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بیمار همین که لباس سبز، آبى یا صورتى بیمارستان را مى پوشد و انژیوکت 
را در رگ خود حس مى کند، غم عالم بر دلش مى نشیند؛ رنج بیمارى، 
ناله هم تختى، دورى از کار و زندگى و... دست در دست هم مى دهد تا 

زمینه هاى افسردگى، ناآرامى و پریشان حالى را در او به وجود آورد.
در این میان دارویى با خاصیت نشاط انگیز و امید آفرین مى تواند معجزه اى 

باور نکردنى را محقق سازد.
پرستار چگونه مى تواند مریض را آرام، پر نشاط و امیدوار نگاه دارد؟

* اضطراب، استرس و افسردگى اولین میکروب هایى هستند که جان بیمار 
را تهدید مى کنند. تحقیقات نشان داده است که بیماران داراى سالمت 
معنوى باال از اضطراب کمترى برخوردارند، پس معنویت درمانى مى تواند 

سرلوحۀ اقدامات درمانى قرار گیرد.
* پرستار بر بالین بیمار حاضر مى شود و در کنار تزریق سرم، گرفتن فشار 

، صحبت مى کند. خون و... در مورد لطف خدا و عنایت اهل بیت
* ابومحمد ترقى به دیدار امام رضا رفت. بعد از سالم و احوال پرسى 
امام فرمود: ابومحمد! هر بنده مؤمنى که خدا او را به بالیى گرفتار 
نمود و او صبر کرد، به طور قطع پاداش شهید را خواهد داشت. ابومحمد 
با خود فکر کرد که امام به چه مناسبتى این سخن را فرمود؟! پس با امام 
خداحافظى کرد و رفت. ناگهان احساس کرد پاهایش درد مى کند. شب پاها 
ورم کرد و تا صبح از درد شدید به خود مى پیچید. او حدود ده ماه در بستر 
با ابومحمد ترقى نمونه اى از معنویت  بیمارى بود.1 گفتگوى امام رضا 

درمانى مى تواند باشد.
* معنویت درمانى عامل مؤثرى در درمان استرس و اضطراب است. گفتن 
ذکر پروردگار، دعا و گفتگوى با هستى بخش و قرائت قرآن باعث آرامش 

و امید مى باشد.
* رکوع و سجود، تسبیح پروردگار است، قنوت گفتگوى بنده با خداست و 
سوره حمد و توحید قرآن مى باشد. نماز دارویى ترکیبى شامل ذکر، دعا و 

١ . عالمه مجلىس، بحار األنوار، ج ٦٨، ص٩٤.

قرآن مى باشد. این اکسیر شفابخش مهمترین عامل جهت ارتقاى سالمت 
معنوى بیمار است.

سالمت باشید!
گاه آنقدر عرصه بر بیمار تنگ مى شود که همه را مقصر در مریضى خود 
مى داند. به زمین و آسمان ناسزا مى گوید و حتى ابرو گره کرده و با پرخاش 
به خدا مى گوید: خدایا! چه گناهى مرتکب شده ام که من را اسیر تخت 

بیمارستان کرده اى؟!
ریشه این رفتار در چیست؟

* انسان نعمت را منحصر در خوشى و سالمتى مى داند، غافل از اینکه 
رنج ها و دردها نیز نعمت هستند. اگر روحیه توحیدى بشر تقویت شود، 
هم از خوشى ها لذت مى برد و هم با رنج ها عشق بازى مى کند. پرستار با 
رفتار خود مى تواند روحیه خداباورى بیمار را تقویت کند. این کار عالوه بر 
آثار معنوى بسیارى که در زندگى فردى و خانوادگى پرستار و بیمار به جاى 
مى گذارد، موجب آسانى و روانى کار پرستاران در ارتباط با درمان بیماران 

مى شود.
* راه هاى زیر مى تواند روحیه خداباورى بیمار را تقویت کند:

 در زمان انجام معاینات بالینى، سوره حمد را با صدایى آرام در گوش 
بیمار زمزمه کنید.

 پس از تزریق داروها و آرام گرفتن بیمار، در فضایى امیدبخش به او
این مفهوم را انتقال دهید که اکنون به واسطه دردها گناهان نیز 
مانند برگ درختان پاییزى ریخته است. گویى تازه از مادر متولد 

شده اى.
ام العالء مریض بود رسول خدا در هنگام عیادت به 
او فرمود: ام العالء! بشارت باد تو را؛ زیرا خداوند به واسطه 
بیمارى مسلمان، گناهان او را مى برد، همچنان که آتش 

ناخالصى آهن و نقره را مى زداید.2
 قلب پاك و روح آرام هدیه الهى است. به پاس این هدیه گران بها

مریض را تشویق کنید تا با پروردگار به گفتگو بنشیند. با این 
را  خدا  با  بیمار  صمیمى  ارتباط  زمینه هاى  مى توانید  جمالت 

٢  . الترغیب و الترهیب، ج 4، ص 293.
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فراهم آورید:
ـ خدا چقدر تو را دوست دارد.

ـ با این دل پاك حرف زدن باخدا چه لذتى دارد.
ـ امروز توى نمازت براى من هم دعا کن!

مریض دارى
گاهى آه، ناله، فریاد، بى تابى و کالفگى، آنقدر زیاد مى شود که حتى تزریق هم 
براى مریض افاقه نمى کند. در این وضعیت ماهرترین پرستارها هم کم مى آورند.

اما چگونه در برابر بى تابى هاى مریض صبر خود را باال ببریم؟
ـ مریض مقدس است. امام صادق مى فرماید: به درستى که مؤمن هرگاه 
یکبار تب مى کند، گناهانش چون برگ درخت مى ریزد. پس اگر در بستر ناله 
کند، ناله اش تسبیح و فریادش "ال اله اال اهللا" است و جا به جا شدنش در بستر 
مانند کسى است که در راه خدا شمشیر مى زند. پس اگر مریض، بیمارى خود 
را بپذیرد، خداوند را عبادت مى کند در حالى که خداوند نیز او را بخشیده است و 

خوشا به حال او.1
ـ پرستار مى داند که انسان مقدسى مانند مریض را تیمار دارى مى کند. پس در 
برابر نامالیمات بیمار مالیم مى شود و تمام تالش خود را انجام مى دهد تا او را 

آرام کند.
ـ مریض اسیر تخت و بیمارستان است. او چشم امید به پرستاران دارد. تنها 
جان هاى معنوى مى توانند امید را در قلب دیگران زنده کنند. پرستار نیاز به تقویت 
روحیه معنوى خود دارد تا در بیمار تأثیر مثبت بگذارد. صبر و عبادت ایمان را قوى 

و معنویت را سرشار مى کند.2
ـ وقتى براى پیامبر و اهل بیت مشکلى پیش مى آمد، ابتدا نماز 
مى خواندند، سپس در پى حل مشکل مى رفتند. بسیارى از دانشمندان براى باز 
شدن گره هاى علمى نماز مى خواندند. هر گاه بوعلى سینا در مسائل علمى به 
مشکل بر مى خورد، وضو مى گرفت و به مسجد مى رفت و نماز مى خواند و از خدا 

مى خواست تا مسئله را براى او آسان کند.
ـ نماز، مادر صبر است. با نماز مقاومت انسان افزایش مى یابد و راه ها آسان 

مى شود. خداوند مى فرماید: در زندگى از صبر و نماز مدد جوئید.

١ . عالمه مجلىس، بحار األنوار،ج ٧٨، ص٢٠٦.
الة»؛ از صرب و مناز کمک بجویید (البقرة:٤٥). ْربِ َو الصَّ ٢ .  «َو اْستَعيُنوا ِبالصَّ

چرا من؟!
بگویم که چه بشود!

خودش باید بفهمد ...
خودم هزار تا ُمکافات در زندگى دارم ...

به من چه که تخت 45 نماز مى خواند یا نمى خواند، اصال از قیافه اش خوشم 
نمى آید.

بیمار تخت 70، طفلک دست و لباسش خونین و مالین است. حاال اگر بروم و 
ُمهر و سنگ تیمم برایش ببرم، چندتا لیچار بارم مى کند.

تخت 26 امروز سرحال است، فردا هم که مرخص مى شود، بگذار توى حال 
خودش باشد.

آیا گفتگوى با خدا امرى شخصى است؟ آیا سجاده حریم خصوصى آدم ها 
است؟ شعاع تاثیر نمار تا کجاست؟ نماز، مادر صبر و آرامش مى باشد. همان قدر 
که موج آرامش و صبِر انسان بر اطرافیان تاثیر دارد، موج اضطراب نیز هم 
اتاقى ها و حتى پرستاران را تحت تاثیر خود قرار مى دهد. پس بردن ُمهر و 

سنگ تیمم براى بیماران، کمک به آسانِى کار پرستار مى کند.
حضرت داود سر به صحرا گذاشت. به او وحى شد: اى داود! چه شد که 
تو را تنها مى بینم؟ گفت: معبودا! شوق دیدارت در جانم شدت گرفته و میان 
من و خلق تو حایل گشته است. خدا به او وحى کرد: به میان آنان برگرد، زیرا 
اگر تو یک بندة گریز پا را نزد من بیاورى، نام تو را در لوح، با صفت ستوده 

ثبت مى کنم.3
از آنجا که نماز توانایى دارد تمام افراد جامعه را به امنیت روانى، اخالقى، معنوى 
و ... برساند، پس تک تک افراد نسبت به نماز وظیفه دارند. هدایت به سوى 
نماز، هدایت به سوى رستگارى  و سعادت مى باشد. اما این هدایت چه فایده اى 

براى هدایت گر دارد؟
در وصیتى به امیرالمؤمنین فرمودند: اگر فقط یک نفر به  رسول خدا 
دست تو هدایت شود، در پروندة عمل تو بهتر است از آنچه که آفتاب به آن 

مى تابد و غروب مى کند.4
باید توجه داشت که:

براى ما مانند روز روشن است که نماز قلب انسان را سبک بال - 

٣ . عالمه مجلسى، بحاراالنوار، ج14، ص 40، ح 26.
٤ . شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج11، ص398.
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مى کند، پس، از دعوت دیگران به این عمل نورانى خجالت نکشیم.
شاید در روزهاى اول دعوت، همکاران و یا حتى بیماران با تعجب - 

و گاه نگاه نیش دار پاسخ ما را بدهند. اما تکرار دعوت همراه با 
آرامش، دوستى، عاطفه و بیان جذاب در دراز مدت تاثیر خوبى را 

بر مخاطب مى گذارد.
گاهى ذهن درگیر جمالتى مانند «من خودم توى نماز خودم - 

ماندم، دعوت به نماز کار از ما بهتران است، نماز دیگران به من 
ربطى ندارد و ...» مى شود. به این جمالت توجه نکنید، زیرا دعوت 
دیگران به نماز، در انسان اراده اى بوجود مى آورد تا بتواند در راه 

برطرف کردن کاستى هاى ایمانى و روحى تالش کند.
با مطالعۀ کتاب هایى با موضوع نماز، آگاهى خود را نسبت به این - 

امر الهى باال ببرید تا بهتر بتوانید به تبلیغ نماز بپردازید.
واجب است، حتى بر مریض!

حاجى کسى است که از نظر مالى و ... توانایى انجام حج را داشته باشد؛ پس 
بر همه حج واجب نیست؛

کسانى باید زکات بدهند که جو، گندم و .. برداشت مى کنند؛ پس بر همه دادن 
زکات واجب نیست؛

کسى روزه بر او واجب است که دکتر او را از روزه گرفتن منع نکرده باشد؛ پس 
بر همه روزه واجب نیست؛

اما تنها یک عمل است که بر هر بالغ، واجب است و فقر، بیمارى، جنگ و 
... نمى توانند آن را از انسان دور کنند. آن عمل «نماز» است. نماز همنشین 
همیشگى انسان است. البته این همنشین در شرایط مختلِف بیمارى، شیوه 

اجرایش مختلف مى شود که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

چند پیشنهاد
 بهتر است مدیریت بیمارستان در کنار بسته وسایل بیمار، جانماز، 1. 

تسبیح، مهر و ادعیه مناسب تعبیه نماید؛
تابلو مقاله هایى با جمالت و داستان هاى نیروبخش با محتواى . 2

محیط  در  بیماران  شفاى  در  نماز  تأثیر  و  پروردگار  با  ارتباط 

بیمارستان و در اطاق ها نصب شود؛
وضوى . 3 و  تیمم  مانند  نماز  با  مرتبط  شرعى  احکام  از  آگاهى 

جبیره اى، چگونگى نماز خواندن بیماران بدحال و فراهم آوردن 
زمینه هاى انجام این احکام در بیمارستان در آرامش بیمار و آسانى 

کار پرستاران مؤثر است.
انجام وظایف دینى در آرامش و صبر بیمار مؤثر است؛ پس زمینه . 4

تیمم و یا وضوى جبیره اى را براى بیمار فراهم کنید تا مریض 
آسان تر به نماز و راز و نیاز با پروردگار بپردازد؛

قبل از اذان ظهر نواى دل نشین قرآن و دعا و همچنین تصنیفى از . 5
اشعار مناجاتى در محیط بیمارستان پخش کنید این کار انگیزه هاى 
ارتباط با پروردگار را در بیمار تقویت مى کند و به سالمت معنوى 

بیمار مدد مى رساند؛
هدف . 6 با  معنوى  و  بخش  الهام  محتواى  با  تهیه  بروشورهایى 

گفتگوى بیمار با پروردگار تهیه و هر روز یکى از آنها را به بیمار 
بدهید تا مطالعه کند؛

ارتباط عاطفى بیمار با پرستار در محیط بیمارستان بسیار خوب . 7
و عمیق است. پرستار از این فرصت استفاده کرده و در ارتباطى 
دوستانه به بیمار آموزش مى دهد که بهترین راه باال بردن صبر، 
آرامش و کنترل اضطراب، امید و ارتباط با خدا و گفتگوى با 

پروردگار در قالب نماز است؛
پرستاران در یک کارگاه آموزشى با تبادل نظر، راه هاى تقویت . 8

سالمت معنوى و معنویت درمانى با رویکرد نماز و گفتگوى بیمار 
با پروردگار را بررسى کنند؛

در ایستگاه پرستارى قفسه اى تعبیه شود و در آنجا وسایل مورد . 9
نیاز در ارتباط با بیمار در جهت معنویت روانى در قالب نماز و 
مناجات با پروردگار قرار گیرد. این وسایل عبارتند از، کتب مرتبط 
با موضوع نماز، فایل هاى صوتى و تصویرى، جانماز، مهر، تسبیح، 
سنگ تیمم، ابزارهاى مورد نیاز جهت تیمم و وضوى جبیره اى و...

در تمامى اتاق ها و محیط بیمارستان قبله، با عالمت جهت قبله . 10
مشخص شود.
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مســـأله یکـى از شـرایط صحیـح بـودن وضـو، ضـرر 
نداشـتن اسـتفاده از آب اسـت. کسـى کـه مى ترسـد اگـر وضـو 
بگیرد، مریض شـود یا بیمارى او شـدیدتر شـود و یا بهبودى اش 
بـه تأخیـر بیفتد، نباید وضو بگیـرد، بلکه بر او واجب اسـت تیمم 

کنـد (و هـر مدتى هم طول بکشـد اشـکال نـدارد).1
مســـأله  اگـر فـردى پـس از آنکـهـ  بـه علـت تـرس از 
ضـررـ  بـا تیمم نماز خوانـد، فهمید که آب برایش ضرر نداشـته، 
نمـازش صحیـح اسـت، ولـى بـراى نمازهـاى بعدى بایـد وضو 

بگیرد.2
یــادآورى 

1. در اسـتعمال آب براى وضو، الزم نیسـت انسـان یقین به ضرر 
داشـته باشـد، بلکه اگر احتمـال ضرر هم بدهـد، چنانچه احتمال 
او در نظـر مـردم به جا باشـد (و برایـش ترس پیش بیـاورد)، باید 

کند. تیمم 
2. اگـر رسـاندن آب بـه صـورت یـا دسـت ها بـه مقدار کـم (که 
وضـو با آن صحیح باشـد) ضرر نـدارد، اما بیش از آن ضـرر دارد، 

بایـد با همان مقـدار کم وضـو بگیرد.
پرســش  شـخصى که به سـینوزیت مبتالست و آب سرد 

برایـش ضـرر دارد، براى وضو گرفتن چه وظیفـه اى دارد؟ 
پاســـخ در صورتـى کـه آب گـرم بـراى او ضرر نـدارد و 

تهیـۀ آن ممکـن اسـت، باید بـا آب گرم وضـو بگیرد.3

١ . اجوبة االستفتائات، س 213.
٢ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 189.

٣ . رسالۀ مصّور، س 67.

مســـأله  کسى که فلج 
است و به کمک کفش طبى و 
اگر  مى رود،  راه  چوبى  عصاى 
بیرون آوردن کفش براى مسح 
پاها برایش خیلى سخت است، 
مسِح روى کفش کافى و مجزى 

است.4
مســـأله  اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگیرد و تیمم 
هم در وقت نماز ممکن نباشد، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را در 
وقت بدون وضو و تیمم بخواند و باید قضاى آن را نیز به جا آورد.5
مســـأله  کسى که پى در پى از او باد خارج مى شود، اگر 
نتواند وضوى خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید وضو در بین 
نماز هم براى او خیلى دشوار است، مى تواند با هر وضویى یک 
نماز بخواند؛ یعنى براى هر نماز به یک وضو اکتفا کند، هرچند 

وضوى او در بین نماز باطل شود.6
مى شود،  خارج  باد  او  از  پى  در  پى  که  کسى  مســـأله  
چنانچه مرض او قابل عالج باشد، بنا بر احتیاط واجب باید معالجه 

کند، هرچند خرج داشته باشد.7
مســـأله  کسى که دست راست او از باالى مرفق قطع 
شده، مسح پاى راست از او ساقط نمى شود، بلکه باید با دست 

چپ بر آن مسح کند.8

٤ . اجوبة االستفتائات، س 120.
٥ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 147.

٦ . اجوبة االستفتائات، س 128.
٧ . سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.

٨ . اجوبة االستفتائات، س 134.
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ــه او در  ــرد؛ یعنــى از کســى بخواهــد کــه ب ــد نایــب بگی ــرد، بای ــد وضــو بگی مســـأله  کســى کــه خــودش نمى توان
کارهــاى وضــو کمــک کنــد. البتــه خــوِد وضوگیرنــده بایــد نیــت وضــو کنــد و در صورتــى کــه بتوانــد، بــا دســت خــود عمــل 

مســح را انجــام دهــد و اگــر نتوانــد، نایــب دســت او را گرفتــه و بــا آن مســح کنــد.
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 اگــر از ایــن کار هــم عاجــز باشــد، نایــب از دســت او رطوبــت گرفتــه و مســح کنــد و اگــر ایــن شــخص کــف دســت 
نداشــته باشــد، بــراى مســح از ســاعد او رطوبــت بگیــرد و اگــر ســاعد هــم نــدارد، از صــورت او رطوبــت گرفتــه و ســر و 

پــا را بــا آن مســح کنــد.
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تعریــف وضــوى جبیــره: اگــر روى زخــم یــا شکســتگى بســته باشــد، بایــد جاهایــى را کــه مى شــود شســت، بشــوید 
و روى چیــزى کــه بــا آن زخــم یــا شکســتگى را بســته اســت (جبیــره)، بــه جــاى شســتن، دســِت تــر بکشــد. بــه ایــن 

ــد.1 ــره اى مى گوین وضــو، وضــوى جبی

یــادآورى 
در احــکام جبیــره، تفاوتــى میــان وضــوى مســتحب و واجــب نیســت و اگــر کســى بخواهــد وضــوى مســتحب بگیــرد و 

شــرایط وضــوى معمولــى را نــدارد، بایــد وضــوى جبیــره اى بگیــرد.2

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 140؛ احکام آموزشی، ص 73.
٢ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 140.
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ع ا نـو  ا
جبیـره

تمام جبیــره   اگــر 
اعضاى وضو را گرفته

صــورت  در   اگــر 
 و دســت ها چنــد
جبیــــره اســت

بیشــتر جبیره   اگر 
اعضاى وضو را گرفته

 
گــــر  ا

بیش  جبیـره 
معمول، حـــد   از 

اطراف زخم را پوشانده

 
گــــر  ا
ه  جبیـــــر
 بعضــى از اعضاى
وضــــو را گرفتـــه

 باید
 بیــن
 آن هـــا
بشــوید  را 
جبیره اگــر   و 
روى یا  ســر   در 
 پا بــوده و به اندازة
 مســح واجب باز باشد،
 همان جا را مسح کند، وگرنه
 باید بین آن ها را مســح کند
به است،  جبیره  که  جاهایى  در   و 
احتیاط و  کند  عمل  جبیره   دســتور 
 واجب آن اســت که (عالوه بر وضوى

 جبیره اى) بــه تیمم نیز مبــادرت کند.6

 برداشتن
 مقـــــدار

ممکن  زایـــد 
بایــد  نیســـت: 

 وضـــوى جبیــره اى
 بگیــرد و بنا بــر احتیاط

 واجــب، تیمم نیــز بکند.4
 برداشتن مقدار زاید ممکن 
 است: باید جبیرة اضافى را
 بردارد. پس اگر زخم در
 صورت و دست هاست،
 اطـراف آن را بشوید
 و اگـر در سر یا روى
اطراف  پاهـاست، 
 آن را مسـح کند
 و براى جاى زخم
دســـتور  به 
 جبیره عمل
کنــد.5

کنـد.1  تیمـــم  بایــد 

 بنا بر احتیاط واجب،
وضوى بیــن   بایــد 
 جبیره اى و تیمم جمع کند.

(هر دو را انجام دهد).2

نند  ما
صورت  تمــام 

 یــا تمام یک دســت.
وضوى جبیره اى کافى اســت.3

1. همان.  2. همان. 3. همان؛ رسالۀ مصّور، ص 64.  4. آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 140. 
 5. همان. 6. همان؛ رسالۀ مصّور، ص 64.
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توضیح بیشتر: 
ــد و  ــده باش ــر قســمتى از اعضــاى وضــو، باندپیچــى ش اگ
نتوانــد آن را بــاز کنــد، کافــى اســت روى بانــد را بــا تــرِى 

ــد بقیــۀ عضــو را بشــوید.1 دســت مســح کنــد و بای

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 141.

اگــر در اعضــاى مســح، جایــى بــراى مســح باقــى نمانــده و 
همــۀ قســمت ها باندپیچــى شــده باشــد، بایــد روى بانــد را 

بــا تــرِى دســت مســح کنــد.2

٢ . همان.
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مســـأله  کســـى که نمى دانـــد وظیفه اش وضوى 
جبیره اســـت یا تیمـــم، بنا بـــر احتیاط واجـــب باید 

دهد.1 انجام  را  دو  هـــر 
یــادآورى

تـــا زمانى که مى شـــود وضـــوى معمولـــى (ترتیبى و 
ارتماســـى) گرفت، وضـــوى جبیره اى صحیح نیســـت 
و  پانســـمان  یا  چســـب  قبیل  از  مانعـــى  چنانچـــه  و 
مانند آن روى اعضا باشـــد، در صـــورت امکان و ضرر 
نداشـــتن، بایـــد براى وضـــو برطرف شـــود؛ حتى اگر 
بـــا فرو بـــردن عضـــو در آب مى توانـــد آب را به آن 
عضو برســـاند و ضررى نـــدارد، باید چنیـــن کند، ولى 
چنانچـــه هیچ چاره اى جـــز وضوى جبیره اى نیســـت، 
بایـــد جبیره به انـــدازة الزم روى زخم باشـــد (نه بیش 
از آن) و به هر اندازه از جاى شســـتن یا مســـح بدون 
دارد،  کشیدن  دســـت  یا  شستن  امکان  و  اســـت  جبیره 
باید بـــه طور عـــادى وضو دهـــد و نبایـــد از جبیره 

کند.2 استفاده 

١ . همان.

٢ . همان.

ــت  ــت اس ــت او آنژیوک ــه دس ــه ب ــارى ک پرســش بیم
ــه اى دارد؟ ــه وظیف ــن چ ــراى وضــو گرفت ب

ــد  ــد بای ــى توان ــه م ــى ک ــمت های پاســـخ آن قس
ــر دارد  ــع را ب ــد مان ــى توان ــه نم ــى ک دســت بکشــد و جای

ــرد.1 ــو بگی ــره وض ــورت جبی ــه ص ــد ب بای

١.  سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.
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یــادآورى 
ــت  ــته اند، الزم نیس ــتیک بس ــا پالس ــم را ب ــر روى زخ اگ
ــه  ــد ک ــت کنن ــر روى آن، دق ــِت ت ــیدن دس ــگام کش هن
ــن  ــدن چســبیده باشــد و چی ــه ب ــاط پالســتیک ب ــام نق تم
و چروك هایــش صــاف شــود، بلکــه کشــیدن دســت روى 

ــت.1 ــى اس آن کاف

از  یکــى  اگــر  ـ 
دســت ها داخــل بانــد 
بــا  مى تــوان  باشــد، 
مســح  ســالم،  دســت 
ســر و پاهــا را انجــام 
داد. مســح بــا دســِت 
نیــز  باندپیچى شــده 

نــدارد.2  اشــکالى 

١ . همان؛ رسالۀ مصور، ص 65.
٢ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 141.

وضــوى  بــا  انســان  کــه  را  نمازهایــى  مســـأله  
جبیــره اى خوانــده، صحیــح اســت و پــس از آنکــه عــذرش 
برطــرف شــد، چنانچــه وضویــش باطــل نشــده باشــد، بــراى 
نمازهــاى بعــد هــم الزم نیســت وضــو بگیــرد، ولــى کســى 
ــا  ــت ی ــره اى اس ــوى جبی ــف او وض ــته تکلی ــه نمى دانس ک
ــد  ــراى نمازهــاى بع ــد ب تیمــم و هــر دو را انجــام داده، بای

ــرد.1 وضــو بگی

یا  شکستگى  وضو،  اعضاى  از  یکى  در  اگر  مســـأله  
زخمى باشد که خون ندارد (نجس نیست)، چنانچه روى آن 
باز است و آب براى آن ضرر ندارد، باید به طور معمولى وضو 

گرفت.2
یــادآورى 

اگر نجاستى روى زخم است و مى توان آن را آب کشید، باید 
این کار را کرد و سپس وضو گرفت.3

١ . همان.
٢ . همان، ص 142.

٣ . همان.
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 کسى که بر اعضاى وضویش
زخم یا شکستگى دارد

روى زخم یا شکستگى 
باز است (نجس نیست)

 روى زخم یا شکستگى
بسته است2 ضرر دارد

 به طور معمول
وضو بگیرد

اطراف  بایــد 
و بشوید  را   آن 
 احتیــاط واجب
که اســت   آن 
کشــیدن  اگر 
بر تر   دســت 
ندارد، ضرر   آن 
آن بر  تر   دست 

بکشد.1

ضرر ندارد

 آب ریختن
روى آن

1. اجوبه االستفتائات، س 135؛ احکام آموزشى، ص 74.
 2. آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 142.
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 به طور معمول
وضو بگیرد

که  برســاند  زخم  به  طورى  را  آب  باید 
شسته شــود؛ مثًال دست پانسمان شده 
یا گچ گرفته را زیر شــیر آب ببرد تا آب 
به زخم برســد (البته اگر این کار موجب 

تعویض پانسمان شود، الزم نیست).

 شستن اطراف زخم
اســت. کافى  اســت)  باز  که   (جاهایى 

 باز
 کــردن

 آن ممکن است
مشــقت و  زحمت   و 
 ندارد و آب هم براى

آن ضــرر
ندارد 

آن کــردن   بــاز 
مشقت دارد

د
دا

آن دن 
ارد

 

 اگر زخم یا چیزى که
 زخم را با آن بســته اند،

پاك است

 

 اگر زخم یا چیزى که
 زخم را با آن بســته اند،

نجس است

به آب   رســاندن 
 زخم ممکن است و ضرر

و زحمت ندارد

 رساندن آب به زخم
و ضرر  یا  نیست   ممکن 

زحمت دارد

باید زخم را آب بکشد و در وضو آب را به زخم برساند.

را  زخــم  اطــراف 
جبیــره  روى  و  بشــوید 
بکشــد. تــر  دســِت 

بشــوید  را  زخم  اطراف 
یا  پارچه  جبیــره،  روى  و 
طورى  (بــه  پاکى  چیــز 
حســاب  جبیره  جزو  که 
بــر  و  بگــذارد  شــود) 
بکشــد. تــر  دســِت  آن 

ه
ه اند،

کشیدن  آب 
 زخــم و رســاندن

است ممکن  آن  به   آب 
ندارد مشقت  و 

کشیدن  آب 
رســاندن و   زخم 

 آب به آن ممکن نیست
دارد مشــقت  و 

است، نجس   زخم 
پاك جبیــره  ولى 

 زخــم و جبیره هر
انــد نجــس  دو 
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زخم یا شکستگى، جلوى سر یا روى پاست و جایى براى مسح کشیدن نیست

(حتى یک انگشت پا هم باز نیست)

روى آن بسته است

و کنــد   بایــد تیمــم 
که اســت  آن   احتیــاط 
وضوى تیمــم،  بــر   عالوه 
 جبیره اى نیز گرفته شــود.1

 باند یا پارچه
نجس نیست

 باند یا پارچه
نجس است

 باند یا پارچه اى که روى زخم
باید اســت:  نجس   بسته، 
آن) مانند  (یا  پاکى   پارچۀ 
 روى زخم بگذارد و روى
مانده ترى  با  را   پارچه 
در دست مسح کند.2
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 1. همــان، ص 143. 2 . همــان. 3 . همــان. 4 . اجوبه 
االستفتائات، س 136؛ احکام آموزشى، ص 74. 5 . همان. 

 نجس نیست
 و آب هم براى
آن ضرر ندارد

نمى تواند
مسح کند 

 بایــد به طــور معمولى
وضو بگیرد.3

1-گذاشتن 
پارچه و مانند آن ممکن 

است: باید پارچۀ پاکى (یا مانند 
آن) روى زخم بگذارد و روى پارچه را 

با ترى مانده در دست مسح کند. 4
2-گذاشــتن پارچــه و مانند 

باید  نیســت:  ممکــن  آن 
به جــاى وضو تیمــم کند و 

بهتر اســت یــک وضوى 
بدون مســح هم بگیرد.5

است بـاز  آن  روى 
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 قابل توجه1:
ـ بــا رطوبــِت دســتى کــه قســمتى از آن داخــل بانــد اســت 
نیــز مى تــوان مســح ســر و پــا را انجــام داد، هرچنــد 

ــد. ــد باش ــرِى بان ــت از ت ــدارى از رطوب مق
ــکان  ــى ام ــه راحت ــره ب ــتن جبی ــه برداش ــى ک ـ در صورت
ــوان  ــد، نمى ت ــته باش ــم نداش ــررى ه ــد و ض ــته باش داش

ــت. ــره اى گرف ــوى جبی وض
ـ قســمت هایى کــه جبیــره نــدارد، بایــد بــه صــورت معمولى 
شســته شــود؛ البتــه اگــر شســتن آن باعــث مرطــوب شــدن 
بانــد مى شــود و بــراى زخــم یــا جراحــت مضــر باشــد، بایــد 
بــا ریختــن مقــدار کمــى  آب (اگــر ضــرر نــدارد)، آن را وضــو 
داد و اگــر بــه ایــن مقــدار هــم ضــرر دارد، بایــد آن قســمت 

را هــم بــه صــورت جبیــره اى وضــو داد.

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 143ـ145.

ــام  ــالم انج ــت س ــا دس ــوان ب ــا را مى ت ــر دو پ ــح ه ـ مس
داد. هم چنیــن مســح پــاى راســت، بــا دســِت راســت 

نــدارد. اشــکال  باندپیچى شــده 

ــا بســته باشــد،  ـ در صورتــى کــه روى بعضــى انگشــتان پ
ــرد و  ــح ک ــت، مس ــاز اس ــه ب ــتى ک ــوان از سرانگش مى ت

ــدام انگشــت باشــد. ــه ک ــدارد ک ــم ن ــى ه تفاوت
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ـ در صورتــى کــه برداشــتن جبیــره مشــکل باشــد، شســتن 
ــد  ــکان بای ــى در صــورت ام ــى اســت، ول ــاز کاف جاهــاى ب

ــد. ــر بکش ــِت ت ــده دس ــمت هاى بسته ش روى قس

ـ کسى که یک دستش مجروح یا باندپیچى شده و نیز کسى 
که یکى از دستانش قطع شده است، مى تواند دست سالم را با 

بردن زیر شیر آب وضو دهد.

ـ در صورت امکان، جبیره نباید بیش از مقدار الزم را پوشش 
دهد؛ با این حال، دقت زیاد براى تعیین محدودة جبیره الزم 

نیست و نباید در مورد آن وسواس داشت. 
را  دست  تمام  انگشت،  یک  شکستگى  بهبود  براى  گاهى  ـ 
مى بندند و باز کردن آن براى وضو، زحمت بسیارى دارد. در 

این مواقع باید به احکام وضوى جبیره اى عمل شود.

چند مسئله:
پرســش  دسـِت کسـى مجـروح اسـت و بایـد وضـوى 
جبیره اى بگیرد. اگر قسـمت مجروح را در کیسـۀ پالسـتیکى 

بگـذارد و وضـو بگیـرد، وضوى او صحیح اسـت؟
پاســـخ  اشـکالى ندارد، ولى نباید کیسـۀ پالسـتیکى، 
قسـمت هاى قابـل شسـتن را هـم فرا بگیـرد و باید با دسـت 
دیگـر بـه قصـد وضو روى کیسـه دسـت تر بکشـد، نـه آنکه 

آن را مانند قسـمت هاى سـالم بشـوید.1

١ . همان، ص 145.
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ــا غســل  ــه اعضــاى وضــو ی مســـأله  اگــر چیــزى ب
ــه  ــا ب ــد ی ــن نباش ــتن آن ممک ــه برداش ــد ک ــبیده باش چس
قــدرى زحمــت داشــته باشــد کــه نتــوان آن را تحمــل کــرد، 
ــادى  ــبندگى زی ــه چس ــع ک ــد بعضــى چســب هاى مای مانن

ــره عمــل کــرد.1 ــه دســتور جبی ــد ب ــد، بای دارن
مســـأله  اگــر شــخصى مــوى مصنوعــى (ماننــد 
کاله گیــس) دارد، بــراى مســح واجــب اســت آن را بــردارد، 
ولــى اگــر بــر پوســت ســر کاشــته شــده باشــد و برداشــتن 
آن از جلــوى ســر باعــث ضــرر و مشــقتى شــود کــه عادتــًا 
ــکان  ــو ام ــن م ــود ای ــا وج ــز ب ــل نیســت و نی ــل تحم قاب
رســیدن رطوبــت بــه پوســت ســر نباشــد، مســح روى همین 

ــز همیــن حکــم را دارد.2 موهــا کافــى اســت و غســل نی
ــه در چشــم  ــراى مرضــى ک ــر انســان ب مســـأله  اگ
ــد و  ــب بزن ــش را چس ــه روى پلک ــد ک ــت، الزم باش اوس
ــوى  ــد وض ــد، بای ــته باش ــقت داش ــم مش ــتن آن ه برداش
ــاط مســتحب، تیمــم هــم  ــر احتی ــا ب ــرد و بن ــره اى بگی جبی

ــد.3 بکن
مســـأله  اگــر در صــورت یــا دســت، زخمــى  باشــد که 
ــد  ــدارد، بای ــراى آن ضــرر ن ــد و آب ب ــد نمى آی خــوِن آن بن
ــَرد و قــدرى فشــار دهــد کــه  در آب کــر یــا جــارى فــرو بَ
خــون بنــد بیایــد و بعــد آن عضــو را بــه صــورت ارتماســى 

وضــو دهــد.4
ــه در یکــى از اعضــاى وضویــش  مســـأله  کســى ک
زخمــى  وجــود دارد کــه دائمــًا از آن خــون مى آیــد، واجــب 

١ . همان، ص 146؛ رسالۀ مصور، ص 32، س 19.
٢ . اجوبة االستفتائات، س 101 و 126.

٣ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 146.
٤ . رسالۀ مصور، ص 36، س 32.

ــون از آن  ــه خ ــذارد ک ــم بگ ــره اى را روى زخ ــت جبی اس
ــون.5 ــل نایل ــد؛ مث ــرون نمى آی بی

ــد  ــه بای ــتم ک ــارى هس ــى بیم ــار نوع پرســش  دچ
ــا پمــاد مخصوصــى چــرب کنــم  پلک هایــم را هــر شــب ب
و حــّق اســتفاده از صابــون را نیــز نــدارم. تکلیــف چیســت؟
ــد و  ــته باش ــرم نداش ــاد، ج ــى پم ــر چرب پاســـخ  اگ
مانــع رســیدن آب بــه پوســت بــدن نباشــد، بایــد بــه صورت 
معمولــى وضــو بگیــرد، ولــى اگــر جــرم دارد و شــخص عــذر 
دارد و نمى توانــد آن را پــاك کنــد، بایــد بــه دســتور جبیــره 

عمــل کنــد.6

٥ . اجوبة االستفتائات، س 138.
٦ . رسالۀ مصور، ص 33، س 24.
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مســـأله  اگــر جبیــره پهنــاى روى پــا را گرفتــه، ولــى 
قســمتى از طــرف انگشــتان یــا بــاالى پــا بــاز اســت، بایــد 
در جاهــاى بــاز، روى پــا را و در جاهــاى داراى جبیــره، روى 

جبیــره را مســح کنــد.1

مســـأله  کسى که باید با وضو یا غسل جبیره اى نماز 
بخواند، دو صورت دارد: 

نمى شود:  برطرف  او  عذر  نماز،  وقت  آخر  تا  مى داند  الف) 
مى تواند نمازش را در اول وقت بخواند.

ب) امیِد برطرف شدن عذر تا آخر وقت نماز وجود دارد: بنا بر 
احتیاط واجب باید صبر کند تا اگر عذر برطرف نشد، نماز را در 

آخر وقت با وضو یا غسل جبیره اى بخواند.2

١ . همان.
٢ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 147.

  

ــم  ــت ها زخ ــت دس ــا پش ــانى ی ــر پیش مســـأله  اگ
ــر  ــه ب ــرى را ک ــز دیگ ــا چی ــه ی ــد پارچ ــت و نمى توان اس
ــد روى آن  ــا ضــرر دارد)، بای ــد (ی ــاز کن آن بســته اســت، ب
دســت بکشــد. هم چنیــن اگــر کــف دســت زخــم اســت و 
نتوانــد پارچــه یــا چیــز دیگــرى را کــه بــر آن بســته اســت، 
بــاز کنــد، بایــد دســت را بــا همــان جبیــره بــه چیــزى کــه 
تیمــم بــه آن صحیــح اســت، بزنــد و بــر پیشــانى و پشــت 

ــد.3 ــت ها بکش دس

٣ . همان، ص 199؛ احکام آموزشی، ص 109 و 112.
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جبیره:1
ـ در کف دست: 

* مى تواند باز کند: به طور معمول تیمم کند.
* نمى تواند باز کند: دست ها را با همان جبیره به زمین زده و به پیشانى و دست ها بکشد.

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 199.
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مســـأله  کســى کــه کــف دو دســتش را طــورى گــچ 
ــه  ــت ها را ب ــم، دس ــراى تیم ــد ب ــه نمى توان ــد ک گرفته ان
ــمت هایى از  ــى قس ــد، یعن ــن بزن ــه زمی ــل ب ــورت کام ص
ــط اطــراف  ــد و فق ــورد نمى کن ــن برخ ــا زمی کــف دســت ب
ــت ها  ــت دس ــر پش ــورد، اگ ــن مى خ ــه زمی ــت ب ــف دس ک
ــد  ــا پشــت دســت ها تیمــم کن ــد ب ــه زمیــن مى رســد، بای ب
و اگــر پشــت دســت را هــم گــچ گرفتــه اســت، بــه گونــه اى 
کــه تمــام آن بــه زمیــن نمى رســد، بــا ســاعد (ذراع) تیمــم 
ــا  ــا ســاعد و هــم ب ــاط ایــن اســت کــه هــم ب کنــد و احتی
ــد،  ــن مى رس ــه زمی ــه ب ــت ک ــف دس ــمت هایى از ک قس

تیمــم کنــد.1

١ . سایت: آدرسleader.ir، استفتائات جدید، احکام تیمم.

ـ در پیشانى یا پشت دست ها: 
* مى تواند باز کند: به طور معمول تیمم کند.

* نمى تواند باز کند: باید دست را روى آن بکشد.
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مســـأله  هر شخصى (در صورت توانایى) باید کارهاى تیمم را خودش انجام بدهد، اما در صورت عدم توانایى واجب 
است از نایب کمک بگیرد و در هر کارى از اعمال تیمم که خوِد شخص مى تواند انجام دهد، نباید از دیگرى کمک بگیرد.1

مســـأله  اگــر شــخص معــذور، بــه جــاى آنکــه نایــب بگیــرد، خــودش بــا مشــقت (عســر و حــرج) وظیفــه را انجــام 
دهــد، عمــل او صحیــح اســت.2

مســـأله  در تیمم نیابتى، رعایت شرایط عمومِى  تیمم (مانند پاك بودن اعضا و ترتیب) الزم است.3
یــادآورى   وضو و غسل (هرچند جبیره اى یا نیابتى) بر تیمم مقدم است.4

چگونگى تیمم نیابتى
در تیمم نیابتى باید خود بیمار نیت کند و 
بیمار  خوِد  دسِت  با  نایب  دارد،  امکان  اگر 
بیمار  دست  که  صورت  بدین  کند؛  تیمم 
پشِت  و  پیشانى  آن  با  و  زده  زمین  به  را 

دست هاى او را مسح کند

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 201 و 202؛ احکام آموزشی، ص 112.
٢ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 201 و 202.

٣ . همان.

٤ . همان.
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 و اگر امکان ندارد، نایب دست خود را به زمین بزند و بر پیشانى و پشِت دست هاى بیمار بکشد.1

١ . همان.
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قبله در نماز نشسته
مســـأله  کســى کــه بایــد نشســته نمــاز بخوانــد، اگــر 
ــع نشســتن  ــه طــور معمــول بنشــیند و در موق ــد ب نمى توان
ــاز  ــع نم ــد موق ــذارد، بای ــن مى گ ــه زمی ــا را ب ــف پاه ک
صــورت، ســینه و شــکم او رو بــه قبلــه باشــد و الزم نیســت 

ســاق پــاى او رو بــه قبلــه باشــد.1
قبله در نماز خوابیده

مســـأله  جهــت قبلــه بــراى کســى کــه بــه صــورِت 
ــه  ــرد، ب ــه توانایــى ف ــا توجــه ب ــد، ب ــده نمــاز مى خوان خوابی

ترتیــب زیــر اســت:2
1. بنا بر احتیاط واجب اگر مى تواند، به پهلوى راست بخوابد و 

صورت و بدن او رو به قبله باشد.

١ . همان، ص 217.

٢ . همان، ص 218.

2. اگر توانایى خوابیدن به پهلوى راست را نداشت، به پهلوى 
چپ بخوابد و جلوى بدن او رو به قبله باشد.

3. اگر توانایى خوابیدن به پهلوى چپ را هم نداشت، به پشت 
بخوابد و کف پایش رو به قبله باشد.
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ــدن  ــا ب ــوان ب ــه مى ت ــواردى ک ــى از م مســـأله  یک
یــا لبــاس نجــس نمــاز خوانــد ایــن اســت کــه بــه واســطۀ 
ــود  ــاس، خون آل ــا لب ــدن ی ــل، ب ــا دم ــت ی ــا جراح ــم ی زخ

ــد.1 ــر کن ــد آن را تطهی ــزار نتوان شــده و نمازگ
ــوِن  ــزار، خ ــاس نمازگ ــا لب ــدن ی ــر در ب مســـأله  اگ
زخــم یــا جراحــت یــا ُدمــل باشــد و آب کشــیدِن بــدن یــا 
ــا  ــراى بیشــتر مــردم (ی ــا عــوض کــردن لبــاس ب لبــاس ی
بــراى خصــوص فــرد) ســخت اســت، تــا وقتــى کــه زخــم، 
ــا آن  ــد ب ــت، مى توان ــده اس ــوب نش ــل خ ــا دم ــت ی جراح
ــا  خــون نمــاز بخوانــد. هم چنیــن اســت اگــر چرکــى کــه ب
ــا دارویــى کــه روى زخــم گذاشــته،  ــده ی ــرون  آم خــون بی

ــاس او باشــد.2 ــا لب ــدن ی نجــس شــده و در ب
ــد، در  ــاز مى خوان ــده نم ــه خوابی ــى ک پرســش  کس
ــازش  ــد، نم ــر پایــش نجــس باش ــۀ زی ــه ملحف ــى ک صورت

ــى  دارد؟  ــه حکم چ
پاســـخ  ملحفــۀ نجــس اگــر بــه صــورت فــرش زیــر 
ــى نجاســتى  پایــش باشــد، چنانچــه نجاســِت مســریه (یعن

ــدارد.3 ــد) نداشــته باشــد، اشــکال ن کــه ســرایت مى کن
مســـأله  بیمارى که به علت سرطان روده، مقعدش را 
برداشته اند و عمل دفع او در کیسه اى که روى شکمش تعبیه 
شده، انجام مى شود و هیچ گونه کنترلى بر روده ندارد، با این 

١ . همان، ص 225.

٢ . همان، ص 226.
٣ . سایت: leader.ir استفتائات جدید، مکان نمازگزار؛ اجوبة 

االستفتائات، س 378.

کیسۀ نجس مى تواند نماز بخواند.4
درون  گاهى  دارد،  مصنوعى  پاى  که  کسى  مســـأله  
پاى مصنوعى، پایش زخم مى شود و بیش از حّد مجاز شرعى 
(بیشتر از یک درهم یا بند انگشت اشاره)، خونى مى شود. اگر 
است،  سخت  مردم  بیشتر  براى  یا  او  براى  آن  کشیدن  آب 
نماز خواندن با آن خون اشکال ندارد؛ در غیر این صورت باید 

تطهیر شود.5
بدن  اعضاى  از  یکى  از  نماز،  حال  در  اگر  مســـأله  
نمازگزار خون بیاید، در صورتى که امکان آب کشیدن وجود 
داشته باشد (طورى که صورت نماز را به هم نزند)، باید آن را 
آب بکشد، وگرنه در وسعت وقت باید نماز را قطع کند و با بدن 
پاك نماز بخواند و اگر وقت تنگ است، باید با همان وضعیت 

نماز را تمام کند و نمازش صحیح است.6
ــده  ــل ش ــوند وص ــه او س ــه ب ــارى ک پرســش  بیم

ــه اى دارد؟ ــه وظیف ــاز چ ــراى نم ــت ب اس
پاســـخ چنانچــه یقیــن داریــد کــه از اّول وقــت نمــاز 
تــا آخــر آن بــه مقــدار وضــو گرفتــن و نمــاز خوانــدن مهلــت 
ــدا  ــت پی ــه مهل ــى ک ــاز را در وقت ــد نم ــد   بای ــدا مى کنی پی
ــاز مهلــت  ــدار وضــو و نم ــه مق ــر ب ــد و اگ ــد   بخوانی مى کنی
ــاز  ــک نم ــى ی ــر وضوی ــا ه ــد ب ــد   مى توانی ــدا نمى کنی پی
بخوانیــد یعنــى بــراى هــر نمــاز بــه یــک وضــو اکتفــا کنیــد 
هــر چنــد وضوى تــان در بیــن نمــاز باطــل شــود و احتیــاط 
واجــب آن اســت کــه در صــورت امــکان پیــش از هــر نمــاز 

مخــرج بــول را کــه نجــس شــده آب بکشــید.7
٤ . سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.

٥ . همان.
٦ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 227؛ اجوبة االستفتائات، س 430.

٧ . سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.
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قیام بیمار
را  نمــاز  تمــام  نمى توانــد  کــه  کســى  مســـأله  
ــتاده و  ــد ایس ــه مى توان ــدار را ک ــر مق ــد، ه ــتاده بخوان ایس
بقیــۀ اعمــال را نشســته بخوانــد و اگــر بــه صــورت نشســته 

ــد.1 ــام ده ــده انج ــد، خوابی ــم نمى توان ه

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 246.

ــد بایســتد، اگــر بترســد  مســـأله  کســى کــه مى توان
ــه او  ــا ضــررى ب ــار شــود ی ــه واســطۀ ایســتادن بیم ــه ب ک
برســد، مى توانــد نشســته نمــاز بخوانــد؛ حتــى اگــر ایســتادِن 
ــاز  ــد نشســته نم ــل توجهــى داشــته باشــد، بای او ضــرر قاب
بخوانــد و اگــر از ضــرِر نشســتن هــم بترســد، بایــد خوابیــده 

نمــاز بخوانــد.2

٢ . همان؛ احکام آموزشی، ص 161.
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مســـأله  کســى کــه قــادر بــر ایســتادن نیســت، اگــر بتوانــد بــا تکیــه بــر عصــا یــا دیــوار ایســتاده نمــاز بخوانــد، 
بایــد بایســتد و در صورتــى کــه ایســتادن حتــى بــا تکیــه دادن موجــب تشــدید بیمــارى یــا مشــقت شــدید باشــد، نمــاز را 

نشســته بخوانــد.1

١ . سایت: leader.ir استفتائات جدید؛ احکام آموزشی، ص 161.
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مســـأله  کســى کــه نمى توانــد ایســتاده نمــاز بخوانــد، 
ــاز  ــد نم ــت مى توان ــر وق ــه در آخ ــد ک ــال مى ده ــر احتم اگ
خــود را ایســتاده بخوانــد، بنــا بــر احتیــاط بایــد تــا آن هنگام 
صبــر کنــد و اگــر در اول وقــت بــه خاطــر عــذرى نمــاز را 
نشســته خوانــد و ســپس تــا آخــر وقــت عــذر برطــرف نشــد، 

نمــاِز خوانده شــده صحیــح اســت.1
ــاز  ــر نم ــادر ب ــت ق ــار در اول وق ــر بیم مســـأله  اگ
ایســتاده نبــود و یقیــن داشــت کــه ناتوانــى اش تــا آخــر وقت 
ــذرش  ــت ع ــر وق ــى پیــش از آخ ــت، ول ــد یاف ــه خواه ادام
برطــرف شــد و توانســت ایســتاده نمــاز بخوانــد، بایــد نمــاز 

ــد.2 ــه طــور ایســتاده اعــاده کن را ب

تکبیر بیمار
پرســش  افــرادى کــه نمى تواننــد تکیبرة االحــرام 

ــد؟  ــه اى دارن ــاز چــه وظیف ــراى نم ــد، ب بگوین
پاســـخ  بایــد بــه هــر نحــوى کــه مى تواننــد، 
ــب  ــد در قل ــد، بای ــد بگوین ــچ نمى توانن ــر هی ــد و اگ بگوین
ــد و زبانشــان را  ــر اشــاره کنن ــراى تکبی ــد و ب خــود بگذرانن

ــد.3 ــت دهن ــد، حرک ــر مى توانن ــم اگ ه

١ . اجوبة االستفتائات، س 457.
٢ . همان.

٣ . سایت: leader.ir استفتائات جدید؛ احکام آموزشی، ص 161.

رکوع بیمار
ــجود  ــوع و س ــراى رک ــدن ب ــم ش ــر خ مســـأله  اگ
ــا ســر اشــاره کنــد (ســرش را کمــى  امــکان نــدارد، بایــد ب
 خــم کنــد) و اشــاره بــراى ســجده را بیشــتر از اشــاره بــراى 
رکــوع قــرار دهــد (کمــى  بیــش از رکــوع ســر را خــم کنــد). 
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پرســش  در ســجده بایــد هفــت عضــو از بــدن روى 
زمیــن باشــد، ولــى مــا از معلــوالن جنگــى هســتیم کــه از 
صندلــى چــرخ دار اســتفاده مى کنیــم و بــراى نمــاز یــا ُمهــر 
را بــه طــرف پیشــانى بلنــد مى کنیــم و یــا آن را روى دســتۀ 
ــا ایــن کار  ــر آن ســجده مى کنیــم. آی صندلــى گذاشــته و ب

صحیــح اســت؟
ــتۀ  ــر روى دس ــتن ُمه ــه گذاش ــادر ب ــر ق پاســـخ  اگ
ــا  ــت ی ــد بالش ــرى مانن ــز دیگ ــا چی ــرخ دار ی ــى چ صندل
ــر آن هســتید، بایــد ســجده را بدیــن  چهارپایــه و ســجده ب

ــد؛ ــام دهی نحــو انج

اگــر ایــن کار را نیــز نمى توانــد انجــام دهــد، بایــد بــا بســتِن 
چشــم ها رکــوع و ســجده کنــد و بنــا بــر احتیــاط مســتحب، 
چشــم ها را در موقــع ســجده بیشــتر از موقــع رکــوع ببنــدد.1

١ . آموزش مصور احکام (فقه روز)، ص 253.
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 در غیر این صورت، به هر نحو که مى توانید، هرچند با اشاره، سجده و رکوع را انجام دهید.1

١ . اجوبة االستفتائات، س 494.


