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم ممكن نشود، باز به                                     

 .ست یا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانندقصد احتياط، او را به پهلوى را

اند، رو به قبله باشد و بعد از حرآت دادن، این                  احتياط واجب آن است آه تا وقتى محتضر را از محّل احتضار حرآت نداده                       )۵۴۵مسئله  (

 .احتياط، واجب نيست

 . ولّى او الزم نيسترو به قبله آردن محتضر، بر هر مسلمانى واجب است و اجازه گرفتن از )۵۴۶مسئله (

 

 احكام نماز
 قبله
 .خواند، باید طورى بایستد آه عرفًا بگویند آه رو به قبله ایستاده است آسى آه نماز واجب را ایستاده مى )۵۴٧مسئله (

گذارد، باید   مين مى تواند به طور معمول بنشيند و در موقع نشستن، آف پاها را به ز                 آسى آه باید نشسته نماز بخواند، اگر نمى           )۵۴٨مسئله  (

 .در موقع نماز خواندن، صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد و الزم نيست ساق پاى او رو به قبله باشد

تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز، طورى به پهلوى راست بخوابد آه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و                               آسى آه نمى    )۵۴٩مسئله  (

، باید به پهلوى چپ طورى بخوابد آه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر این آار را هم نتواند انجام دهد، باید به پشت بخوابد، به                                 اگر ممكن نيست  

 .طورى آه آف پاى او رو به قبله باشد

شان براى   ، وظيفه )انند بخوابند تو به حالت پشت و پهلو نمى       (جانبازانى آه مجبورند به رو بخوابند و در همان حال، نماز بخوانند                    )۵۵٠س  (

 خواندن نماز و جهت قبله چيست؟

ج ـ مخّير هستند آه سرشان را رو به قبله قرار دهند و يا طورى بخوابند آه آف پاهايشان رو به قبله باشد، و اگر بتوانند سر را مقدارى باال بگيرند به                                   

 .بله باشدنحوى آه صورت به طرف قبله باشد، احوط آن است آه سر رو به ق

داده است، چون براى چشمش ضرر داشته و وضو و  شخصى آه بر روى چشمش عمل جّراحى انجام شده و نباید سرش را تكان مى            )۵۵١س  (

 تيّمم هم برایش مضر بوده، لذا بدون طهارت و بدون رعایت جهت قبله، نماز خوانده، آیا نمازش صحيح است؟

 .ياطًا قضا نمايدج ـ در فرض مرقوم، نمازها را بايد احت
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شود، ولى اگر نشسته بخواند، منحرف            شخصى اگر نمازش را ایستاده بخواند، در حال رآوع و سجود، از قبله منحرف مى                                )۵۵٢س   (

 آدام یك مقّدم است؟. شود نمى

به خاطر  (نجام دادن آن دو در حال قيام          ج ـ غير از رآوع و سجود، بقّيه اعمال را در حال قيام و آن دو را در حال نشسته انجام دهد، چون قدرت بر ا                                  

و اين مورد، مانند آسى است آه قدرت بر رآوع و سجود، قائمًا ندارد، ولى قدرت بر قيام در بقّيه                           ;  ندارد)  عدم تمّكن از شرط صّحت آه استقبال است         

 .اعمال نماز را دارد

 خت به سوى قبله است، تكليفش براى خواندن نماز چيست؟آسى آه روى تخت بيمارستان خوابيده و ناتوان از تغيير جهت ت )۵۵٣س (

 .ج ـ آسى آه از خواندن نماز رو به قبله ناتوان است، به هر نحو آه براى او ممكن است، بايد نماز بخواند، چون قبله براى ناتوان، شرطيت ندارد

شود، از طرفى اگر قرص خواب بخورد            مىشخصى شبها نياز به خوردن قرص خواب دارد و اگر قرص نخورد دچار مشّقت                         )  ۵۵۴س  (

 شود؟ چه آار باید بكند؟ تواند بيدار شود، آیا این شخص دچار گناه مى هنگام نماز صبح نمى

ج ـ با فرض مشّقت در صورت نخوردن قرص، خوردن آنها براى معالجه و رفع حرج و مشّقت، مانعى ندارد، ليكن بايد نماز صبحها را آه بيدار نشده،                                 

 ٢٧/۴/٨١ .ايدقضا نم

 وقت و لباس نمازگزار
هرگاه انسان عذرى دارد آه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است با تيّمم نماز بخواند، چنانچه بداند یا احتمال دهد                                )۵۵۵مسئله  (

د یا عذر دیگرى داشته باشد و احتمال دهد آه          ولى اگر مثال لباسش نجس باش     ;  تواند در اول  وقْت نماز بخواند       آه عذر او تا آخر وقت باقى است، مى         

و ;  رود، بنا بر احتياط واجب، باید صبر آند تا عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشد، در آخر وقْت نماز بخواند                              عذر او از بين مى     

تحّبات نماز، مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت             الزم نيست به قدرى صبر آند آه فقط بتواند آارهاى واجب نماز را انجام دهد، بلكه اگر براى مس                         

 .تواند تيّمم آند و نماز را با آن مستحّبات به جا آورد دارد، مى

 .بيند، باید عورتين خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند مرد در حال نماز، اگر چه آسى او را نمى )۵۵۶مسئله (

شود  ولى پوشاندن صورت به مقدارى آه در وضو شسته مى         ;  موقع نماز، تمام بدن، حّتى سر و موى خود را بپوشاند          زن باید در      )۵۵٧مسئله  (

تر از مچ    اّما براى آنكه یقين آند آه مقدار واجب را پوشانده است، باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایين                    ;  و دستها و پاها تا مچ، الزم نيست        

 .را هم بپوشاند

 :لباس نمازگزار شش شرط دارد )۵۵٨ مسئله(

نمازگزار، اگر مرد است، لباس او از ابریشم         .  ۶ و   ۵;  از حيوان حرام گوشت نباشد     .  ۴;  از اجزاى ُمردار نباشد   .  ٣;  مباح باشد .  ٢;  پاك باشد .  ١

 ٣٨.خالص و طالباف نباشد

 .نجس نماز بخواند، نمازش باطل استلباس نمازگزار باید پاك باشد و اگر آسى عمدًا با بدن یا لباس  )۵۵٩مسئله (

داند نماز خواندن با بدن و لباس نجس، باطل است و مقّصر در ندانستن حكم مسئله باشد، اگر با بدن یا لباس نجس،                           آسى آه نمى    )۵۶٠مسئله  (

 .نماز بخواند، نمازش باطل است

اند نجس است، مثال نداند َعَرق شتر نجاستخوار، نجس است و در اگر آسى به واسطه تقصير در ندانستن مسئله، چيز نجسى را ند         )۵۶١مسئله  (

 .حالى آه متنّجس به آن است، نماز بخواند، نمازش باطل است

اگر آسى نداند آه بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد آه نجس بوده، نماز او صحيح است، ولى احتياط مستحب آن                                      )۵۶٢مسئله  (

 .وباره آن نماز را بخوانداست آه اگر وقت دارد، د

اگر آسى فراموش آند آه بدن یا لباسش نجس است و در بين نماز یا بعد از آن یادش بياید، باید نمازش را دوباره بخواند، و اگر                                 )۵۶٣مسئله  (

 .وقت گذشته، قضا نماید
                                                           

 .ل، در احكام لباس نمازگزار، آمده است ـ تفصيل این موارد، در رساله توضيح المسائ٣٨
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نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با                آسى آه در تنگى وقت، مشغول نماز خواندن شده، اگر در بين نماز، لباس او                          )۵۶۴مسئله  (

نجاست بخواند، بفهمد آه نجس شده، یا بفهمد آه لباس او نجس است و شك آند آه همان وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده، در صورتى آه آب                                       

، باید لباس را آب بكشد یا عوض آند، یا             تواند لباس را بيرون آورد      زند و مى   آشيدن یا عوض آردن یا بيرون آوردن لباس، نمازش را به هم نمى                

اّما اگر چيز دیگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم                     ;  اگر چيز دیگرى عورت او را پوشانده، لباسش را بيرون آورد و نماز را تمام آند                            

و اگر  ;   برهنگان گفته شده، نماز را تمام آند       تواند آب بكشد یا عوض آند، اگر در بيابان است باید لباسش را بيرون آورد و به دستورى آه براى                      نمى

خورد یا به    در غير بيابان است با همان لباس نجس نماز بخواند و همچنين اگر طورى است آه اگر لباس را آب بكشد یا عوض آند، نماز به هم مى                                

 ٣٩.ند و نمازش صحيح استتواند لباس را بيرون آورد، باید با همان حاْل نماز را تمام آ واسطه سرما و مانند آن نمى

آسى آه در تنگى وقت مشغول خواندن نماز شده، اگر در بين نماز، بدن او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با نجاست                )۵۶۵مسئله  (

 صورتى آه آب     بخواند، متوّجه شود آه نجس شده، یا بفهمد آه بدن او نجس است و شك آند آه همان وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده، در                                         

زند،باید آب بكشد و یا نجاست را برطرف نماید و اگر                   هم نمى  آشيدن بدن یا برطرف نمودن نجاست با چيز دیگرى غير از آب، نمازش را به                        

 .زند، باید با همان حال، نماز را تمام آند و نماز او صحيح است نمازش را به هم مى

 خود شك دارد، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه بدن یا لباسش نجس بوده، نماز او                       آسى آه در پاك بودن بدن یا لباس          )۵۶۶مسئله  (

 .صحيح است

اگر آسى خونى در بدن یا لباس خود ببيند و یقين آند آه از خونهاى نجس نيست و مثال یقين آند آه خون پشه است، چنانچه بعد                                  )۵۶٧مسئله  (

 .توان با آن نماز خواند، نماز او صحيح است آه نمىاز نماز بفهمد آه از خونهایى بوده 

هرگاه آسى یقين آند خونى آه در بدن یا لباس اوست، خون نجسى است آه نماز خواندن با آن صحيح است، مثال یقين آند خون                                )۵۶٨مسئله  (

 . نمازش صحيح استزخم و ُدَمل است، اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده آه نماز خواندن با آن باطل است،

اگر انسان نجس بودن چيزى را فراموش آند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از                                    )۵۶٩مسئله  (

 را آب بكشد،    ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى آه نجس بودن آن را فراموش آرده برسد و بدون اینكه خود                   ;  نماز یادش بياید، نماز او صحيح است      

پس نماز هم باطل است و نيز اگر جایى از          .  غسل آند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است، چون غسلش به جهت نجاست بدن، باطل بوده است                   

 وضو و    با رطوبت به چيزى آه نجس بودن آن را فراموش آرده برسد و پيش از آنكه آنجا را آب بكشد، وضو بگيرد و نماز بخواند،                             اعضاى وضو 

 .نمازش به جهت بطالن وضو از راه نجس بودن جایى از اعضاى وضو، باطل است

 :در سه صورت، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است )۵٧٠مسئله (

 ;به واسطه زخم یا جراحت یا ُدَملى آه در بدن اوست، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد. ١

 ;، به خون آلوده باشد)شود آه تقریبًا به اندازه یك اشرفى مى( به اندازه آمتر از درهم بدن یا لباس او. ٢

 .ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. ٣

 .در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است) ۵٧١مسئله (

 ;لباسهاى آوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد. ١

 .باس آسى آه پرستار بچه است، نجس شده باشدل. ٢

اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا ُدَمل باشد، چنانچه طورى است آه آب آشيدن بدن یا لباس یا عوض آردن                   )۵٧٢مسئله  (

; تواند با آن خون، نماز بخواند        ت، مى لباس براى بيشتر مردم یا براى خصوص او سخت است، تا وقتى آه زخم یا جراحت یا ُدَمل خوب نشده اس                            

 .اند و نجس شده، در بدن یا لباس او باشد همچنين است اگر عفونتى آه با خون بيرون آمده یا دارویى آه روى زخم گذاشته

                                                           
 . ـ تفصيل این مسئله در رساله توضيح المسائل، در احكام پوشانيدن بدن در نماز، آمده است٣٩
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 باشد، نماز او    یابد و شستن آن آسان است، در بدن یا لباس نمازگزار            اگر خون از قسمت بریدگى و زخمى آه به زودى بهبود مى              )۵٧٣مسئله  (

 .باطل است

ولى اگر  ;  اگر جایى از بدن یا لباس آه با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم نجس شود، جایز نيست نمازگزار با آن، نماز بخواند                          )۵٧۴مسئله  (

 .نداردشود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعى  مقدارى از بدن یا لباس آه معموال به رطوبت زخم آلوده مى

اگر از زخمى آه داخل دهان و بينى و مانند اینهاست، خونى به بدن یا لباس انسان برسد، احتياط واجب آن است آه با آن نماز                                     )۵٧۵مسئله  (

 .هایش در داخل باشد توان نماز خواند، اگرچه دانه ولى اگر با خون بواسير آلوده شود مى; نخواند

ببيند و نداند از زخم است یا خون دیگر، نماز خواندن با آن،                           اگر در بدن یا لباس خود خونى            آسى آه بدنش زخم است،             )۵٧۶مسئله   (

 .ندارد مانعى

اگر چند زخم در بدن آسى باشد و به طورى نزدیك هم باشند آه یك زخم حساب شوند، تا وقتى همه بهبود پيدا نكرده است، نماز                                )۵٧٧مسئله  (

لى اگر به قدرى از هم دور باشند آه هر آدام یك زخم حساب شوند، هر آدام آه بهبود یافت، باید براى خواندن                            و;  خواندن با خون آنها اشكال ندارد      

 .نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بكشد

معاند العين، مانند سگ و خوك و ُمردار یا خون غيرمسلمانان آه             اگر سِر سوزنى خون حيض یا نفاس یا استحاضه یا خون نجس              )۵٧٨مسئله  (

ولى خونهاى دیگر مثل خون بدن انسان مسلمان و یا              ;  اللحم در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است               دینى هستند و یا خون غير مأآول         

هم باشد  یا خون حيوان حالل گوشت، اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشد، در صورتى آه روى هم آمتر از در               ٤٠غيرمسلمان آه معاند دینى نباشند،    

 .، نماز خواندن با آن اشكال ندارد)تقریبًا به اندازه یك اشرفى(

اگر خون، روى لباسى آه آستر دارد، بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر بریزد و روى لباس خونى شود، باید هر آدام را                                      )۵٧٩مسئله  (

نماز خواندن با آن صحيح است، و اگر بيشتر باشد، نماز خواندن با آن باطل               پس اگر خون روى لباس و آستر، آمتر از درهم باشد،            .  جدا حساب نمود  

 .است

اگر خون بدن یا لباس، آمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد، در صورتى آه خون و رطوبتى آه به آن رسيده، به اندازه                                     )۵٨٠مسئله  (

ليكن اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نكند،               ;  اطل است درهم یا بيشتر شود و اطراف را آلوده آند، نماز خواندن با آن ب             

 .نماز خواندن با آن مانعى ندارد

اگر خونى آه در بدن یا لباس است آمتر از درهم باشد و نجاست دیگرى به آن برسد، مثًال یك قطره بول روى آن بریزد، نماز                                   )۵٨١مسئله  (

 .خواندن با آن جایز نيست

اّما .  اگر بدن یا لباس به چيزى غير از خون، نجس شود، گرچه آمتر از یك درهم یا یك نخود باشد، نماز خواندن با آن باطل است                            )۵٨٢مسئله  (

 .توان با آب نماز خواند اگر به آب یا چيز دیگرى آه با خون، نجس شده باشد، نجس شود، چنانچه مقدارى آه نجس شده آمتر از درهم باشد، مى

روز، یك مرتبه لباس خود را آب بكشد، اگرچه تا روز                آسى آه پرستار بچه است و بيشتر از یك لباس ندارد، هرگاه در شبانه                    )۵٨٣سئله  م(

روز یك مرتبه براى     ولى احتياط مستحب آن است آه لباس خود را در شبانه          ;  تواند با آن لباس، نماز بخواند      دیگر لباسش به بول بچه نجس شود، مى       

و نيز اگر بيشتر از یك لباس دارد، ولى ناچار است آه همه آنها را بپوشد، چنانچه در                            ;  ن نمازى آه لباسش پيش از آن نجس شده، آب بكشد                اولي

 .روز یك مرتبه به دستورى آه گفته شده همه آنها را آب بكشد، آافى است شبانه

 ارد یا خير؟دار یا عصا، براى نماز مانعى د آیا نجس بودن صندلى چرخ )۵٨۴س (

 .، اشكال ندارد)سرايت نكند(ج ـ اگر نجاست صندلى متعّدى نباشد 

 آیا نجس بودن دست یا پاى مصنوعى براى نماز مانعى دارد یا خير؟ )۵٨۵س (

 .ج ـ اگر جزء بدن محسوب نشود، اشكال ندارد

                                                           
 . ـ معموال غيرمسلمانان معاند نيستند، لذا در پاك بودن حكم مسلمانان را دارند٤٠



 78                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدري  پزشكاحكام 
 

تر عورت را دارد، در صورتى آه مالفه نجس باشد،           اى آه روى اوست، حكم سا      خواند و مالفه   آسى آه در حالت خوابيده نماز مى        )۵٨۶س  (

 اش براى نماز چيست؟ وظيفه

 .ج ـ اگر ساتر عورت، همان مالفه است، بايد پاك باشد

 خواند، در صورتى آه مالفه زیر پایش نجس باشد، آیا براى نماز او اشكال دارد یا خير؟ شخصى آه در حالت خوابيده نماز مى )۵٨٧س (

 .ج ـ مانعى ندارد

 آیا نمازشان صحيح است؟. خوانند برادران قطع نخاعى، در مواردى، به واسطه نبود امكانات براى تطهير، با بدن نجس نماز مى )۵٨٨س (

 .ج ـ در فرض مذآور، نمازشان صحيح است

 د به جا آورد؟اگر برطرف آردن عين نجاست از بدن  و لباس بيمار، داراى مشّقت و زحمت باشد، نمازش را چگونه بای) ۵٨٩س (

 ١/٣/٨٠ .تواند، نجاست را آم آند و نماز بخواند آه اسالم، دين سهل و آسانگيرى است، نه دين َحَرج و مشّقت ج ـ تا مى

تواند موقع قضاى حاجت، ولو      بيمارى آه در بيمارستان است و به طورى صدمه دیده آه قادر به حرآت از روى تخت نيست و نمى                      )۵٩٠س  (

خواند، آیا بعد از اینكه بهبود          و یا دستمال آاغذى و یا چيز دیگر خود را تطهير و ازاله عين نجاست نماید و با این حال، نماز مى                                بهوسيله پارچه 

 یافت، باید نمازهایش را قضا آند؟

 .ج ـ چون به وظيفه خود در حّد قدرت عمل آرده، قضا الزم نيست

 واجبات نماز
 االحرام تكبيرة

را درست بگوید، باید به هر طورى                     »  اهللا اآبر   «تواند     نمى اى آه دارد،       ه الل است یا به واسطه بيمارى                    آسى آ     )۵٩١مسئله    (

 .دهد تواند، حرآت و براى تكبير، اشاره آند و زبانش را هم اگر مى تواند بگوید، باید در قلب خود بگذراند بگوید، و اگر هيچ نمى تواند مى آه

 قيــام

آید ناتوان شود، باید بنشيند، و اگر از نشستن هم ناتوان است،               بين نماز، از ایستادن به نحوى آه در مسئله بعد مى            اگر آسى در      )۵٩٢مسئله  (

 .ولى تا بدنش آرام نگرفته، نباید چيزى بخواند; باید بخوابد

آند یا مجبور است به        ، بدنش حرآت مى     مثال آسى آه در موقع ایستادن        .  تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشيند         تا انسان مى     )۵٩٣مسئله  (

تواند، ایستاده نماز بخواند، ولى اگر به        چيزى تكيه دهد یا بدنش را آج آند یا خم شود یا پاها را بيشتر از معمول باز بگذارد، باید به هر طور آه مى                          

 .دهيچ ِقسم، حّتى مثل حال رآوع هم نتواند بایستد، باید راست بنشيند و نشسته نماز بخوان

تواند، بنشيند و اگر به هيچ        تواند بنشيند، نباید خوابيده نماز بخواند، و اگر نتواند راست بنشيند، باید هر طور آه مى                   تا انسان مى    )۵٩۴مسئله  (

ر آن هم ممكن نيست،     تواند، به پهلوى چپ، و اگ      تواند بنشيند، باید به طورى آه در احكام قبله گفته شد، به پهلوى راست بخوابد، و اگر نمى                   قسم نمى 

 .به پشت بخوابد، به طورى آه آف پاهاى او رو به قبله باشد

خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رآوع را ایستاده به جا آورد، باید بایستد و از                             آسى آه نشسته نماز مى       )۵٩۵مسئله  (

 .م نشسته به جا آوردحال ایستاده به رآوع رود و اگر نتواند، باید رآوع را ه

تواند، نشسته بخواند و نيز اگر       خواند، اگر در بين نماز بتواند بنشيند، باید مقدارى را آه مى              آسى آه در حالت خوابيده نماز مى         )۵٩۶مسئله  (

 .ولى تا بدنش آرام نگرفته، نباید چيزى بخواند; تواند، ایستاده بخواند تواند بایستد، باید مقدارى را آه مى مى

ولى تا بدنش ; تواند ایستاده بخواند خواند، اگر در بين نماز بتواند بایستد، باید مقدارى را آه مى آسى آه در حالت نشسته نماز مى       )۵٩٧مسئله  (

 .آرام نگرفته، نباید چيزى بخواند

تواند نشسته نماز بخواند، و       و برسد، مى  تواند بایستد، اگر بترسد آه به واسطه ایستادن، بيمار شود یا ضررى به ا                   آسى آه مى    )۵٩٨مسئله  (

 .تواند در حالت خوابيده نماز بخواند اگر از نشستن هم بترسد، مى
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 رآــوع

» رآوع«اى خم شود آه بتواند دستهایش را به زانو بگذارد و این عمل را                 نمازگزار در هر رآعت، بعد از قرائت، باید به اندازه            )۵٩٩مسئله  (

 .گویند مى

 .اگر نمازگزار به اندازه رآوع خم شود، ولى دستها را به زانوهایش نگذارد، اشكال ندارد )۶٠٠مسئله (

آند، باید به قدرى خم شود آه صورتش مقابل زانوهایش برسد، و بهتر است به قدرى خم شود آه                              آسى آه نشسته رآوع مى        )۶٠١مسئله  (

 .صورتش نزدیك جاى سجده برسد

سطه بيمارى و مانند آن در رآوع آرام نگيرد، نمازش صحيح است، ولى باید پيش از آنكه از حال رآوع                              اگر نمازگزار به وا      )۶٠٢مسئله  (

 . را بگوید ُسْبحان الّله یا سه مرتبه ُسْبحاَن َرّبى اْلَعِظيم َو ِبَحْمدهخارج شود، ذآر واجب یعنى

ى تكيه دهد و رآوع آند و اگر موقعى هم آه تكيه داده، نتواند به                     هرگاه نمازگزار نتواند به اندازه رآوع خم شود، باید به چيز                 )۶٠٣مسئله  (

تواند، خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود، باید موقع رآوع بنشيند و نشسته رآوع آند و احتياط                            طور معمول رآوع آند، باید به هر اندازه آه مى             

 . نمایدمستحب آن است آه نماز دیگرى هم بخواند و براى رآوع آن، با سر اشاره

تواند ایستاده نماز بخواند، اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند به رآوع برود، باید ایستاده نماز بخواند و براى                                   آسى آه مى     )۶٠۴مسئله  (

رخاستن از رآوع،   رآوع، با سر اشاره آند و اگر نتواند اشاره آند، باید به نّيت رآوع، چشمهایش را بر هم بگذارد و ذآر آن را بگوید و به نّيت ب                                    

 .چشمهایش را باز آند و اگر از این هم ناتوان است، باید در قلب، نّيت رآوع آند و ذآر آن را بگوید

تواند در حالى آه نشسته است، آمى خم شود، یا در              تواند ایستاده یا نشسته به رآوع برود و براى رآوع، فقط مى               آسى آه نمى    )۶٠۵مسئله  (

ا سر اشاره آند، باید ایستاده نماز بخواند و براى رآوع، با سْر اشاره نماید و احتياط مستحب آن است آه نماز دیگرى هم                                 حالى آه ایستاده است، ب     

 .تواند، براى رآوع خم شود بخواند و موقع رآوع آن، بنشيند و هر قدر مى

 سجــود

آوع، دو سجده آند، و سجده آن است آه پيشانى و آف دو                نمازگزار باید در هر رآعت از نمازهاى واجب و مستحب، بعد از ر                  )۶٠۶مسئله  (

 .دست و سر دو زانو و سِر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد

در سجده، نمازگزار باید آف دست را بر زمين بگذارد، ولى در حال ناچارى، پشت دست هم مانعى ندارد، و اگر گذاردن پشت                              )۶٠٧مسئله  (

تواند، بر زمين بگذارد، و اگر آن هم ممكن            دست را بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، باید تا آرنج، هر جا را آه مى                      دست ممكن نباشد، باید مچ       

 .نيست، گذاشتن بازو بر زمين، آافى است

اگر مانده، خيلى آوتاه    آسى آه مقدارى از شست پایش بریده شده، باید بقّيه آن را بر زمين بگذارد و اگر چيزى از آن نمانده، یا                              )۶٠٨مسئله  (

 .است، باید بقّيه انگشتانش را بگذارد، و اگر هيچ انگشت ندارد، باید هر مقدارى از پایش آه باقى مانده، بر زمين بگذارد

 باید  اگر در پيشانى آسى ُدَمل و مانند آن باشد، چنانچه ممكن است، باید با قسمت سالم پيشانى سجده آند، و اگر ممكن نيست،                                    )۶٠٩مسئله  (

 .زمين را گود آند و ُدَمل را در گودى بگذارد و جاى سالم را به مقدارى آه براى سجده آافى باشد، بر زمين بگذارد

اگر ُدَمل یا زخم، تمام پيشانى آسى را گرفته باشد، باید به یكى از دو طرف پيشانى سجده آند، و اگر ممكن نيست، به چانه، و اگر    )۶١٠مسئله  (

 .مكن نيست، باید به هر قسمت از صورت آه ممكن است، سجده آندبه چانه هم م

تواند، خم شود و ُمهر یا چيز دیگرى را آه سجده بر آن                اش را به زمين برساند، باید به قدرى آه مى           تواند پيشانى  آسى آه نمى    )۶١١مسئله  (

ولى باید آف دستها و زانوها و انگشتان پا را           ;  سجده آرده است  صحيح است، روى چيز بلندى بگذارد و طورى پيشانى را بر آن بگذارد آه بگویند                   

 .به طور معمول به زمين بگذارد

تواند خم شود، باید براى سجده بنشيند و با سر اشاره آند، و اگر نتواند، باید با چشمها اشاره نماید و در هر دو                           آسى آه هيچ نمى     )۶١٢مسئله  (

تواند، احتياط مستحب آن است       واند، به قدرى ُمهر را بلند آند آه پيشانى را بر آن بگذارد، و اگر نمى                   ت صورت، احتياط واجب آن است آه اگر مى         
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تواند اشاره آند، باید در قلْب نّيت سجده آند، و بنا بر احتياط واجب، با دست                  آه ُمهر را بلند آند و به پيشانى بگذارد، و اگر با سر یا چشمها هم نمى                  

 .ه اشاره نمایدو مانند آن براى سجد

تواند، براى سجده، با سر اشاره آند، و اگر                  تواند بنشيند، باید در حالت ایستاده نّيت سجده آند و چنانچه مى                       آسى آه نمى      )۶١٣مسئله   (

 .اى سجده، اشاره نمایدنّيت سجده آند، و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن بر تواند،درقلب نمى راهم نماید،و اگر این تواند،باچشمهااشاره نمى

 چيزهايى آه سجده بر آنها صحيح است
روید، مانند چوب و برگ درخت، سجده آرد و سجده بر چيزهاى                   اى آه از زمين مى       باید بر زمين و چيزهاى غير خوراآى           )۶١۴مسئله  (

اّما سجده آردن بر      ;   فيروزه، باطل است     خوراآى و پوشاآى، صحيح نيست و نيز سجده آردن بر چيزهاى معدنى، مانند طال و نقره و عقيق و                                

 .سنگهاى معدنى، مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه، اشكال ندارد

 .روید و خوراك حيوان است، مثل علف و آاه، صحيح است سجده بر چيزهایى آه از زمين مى )۶١۵مسئله (

 .سجده بر آن صحيح نيست، جایز است و مانعى نداردسجده بر انواع آاغذ، هر چند از چيزى مانند پنبه ساخته شده آه  )۶١۶مسئله (

 اند و در حال یادگيرى هستند، نماز بر آنها واجب است؟ آیا آودآان آر و الل آه از قدرت شنوایى و گویایى محروم )۶١٧س (

 .ج ـ اگر بالغ هستند، نماز بر آنها واجب است و آيفّيت آن در رساله عمليه ذآر شده است

ام  وظيفه.  توانم دو آف دستم را بر زمين بگذارم           آِف دو دستم بر اثر سوختگى تاول زده و در هنگام خواندن نماز، نمى                  این جانب   )۶١٨س  (

 در نماز چيست؟

اّما در حالت ناچارى، گذاشتن پشت دست هم مانعى ندارد، و اگر پشت دست نيز ممكن                     ;  ج ـ در سجده، نمازگزار بايد آف دو دست را بر زمين بگذارد                

تواند، بر زمين بگذارد، و اگر آن هم ممكن نيست،             ست، بايد مچ دست را بر زمين بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، بايد تا آرنج، هر جا را آه مى                          ني

 .گذاشتن بازو آافى است

دهند، در   ود را با اشاره انجام مى     خوانند و رآوع و سج     با توّجه به اینكه برخى برادران جانباز، در حالت نشسته یا خوابيده نماز مى                )۶١٩س  (

 صورتى آه شك آنند آه آیا در حال رآوع هستند یا سجده، تكليفشان چيست؟

ولى اگر شك آنند،    ;  گذشته است  اند يا نه، به شك خود اعتنا نكنند، زيرا محّل آن             انجام داده  ج ـ چنانچه شك آنند آه در رآعت قبل، رآوع و يا سجده را                

ها را به خاطر استصحاب عدم اتيان،           بايد نّيت رآوع آنند يا سجده، احتياط واجب آن است آه نّيت رآوع آنند و بعد، سجده                           بكنند اآلن آه بايد اشاره    

 .انجام دهند

چگونه  براى رآوع و سجده، تكليف ایشان     .  توانند سرشان را تكان دهند     مى جانبازان قطع نخاعى از ناحيه گردن، فقط به مقدار آمى            )۶٢٠س  (

 است؟ ست؟ آیا ِصرف نّيت یا مثال به هم زدن چشمها آافىا

 .توانند، به چشم اشاره آنند ج ـ در فرض مذآور، بايد با سر اشاره آنند، و اگر با سر هم نمى

ى را  توان در سجده، پيشان     در این صورت، آیا مى     .  گيرد شود آه هنگام سجده، درد مى       گاهى در پيشانى انسان، جوشهایى پيدا مى          )۶٢١س  (

 آج روى ُمهر گذاشت؟ و اگر بعد از برداشتن سر از سجده، ُمهر به خون جوشها آلوده شود، نماز چه حكمى دارد؟

اّما ; آند ج ـ در سجده الزم نيست آه تمام پيشانى روى محّل سجده و چيزهايى آه سجده بر آن صحيح است، باشد، بلكه مقدارى از پيشانى هم آفايت مى                         

توان روى موضع نجس    به آلوده شدن ُمهر، بعد از نجس شدن، نمى         و اّما نسبت  ;  بنابراين، آج گذاشتن پيشانى مانعى ندارد     .  آند  نمى غير پيشانى آفايت  

سجده نمود، چون يكى از شرايط سجده و نماز، پاك بودن محّل سجده است، و خوِن جراحت آه آمتر از يك درهم است، به حكم معفّو بودن آمتر از يك                                    

 .توان با آن نماز خواند، به جهت اينكه محّل سجده، بايد پاك باشد آند، نمى ولى اگر در سجده بعدى محّل سجده را نجس مى; ُمبطل نماز نيستدرهم، 

تواند ُمهر را بر پيشانى بگذارد و آسى هم نيست آه این آار را انجام دهد، تكليف او براى سجده                            جانباز قطع نخاعى آه خود نمى        )۶٢٢س  (

 ست؟چي
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تواند، با سر     تواند، براى سجده خم شود، و اگر نمى            خواند، در فرض مذآور، واجب است به هر مقدارى آه مى                 ج ـ اگر در حالت خوابيده نماز مى           

 .تواند، با چشم اشاره آند اشاره آند، و اگر نمى

 ُمبطالت نماز
آه در بين نماز، عمدًا یا سهوًا یا از روى ناچارى، چيزى آه وضو یا                   یكى از آنها این است       .  آند دوازده چيز نماز را باطل مى        )۶٢٣مسئله  (

تواند از بيرون آمدن بول و غائط، خوددارى آند، اگر در بين نماز، بول    ولى آسى آه نمى   ;  آند پيش آید، مثال بول از او بيرون آید         غسل را باطل مى   

شود، و نيز اگر در بين نماز، از زن               گفته شد عمل نماید، نمازش باطل نمى          یا غائط از او خارج شود، چنانچه به دستورى آه در احكام وضو                       

از دیگر مبطالت نماز، آن است آه آسى          .  مستحاضه خون خارج شود، در صورتى آه به دستور استحاضه عمل آرده باشد، نمازش صحيح است                     

اّما اگر از ترس خدا یا براى آخرت گریه آند، آهسته           ;   آند، اشكال ندارد   صدا گریه  ولى اگر براى آار دنيا بى     ;  براى آار دنيا، عمدًا با صدا گریه آند       

 .باشد یا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهتریِن اعمال است

و مانند اینها آه دو حرف است، اگر عمدى باشد،             »  آه«و  »  آخ«ولى گفتن   ;  در نماز اشكال ندارد    ...  سرفه آردن، آروغ زدن و       )۶٢۴مسئله  (

 .آند ل مىنماز را باط

 شخصى آه مّدت دو یا سه روز بيهوش بوده، آیا نمازهایى را آه در این مّدت نخوانده، باید قضا آند؟ )۶٢۵س (

 .ج ـ اگر تماْم وقت بيهوش بوده و به دست خودش هم بيهوش نشده، قضا ندارد

 نماز جماعت
و آسى آه نشسته نماز        ;  خواند، اقتدا آند    ه یا خوابيده نماز مى       تواند به آسى آه نشست        خواند، نمى  آسى آه ایستاده نماز مى         )۶٢۶مسئله  (

 .خواند، اقتدا نماید تواند به آسى آه خوابيده نماز مى خواند، نمى مى

و همچنين آسى آه خوابيده است،           ;  خواند، اقتدا آند     تواند به آسى آه نشسته نماز مى             خواند، مى   آسى آه نشسته نماز مى          )۶٢٧مسئله   (

 .خواند، اقتدا آند  آسى آه نشسته نماز مىتواند به مى

خواند،  اى نماز بخواند و یا به واسطه عذرى با لباس نجس نماز مى   اگر امام جماعت به واسطه عذرى با تيّمم یا با وضوى جبيره             )۶٢٨مسئله  (

 .توان به او اقتدا آرد مى

 .توان به او اقتدا آرد ن آمدن بول و غائطش خوددارى آند، مىتواند از بيرو اى دارد آه نمى اگر امام جماعت، بيمارى )۶٢٩مسئله (

 .بنا بر احتياط واجب، آسى آه مرض خوره یا پيسى دارد، نباید امام جماعت شود )۶٣٠مسئله (

هم خوردن  دار نماز بخوانند، آیا این امر، موجب به              با توّجه به اینكه بعضى از برادران جانباز، باید روى تخت یا صندلى چرخ                      )۶٣١س  (

 شود؟ اّتصال صفوف در نماز جماعت نمى

مانعى ندارد و سبب به هم خوردن اّتصال صفوف ) اين مقدار فاصله(ج ـ در صورتى آه بر حسب وظيفه شرعى به شرايط نماز عمل آرده باشند، حيلوله 

 .شوند نمى

 امامت جانبازان و معلوالن
خوانم، آف دست راستم به طور آامل روى             موقعى آه نماز مى    .  ست، مجروح هستم   جانب جانباز هستم و از ناحيه دست را            این  )۶٣٢س  (

 توانم امام جماعت شوم یا خير؟ آیا مى. گيرد زمين قرار نمى

 .توانيد اقامه جماعت نماييد ج ـ مى

 توانم اقامه جماعت نمایم؟ آیا مى. این جانب پاى چپم بر اثر اصابت ترآش قطع شده است )۶٣٣س (

ليكن بايد امام جماعت بتواند ايستاده نماز بخواند، چون امامت آسى آه نشسته نماز                      ;  عضا و عدم نقص، شرط امامت و جماعت نيست             ج ـ صحت ا     

و ناگفته نماند آه امامت روحانيان بزرگوار جانباز جنگ تحميلى، خود از جهاتى است آه بر                   ;  خواند، جايز نيست   خواند، براى آسى آه ايستاده مى       مى

 .افزايد مى نماز جماعتفضيلت 
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شود  آیا این فتوا شامل معلوالن مادرزاد هم مى        .  نقل شده آه طبق فتواى حضرت عالى، اقامه جماعت اشخاص جانباز، اشكال ندارد                )۶٣۴س  (

 یا خير؟

كه بتوانند ايستاده نماز بخوانند     ج ـ بين معلوالن محترم مادرزاد و جانبازان عزيز جنگ، از جهت صّحت امامت براى نماز جمعه و جماعت، با فرض اين                        

 ٢١/١١/٧۴ .، فرقى نيست و اقتدا به هر دو دسته، صحيح و جايز است)تا مصداق امامت قاعد براى قائم نباشد(

 دار امامت جماعت شود؟ تواند عهده آیا اقتدا به امام جماعتى آه آفش طّبى پوشيده، جایز است یا نه؟ آیا آن شخص مى )۶٣۵س (

 ١۵/١١/٧۴ .اعت شدن آسى آه آفش طّبى دارد، با رعايت ساير شرايط، مانعى ندارد و اقتدا به او جايز استج ـ امام جم

 جانباز قطع عضوى آه امام جماعت است، آیا الزم است آه وضعيت جانبازى خود را به مأمومان اّطالع دهد؟ )۶٣۶س (

ت و اعالم موضوع هم الزم نيست، بنابراين، الزامى به بيان وضع و حال خود                  ج ـ چون صّحت نماز امام براى خودش و بر حسب تقليدش مفروض اس                

 ٣٠/١/٧٣ .ندارد و مأمومان هم اگر بعدًا فهميدند، اعاده الزم نيست

 توانم امام جماعت شوم یا خير؟ آیا مى. جانب طلبه جانباز هستم و دست چپم از مرفق به پایين، قطع شده است این )۶٣٧س (

آمده است آه اولى، ترك      )  الجماعة صالة( از آتاب عروة      ٢٠وانيد و نبايد خود و ديگران را از فيض جماعت محروم سازيد، در مسئله                   ت ج ـ آرى، مى    

ولى اين اولويت، يك نوع اولويت عقاليى اعتبارى است آه با فرض نياز جامعه و اثر داشتن امامت                     ;  امامت ناقص براى آامل، و آامل براى اآمل است         

در تبليغ، ساقط است، اگر نگوييم آه در شرايط خاّص فعلى و در زمان نياز شديد به فرهنگ غنى اسالم و جمهورى اسالمى، اولى، اقدام به                                     جماعت  

 ٢۴/٨/۶٩ .امامت جماعت است

ا امامت جماعت،   آی.  خواند طور معمول، نماز مى    روحانى جانبازى یك پایش از زیر زانو قطع شده است و اآلن با پاى مصنوعى به                  )۶٣٨س  (

 خواندن نماز استيجارى و نيابت در حج، تبّرعًا یا به صورت اجير شدن، توسط چنين شخصى جایز است یا خير؟

 ٣/٨/٧۵ .ليكن نيابت از نماز قضاى ديگران و نيابت در حج، براى چنين شخصى، خالف احتياط است; ج ـ امامت جماعت او مانعى ندارد

 تواند براى دیگران امام جماعت شود یا نه؟  باید به چيزى تكيه آند، مىآیا آسى آه در نماز )۶٣٩س (

 .آند ج ـ مانعى ندارد، چون ايستادن، صدق مى

 آیا اقتدا آردن به امام جماعتى آه در ناحيه  آمر خميدگى دارد، جایز است؟ )۶۴٠س (

 .ج ـ مانعى ندارد و جايز است

 نماز قضا
 .تواند نمازهاى او را قضا نماید گرچه از خواندن نماز قضاى خود ناتوان باشد، دیگرى نمىتا انسان زنده است، ا )۶۴١مسئله (

. دهد طورى آه خوبو بد، و آم و زیاد را درست تشخيص نمى شخصى دچار سكته مغزى شده  و به آّلى اختالل حواس پيدا آرده، به   )۶۴٢س  (

آند و   دهد و گاهى بعد از اتمام نماز، دوباره شروع به خواندن حمد و سوره مى                الم مى خواند، گاهى در رآعت دوم س      این فرد، نمازهایش را آه مى     

هایش را باید براى او       آیا نماز و روزه    .  آند َبرد، فوت مى   سر مى  تواند نمازهایش را بخواند و بعد از چهار سال آه در این وضع به                    درست نمى 

 قضا آرد یا نه؟

حواس است، و چون بر خودش واجب نبوده است،             شرط تكليف،سالمت  چون; واجب نيست و تكليف، ساقط است        ج ـ نماز و روزه، با اختالل حواس،          

 .نيست قضايش هم بر ورثه واجب

 

 احكام روزه
 نّيت روزه

ز را تمام   اگر آسى پيش از اذان صبح نّيت آند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آید، بنا بر احتياط واجب، باید روزه آن رو                              )۶۴٣مسئله  (

 .نماید و اگر تمام نكرد، قضاى آن را به جا آورد
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آند، انجام نداده باشد،     اگر بيمار پيش از ظهر در ماه رمضان بهبود یابد و از اذان صبح تا آن وقت، آارى آه روزه را باطل مى                          )۶۴۴مسئله  (

 .بد، روزه آن روز بر او واجب نيستباید نّيت روزه آند و آن روز را روزه بگيرد، و چنانچه بعد از ظهر بهبود یا

 آند چيزهايى آه روزه را باطل مى
آند  حس مى  ولى تزریق آمپولى آه عضو را بى      ;  دار، از استعمال آمپول تقویتى خوددارى آند       احتياط مستحب آن است آه روزه     )  ۶۴۵مسئله  (

 .شود، اشكال ندارد یا به جاى دارو استعمال مى

ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتياط واجب آن است            ;   سر و سينه، تا به فضاى دهان نرسيده، اشكال ندارد             فرو بردن اخالط    )۶۴۶مسئله  (

 .آه آن را فرو نبَرد

توان آن را تحّمل آرد،        ولى اگر ضعف او به قدرى است آه معموال نمى               ;  تواند به دليل ضعف، روزه را بخورد           انسان نمى   )۶۴٧مسئله  (

 .دخوردن روزه اشكال ندار

تواند بدون غسل مّس مّيت، روزه بگيرد، و اگر در            آسى آه مّس مّيت آرده، یعنى جایى از بدن خود را به بدن مّيت رسانده، مى                  )۶۴٨مسئله  (

 .شود حال روزه هم مّيت را مس نماید، روزه او باطل نمى

ولى استعمال شيافهایى آه براى     ;  آند د، روزه را باطل مى    ِاماله آردن با چيز روان، اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باش                )۶۴٩مسئله  (

 .معالجه است، اشكال ندارد و احتياط واجب آن است آه از استعمال شيافهایى آه براى تغذیه از این مجراست، خوددارى شود

ولى اگر سهوًا یا بدون     ;  شود ش باطل مى  ا دار عمدًا ِقى آند، اگرچه به واسطه بيمارى و مانند آن ناچار باشد، روزه                هرگاه روزه   )۶۵٠مسئله  (

 .اختيار باشد، اشكال ندارد

آند، احتياط واجب آن است آه         اختياْر ِقى مى   داند به واسطه خوردن آن، در روز، بى           اگر آسى در شب چيزى بخورد آه مى            )۶۵١مسئله  (

 .روزه آن روز را قضا نماید

 .دارى آند، چنانچه براى او ضرر و مشّقت نداشته باشد، باید خوددارى نمایددار بتواند از ِقى آردن خود اگر روزه )۶۵٢مسئله (

آید، نباید عمدًا آروغ بزند، ولى اگر یقين           دار یقين داشته باشد آه به واسطه آروغ زدن، چيزى از گلویش بيرون مى                   اگر روزه   )۶۵٣مسئله  (

 .نداشته باشد، اشكال ندارد

با فرا  .  دهم ام و در حال حاضر، با مصرف دارو به زندگى خود ادامه مى               مبتال به ناراحتى ریوى شده    جانب جانبازى هستم آه      این  )۶۵۴س  (

با توّجه به اینكه روزه هستم، آیا در مواقع فشار بيش از حّد              .  استفاده نمایم »  ِاسِپرى«باید از    رسيدن ماه مبارك رمضان، جهت رفع ناراحتى ریه، مى         

 سپرى، جهت تسكين درد استفاده نمایم و روزه خود را افطار نكنم؟توانم از ا ناراحتى ریوى، مى

 ٢٢/١٠/٧۵ .گردد شود و غبار غليظ هم محسوب نمى ج ـ ظاهرًا ُمبطل نيست و خوردن و آشاميدن محسوب نمى

 ست؟حكم روزه آنها چگونه ا. برادران قطع نخاعى، به دستور پزشك، باید هر ساعْت مقدارى از مایعات بخورند )۶۵۵س (

ج ـ روزه بر آنها واجب نيست و اگر بعد از ماه رمضان، در طول سال توانايى داشته باشند، قضايش واجب است و بنا بر احوط براى هر روز، بايد يك                                     

 .به فقير بدهند...) ده سير گندم و جو و(مّد طعام 

 حكمى دارد؟دار، از ِآِرمهاى واژینال در ماه رمضان، چه  استفاده بيماران روزه )۶۵۶س (

يابد و ُمبطالت ديگر  ج ـ جايز است و مانعى ندارد و آنچه ُمبطل روزه است، َاآل و شرب است، ولو از راه غير متعارف، آه در چنين مواردى تحّقق نمى                

 ٢۶/١١/٧۶ .روزه هم مانند ُحقنه و ِاماله، عدم صدق و عدم ُمبطليتش واضح است

 در چشم به هنگام روزه گرفتن، موجب باطل شدن روزه است؟) مانند قطره(آیا ریختن دارو  )۶۵٧س (

 ٢٠/٢/٧۶ .ج ـ روزه باطل نيست، بلكه اگر بو يا مزه آن به حلق برسد، مكروه است

 دهد، روزه نگرفت؟ توان به عّلت ضعفى آه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مى آیا مى )۶۵٨س (
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/٧/١١ .شود سان آه ناشى از روزه است، قابل تحّمل و متعارف باشد، باعث خوردن روزه نمىج ـ روزه گرفتن، موجب ضعف است، و اگر ضعِف ان

۶٨ 

ناچار باید دست را داخل َفْرج آنند، روزه را باطل             آه به  آیا معاینه زِن حامله در حال روزه توّسط ماما یا دآتر زنان، در صورتى                   )۶۵٩س  (

 آند یا نه؟ مى

 ۴/١١/٧١.ماع است، نه داخل آردن مثل دست در َفْرج زنج ـ آنچه آه ُمبطل روزه است، ج

 آّفاره و قضاى روزه
دار عمدًا روزه خود را باطل آند، و بعد، عذرى مانند حيض یا نفاس یا بيمارى پيدا آند، بنا بر احتياط واجب، آّفاره بر            اگر روزه   )۶۶٠مسئله  (

 .او واجب است

دار، در   یكى از آن موارد، آن است آه روزه          :  ر انسان واجب است و آّفاره واجب نيست          در چند صورت، فقط قضاى روزه ب           )۶۶١مسئله  (

 ٤١.روزه ماه رمضان، عمدًا ِقى آند، یا سر خود را زیر آب ببرد، یا ُحقنه نماید

 .هاى وقتى را آه دیوانه بوده، قضا نماید اگر دیوانه عاقل شود، واجب نيست روزه )۶۶٢مسئله (

ى به واسطه بيمارى یا حيض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، الزم نيست                                     اگر آس   )۶۶٣مسئله  (

 .هایى را آه نگرفته، براى او قضا آنند، اگرچه مستحّب است روزه

هایى آه    بكشد، قضاى روزه   اگر آسى به واسطه بيمارى، روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال بعد طول                      )۶۶۴مسئله  (

ولى اگر به    ;  طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهد               )  آه تقریبًا ده سير است      (نگرفته بر او واجب نيست و باید براى هر روز، یك ُمّد                    

هایى را آه نگرفته، باید قضا آند و           واسطه عذر دیگرى، مثال براى مسافرت، روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان سال بعد باقى بماند، روزه                         

 .احتياط مستحب آن است آه براى هر روز، یك ُمّد طعام هم به فقير بدهد

اگر آسى به واسطه بيمارى، روزه ماه رمضان را نگيرد و بعد از رمضان، بيمارى او برطرف شود، ولى عذر دیگرى پيش آید                            )۶۶۵مسئله  (

نيز اگر در ماه رمضان غير از بيمارى، عذر           .  هایى را آه نگرفته، قضا نماید        روزه را بگيرد، باید روزه      آه نتواند تا ماه رمضان سال بعد، قضاى         

هایى را آه     دیگرى داشته باشد و بعد از ماه رمضان، آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد، به واسطه بيمارى نتواند روزه بگيرد، روزه                                   

 . آن است آه در هر دو صورت، براى هر روز یك ُمّد طعام هم به فقير بدهدنگرفته باید قضا آند، و احتياط مستحب

اگر آسى در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان، عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده، عمدًا قضاى                            )۶۶۶مسئله  (

 .ى ده سير گندم یا جو و مانند اینها هم به فقير بدهدروزه را نگيرد، باید روزه را قضا آند و براى هر روز، یك ُمّد طعام، یعن

اگر بيمارى انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه بهبود یافت، اگر تا ماه رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید                                      )۶۶٧مسئله  (

 .عام، یعنى ده سير گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهدقضاى ماه رمضان آخرى را آه نگرفته بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش، یك ُمّد ط

ام و به همين عّلت، تا آنون به طور مستمر، دارو مصرف                 ساله هستم آه از پنج سالگى به بيمارى رماتيسم مبتال شده               ٢٧دخترى    )۶۶٨س  (

ب از ُنه سالگى آه طبق فتواى حضرت امام                 جان این.  در ضمن به بيمارى ضعف اعصاب نيز مبتال هستم                 .  آنم و تحت نظر پزشك هستم           مى

هایى را آه    آیا باید آّفاره روزه   .  ام روزه بگيرم   نتوانسته)  به عّلت بيمارى  (شود، تا آنون     روزه ماه رمضان بر دختران واجب مى      )  قدس سره (خمينى

 .ام، بدهم؟ لطفًا چگونگى آن را بيان فرمایيد نگرفته

 .ولى براى هر روز، بايد يك ُمّد طعام به فقير بدهيد; ايد و بيمارى استمرار داشته، قضا ساقط است هج ـ اگر به عّلت بيمارى، روزه نگرفت

 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست

                                                           
 .آمده است ـ تفصيل این مسئله در رساله توضيح المسائل، در احكام روزه ٤١
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تواند تشنگى را تحّمل آند، یا براى او مشّقت دارد، روزه بر او واجب                  شود و نمى   اى دارد آه زیاد تشنه مى       اگر انسان بيمارى    )۶۶٩مسئله  (

و احتياط واجب آن است آه بيشتر از        ;  به فقير بدهد  )   گرم گندم، جو و مانند اینها      ٧۵٠(ولى در صورت دوم، باید براى هر روز یك ُمّد طعام             ;  ستني

 .هایى را آه نگرفته، قضا نماید مقدارى آه ناچار است، آب نياشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، واجب نيست روزه

اى آه زایيدن او نزدیك است و روزه براى حملش ضرردارد، روزه بر او واجب نيست و باید براى هر روز، یك ُمّد                             حاملهزِن    )۶٧٠مسئله  (

گرم گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهد، و نيز اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و باید براى هر                                       ٧۵٠طعام، یعنى    

 .هایى را آه نگرفته باید قضا نماید فقير بدهد، و در هر دو صورت، روزهروز، یك ُمّد طعام به 

دهد و شير او آم است ـ چه مادر بچه و چه دایه او باشد، یا بدون اجرْت شير دهد ـ اگر روزه براى خودش                            زنى آه بچه شير مى      )۶٧١مسئله  (

( اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، براى هر روز، باید یك ُمّد طعام                  ولى;  خورد، ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست        اى آه شير مى    و یا بچه  

ولى اگر آسى پيدا شود آه بدون        ;  هایى را آه نگرفته، باید قضا نماید        و در هر دو صورت، روزه      ;  به فقير بدهد  )   گرم گندم یا جو و مانند اینها        ٧۵٠

در او یا از شخص دیگرى اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است آه بچه را به او بدهد و                   اجرْت بچه را شيردهد یا براى شيردادن به بچه، از پدر یا ما            

 .روزه بگيرد

تواند در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان تا                  دخترى آه به حّد بلوغ رسيده است و به واسطه ضعف بنيه نمى                  )۶٧٢س  (

 تواند قضا آند، حكمش چيست؟ سال دیگر نيز نمى

لذا اگر از ماه رمضان تا رمضان ديگر نتوانست به خاطر           .  رسيده، تكليفش مانند بقّيه مكّلفان است     )  آه سّن بلوغ است   (دخترى آه به سيزده سالگى      ج ـ   

.به فقير بدهد  )  ا گرم گندم يا جو و مانند اينه       ٧۵٠(ليكن براى هر روز بايد يك ُمّد طعام         ;  اش را قضا آند، قضا از او ساقط است         ضعف مفرِط ُبنيه، روزه   

١۴/١/٧۵ 

ام  خونى است و به جهت ترس از شدت یافتن بيمارى، نتوانسته این جانب به عّلت ضعف در ناحيه پا، آه به تأیيد پزشك، ناشى از آم   )۶٧٣س  (

 حال تكليف بنده چيست؟. هاى ماه رمضان را بگيرم روزه

ما واجب نيست، و اگر عذرتان از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر ادامه پيدا آند، قضا نيز                دهيد، روزه بر ش    ايد و مى   ج ـ هر زمان آه احتمال ضرر داده       

 ٧/١١/۶٨ .بدهيد ليكن بايد براى هر روز، يك ُمّد طعام به فقير; ندارد

یى، خواهد آه روزه بگيرد، ولى در اثر ضعف و عدم قدرت و توانا                         شخصى ناراحتى معده و ورم روده دارد و دلش هم مى                      )۶٧۴س   (

 تكليفش چيست؟. تواند روزه بگيرد نمى

 ۶/١٢/٧١ .دهد، نبايد روزه بگيرد و بايد براى هر روز، يك ُمّد طعام به فقير بدهد ج ـ شخصى آه بيمار است و احتمال ضرر مى

حتمال عقالیى در باره    آیا افطار آردن روزه ماه مبارك رمضان و نگرفتن آن به اجازه پزشك است، یا منوط است به اینكه خودش ا                          )۶٧۵س  (

 ضرر بدهد؟

ج ـ معيار تشخيص، خود مكّلف و خوف از ضرر است، به اين معنا آه اگر خودش احتمال دهد آه روزه برايش ضرر دارد و احتمالش هم عقاليى و                                           

 ٢٧/١٠/٧۴ . و بايد افطار آندمتعارف باشد، مانند اينكه با استناد به گفته پزشك يا با تجربه حال خود احتمال دهد، روزه بر او واجب نيست

ليكن مقدارى مشّقت   ;  دانم آه آیا روزه گرفتن واقعًا برایم ضرر دارد یا نه            جانب به ضعف اعصاب مبتال هستم و به درستى نمى           این  )۶٧۶س  (

 آیا روزه بر من واجب است؟. شود ام خراب مى به همراه دارد و در حين روزه داشتن، وضعّيت عصبى

و اگر روزه بگيريد و بعد معلوم شود آه برايتان             ;  لذا روزه گرفتن بر شما واجب نيست        .   و احتمال ضرر، موجب جواز افطار است          ج ـ خوف از ضرر     

 ۶/١٢/٧١ .مضّر بوده، صّحتش محّل اشكال است

 هم زد توان عقد ازدواج را به عيبهايى آه به واسطه آنها مى
; دوم مرض خوره  ;  اول دیوانگى :  تواند عقد را به هم بزند       ى از این هفت عيب را دارد، مى        اگر مرد بعد از عقد بفهمد آه زن یك           )۶٧٧مسئله  (

یعنى راه بول و حيض یا راه حيض و            ;  باشد ششم آنكه ِافضا شده    ;  پنجم شل بودن بدن به طورى آه معلوم باشد           ;  چهارم آورى ;  سوم مرض َبَرص  
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هفتم آنكه گوشت، یا استخوان     ;  شده باشد، به هم زدن عقد، اشكال دارد و باید احتياط شود              ولى اگر راه حيض وغائط او یكى       ;  شده باشد  غائط او یكى  

 .اى در َفْرج او باشد آه مانع نزدیكى شود یا غّده

مهاى تواند وطى و نزدیكى نماید یا تخ       اگر زن بعد از عقد بفهمد آه شوهر او دیوانه است یا آلت مردى ندارد یا ِعّنين است و نمى                      )۶٧٨مسئله  (

َبَرص، جذام و بيماریهاى واگيردار صعب العالج باشد آه           :  همچنين اگر شوهر داراى امراضى مانند      ;  تواند عقد را به هم بزند       اند، مى  او را آشيده  

 .زندگى زن با او باعث َحَرج و مشّقت گردد، موجب فسخ عقد است

 .له قبل گفته شد، عقد را به هم بزند، باید بدون طالق از هم جدا شونداگر مرد یا زن، به واسطه یكى از عيبهایى آه در مسئ )۶٧٩مسئله (

ولى ;  تواند وطى و نزدیكى آند، زن عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف َمهر را بدهد                  اگر به واسطه آنكه مرد ِعّنين است و نمى          )۶٨٠مسئله  (

ا به هم بزنند، چنانچه مرد با زن نزدیكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست، و                    اگر به واسطه یكى از عيبهاى دیگرى آه گفته شد، مرد یا زن، عقد ر                  

 .اگر نزدیكى آرده، باید تمام َمهر را بدهد

پس از ازدواج معلوم شده آه در ميان پاهاى زن، آثار سوختگى قدیمى به طور خفيف برجا مانده، و از طرفى پرده بكارت او از                                     )۶٨١س  (

اى انجام نشده    ست آه دخول بدون عمل جّراحى ممكن نيست و در خصوص سالمت زوجه قبل از ازدواج، هيچ مذاآره                  نوع گوشتى و بسيار ضخيم ا     

 آیا مورد از موارد فسخ است یا خير؟. است

.عقد را فسخ نمايدتواند  اى در َفْرج باشد آه مانع نزديكى شود و در اين صورت، مرد مى          ج ـ يكى از موارد فسخ آن است آه گوشت يا استخوان يا غّده             

٢٨/٨/٧۵ 

توان دختر مسلمانى را به عقد او درآورد؟ اگربعدًا این موضوع براى زن او معلوم گردد، آیا حّق                     آیا مى .  شخصى بيمارى ایدز دارد     )۶٨٢س  (

 فسخ نكاح را دارد؟

 اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به              ج ـ با توّجه به اينكه اين گونه امراض ُمسرى خانمانسوز، باعث ضرر و َحَرج براى زوجه است،                   

/١ .دختر تذّآر داده نشده، ظاهرًا سبب فسخ است و زوجه، حّق فسخ دارد و مشّقت و َحَرج اين گونه بيماريها از ِعَنن و خصّى به مراتب باالتر است

٣/٧٢ 

او ازدواج آند، آیا عقد نامبرده صحيح است؟ و آیا بعد از عقد، حّق                اگر مردى با آگاهى از اینكه زنى به بيمارى َبَرص مبتالست، با                 )۶٨٣س  (

 فسخ دارد؟

 .چون مرد با علم بر اينكه زن بيمارى َبَرص داشته، با او ازدواج نموده و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طالق; ج ـ عقد صحيح است

 ل آن خوددارى آند؟تواند از قبو اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آیا مى )۶٨۴س (

 ٣١/٣/٧۵ .گردد، چون منع زن، به جهت عذر است ج ـ بيمارى زن آه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى

 

 

 

 واژه نامه 
 .آب آمتر از آب ُآر آه از زمين نجوشد: آب قليل 

مقدار معّينى از آب مطلق آه از جهت مساحت، اگر در                     :  آب ُآر     

، هر یك، سه وجب و نيم باشد        ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن        

بریزند، آن   )   وجب و هفت هشتم وجب است             ۵/۴٢آه جمعًا     (

 َمن تبریز، بيست     ١٢٨اّما از جهت وزن، از         ;  ظرف را پر آند    

/۴١٩«مثقال آم است و به حسب آيلوى متعارف، بنا بر اقرب،              

 .شود آيلوگرم مى» ٣٧٧

 . با ترّحمقتل از روى ترّحم، بيمارآشى : (Euthenasia)آتانازى 

 .رنجها: آالم 

آسيب دیدگى شدید مغزى آه گاه                 :  (Anencephalic)آنانِسفال   

 .بيمار، فاقد َنْسج مغزى و به شّدت عقب افتاده است
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یكى از وسایل جلوگيرى از باردارى است         :  (.I.U.D)دى  .  يو  .  آى  

 .شود آه در داخل َرِحم آار گذاشته مى

 .مباح بودن، جایز بودن: اباحه 

 .پدر: ب َا

اى آه به گردن انسان       رفع تكليف، اسقاط تكليف و عهده      :  ابراء ذّمه   

 .است

 .پسر: ابن 

قراردادى است آه طّى آن منافع مال یا آار یك طرف در                     :  اجاره  

 .شود قبال ُاجرت و مّدت معّين به طرف دیگر واگذار مى

 .مزدى آه به جهت انجام دادن آارى پرداخت گردد: اجرت المثل

 .اجزاى داراى روح: زاى ذى روح اج

 .مرد بيگانه، نامحرم: اجنبى 

 .زن بيگانه، نامحرم: اجنبيه 

 .احتياط نمودن هنگام عمل آردن به وظایف: احتياط در مقام امتثال 

احتياطى آه مجتهد وجوب رعایت آن را از طریق ادّله           :  احتياط الزم   

ند به همان     توا عقلى یافته است و مقلد در این گونه مسائل مى                  

احتياط عمل نماید و یا به مجتهد دیگرى آه از بقّيه مجتهدین اعلم              

 .باشد مراجعه آند

احتياطى آه غير فتواى فقيه است و عمل به آن                   :  احتياط مستحب     

 .باشد ولى الزم نيست مطلوب مى

احتياطى است آه مجتهد، وجوب رعایت آن را از               :  احتياط واجب    

اید، و مقلد در عمل، مثل احتياط الزم           آیات و روایات استفاده نم      

 .تواند عمل نماید آه توضيح داده شد مى

مطابق با احتياط، و مراد این است آه عمل آردن به آن                        :  احوط   

 .آند اطمينان به برائت ذّمه حاصل مى

 .با اجازه و دستور خداوند : اذن اهللا

 .رجحان داشتن امرى به طریق خاص: ارجحّيت خاص 

َارش در جایى است آه دیه تعيين نشده                  (ن خسارت     جبرا:  َارش   

 ).باشد

 .برطرف نمودن عين نجاست: ازاله عين نجاست 

 .نطفه مرد، منى : (Sperm)اسپرم 

بينند آه اگر آم      نام یكى از سه خونى است آه زنها مى            :  استحاضه  

و اگر نه آم و نه زیاد         »  آثيره«و اگر زیاد باشد،      »  قليله«باشد،  

 .است آه هر یك، احكام مخصوصى دارد» همتوسط«باشد، 

دگرگونى، اگر شىء نجسى از صورتى به صورت دیگر            :  استحاله  

اى آه حقيقت آن تغيير یابد به صورت دوم، پاك             در آید، به گونه   

 .شده است» استحاله«گویند  است آه اصطالحًا مى

وقتى انسان یقين به عدم انجام گرفتن عملى            :  استصحاب عدم اتيان      

قبل داشته است، ولى بعدًا شك آند آه آن عمل را انجام داده                   در  

است یا نه، باید بنا را بر این بگذارد آه آن عمل را انجام نداده                       

 .گویند» استصحاب عدم اتيان«است و آن را 

بهره بردن، استفاده آردن، درخواست عمل مقاربت جنسى        :  استمتاع  

 .مرد از زن

 .د آه منى از او خارج شودانسان با خود آارى آن: استمنا 

 .اى اى، آرایه اجاره: استيجارى 

 .اجازه گرفتن، اذن خواستن: استيذان 

 .یعنى َجبيره، تمام موضع را فرا گرفته باشد: استيعاب َجبيره 

 .تر است با قواعد فقهى موافق: َاشبه به قواعد است 

 .ناچارى، مجبور شدن، الُبّدیت: اضطرار 

 . انصراف دادن، منصرف شدنرویگردانى،: ِاعراض 

گذاشتن اسپرم مرد در َرِحم          :  افراغ ماء الرّجل فى الّرحم األجنبية         

 .زنى غير از همسر خودش

باز شدن، یكى شدن مجارى بول و حيض یا غائط یا هر سه                     :  ِافضا

 .این مجارى

اى  مگر اینكه در ضمن آالم قرینه       (فتوا این است     :  اقوى اين است     

 ).از عدم فتوا باشدیافت شود آه حاآى 

آسى آه از جهت شرعى منع شده        :  المحظور شرعًا آالمحظور عقًال      

است مانند آن آسى است آه عقًال منع شده است و در این                                 

 .صورت، تكليف از او برداشته شده است

آنكه خسارتى را متحّمل شده است، باید       :  المغرور يرجع الى من غّره      

 . آن مراجعه نمایدبه وارد آننده خسارت، جهت جبران

 .وارد آردن آب یا چيزهاى روان دیگر از راه مقعد به بدن: ِاماله 

 .مخلوط شدن، آميخته شدن : امتزاج

 .بيماریهاى واگيردار: امراض مسرّيه 

 .امرى آه مطلوب باشد: امر مرغوٌب فيه 

گذارد و    آنچه را عرف بر آن صّحه مى             :  امضاء ما عند العرف          

 .پذیرد مى

 .امانتدار: امين 
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ضرورتها، محظورات و          :  اّن الّضرورات تبيح المحظورات                   

آه در هنگام ضرورت ممنوعيت      (سازد   ممنوعيتها را مجاز مى    

 ).شود مربوط برداشته مى

منحصر بودن راه، روشى آه تنها راه منحصر در             :  انحصار طريق    

 .آن است

 دستگاهى است آه از آن جهت نگهدارى           :  (Incubator)انكوباتور  

 .شود نوزادان نارس استفاده مى

 .تر وسيع: َاوسع 

 .تر بهتر، سزاوارتر، شایسته: اولى 

در :  اولى ترك امامت ناقص براى آامل و آامل براى اآمل است                       

جماعت، عضوى از اعضاى بدنش ناقص باشد،        صورتى آه امام  

آه آامل است، امامت جماعت را به عهده                بهتر است شخصى    

تر است بهتر    آنان آه آامل هستند، آنكه آامل       گيرد و نيز در بين     

 .است آه امام جماعت شود

 .تخمِك زن : (Ovule)اوول 

 .تر، امرى آه اهّميت بيشترى داشته باشد مهم: اهم 

یك نوع بيمارى ویروسى خطرناك آه عمدتًا از طریق خون و             :  ايدز  

عمل مقاربت جنسى قابل سرایت است و باعث تضعيف سيستم                 

 .گردد  مىایمنى بدن

 .اذّیت آردن : ايذا

 .فردى آه به سّن بلوغ رسيده باشد: بالغ 

 .ابتدایى: بدوى 

رفع تكليف، در موارد شك، مكّلف باید عمل را به                         :  برائت ذّمه  

اى انجام دهد آه یقين پيدا آند آه تكليف خود را انجام داده                   گونه

 .است

رمز و صورتى در    هاى ق  پيسى، بيمارى پوستى آه غالبًا لّكه      :  َبَرص  

 .شود پوست بدن ایجاد مى

شخصى .  به عهده نيكوآار، چيزى نيست      :  بر محسن، سبيلى نيست       

 .آه قصد نيكى داشته است، ضامن نيست

 .نيكى، احسان: ِبّر 

 .ظاهر پوست بدن: َبَشره 

 .بدون واسطه: بال واسطه 

گانه در انسان آه موجب بالغ          ظاهر شدن یكى از عالیم سه        :  بلوغ  

 .رسيدن به سّن تكليف; ن استشد

یعنى به شرط اینكه غير از این راه، هيچ             :  به شرط انحصار طريق       

 .راه دیگرى نباشد

 .خرید و فروش: بيع 

 .اى آه از طریق توارث به افراد منتقل شود بيمارى: بيمارى ژنتيك 

 .انگارى احتياطى، سهل دّقتى، بى بى: مباالتى  بى

نوعى بيمارى خونى       :  (Major Thalassemia)  تاالسمى ماژور  

شدید آه بيمار، مكّررًا تا آخر عمر به تزریق خون نياز پيدا                           

 .آند مى

 .اسراف زیاد از حد و اتالف بيهوده نعمتهاى خداوند : تبذير

آارى آه در مقابل آن، توقع اجرت نباشد و فقط براى رضاى       :  تبّرعًا  

 .خداوند انجام شود

 .حفظ نمودن: تحّفظ 

 . خصومت، نزاع، دشمنى:تخاصم 

 .گرفتن تخمِك زن جهت عمل لقاح: گيرى  تخمك

 .ها حمل آردن و نسبت دادن آثار و نشانه: ترّتب آثار 

 .ترك عملى آه انجام آن مطلوب و بهتر است: ترك اولى 

ترى تزاحم داشته      یعنى امر مهّمى با امر مهم          :  تزاحم َاَهم با مهم         

 .باشند

 .و باعث بودن در قتلسبب شدن : تسبيب در قتل 

 .سرایت آردن: تسّرى 

پاره آردن بدن مرده جهت آسب آگاهيهاى الزم پزشكى و              :  تشريح  

... 

 .پاك آردن: تطهير 

آنچه از عبادات آه دليل آن براى مكّلْف معلوم نيست و آن را             :  تعّبدى  

 .باید قربًة الى اهللا انجام دهد

قصد ورود به نماز گفته          گفتن آه به        »  اآبر اهللا«:  االحرام    تكبيرة

 .شود مى

بارورى مصنوعى، وارد آردن نطفه مرد در َرِحم زن با                   :  تلقيح   

 .اى مانند سرنگ وسيله

ِاماله آردن، وارد آردن آب یا چيزهاى روان دیگر از راه                  :  تنقيه  

 .مقعد به بدن

بستن لوله زن، جهت جلوگيرى از                :  (Tubectomy)توِبكتومى   

 .دار شدن بارورى و بچه
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معاینه داخل مقعد توسط        :  (Rectal Examination)توشه ِرآتال    

 .پزشك

در جایى آه آب نباشد یا مكّلف، معذور از استفاده        :  تيّمم بدل از غسل     

از آب باشد، به جاى غسل، وظيفه او تيّمم است و این تيّمم،                            

 .گویند» تيّمم بدل از غسل«جایگزین غسل است آه به آن 

در جایى آه آب نباشد یا مكّلف، معذور از                      :  تيّمم بدل از وضو       

استفاده از آب باشد، به جاى وضو، وظيفه او تيّمم است و این                       

» تيّمم بدل از وضو          «تيّمم، جایگزین وضوست آه به آن                      

 .گویند مى

اگر وظيفه مكّلف، تيّمم باشد و خود شخص نتواند تيّمم             :  تيّمم نيابتى   

تيّمم «نماید آه آن را       مى آند، در این صورت با آمك نایب، تيّمم        

 .گویند» نيابتى

 .موّثق، فرد مطمئن: ثقه 

 .روا، بدون اشكال: جايز 

 .پيشانى: جبهه 

بندند یا دارویى     چيزى آه با آن زخم یا جاى شكسته را مى              :  َجبيره  

 .گذارند آه روى زخم و مانند آن مى

 ;جهلى آه فرد مكّلف در رفع آن آوتاهى نكرده است          :  جهل قصورى   

یعنى در شرایطى است آه اصًال دسترس به حكم خدا براى او                     

 .داند وجود ندارد و یا اصًال خود را جاهل نمى

 .زنى آه در عادت ماهيانه است: حائض 

هر آنچه آه باعث باطل شدن وضو شود و آن هفت                   :  َحَدث اصغر    

) ۵;  خواب آامل )  ۴;  باد معده )  ٣;  غائط)  ٢;  بول )١:  چيز است 

آنچه موجب غسل      )  ٧;  استحاضه )۶;  زایل آند  آنچه عقل را        

 .است

 .شود هر آارى آه سبب غسل براى نماز مى: َحَدث اآبر 

آه باعث باطل   ...  بول و غائط و باد معده و احتالم و جماع و             :  َحَدث  

 .شود شدن وضو یا غسل مى

 .ممنوع، هر عملى آه از نظر شرعى ترك آن الزم باشد: حرام 

 . زیادمشّقت، سختى: َحَرج 

 .آنچه آه فعًال در تسّلط و اختصاص فرد است: حّق اختصاص 

تكاليف شرعى الزمى آه    (حّقى آه مربوط به خداوند است        :  حق اهللا   

 ).حّق مردم در آن دخالتى ندارد و مربوط به خداوند است

 .بنا را بر صحيح بودن عمل گذاشتن: حمل بر صّحت 

هاى مخصوصى    انهقاعدگى، عادت ماهيانه زنان آه نش             :  حيض   

 .دارد

 .فاصله بين نمازگزاران در صفوف نماز جماعت: حيلوله 

حيوانى آه فى نفسه نجس است، مثل سگ و                :  العين   حيوان نجس 

 .خوك

 .اشكال ندارد: خالى از اشكال است 

مگر اینكه در ضمن فتوا،          (فتوا این است        :  خالى از قّوت نيست          

 ).اى برخالف وجود داشته باشد قرینه

مگر اینكه در   (بى مورد نيست، فتوا این است        :  لى از وجه نيست      خا

 ).اى برخالف وجود داشته باشد ضمن فتوا، قرینه

اند و از عمل       مردى آه بيضه ندارد یا بيضه او را آشيده              :  َخّصى  

 .جنسى ناتوان است

 .پشت: خلف 

وقتى رگ حيوانى را بُبرند، و خون از آن َجستن آند،             :  خون جهنده   

 .دارد» خون جهنده«گویند آه این حيوان  حًا مىاصطال

اى آه به سبب ُدملها و زخمهاى            خونریزى:  خون قروح و جروح        

 .آید چرآين به وجود مى

درمانى آه نزد عقال بهتر و برتر از سایر موارد                    :  درمان ارحج     

 .درمان است

بها، پولى آه قاتل یا اقوام او براى جبران قتل یا قطعى آه              خون:  ديه  

 .واقع شده بپردازند

 .دیه انسان آامل: ديه آامله 

 .سر بریدن: ذبح 

جنينى را آه روح در آن دميده شده است،                :  ذى روح بودن جنين        

 .گویند» ذى روح«جنين 

 .بردارنده و رفع آننده حرمت، حرام نبودن: رافع حرمت 

 .فرزند زن از شوهر قبلى و یا بعدى: ربيبه 

 .قرابت، خویشاوندى: َرِحم 

خویشاوندى و نسبتى آه در اثر شيردادن با شرایط خاص             :  رضاعى  

 .آید مى به وجود

 .رآوع و سجود در حال ایستاده : رآوع و سجود قائمًا

تردید، شبهه، بدگمانى، نظر با قصد ریبه، یعنى نگاهى آه در             :  ريبه  

 .انگيز بودن باشد آن، شبهه شهوت
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بب چيزى بوده است،       آنكه عّلت و س      :  سبْب اقوى از مباشر است           

تر از شخصى است آه آن را              دخالتش در ایجاد آن شىء قوى          

به عنوان مثال، پزشكى آه دارویى را تجویز              .  انجام داده است   

آرده است و پرستارى آن را به بيمار داده است و سبب مرگ                      

وى شده باشد، مسئوليت به عهده پزشك است آه سبب مرگ                        

 . باشدبيمار شده، نه مباشر آه پرستار

زایمان غير طبيعى، عمل جّراحى روى               :  (Cesarean)سزاِرَين   

 .حمل، براى بيرون آوردن طفل از شكم زنان حامله هنگام وضع

افتاده، جنين ناَرس یا مرده آه قبل از موعد توّلد، از َرِحم            :  سقط شده   

 .خارج شده باشد

ایت اصلى است فقهى آه فقها بر مبناى رو        :  سلطه افراد بر خودشان     

مردم بر جان و مال          ;  الّناس مسّلطون َعلى أموالهم و أنفسهم           «

 .نمایند ، به آن تمّسك مى»اند خویش مسّلط

استفاده از امواج مخصوص براى           :  (Sonography)سونوگرافى   

 .مشاهده بافتهاى درونى بدن توسط پزشك متخّصص

روایتى است آه صحيح است و ناقل آن از                          :  صحيحه رفاعه       

 .، شخصى بنام رفاعه است)ه السالمعلي(معصوم

دار  دار غرامت و یا مالى گردد و یا عهده               آسى آه عهده   :  ضامن  

گردد آه مدیون یا گناهكار را در وقت حاجت به قاضى و حاآم                  

 .تحویل دهد

 .ضررى آه قابل اعتناست، ضرر زیاد و قابل توّجه: ضرر معتنابه 

 و غسل یا تيّمم در       پاآى، حالتى معنوى آه در نتيجه وضو        :  طهارت  

 .شود انسان حاصل مى

زنى آه دو ماه پشت سرهم در وقت           :  صاحب عادت وقتيه و عدديه        

 .معّين خون حيض ببيند و در وقت معّين هم پاك شود

دادن مال خود به دیگرى براى استفاده موّقت و بالعوض از            :  عاريه  

 .آن

 .عموم مردم: عاّمه 

 .دشمنى، خصومت: عدوان 

 .عذرى آه باعث جواز عملى باشد:  عذر مسّوغ

 .آبرو: ِعرض 

 .آنچه مطابق فرهنگ عموم است: عرفًا 

 .آنچه مطابق و موافق فرهنگ مردم است: عرفّيت 

 .بيرون ریختن منى هنگام مقاربت، انزال خارج از مهبل: عزل منى 

 .سختى و مشّقت فراوان: ُعسر و َحَرج 

 .گردد شدن، بارور نمىاش براى فرزنددار  آسى آه نطفه: عقيم 

 .خون بسته شده: علقه 

و اگر جلوتر یا بعد از        ;  بنا بر احتياط، مطابق احتياط      :  األحوط   على

این آلمه، مجتهد فتوا داشته باشد احتياط مستحبى است و اگر فتوا            

 .نداشته باشد احتياط واجب است

 .مساوى، برابر : الّسواء على

 ).مذآور(بنا بر فرض : الفرض  على

 .گانه عنوانهاى سه : عناوين ثالثه

 .عنّين بودن، ناتوان بودن از عمل مقاربت جنسى: ِعَنن 

تواند با همسر خود مجامعت نماید و ناتوانى              مردى آه نمى   :  ِعنّين  

 .جنسى دارد

 .آلت تناسلى: عورت

 ).جلو و عقب(مخرج بول و غائط : عورتين 

 .خسارت زننده: غاّر 

غسل، یك مرتبه در آب فرو رفتن به طورى          به نّيت   :  غسل ارتماسى   

 .آه آب به تمام اعضاى بدن برسد

به نّيت غسل، اول سر و گردن و بعد بقّيه بدن را                      :  غسل ترتيبى     

 .شستن

غسلى آه با وجود َجبيره بر اعضاى بدن انجام                        :  غسل َجبيره      

 .گيرد و الزامًا باید به صورت غسل ترتيبى باشد مى

ه به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد             غسلى آ :  غسل مّس مّيت     

 .گردد شده قبل از غسل دادن او، بر انسان واجب مى

 .آسى آه به حّد بلوغ نرسيده باشد: غير بالغ 

حيوانى آه خوردن گوشتش از نظر شرعى حرام          :  اللحم   غير مأآول 

 .است

آسى را آه هم از غسل و وضو، و هم از تيّمم                          :  فاقدالطهورين   

 .گویند» فاقدالطهورین«معذور باشد، 

این جمله حدیثى    :  فاّن الّتراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين                

یعنى خاك، یكى   ;  نقل شده است  )عليه السالم (است آه از معصوم    

هاست و در صورت تيّمم، اگر عذر تا ده سال                از دو پاك آننده     

 .هم باقى باشد، آن تيّمم آافى است

 .نظر مجتهد در مسائل شرعى: فتوا 

 .عورت، دستگاه تناسلى زن: َفْرج 
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 .دختر: فرزند ُاناث 

 .پسر : فرزند ذآور

 .رگ زدن: فصد 

به تنهایى، بدون توّجه به مسائل دیگر، بدون در نظر             :  فى حّد نفسه     

 .گرفتن امور دیگر

 .ایستاده: قائم 

 .ماما: قابله 

 .نشسته: قاعد 

آنند آه   مّسك مى اى است فقهى آه علما به آن ت         قاعده:  قاعده احسان   

عليه (از قرآن و حدیثى استنباط شده است آه از معصوم                                 

 .»و ما على المحسنين من سبيل«: نقل شده است)السالم

شود و   اى فقهى آه به آن تمّسك مى            قاعده:  قاعده جبران خسارت      

عبارت است از اینكه هر آس ضررى به دیگرى وارد آند، باید               

 .خسارت وارده را جبران آند

آنند آه    اى فقهى آه فقها به آن تمّسك مى                    قاعده  :  ه غرور  قاعد

آنكه خسارتى را   ;  المغرور یرجع الى من غّره     «:  عبارت است از  

متحّمل شده است، باید جهت جبران خسارت به وارد آورنده                        

 .»خسارت مراجعه آند

من «اى فقهى است آه با تمّسك به روایت                قاعده:  قاعده َمن َسَبق      

آنند هر آس به      ، فقها حكم مى    »...م یسبق اليه َأحدٌ    َسَبق الى من ل    

 .امرى مباح مبادرت آرد و سبقت گرفت، آن حق از آِن اوست

 .جلو: قدام 

 .اى از امرى آه انسان به آن یقين دارد اندازه: قدر متيّقن 

آيفر، نوعى از مجازات است آه مشابه با جنایت انجام شده         :  قصاص  

سى را عمدًا بكشد، او را خواهند         است، مثل اینكه اگر شخصى آ       

 .آشت

قصد لّذت بردن، قصدى آه برخاسته از هواهاى نفسانى            :  قصد تلّذد   

 .شخص باشد

 .آوتاهى: قصور 

 .استفراغ: ِقى 

سرپرست، آسى آه بر اساس وصّيت یا حكم حاآم شرع،                        :  قّيم   

 .شود مى... مسئول امور یتيم و

 الزم است نفقه آنها را          زیادى فرزند و عيال آه فرد         :  آثرت عائله    

 .تأمين نماید

ناپسند، آنچه انجام دادن آن حرام نيست، ولى ترك آن بهتر               :  آراهت  

 .است

ِآِرمى آه جهت معالجه عفونتهاى دستگاه تناسلى زن            :  آرم واژينال    

 .گيرد مورد استفاده قرار مى

هر امرى حالل است، مگر       :  آّل شىء لك حالل حتى تعلم اّنه حرام             

این عبارت، روایتى از      (لم به حرمتش وجود داشته باشد           آنكه ع 

است آه فقها در بسيارى از موارد، جهت            )  عليه السالم (معصوم

 ).آنند استنباط احكام از آن استفاده مى

اغما، حالت بيهوشى عميقى آه شخص بيمار به                    :    (Coma)ُآما

 .دهد تحریكات داخلى و خارجى پاسخ نمى

 . و ولدآنترل زاد: آنترل مواليد 

برداشتن و قطع رویشهاى زاید یا سایر مواد           :  (Curettage)  آورتاژ

 ).مانند َرِحم(از دیواره حفرات 

 .ناچارى، اضطرار: الُبدّيت 

استفاده از وسایل پيشرفته جهت            :  (Laparascopy)الپاراسكوپى   

اعمال جّراحى داخل بدن بدون نياز به هرگونه شكاف وسيع در                

 آه با    (TL)هاى رحمى     كه جهت بستن لوله     آن عضو، مانند این     

 .گيرد متر از روى شكم صورت مى ُبرش حدود یك تا نيم سانتى

اگر مجتهد، دليل الزامى بودن امرى را از آیات و                    ;  واجب:  الزم   

روایات استفاده آند، به طورى آه بتواند آن را به شارع نسبت                    

را از جاى   آند، و اگر الزامى بودن آن          دهد، تعبير به واجب مى     

دیگر، نظير ادّله عقلى استفاده آند، به طورى آه استناد آن به                      

همين تفاوت در      .  نماید شارْع ميّسر نباشد، تعبير به الزم مى               

اّما در مقام عمل براى           ;  احتياط الزم و احتياط واجب هست             

 .مكّلف، هيچ تفاوتى بين وجوب و لزوم نيست

ى از غير خدا در جایى         پيرو:  ال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق           

آه معصيت خدا باشد جایز نيست، مثًال اگر پدر از فرزند بخواهد            

 .نمازش را ترك نماید، اطاعت او جایز نيست

در موارد ضرورت و ناچارى، به           :  الَّن الضرورات تتّقدر بقدرها         

 .اندازه رفع ضروت باید بسنده آرد

 .بارورى: لقاح 

 .سرطان خون : (Leukemia)لوِسمى 

 .آنچه از مّيت باقى مانده است: ما َتَرك 
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در دین اسالم، عملى آه باعث         :  ما جعل عليكم فى الدين من َحَرج             

 سوره حج،    ٧٨آیه  (َحَرج و مشّقت زیاد باشد، وضع نشده است             

اى از قرآن است آه فقها در موارد نفى َحَرج از آن استفاده                     آیه

 ).آنند مى

 .مسح آننده: ماسح 

آنچه سجده بر روى آن صحيح است، مثل              :   عليه     مايصح السجود  

 ...خاك، سنگ، چوب، آاغذ و 

حيوانى آه گوشت آن براى خوردن از نظر شرعى                :  اللحم    مأآول

 .مانعى ندارد

 .پيرو، آسى آه در نماز به امام جماعت اقتدا آند: مأموم 

هر فعلى آه از نظر شرعى نه پسندیده است و نه ناپسند، در                 :  مباح  

 . حرام و واجب و مستحب و مكروهبرابر

 .رافع تكليف: مبرء ذّمه 

 .اش را آنترل نماید آسى آه نتواند باد معده: مبطون 

گسترش غده سرطانى به بافتهاى دیگر              :  (Metastasis)متاستاز   

 .بدن

 .نوعى الكل است : (Methanol)متانول 

گر سرایت آننده، نجاست متعّدى، یعنى نجاستى آه به دی                :  متعّدى   

 .آند جاها سرایت مى

 .نكاح غير دایم: ُمتعه 

در لغت به معناى آوشاست و اصطالحًا به آسى گفته                        :  مجتهد   

شود آه در فهم احكام الهى داراى قدرت علمى مناسب، جهت            مى

 .استنباط احكام اسالم از روى آتاب و سّنت باشد

 را  مجتهدى آه تمام شرایط مرجع تقليد بودن       :  مجتهد جامع الشرائط     

 .دارا باشد

 .آسى آه ماهيت او شناخته شده نيست: مجهول الهويه 

باشد و یا براى گرفتن     )  با مسلمانان (آسى آه در حال جنگ      :  محارب  

 .مال و یا ترساندن آنها، سالح بدست گيرد

 .آسى آه در حال جان دادن است: محتضر 

 .آسى آه َحَدثى از او صادر شده باشد: ُمحِدث 

 .هر عملى آه حرام است.  ُمحّرمجمع: محّرمات 

) خویشاوندى(خویشاوندان نزدیك، آسانى آه به خاطر نسب          :  َمحرم  

یا ازدواج، ازدواج با آنها حرام ابدى            )  شير خوردن (یا رضاع    

شود مانند خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمو،                        مى

، )ربيبه(عمه، خاله، دایى، نبيره، فرزندان زن از شوهر قبلى                   

ادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعى، زن پدر، زن                         م

گویند یعنى نگاه و لمس       البته زن و شوهر را هم محرم مى         ;  پسر

 .تمام اعضاى بدنشان جایز است

 .فعل حرام: ُمحّرم 

 .نيكوآار: محسن 

 .حاآم است، حكومت دارد: محّكم است 

 .شود حكم به طهارت و پاآى آن مى: محكوم به طهارت است 

صّحت و تمامّيت آن مشكل است           .  اشكال دارد  :  ّحل اشكال است       م

 ).تواند به دیگرى مراجعه آند مقّلد در این مسئله مى(

یك ُمّد طعام، یعنى حدود ده        ).   گرم ٧۵٠معادل  (تقریبًا ده سير،     :  ُمّد

 .دهند سير گندم یا جو و مانند اینها آه به فقير مى

دا یا انكار حكمى از            مسلمانى آه منكر خدا و رسول خ                 :  مرتد   

 .گردد ضروریات دین شده است آه به انكار خدا و رسول برمى

 .انگارى سهل: مسامحه 

 .آسى آه دعایش مستجاب است : مستجاب الّدعوه

چيزى آه مطلوب شرع است، ولى              ;  پسندیده، مطلوب  :  مستحب   

هر حكمى آه اطاعتش موجب ثواب است، ولى               ;  واجب نيست  

 .مخالفتش عذاب ندارد

 .نابود شود، از بين برود: مستهلك شود 

 .دست آشيدن، لمس آردن: مّس 

 .آسى آه نتواند بول خود را نگه دارد: مسلوس 

 .دست آشيدن و لمس آردن بدن مرده: مّس مّيت 

مباح آننده، جایز آننده، چيزى آه موجب          :  مسّوغ و مجّوز شرعى       

 .جواز شرعى باشد

 .ناچار، ناگزیر: مضّطر 

 .انى آه خون بسته شده داخل َرِحم به گوشت تبدیل شودزم: ُمضغه 

 .تعارض داشتن: معارضه 

 .با واسطه: الواسطه  مع

 .معتنابه، آنچه بشود به آن اعتنا و اعتماد نمود، مهم: معّتٌد به 

 .قابل توّجه، قابل اعتنا، قابل اهّميت: معتنابه 

 .بخشيده شده: معفّو 

 .عقد شده: معقوده 

 .يمارى آه در حالت اغما باشدب: مغمى عليه 
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 .همانند، همجنس: ُمماثل 

فهمد، ولى به سّن بلوغ نرسيده         اى آه خوب و بد را مى         بچه:  ممّيز  

 .است

) عليه السالم (یعنى نّص صریح روایت از معصوم       :  منصوص است    

 .موجود است

 .سوراخ، رخنه: منفذ 

ست، در   آسى آه در امرى ذى نفع ا              :  َمن له الُغنم فعليه الُغرم             

 .صورت ضرر نيز متحّمل آن ضرر است

 .وصّيت آننده: موصى 

 .شكافتن قبر: نبش قبر 

 .آنچه فى نفسه ناپاك است: العين  نجس

عدم تمكين زن از شوهر آه در این صورت، شوهر                             :  نشوز    

 .تواند به زن نفقه ندهد مى

 .گردد خونى آه پس از زایمان از َرِحم زن خارج مى: نفاس 

آنند و به معناى     حكمى آه فقها در احكام به آن تمّسك مى         :  نفى َحَرج   

آن است آه اسالم، حكمى را آه براى انسان مشّقت و َحَرج داشته            

 .باشد، وضع ننموده است

آپسولهایى آه براى جلوگيرى از                 :  (Neuroplant)نورپالنت    

آاشته )  قسمت خارجى فوقانى بازو       (باردارى در زیر پوست           

 .شود مى

واجب هر عملى را گویند آه انجام دادن آن از          .   جمِع واجب  :واجبات  

 .نظر شرع، الزامى و ضرورى است

واجب آفایى، واجبى     .  در مقابل واجب عينى است         :  واجب آفايى     

است آه اگر آسانى به حّد آافى نسبت به آن اقدام نمایند، از                           

 .شود دیگران ساقط مى

 .اند سّن بلوغ نرسيدهآنان آه وارث مرده هستند و به : وارث صغار 

بستن لوله مرد، جهت جلوگيرى از               :  (Vasectomy)واِزآتومى   

 .دار شدن بارورى و بچه

 .پدر: والد 

 باید   ضمانتش َحَسب به   ضامن آه شخص  معّينى مبلغ  :الضّمان وجه

 .آند پرداخت

 .برند آسانى آه ارث مى: ورثه 

ا روى   وضویى آه انسان به جاى آنكه آب ر                 :  وضوى ارتماسى      

صورت و دستهایش بریزد، صورت و دستهایش را در آب فرو                

 .برد و در حال فرو بردن یا بيرون آوردن آن، قصد وضو آند

وضویى آه انسان با ریختن آب به قصد وضو روى          :  وضوى ترتيبى   

 .آورد جا مى صورت و دستهایش و شستن آنها به

 .آن است آه در محّل وضو َجبيره باشد: وضوى َجبيره 

 .نزدیكى آردن: َوْطى 

 .فرزند: َوَلد 

 .فرزند متوّلد شده از راه نامشروع: ولد الّزنا 

دميده شدن روح در جنين داخل شكم مادر، آه معموًال              :  ولوج روح    

 .بعد از چهارماهگى است

ولّى یا قّيم، آسى است آه به دستور شارع مقّدس، ; )اوليا(جمع : ولّى  

ر و پدربزرگ و مجتهد                سرپرست دیگرى است، مانند پد               

 .الشرائط جامع

 .اعتبارى، هتك احترامى، بى بى: وهن 

 .احترامى، رسواآردن، شكستن حرمت بى: هتك 

 .همجنس: همِگن 

خواب مصنوعى، آه شخص اپراتور           :  (Hypnotism)هيپنوتيزم   

 .دهد بر روى فردى به سبب تلقين زیاد انجام مى

ه اگر غير سّيده باشد، پنجاه      زنى آ ;  زنى آه دیگر حيض نبيند      :  يائسه

سال قمرى و اگر سّيده باشد، شصت سال قمرى از سّن او گذشته               

 .باشد


