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پیام وزیرمحترم  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
به نام آنکه نامش دارو و یادش شفابخش است

ســامت از جملــه موضوعــات مهــم و مــورد توجــه بشــر، طــی قــرون اخیــر بــوده اســت. امــروزه در بیشــتر کشــورهای دنیــا 
عــاوه بــر توجــه بــه وجــوه مختلــف ســامت، نظیــر ســامت جســم، ســام  روان و ســامت اجتماعــی، بــه جنبــه دیگــری 

از ســامت انســان بــا عنــوان »ســامت  معنــوی« نیــز توجــه جــدی می شــود. 
ــت.  ــر اس ــات بش ــی حی ــل در چگونگ ــن عام ــد مهم تری ــه خداون ــان ب ــام، ایم ــن اس ــن مبی ــای دی ــاس آموزه ه ــر اس ب
ــا خداونــد موجــب تکامــل در دنیــا و رســتگاری در آخــرت می شــود.  ــر اســاس آیــات قــرآن  کریــم، بندگــی و ارتبــاط ب ب

ــر اســت. ــراد مؤث ــش ســامت اف ــور محسوســی در افزای ــاط به ط ــن ارتب ــق ای گســترش و تعمی
ــاران  ــوی بیم ــای معن ــا و باوره ــادار نگرش ه ــت و معن ــر مثب ــز تأثی ــی نی ــی و بین الملل ــی داخل ــر علم ــای معتب پژوهش ه
ــراً  ــد. اخی ــاق نظــر دارن ــر آن اتف ــی صاحب نظــران ب ــانده اســت و تمام ــات رس ــه اثب ــاری را ب ــود بیم ــر بهب و پزشــکان ب
ســازمان بهداشــت جهانــی هــم بــه بعــد چهــارم ســامت توجــه خــاص کــرده و از اعضــاء خواســته اســت در کنــار ســایر 

ابعــاد ســامتی بــه بعــد »ســامت معنــوی« توجــه کننــد. 
ســامت معنــوی در یــک نــگاه کلــی دارای چهــار بخــش بــا عناویــن هدفمنــدی زندگــی فــرد و اعتقــاد بــه جهــان دیگــر، 

تــوکل و ایمــان بــه مبــدا، مناســک فــردی وجمعــی و اخاقیــات می باشــد.
ــی آن،  ــمی و اجتماع ــوارض جس ــی و ع ــکات روان ــا و مش ــروز بیماری ه ــای ب ــی از زمینه ه ــه یک ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــراد می باشــد. ــی برخــی اف ــت در زندگ ــدان معنوی ــه ناشــی از فق ــزل روحــی اســت ک ــی و تزل احســاس پوچــی، بیهودگ

فــارغ از تعاریــف گوناگونــی کــه از »ســامت معنــوی« در کشــورهای مختلــف شــده، الزم اســت راهبردهــای کلــی بــرای 
دســت یابی عمــوم افــراد جامعــه بــه ســطوحی از ســامت معنــوی تدویــن شــود تــا ضمــن محــدود کــردن موانــع تحقــق 

ایــن بعــد از ســامت، زمینه هــای بــروز آن بیــش از پیــش فراهــم آیــد.
می گوینــد زمــان بیمــاری بــا بیم هــا و امیدهایــش، فرصــت ویــژه ای بــرای ارتبــاط بــا خداونــد اســت. اگرچــه بــر اســاس 
ــا ایــن حــال  رهنمودهــای دینــی، آدمــی مکلــف بــه حفــظ ســامت خویــش و پاســداری از تندرســتی دیگــران اســت، ب
اگــر بیمــاری عــارض گــردد و دل بــرای راز و نیــاز و ارتبــاط نزدیــک تــر بــا خــدا آمــاده شــود، عنایــات خداونــد نیــز بیشــتر 
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متوجــه انســان می گــردد؛ لــذا بســیار توصیــه شــده کــه وقتــی بــر بالیــن بیمــاری حاضــر می شــوید از او بخواهیــد بــرای 
شــما دعــا کنــد. 

همچنیــن یکــی از وظایــف پزشــکان، تامیــن آســایش فکــری، روحــی، روانــی و معنــوی بیمــاران اســت. کادر درمانــی و 
از جملــه پزشــکان و پرســتاران بایســتی بــه اعتقــادات بیمــاران احتــرام بگذارنــد، تــا آنهــا در به جــا آوردن فرائــض دینــی 
ــه باعــث ایجــاد اســترس شــده و ظرفیــت پذیــرش درمــان از  ــد. ایجــاد مشــکل در ایــن زمین ــر عمــل کنن خــود راحت ت

ســوی بیمــار را کاهــش خواهــد داد. 
ــرای نشــر و گســترش ســامت معنــوی در ســطح مراکــز درمانــی، تهیــه و  ــر ب ــا ایــن اوصــاف یکــی از ابزارهــای مؤث ب
تدویــن بســته های آموزشــی و تبلیغــی بــا موضــوع دیــن و معنویــت اســت. ایــن ابزارهــا در کنــار وســایل ارتبــاط جمعــی 
نظیــر رســانه ها و فضــای مجــازی می تواننــد در ایجــاد احســاس رضایــت و اعتمــاد بــه نفــس بیمــاران و در نتیجــه تحقــق 
ســامت  معنــوی ایشــان نقش آفریــن باشــند؛ لــذا تدویــن کتــاب ترویــج احــکام نمــاز بیمــاران در راســتای همیــن هــدف 

ــود. ــوب می ش ــمند محس و کاری ارزش
امیــد کــه گام هــای بلندتــری در ایــن مســیر برداریــم و بــه نقــش خــود در عرصــه ســامت معنــوی، آنچنــان کــه بایــد 

عمــل کنیــم.
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مقدمه
انسان همیشه به نماز محتاج است و در عرصه خطر محتاج تر.

مقام معظم رهبري )مدظله العالي(

ــي  ــه اقدامات ــف جامع ــاي مختل ــاز در محیط ه ــه نم ــازي اقام ــازي و آسان س ــتای آشناس ــاز در راس ــه نم ــتاد اقام س
انجــام داده اســت. اکنــون و بــه درخواســت و نیــاز مــردم متدیــن و معتقــد ایــران اســامي کــه بــه دلیــل بیمــاري در 
ــوي«  ــان و آمــوزش پزشــکي طــرح »ســامت معن ــا همــکاري وزارت بهداشــت، درم بیمارســتان بســتري شــده اند ب

ــود: ــال مي ش ــده دنب ــدف عم ــرح دو ه ــن ط ــردد. در ای ــرا مي گ ــي و اج طراح
   1. آشناسازي کادر پرستاري و بیماران با احکام و آداب اقامه نماز در شرایط خاص بیماري؛

   2. آسان سازي اقامه نماز براي بیماران با تجهیز اطاق ها به امکانات و اقام عبادي مورد نیاز.
اقامــه نمــاز، مهم تریــن و موثرتریــن دســتور فرهنگــي و معنــوي خداونــد اســت کــه نــه تنهــا در مریضــی از انســان 
ســاقط نمي گــردد کــه حتــی ســبب رشــد معنــوي بیمــار و دریافــت انــرژي بیشــتر از ناحیــه خداونــد بــرای بهبــودش 
نیــز می شــود. لــذا امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و ائمــه معصومیــن؟مهع؟ بــا همــکاري و جدیــت مدیــران و 
کارکنــان دلســوز و خــدوم حــوزه درمانــي کشــور ـ کــه در جهــت کاهــش درد و رنــج جســمي و روحــي بیمــاران قــدم 

بــر مي دارنــد ـ ایــن تکلیــف الهــي بیمــاران مــورد عنایــت قــرار گرفتــه و خیــر دنیــا و آخــرت نصیبشــان گــردد.
در پایــان، از مدیــران وزارت بهداشـــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســـتاد اقامــه نمـــاز و مرکـــز تخصصی نمــاز که در 
اجــرای ایــن طــرح تــاش دارنــد؛ همچنیــن از آقایــان ســـید ممتــاز حســینی، محســن خلیلــی و ســرکار خانــم ســـیده 

ــی می گــردد. ــری، قدردان ــم حائ مری
                                                                                                                                                      

        
دکتر محمود مظفر            

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور         
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نازپرورده
ــد...  ــام ببری ــد را ن ــگفت خداون ــم و ش ــزه مه ــد معج چن
ــد!  ــا بدانی ــان را یکــی از آنه ــا خودت ــود، حتم در لیســت خ
معجــزه ای کــه میــان مخلوقــات، تنهــا اوســت کــه خداونــد 
متعــال بــرای شــرافتش، از روح خــود در او دمیــده؛1 ســپس 
ــس از  ــد؛2 پ ــجده نماین ــر او س ــرده ب ــر ک ــه ام ــه مائک ب
ــن  ــود در زمی ــین خ ــته و او را جانش ــنگ تمام گذاش آن، س
معرفــی کــرده اســت.3 بــه اینهــا هــم اکتفــا نکــرد و بــرای 
آســایش ایــن نازپــروده اش، همــه چیــز را در اختیــار او قــرار 
ــده و در  ــو آفری ــرای ت ــز را ب ــه چی ــن هم ــود: م داد و فرم
ــود و در  ــن همــه ماجــرا نب ــا ای ــرار دادم.4  ام ــو ق ــار ت اختی

ــدم!«5  ــرای خــودم آفری ــو را ب ادامــه گفــت: »و ت
آیــا خداونــد ایــن همــه ظرفیــت را بــرای خــاک خــوردن و 
ــا اینهــا  ــرار داده اســت؟ آی ــه آن در انســان ق بی توجهــی ب
نشــان از ظرفیــت و تــوان بــاالی انســان  در رســیدن بــه 
باالتریــن درجــات را نــدارد؟ زمــان آن نرســیده کــه انســان 
ایــن اســتعدادها را بــه مرحلــه ظهــور برســاند و خــود را بــه 
ســعادت و کمــال نهایــی برســاند تــا مایــه مباهــات خداونــد 

متعــال شــود؟

1 . حجر: 92.
2 . اسرا: 16.
3 . بقره: 03.

4 . بقره: 22و 92و 762؛ ابراهمی: 23 و 33 و 43؛ حنل: 21.
واهر السنیه یف االحادیث القدسیه، ص 017. 5 . الج

دستورالعمل
ــه  ــتفاده از آنچ ــن اس ــه بهتری ــرای اینک ــازنده ای ب ــر س ه
ــِت  ــتورالعمل و راه درس ــود، دس ــت بش ــرده اس ــت ک درس
ــدای  ــاند. خ ــد می رس ــتفاده کنن ــت اس ــه دس ــتفاده را ب اس
ــش  ــما و راه پی ــه از ش ــناختی ک ــا ش ــم، ب ــان و حکی مهرب
رویتــان دارد، دســتورالعمل و راه درســِت اســتفاده کــردن از 
ایــن ظرفیــت بــاال کــه در شــما قــرار داده را بیــان کــرده 
ــم  ــدر مه ــه آنق ــرار دارد ک ــی ق ــن راه، عمل ــت. در ای اس
اســت کــه فرمــوده: »هــدف از خلقــت تــو، انجــام ایــن کار 
اســت!«6  اگــر می خواهــی خداونــد در مقابــل فرشــتگانش 
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــا بای ــه تنه ــد، ن ــار کن ــو افتخ ــه ت ب

ــری. ــس بگی ــا آن ان دهــی، بلکــه الزم اســت ب
ــف  ــای مختل ــامل کاره ــد ش ــتورالعمل خداون ــه و دس برنام
اســت؛ برخــی را بایــد انجــام دهی)واجبــات( و برخــی دیگــر 
ــان  ــتحبات(. در می ــر است)مس ــی بهت ــام بده ــر انج را اگ
ــب  ــر واج ــول عم ــار در ط ــط یک ب ــی فق ــا، برخ بایدی ه

یات: 65. 6 . ذار

دستورالعمل طالیی
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ــاه در  ــک م ــی ی ــال،2 برخ ــار در س ــی یک ب ــت،1 برخ اس
ــار هــم بــرای انســان  ســال3 و برخــی ممکــن اســت یک ب
ــرایطی  ــا، ش ــک از اینه ــام هری ــرای انج ــود.4 ب ــب نش واج
ــرایط،  ــی ش ــه در برخ ــب اینک ــرده  اســت؛ جال ــرر ک را مق
همیــن کارهــا از واجــب بــودن می افتنــد یــا حتــی گاهــی 

حــرام می شــوند.5
آنچه تعطیلی ندارد

ــر  ــا ه ــه تنه ــه ن ــود دارد ک ــی وج ــات، عمل ــن واجب در بی
ــی  ــام داد. حت ــد آن را انج ــار بای ــج ب ــه روزی پن روز، بلک
ــام  ــه انج ــف ب ــان موظ ــز انس ــرایط نی ــخت ترین ش در س
آن شــده اســت.6 همیــن کار، بهتریــن،7 کامل تریــن8 و 

1 . مانند حج.
2 . مانند مخس و زکات.

3 . مانند روزه.
4 . مانند جهاد.

5 . مانند روزه گرفتن برای کیس که روزه برایش ضرر دارد.
6 . بقره: 932 و نسا: 201.
7 . کایف، ج 3، ص 462.

8 . مکارم االخالق، ص 274.

مهم تریــن عبــادت9 در بیــن عبــادات نامیــده شــده اســت...
ــدارد؟  ــه نظــر شــما، ایــن همــه تأکیــد و تکــرار علتــی ن ب
ــه باالتریــن درجــه  مگــر قــرار نبــود برنامــه خــدا، مــا را ب
ــه،  ــن برنام ــر ای ــد ب ــت تاکی ــما عل ــر ش ــه نظ ــاند؟ ب برس

ــا نیســت؟ ــد م ــی و رش ــر آن در ترق تأثی
حتمــا می دانیــد کــه ایــن عمــل، بــا ایــن تاکیــد و تکــرار، 

فقــط نمــاز اســت!
اگــر جایــگاه و اهمیــت نمــاز، اینگونــه ویــژه و خــاص نبــود 
تاکیــدی ایــن چنینــی الزم نداشــت. ایــن اهتمــام و تعابیــر، 
نشــان گر ایــن مطلــب اســت کــه نمــاز در رســاندن انســان 
بــه هــدف خلقــت، نقــش بســیار حســاس و مهمــی را ایفــا 

می کنــد.
مطلــب آخــر اینکــه چــون نمــاز رحمــت الهــی را ســرازیر 
ــن رحمــت اســت کــه انســان را در مســیر  ــد و همی می کن
ــک  ــت نزدی ــدف خلق ــه ه ــرار داده و ب ــی ق ــد و تعال رش
ــر  ــی را ب ــن رحمت ــدن چنی ــت دی ــیطان طاق ــد، ش می کن
انســان نــدارد. امیر مؤمنــان علــی؟ع؟ می فرمایــد: »هنگامی 
ــه نمــاز می ایســتد شــیطان نزدیــک انســان  کــه انســان ب
ــه خــدای انســان  ــه از ناحی ــی ک ــت رحمت می شــود و به عل

ــورد.«10   ــرت می خ ــرد حس ــر می گی ــزار را درب نمازگ
ــن  ــد. ای ــی را بدانی ــه اله ــن هدی ــود و ای ــت خ ــس اهمی پ
ــان  ــید. یادم ــش نفروش ــا و اتفاقات ــه دنی ــی را ب ــه اله هدی
چاله هــای  را  بی نمــازان  عاقبــت  خداونــد  کــه  باشــد 

ــد!11   ــقر( می دان ــی )س جهنم

9 . هتذیب االحکام، ج 2، ص 732.
10 . حبار االنوار، ج 97، ص 702.

11 . بهشتیان از جهنمیان می پرسند: چه چیز شما را در آتش ]سقر[ درآورد. جهنمیان 
می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم و... )مدثر:34و34(.
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ِقِم 
َ
امیرمؤمنان، علی؟ع؟ فرمودند:  امیدبخـــــــــش ترین آیـــــه قرآن: »َو أ

که  ئات«1  )نماز را برپا دار... چرا  ّیِ
الَة... ِإّنَ اْلَحَسناِت ُیْذِهْبَن الّسَ الّصَ

حسنات)نماز(، گناهان را از بین می برند.( است.
چرا که نماِز  روز، گناهان شب و نماز شب، گناهان روز  را  از بین می برند.2  

معنویت درمانی

بیمار همین که لباس سبز، آبی یا صورتی بیمارستان را می پوشد و انژیوکت را 
در رگ خود حس می کند، غم عالم بر دلش می نشیند؛ رنج بیماری، ناله هم 
تختی، دوری از کار و زندگی و... دست در دست هم می دهد تا زمینه های 

افسردگی، ناآرامی و پریشان حالی را در او به وجود آورد.
در این میان دارویی با خاصیت نشاط انگیز و امید آفرین می تواند معجزه ای باور 

نکردنی را محقق سازد.
پرستار چگونه می تواند مریض را آرام، پر نشاط و امیدوار نگاه دارد؟

* اضطراب، استرس و افسردگی اولین میکروب هایی هستند که جان بیمار را 
تهدید می کنند. تحقیقات نشان داده است که بیماران دارای سامت معنوی 
باال از اضطراب کمتری برخوردارند، پس معنویت درمانی می تواند سرلوحۀ 

اقدامات درمانی قرار گیرد.
* پرستار بر بالین بیمار حاضر می شود و در کنار تزریق سرم، گرفتن فشار خون 

و... در مورد لطف خدا و عنایت اهل بیت؟مهع؟، صحبت می کند.
* ابومحمد ترقی به دیدار امام رضا؟ع؟ رفت. بعد از سام و احوال پرسی، 
امام؟ع؟ فرمود: ابومحمد! هر بنده مؤمنی که خدا او را به بایی گرفتار نمود و 
او صبر کرد، به طور قطع پاداش شهید را خواهد داشت. ابومحمد با خود فکر 
کرد که امام به چه مناسبتی این سخن را فرمود؟! پس با امام خداحافظی کرد و 
رفت. ناگهان احساس کرد پاهایش درد می کند. شب پاها ورم کرد و تا صبح از 
درد شدید به خود می پیچید. او حدود ده ماه در بستر بیماری بود. گفتگوی امام 

1 . هود، 114.
2 . تفسیر صافی، ج2، ص476.

رضا ؟ع؟با ابومحمد ترقی نمونه ای از معنویت درمانی می تواند باشد.
* معنویت درمانی، عامل مؤثری در درمان استرس و اضطراب است. گفتن ذکر 
پروردگار، دعا و گفتگو با هستی بخش و قرائت قرآن باعث آرامش و امید است.
* رکوع و سجود، تسبیح پروردگار است؛ قنوت گفتگوی بنده با خداست و سوره 
حمد و توحید قرآن است. نماز دارویی ترکیبی شامل ذکر، دعا و قرآن می باشد. 
این اکسیر شفابخش مهمترین عامل جهت ارتقای سامت معنوی بیمار است.

سامت باشید!
گاه آنقدر عرصه بر بیمار تنگ می شود که همه را مقصر در مریضی خود 
می داند. به زمین و آسمان ناسزا می گوید و حتی ابرو گره کرده و با پرخاش به 
خدا می گوید: خدایا! چه گناهی مرتکب شده ام که من را اسیر تخت بیمارستان 

کرده ای؟!

ریشه این رفتار در چیست؟
* انسان نعمت را منحصر در خوشی و سامتی می داند، غافل از اینکه رنج ها و 
دردها نیز نعمت هستند. اگر روحیه توحیدی بشر تقویت شود، هم از خوشی ها 
لذت می برد و هم با رنج ها عشق بازی می کند. پرستار با رفتار خود می تواند 
روحیه خداباوری بیمار را تقویت کند. این کار عاوه بر آثار معنوی بسیاری که 
در زندگی فردی و خانوادگی پرستار و بیمار به جای می گذارد، موجب آسانی و 

روانی کار پرستاران در ارتباط با درمان بیماران می شود.

روان شناسان می گویند یکی از راه های خوب شدن، تلقین است. مثل اینکه هر 
فردی در شبانه روز جماتی را تکرار نماید و بگوید: »من می توانم آدم خوبی 
باشم، من خیلی مهربانی را دوست دارم و...«. یکی از ثمرات نماز این است که 
روزی ده بار به خود تلقین می کنیم در زندگی پشت و پناه ما خداست »إِیَّاَک 
نَْعُبُد َو إِیَّاَک نَْسَتِعین « و نیز روزی پنج بار به خود تلقین می کنیم ما از بندگان 

نیکوکار و شایسته خدا هستیم »الّسام علینا و علی عبادهلل الصالحین«.
نمازگزار واقعی سعی می کند مخالف این پیام تلقینی، عمل نکند. 3

3 . هزار و یک نکته درباره نماز، ص68.
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* راه های زیر می تواند روحیه خداباوری بیمار را تقویت کند:
  در زمان انجام معاینات بالینی، سوره حمد را با صدایی آرام در گوش 

بیمار زمزمه کنید.
  پس از تزریق داروها و آرام گرفتن بیمار، در فضایی امیدبخش به او

این مفهوم را انتقال دهید که اکنون به واسطه دردها گناهان 
نیز مانند برگ درختان پاییزی ریخته است. گویی تازه از مادر 

متولد شده ای.
ام العاء مریض بود رسول خدا؟ص؟ در هنگام عیادت به 
او فرمود: ام العاء! بشارت باد تو را؛ زیرا خداوند به واسطه 
بیماری مسلمان، گناهان او را می برد، همچنان که آتش 

ناخالصی آهن و نقره را می زداید.1
  قلب پاک و روح آرام هدیه الهی است. به پاس این هدیه گران بها

مریض را تشویق کنید تا با پروردگار به گفتگو بنشیند. با این 
جمات می توانید زمینه های ارتباط صمیمی بیمار با خدا را 

فراهم آورید:
ـ خدا چقدر تو را دوست دارد.

ـ با این دل پاک حرف زدن باخدا چه لذتی دارد.
ـ امروز توی نمازت برای من هم دعا کن!

مریض داری
گاهی آه، ناله، فریاد، بی تابی و کافگی، آنقدر زیاد می شود که حتی تزریق 
هم برای مریض افاقه نمی کند. در این وضعیت ماهرترین پرستارها هم کم 

می آورند.
اما چگونه در برابر بی تابی های مریض صبر خود را باال ببریم؟

ـ مریض مقدس است. امام صادق؟ع؟ می فرماید: به درستی که مؤمن هرگاه 
یکبار تب می کند، گناهانش چون برگ درخت می ریزد. پس اگر در بستر ناله 
کند، ناله اش تسبیح و فریادش "ال اله اال اهلل" است و جا به جا شدنش در بستر 
مانند کسی است که در راه خدا شمشیر می زند. پس اگر مریض، بیماری خود 
را بپذیرد، خداوند را عبادت می کند در حالی که خداوند نیز او را بخشیده است 

1  . الترغیب و الترهیب، ج 4، ص 293.

و خوشا به حال او.2
ـ پرستار می داند که از انسان مقدسی مانند مریض مراقبت می کند. پس در 
برابر نامایمات بیمار مایم می شود و تمام تاش خود را انجام می دهد تا او 

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

ایمان را قوی و معنویت را سرشار می کند.
ـ وقتی برای پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ مشکلی پیش می آمد، ابتدا نماز 
می خواندند، سپس در پی حل مشکل می رفتند. بسیاری از دانشمندان برای باز 
شدن گره های علمی نماز می خواندند. هر گاه بوعلی سینا در مسائل علمی به 
مشکل بر می خورد، وضو می گرفت و به مسجد می رفت و نماز می خواند و از 

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

می شود. خداوند می فرماید: در زندگی از صبر و نماز مدد جوئید.3

از امام صادق؟ع؟ پرسیدم گناهان کبیره کدامند؟!
امام فرمود: کفر به خدا؛ قتل انسانی؛ عاق والدین؛ رباخواری؛ خوردن مال یتیم ...

به امام عرض کردم: چرا ترک نماز را از گناهان کبیره به حساب نیاوردید؟!
امام فرمود: اولین چیزی که گفتم، چه بود؟! گفتم: کفر!

حضرت فرمود: ترک کننده نماز، کافر است! 4

چرا من؟!
بگویم که چه بشود!

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

به من چه که تخت 45 نماز می خواند یا نمی خواند.
بیمار تخت 70، طفلک دست و لباسش خونین و مالین است. توی این وضعیت 

چه طور برایش و ُمهر و سنگ تیمم ببرم.

2  .بحاراألنوار، ج87، ص602.
3 . بقره، 54.

4 . وسائل الشیعه، ج15، ص322.
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تخت 26 امروز سرحال است، فردا هم که مرخص می شود، بگذار توی حال 
خودش باشد.

آیا گفتگوی با خدا امری شخصی است؟ آیا سجاده حریم خصوصی آدم ها است؟ 
شعاع تاثیر نماز تا کجاست؟ نماز، مادر صبر و آرامش می باشد. همان قدر که 
موج آرامش و صبِر انسان بر اطرافیان تاثیر دارد، موج اضطراب نیز هم اتاقی ها 
و حتی پرستاران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. پس بردن ُمهر و سنگ تیمم 

برای بیماران، کمکی به پرستار، در کارش.
حضرت داود؟ع؟ سر به صحرا گذاشت. به او وحی شد: ای داود! چه شد که 
تو را تنها می بینم؟ گفت: معبودا! شوق دیدارت در جانم شدت گرفته و میان 
من و خلق تو حایل گشته است. خدا به او وحی کرد: به میان آنان برگرد، زیرا 
اگر تو یک بندۀ گریز پا را نزد من بیاوری، نام تو را در لوح، با صفت ستوده 

ثبت می کنم.1
از آنجا که نماز توانایی دارد تمام افراد جامعه را به امنیت روانی، اخاقی، معنوی 
و ... برساند، پس تک تک افراد نسبت به نماز وظیفه دارند. هدایت به سوی 
نماز، هدایت به سوی رستگاری  و سعادت می باشد. اما این هدایت چه فایده ای 

برای هدایت گر دارد؟
رسول خدا ؟ص؟در وصیتی به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: اگر فقط یک نفر به 
دست تو هدایت شود، در پروندۀ عمل تو بهتر است از آنچه که آفتاب به آن 

می تابد و غروب می کند.2
باید توجه داشت که:

برای ما مانند روز روشن است که نماز قلب انسان را سبک بال 	 
می کند؛  پس، از دعوت دیگران به این عمل نورانی خجالت نکشیم.

شاید در روزهای اول دعوت، همکاران و یا حتی بیماران با تعجب 	 
و گاه نگاه نیش دار پاسخ ما را بدهند. اما تکرار دعوت همراه با 
آرامش، دوستی، عاطفه و بیان جذاب، در دراز مدت تاثیر خوبی را 

بر مخاطب می گذارد.

گاهی ذهن درگیر جماتی مانند »من خودم توی نماز خودم 	 
ماندم، دعوت به نماز کار از ما بهتران است، نماز دیگران به من 

1 . بحاراألنوار، ج14، ص40، ح 26.
2 . وسائل الشیعه، ج11، ص398.

ربطی ندارد و ...« می شود. به این جمات توجه نکنید، زیرا دعوت 
دیگران به نماز، در انسان اراده ای بوجود می آورد تا بتواند در راه 

برطرف کردن کاستی های ایمانی و روحی تاش کند.

با مطالعۀ کتاب هایی با موضوع نماز، آگاهی خود را نسبت به این 	 
امر الهی باال ببرید تا بهتر بتوانید به تبلیغ نماز بپردازید.

واجب است، حتی بر مریض!
حاجی کسی است که از نظر مالی و ... توانایی انجام حج را داشته باشد؛ پس 

بر همه حج واجب نیست؛
کسانی باید زکات بدهند که جو، گندم و .. برداشت می کنند؛ پس بر همه دادن 

زکات واجب نیست؛
کسی 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 انسان بالغ، واجب است و فقر، بیماری، جنگ 
و ... نمی توانند آن را از انسان دور کنند. آن عمل »نماز« است. نماز همنشین 
همیشگی انسان است. البته این همنشین در شرایط مختلِف بیماری، شیوه 

اجرایش مختلف می شود که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
بهشتیان از جهنمیان سؤال می کنند چه چیزی شما را به دوزخ وارد ساخت؟!

اهل جهنم می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.3  ]قرآن کریم[

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

تسبیح، مهر و ادعیه مناسب تعبیه نماید؛
تابلو مقاله هایی با جمات و داستان های نیروبخش با محتوای . 2

محیط  در  بیماران  شفای  در  نماز  تأثیر  و  پروردگار  با  ارتباط 
بیمارستان و در اطاق ها نصب شود؛

وضوی . 3 و  تیمم  مانند  نماز  با  مرتبط  شرعی  احکام  از  آگاهی 
جبیره ای، چگونگی نماز خواندن بیماران بدحال و فراهم آوردن 
زمینه های انجام این احکام در بیمارستان در آرامش بیمار و آسانی 

کار پرستاران مؤثر است.

3 . مدثر: 40 ـ 43.
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انجام وظایف دینی در آرامش و صبر بیمار مؤثر است؛ پس زمینه تیمم و یا وضوی جبیره ای را برای بیمار فراهم کنید تا مریض آسان تر به نماز و . 4
راز و نیاز با پروردگار بپردازد؛

قبل از اذان ظهر نوای دل نشین قرآن و دعا و همچنین تصنیفی از اشعار مناجاتی در محیط بیمارستان پخش کنید این کار انگیزه های ارتباط با . 5
پروردگار را در بیمار تقویت می کند و به سامت معنوی بیمار مدد می رساند؛

بروشورهایی با محتوای الهام بخش و معنوی با هدف گفتگوی بیمار با پروردگار تهیه کنید  و هر روز یکی از آنها را به بیمار دهید تا مطالعه کند؛. 6
ارتباط عاطفی بیمار با پرستار در محیط بیمارستان بسیار خوب و عمیق است. چه خوب است پرستار از این فرصت استفاده کند و به بیمار  یادآور شود . 7

که بهترین راه باال بردن صبر، آرامش و کنترل اضطراب، امید و ارتباط با خدا و گفتگوی با پروردگار به وسیله نماز است؛
پرستاران در یک کارگاه آموزشی با تبادل نظر، راه های تقویت سامت معنوی و معنویت درمانی با رویکرد نماز و گفتگوی بیمار با پروردگار را بررسی . 8

کنند؛
در ایستگاه پرستاری قفسه ای تعبیه شود و در آنجا وسایل مورد نیاز بیمار در جهت افزایش معنویت روانی در قالب نماز و مناجات با پروردگار قرار . 9

گیرد. این وسایل عبارتند از، کتب مرتبط با موضوع نماز، فایل های صوتی و تصویری، جانماز، مهر، تسبیح، سنگ تیمم، ابزارهای مورد نیاز جهت 
تیمم و وضوی جبیره ای و...

در تمامی اتاق ها و محیط بیمارستان، قبله با عامت جهت قبله مشخص شود.. 10

توجه!

ادامــه ایــن کتــاب بــر اســاس نظـــرات مراجــع عظــام، مقــام معظم رهبـــری، آیــت اهلل مــکارم شــیرازی و آیت اهلل ســید علی حســینی سیســتانی 
نــگارش شــده اســـت. متــن ایــن کتــاب بــر اســاس فتــوای مقــام معظــم رهبــری اســت؛ در صــورت اختــاف فتــوا از ســوی دو مرجــع بزرگــوار 

دیگــر، در پاورقــی فتــاوای ایشــان آمــده اســت. بــه جهــت اختصــار، عناویــن مراجــع عظــام در پاورقــی بیــان نشــده اســت.
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وضوی بیمار

رسول خدا؟ص؟ فرمود: زمانی که بنده ای وضو می گیرد، وقتی صورتش را 
می شوید گناهان صورتش پاک می شود. دستش را که شست گناهانی که 
با دستش انجام داده پاک می شود. آن گاه که مسح سر را می کشد گناهانی 
که با سر مرتکب شده از بین می رود. چون مسح پا کشیده می شود گناهان 

پاها، پاک می گردد.1
مســـأله یکـی از شـرایط صحیـح بـودن وضـو2، ضـرر نداشـتن 
اسـتفاده از آب اسـت. کسـی کـه می ترسـد اگر وضـو بگیرد، مریض شـود 
یـا بیمـاری او شـدیدتر شـود و یا بهبـودی اش به تأخیـر بیفتـد، نباید وضو 
بگیـرد، بلکـه بـر او واجب اسـت تیمـم کند )و هـر مدتی هم طول بکشـد 

اشـکال ندارد(.3 4
مســـأله  اگـر فـردی پـس از آنکـهـ  به علـت ترس از ضـررـ  با 
تیمـم نمـاز خوانـد، فهمید کـه آب برایـش ضرر نداشـته، نمـازش صحیح 

اسـت، ولـی برای نمازهـای بعـدی باید وضو بگیـرد.5 6
یــادآوری 

1. در اسـتعمال آب بـرای وضـو، الزم نیسـت انسـان یقین به ضرر داشـته 
باشـد، بلکـه اگـر احتمال ضرر هـم بدهد، چنانچـه احتمـال او در نظر مردم 

به جـا باشـد )و برایـش تـرس پیش بیـاورد(، بایـد تیمم کند.
2. اگـر رسـاندن آب بـه صـورت یـا دسـت ها به مقدار کـم )که وضـو با آن 
صحیـح باشـد( ضـرر نـدارد، اما بیـش از آن ضـرر دارد، باید با همـان مقدار 

کم وضـو بگیرد.
پرســش  شـخصی که به سـینوزیت مبتاسـت و آب سرد برایش 

ضـرر دارد، برای وضو گرفتن چه وظیفـه ای دارد؟ 
پاســـخ در صورتـی کـه آب گـرم بـرای او ضـرر نـدارد و تهیـۀ 

1 . بحاراألنوار، ج77، ص316.
2 . سیستانی: م 288، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع

3 . اجوبة االستفتائات، س 213.
4 . مکارم: م625.

5 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 189.
6 . مکارم: نمازی که خوانده، بنابر احتیاط واجب اعاده کند )م627(.

آن ممکـن اسـت، بایـد با آب گـرم وضو 
بگیرد.7

  کسی که فلج است8 و به کمک کفش 
طبی و عصای چوبی راه می رود، اگر بیرون 
آوردن کفش برای مسح پاها برایش خیلی 
و  سخت است، مسِح روی کفش کافی 

مجزی است.9
مســـأله  اگر انسان نتواند برای 

نماز وضو بگیرد و تیمم هم در وقت نماز ممکن نباشد، بنا بر احتیاط واجب 
10باید نماز را در وقت بدون وضو و تیمم بخواند و باید قضای آن را نیز به جا آورد.11

مســـأله  کسی که پی در پی از او باد خارج می شود، اگر نتواند 
وضوی خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید وضو در بین نماز هم برای 
او خیلی دشوار است، می تواند با هر وضویی یک نماز بخواند؛ یعنی برای 

هر نماز به یک وضو اکتفا کند، هرچند وضوی او در بین نماز باطل شود.12
مســـأله  کسی که پی در پی از او باد خارج می شود، چنانچه مرض او 
قابل عاج باشد، بنا بر احتیاط واجب باید معالجه کند، هرچند خرج داشته باشد.13 14

مســـأله  کسی که دست راست او از باالی مرفق قطع شده، مسح 
پای راست از او ساقط نمی شود، بلکه باید با دست چپ بر آن مسح کند.15

7 . رسالۀ مصّور، س 67؛ مکارم، م625.
8 . سیستانی: بنابر احتیاط واجب مسح بر کفش نموده و تیمم نیز بنماید. رسالۀ 

توضیح المسائل نه مرجع، م259.
9 . اجوبة االستفتائات، س 120؛ مکارم: م772.

10 . سیستانی: بنابر احتیاط مستحب ... ولی واجب است بعدا قضای آن را به جا آورد. م686
11 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 147؛ مکارم: م936.

12 . اجوبة االستفتائات، س 128؛ مکارم: بلکه می تواند دو نماز ظهر و عصر را با 
همان یک وضو بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که برای هر نماز یک وضو 

بگیرد. م923 و 033
13 . سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو؛ سیستانی و مکارم، رسالۀ 

توضیح المسائل نه مرجع، ج1، م413.
14 . سیستانی: اگر مرض او به آسانی معالجه می شود بهتر است که خود را 

معالجه نماید. مکارم: اگر به آسانی قابل معالجه است، واجب است معالجه کند. 
)توضیح املسائل مراجع، ج1، م 314(.

15 . اجوبة االستفتائات، س 134.
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وضوی نیابتی

پیامبــر اکــرم؟ص؟: همــواره بــا وضــو بــاش تــا خداونــد عمــرت را طوالنــی کنــد و اگــر می توانــی در تمــام شــب و روز بــا وضــو باشــی چنیــن کــن 
زیــرا اگــر مرگــت در حالــی فــرا رســد کــه وضــو داری شــهید از دنیــا رفتــه ای. 1

ــه او در کارهــای وضــو  ــی از کســی بخواهــد کــه ب ــرد؛ یعن ــب بگی ــد نای ــرد، بای ــد وضــو بگی مســـأله  کســی کــه خــودش نمی توان
ــا دســت خــود عمــل مســح را انجــام دهــد و اگــر  کمــک کنــد. البتــه خــوِد وضوگیرنــده بایــد نیــت وضــو کنــد و در صورتــی کــه بتوانــد، ب

ــا آن مســح کنــد.2 3 ــد، نایــب دســت او را گرفتــه و ب نتوان

1 . سفینة البحار، ج4، ص514.
2 . سیستانی: رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، م286.

3 . مکارم، م311.
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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، بــرای 
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.1

1 . مکارم، م311 ؛ سیستانی: رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، م286.
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وضوی جبیره

در وصیت ها و سفارش های نبی مکرم اسام؟ص؟  به امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است، سه چیز وسیلۀ رسیدن به درجات بلند است:
وضوی کامل در شدت سرما،

انتظار نماز پس از نمازی دیگر،
رفتن به سوی نمازجماعت هنگام روز و شب.1

تعریــف وضــوی جبیــره: اگــر روی زخــم یــا شکســتگی بســته باشــد، بایــد جاهایــی را کــه می شــود شســت، بشــوید و روی چیــزی 
کــه بــا آن زخــم یــا شکســتگی را بســته اســت )جبیــره(، بــه جــای شســتن، دســِت تــر بکشــد. بــه ایــن وضــو، وضــوی جبیــره ای می گوینــد.2

یــادآوری 
در احــکام جبیــره، تفاوتــی میــان غایــات وضــو نیســت و اگــر کســی بخواهــد بــرای کاری کــه وضــو گرفتــن بــرای آن مســتحب اســت وضــوی 

مســتحب بگیــرد و شــرایط وضــوی معمولــی را نــدارد، بایــد وضــوی جبیــره ای بگیــرد.3

1 .بحاراألنوار، ج 88 ص 01
2 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 140 احکام آموزشی، ص 73 ؛ مکارم، ص37، قبل از مسئلۀ 543 ؛ رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص102.

3 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 140.
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3 4

ع ا نـو  ا
جبیـره

تمام جبیــره   اگــر 
اعضای وضو را گرفته

صــورت  در   اگــر 
 و دســت ها چنــد
جبیــــره اســت

بیشــتر جبیره   اگر 
اعضای وضو را گرفته

 
گــــر  ا

بیش  جبیـره 
معمول، حـــد   از 

اطراف زخم را پوشانده

 
گــــر  ا

ه  جبیـــــر
 بعضــی از اعضای

وضــــو را گرفتـــه

 باید
 بین
را  آن هـا 
 بشوید و اگر
 جبیره در سر یا
به و  بوده  پا   روی 
 اندازۀ مسح واجب باز
مسح را  همان جا   باشد، 
 کند، وگرنه باید بین آن ها را
 مسح کند و در جاهایی که جبیره
 است، به دستور جبیره عمل کند و
  احتیاط واجب آن است که )عالوه بر

 وضوی  جبیره ای( به تیمم نیز مبادرت کند.6

 برداشتن
 مقـــــدار

ممکن  زایـــد 
بایــد  نیســـت: 

 وضـــوی جبیــره ای
 بگیــرد و بنا بــر احتیاط

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

کنـد.1  تیمـــم  بایــد 

 بنا بر احتیاط واجب،
وضوی بیــن   بایــد 
 جبیره ای و تیمم جمع کند.

)هر دو را انجام دهد(.2

نند  ما
 تمــام صورت

 یــا تمام یک دســت.
وضوی جبیره ای کافی اســت.3



1. آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 140.  2. همان. 3. همان، ص 64.  4. همان، ص 140. 
 5. همان. 6. همان، ص 64.

- این مسأله در رسالۀ آیت اهلل مکارم نیست.

- باید بین آنها را مسح کند و در جاهای جبیره به دستور جبیره عمل کند. )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص207، م334(

- سیستانی: اگر جبیره تمام بعضی از اعضای وضو را گرفته باشد وضوی جبیره ای کافی است، ولی اگر تمام اعضای وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط باید تیمم نماید و وضوی 
جبیره نیز بگیرد )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص206( اما در شکستگی باید تیمم کند )همان، ص202(.

- سیستانی و مکارم: بنابر احتیاط واجب هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمم کند. )م 349(

- مکارم: م 349.

- سیستانی: وضوی جبیره ای کافی است.

- سیستانی: رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص206، م331.

- مکارم: بنابر احتیاط واجب هم وضوی جبیره ای بگیرد و هم تیمم کند.

- سیستانی: باید تیمم کند مگر آنکه جبیره در مواضع تیمم باشد که در این صورت باید بین وضو و تیمم جمع نماید )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، م335(.

- مکارم: بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید. )م351(
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توضیح بیشتر: 
اگــر قســمتی از اعضــای وضــو، باندپیچــی شــده باشــد و نتوانــد آن را بــاز کنــد،1 کافــی اســت روی بانــد را بــا تــرِی دســت مســح کنــد و بایــد 

بقیــۀ عضــو را بشــوید.2 3 
اگــر در اعضــای مســح، جایــی بــرای مســح باقــی نمانــده و همــۀ قســمت ها باندپیچــی شــده باشــد، بایــد روی بانــد را بــا تــرِی دســت مســح 

کنــد.4 5 6

1 . مکارم: شستن اطراف آن کافی است و احتیاط مستحب آن است که روی جبیره را نیز مسح کند. )م348(.
2 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 141.

3 . سیستانی: باید مقداری را که متمکن است از اطراف آن شسته و بنابر احتیاط واجب روی جبیره را مسح نماید. )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص204، م328(.
4 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 141.

5 . سیستانی: باید تیمم کند و بنابر احتیاط مستحب وضوی جبیره ای نیز بگیرد )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص203، م336(.
6 . مکارم: ...و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید. )م347(.
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مســـأله  کسی که نمی داند وظیفه اش وضوی جبیره است یا تیمم، 
بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد.1

یــادآوری
تا زمانی که می شود وضوی معمولی )ترتیبی و ارتماسی( گرفت، وضوی 
جبیره ای صحیح نیست و چنانچه مانعی از قبیل چسب یا پانسمان و مانند 
آن روی اعضا باشد، در صورت امکان و ضرر نداشتن، باید برای وضو برطرف 
شود و آب را به آن برساند؛ حتی اگر با فرو بردن عضو در آب می تواند آب را به 
آن عضو برساند و ضرری ندارد، باید چنین کند، ولی چنانچه هیچ چاره ای جز 
وضوی جبیره ای نیست، باید جبیره به اندازۀ الزم روی زخم باشد )نه بیش از 
آن( و به هر اندازه از جای شستن یا مسح بدون جبیره است و امکان شستن یا 
دست کشیدن دارد، باید به طور عادی وضو دهد و نباید از جبیره استفاده کند.2 3

پرســش بیماری که به دست او آنژیوکت است برای وضو گرفتن 
چه وظیفه ای دارد؟

پاســـخ آن قسمت هایی که می تواند را باید دست بکشد و جایی که 
نمی تواند مانع را بر دارد باید به صورت جبیره وضو بگیرد.4 5

مســـأله  نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوانده، صحیح 

1 . همان، سیستانی: توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص112، م343؛ این مسأله در 
رسالۀ آیت اهلل مکارم نیست.

2 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 141.
3 . ر.ک: مکارم، م353 و 348.

4.  سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.
5 . ر.ک: مکارم: م353.

است6 و پس از آنکه عذرش برطرف شد، چنانچه وضویش باطل نشده باشد، 
برای نمازهای بعد هم الزم نیست وضو بگیرد، ولی کسی که نمی دانسته تکلیف 
او وضوی جبیره ای است یا تیمم و هر دو را انجام داده، باید برای نمازهای بعد 

وضو بگیرد.7 
مســـأله  اگر در یکی از اعضای وضو، شکستگی یا زخمی باشد که 
خون ندارد )نجس نیست(، چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد، 

باید به طور معمولی وضو گرفت.8 9
یــادآوری 

اگر نجاستی روی زخم است و می توان آن را آب کشید، باید این کار را کرد و 
سپس وضو گرفت.10 

یــادآوری 
پاستیک  با  را  زخم  روی  اگر 
هنگام  نیست  الزم  بسته اند، 
کشیدن دسِت تر روی آن، دقت 
پاستیک  نقاط  تمام  که  کنند 
و  چین  و  باشد  چسبیده  بدن  به 
بلکه  شود،  صاف  چروک هایش 
کافی  آن  روی  دست  کشیدن 

است.11
ـ اگر یکی از دست ها داخل باند 
باشد، می توان با دست سالم، مسح 
سر و پاها را  انجام داد. مسح با 
اشکالی  نیز  باندپیچی شده  دسِت 

ندارد.12 

6 . مگر اینکه قبل از پایان وقت نماز، عذر برطرف شود که در این صورت بنابر 
احتیاط واجب نماز را اعاده کند. )مکارم: م358(

7 . همان ؛ سیستانی، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م443. )از :ولی کسی که ... تا آخر در 
رسالۀ آیت اهلل سیستانی نیست(

مکارم، م543؛ سیستانی، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص102، م423.
8 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 142.

9 . مکارم، م345.
10 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 142.

11 .  آموزش رسالۀ مصور، ص 65.
12 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 141.
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 کسی که بر اعضای وضویش
زخم یا شکستگی دارد

روی زخم یا شکستگی الف
باز است )نجس نیست(

 روی زخم یا شکستگی
بسته است5

ضرر دارد

 به طور معمول
وضو بگیرد4

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 2 3

ضرر ندارد

 آب ریختن
روی آن

1. اجوبة االستفتائات، س 135؛ احکام آموزشی، ص 74.
2. مکارم: کافی است اطراف آن را بشوید، ولی اگر کشیدن دست مرطوب بر آب ضرر ندارد، باید دست مرطوب بر خود آن هم بکشد و اگر ضرر دارد مستحب است 

پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست مرطوب روی آن بکشد. )م346(
3. سیستانی: باید اطراف زخم یا دمل را بشوید و بهتر است روی آن را دست تر بکشد و در شکستگی الزم است تیمم کند. )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م325(

4. مکارم: م345؛ سیستانی، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، م324.
5. آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 142.

6. مکارم، سیستانی، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، م324. 
7. مکارم: شستن اطراف زخم یا شکستگی کافی است. )م348(.

وح وضو با اعضای مجر
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ب

 باید باز کند و
 به طور معمول

باید آب را طوری به زخم برســاند که وضو بگیرد6
شسته شــود؛ مثاًل 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(.8

 شستن اطراف زخم
باز اســت( کافی است.9 10  )جاهایی که 

 باز
 کــردن

 آن ممکن است
 و زحمت و مشــقت

 ندارد و آب هم برای
آن ضــرر

ندارد 

آن  کــردن  بــاز 
مشقت دارد7

 

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

پاک است

 

 اگر زخم یا چیزی 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 زخــم را آب بکشــد و در وضــو آب را به زخم 
برساند.11

را  زخــم  اطــراف 
جبیــره  روی  و  بشــوید 
بکشــد.12 تــر  دســِت 

بشــوید  را  زخم  اطراف 
یا  پارچه  جبیــره،  روی  و 
طوری  )بــه  پاکی  چیــز 
حســاب  جبیره  جزو  که 
شــود( بگــذارد و بــر 
بکشــد.13 تر  دســِت  آن 

کشیدن  آب 
 زخــم و رســاندن

به آن ممکن است  آب 
ندارد مشقت  و 

کشیدن  آب 
رســاندن و   زخم 

 آب به آن ممکن نیست
و مشــقت دارد14

است، نجس   زخم 
پاک جبیــره  ولی 

 زخــم و جبیره هر
انــد نجــس  دو 

8. سیستانی، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1،  م329.
9. سیستانی: و بنابر احتیاط واجب روی جبیره را مسح نماید )م328(.

10. مکارم، م348.
11. مکارم و سیستانی، م329.

12. مکارم، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م329.

13. مکارم، رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م329.
14. سیستانی: در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد ولی آب کشیدن 
آن ممکن نیست یا باز کردن زخم موجب مشقت یا ضرر است باید تیمم 

کند. )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م329(
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زخم یا شکستگی، جلوی سر یا روی پاست و جایی برای مسح کشیدن نیست

(حتی یک انگشت پا هم باز نیست)

1.آموزشمصوراحكام)فقهروز(،ص143.
2.مكارم:رویپارچهرابارطوبتآبوضومسحكندوبنابراحتياطواجبتيممهمبنمايد.م347.

3.آموزشمصوراحكام)فقهروز(،ص142.

4.آموزشمصوراحكام)فقهروز(،ص142.
5.سيستانیومكارم،رسالۀتوضيحالمسائلنهمرجع،م326.

روی آن بسته است

 بایــد تیمــم کنــد و
که اســت  آن   احتیــاط 
تیمــم، وضوی بــر   عالوه 
2 شود.1  گرفته  نیز   جبیره ای 

 باند یا پارچه
نجس نیست

 باند یا پارچه
نجس است

 باند یا پارچه ای که روی زخم
باید اســت:  نجس   بسته، 
آن( مانند  )یا  پاکی   پارچۀ 
 روی زخم بگذارد و روی
با تری مانده  پارچه را 
در دست مسح کند.3

الف

 بایــد تیمــم کنــد و
که اســت  آن   احتیــاط 
 عالوه بــر تیمــم، وضوی
 جبیره ای نیز گرفته شــود1.2

 باند یا پارچه
نجس نیست

روی آن بسته است

الف
 باند یا پارچه
نجس است

 باند یا پارچه ای که روی زخم
باید اســت:  نجس   بسته، 
آن( مانند  )یا  پاکی   پارچۀ 
 روی زخم بگذارد و روی
با تری مانده را   پارچه 
در دست مسح کند.3
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زخم یا شکستگی، جلوی سر یا روی پاست و جایی برای مسح کشیدن نیست

(حتی یک انگشت پا هم باز نیست)

 نجس نیست
 و آب هم برای
آن ضرر ندارد

نمی تواند
مسح کند 9

 بایــد به طــور معمولی
وضو بگیرد.4 5

1-گذاشتن 
آن  مانند  و  پارچــه 

ممکن اســت: بایــد پارچۀ 
پاکی )یــا ماننــد آن( روی زخم 

بگذارد و روی پارچــه را با تری 
مانده در دست مسح کند. 6 7  

مانند  و  پارچه  2-گذاشــتن 
آن ممکــن نیســت:8 باید 

به جای وضو تیمــم کند و 
بهتر اســت یــک وضوی 

بگیرد.10 هم  مسح  بدون 

بـاز است روی آن 

ب

6. اجوبة االستفتائات، س 136؛ احکام آموزشی، ص 74.
7. مکارم: بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید. م347

8. مکارم: باید وضوی بدون مسح بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بکند. م347
9. سیستانی: باید تیمم کند و بنابر احتیاط مستحب وضو هم بگیرد و پارچه پاکی روی آن بگذارد و به آن مسح کند. رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م326.

10 . اجوبة االستفتائات، س 136؛ احکام آموزشی، ص 74.
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مطالب قابل توجه1:
ــز  ــت نی ــد اس ــل بان ــمتی از آن داخ ــه قس ــتی ک ــِت دس ــا رطوب ـ ب
می تــوان مســح ســر و پــا را انجــام داد، هرچنــد مقــداری از رطوبــت 

ــد باشــد. ــرِی بان از ت
ـ در صورتــی کــه برداشــتن جبیــره بــه راحتــی امــکان داشــته باشــد 
و ضــرری هــم نداشــته باشــد، نمی تــوان وضــوی جبیــره ای گرفــت.

ـ قســمت هایی کــه جبیــره نــدارد، بایــد بــه صــورت معمولــی شســته 
شــود؛ البتــه اگــر شســتن آن باعــث مرطــوب شــدن بانــد می شــود و 
بــرای زخــم یــا جراحــت مضــر باشــد، بایــد بــا ریختــن مقــدار کمــی 
ــدار هــم  ــن مق ــه ای ــدارد(، آن را وضــو داد و اگــر ب  آب )اگــر ضــرر ن
ضــرر دارد، بایــد آن قســمت را هــم بــه صــورت جبیــره ای وضــو داد.

1 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 143ـ 145.

ـ مســح هــر دو پــا را می تــوان بــا دســت ســالم انجــام داد. هم چنیــن 
مســح پــای راســت، بــا دســِت راســت باندپیچی شــده اشــکال نــدارد.

ــوان  ــا بســته باشــد، می ت ــی کــه روی بعضــی انگشــتان پ ـ در صورت
از سرانگشــتی کــه بــاز اســت، مســح کــرد و2 تفاوتــی هــم نــدارد کــه 

کــدام انگشــت باشــد.

2 . مکارم: مسح از انگشتان کوچک بنابر احتیاط واجب جایز نیست )احکام بانوان، 
م65(.
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ـ در صورتــی کــه برداشــتن جبیــره مشــکل باشــد، شســتن جاهــای 
ــد روی قســمت های  ــکان بای ــی در صــورت ام ــی اســت، ول ــاز کاف ب

ــد. ــر بکش ــِت ت ــده دس بسته ش

ـ کسی که یک دستش مجروح یا باندپیچی شده و نیز کسی که یکی 
از دستانش قطع شده است، می 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 برای تعیین محدودۀ جبیره الزم نیست و نباید در 

مورد آن وسواس داشت. 
ـ گاهی برای بهبود شکستگی یک انگشت، تمام دست را می بندند و باز 
کردن آن برای وضو، زحمت بسیاری دارد. در این مواقع باید به احکام 

وضوی جبیره ای عمل شود.

چند مسئله:
پرســش  دسـِت کسـی مجروح اسـت و باید وضـوی جبیره ای 
بگیـرد. اگـر قسـمت مجـروح را در کیسـۀ پاسـتیکی بگـذارد و وضـو 

بگیـرد، وضـوی او صحیح اسـت؟
پاسـتیکی،  کیسـۀ  نبایـد  ولـی  نـدارد،  اشـکالی  پاســـخ  
قسـمت های قابـل شسـتن را هـم فـرا بگیـرد و بایـد بـا دسـت دیگـر 
بـه قصـد وضـو روی کیسـه دسـت تـر بکشـد، نـه آنکـه آن را ماننـد 

بشـوید.1 سـالم  قسـمت های 

1 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 145.
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مســـأله  اگر چیزی به اعضای وضو یا غسل چسبیده باشد که 
برداشتن آن ممکن نباشد یا به قدری زحمت داشته باشد که نتوان آن 
را تحمل کرد، مانند بعضی چسب های مایع که چسبندگی زیادی دارند،1 

باید به دستور جبیره عمل کرد.2 3

مســـأله  اگــر شــخصی مــوی مصنوعــی )ماننــد کاه گیــس( 
دارد، بــرای مســح واجــب اســت آن را بــردارد؛ ولــی اگــر بــر پوســت 
ســر کاشــته شــده باشــد و برداشــتن آن از جلــوی ســر باعــث ضــرر و 
مشــقتی شــود کــه عادتــًا قابــل تحمــل نیســت و نیــز بــا وجــود ایــن 
ــح روی  ــد، مس ــر نباش ــت س ــه پوس ــت ب ــیدن رطوب ــکان رس ــو ام م

همیــن موهــا کافــی اســت و غســل نیــز همیــن حکــم را دارد.4 

ــرای مرضــی کــه در چشــم اوســت،  مســـأله  اگــر انســان ب
ــم  ــتن آن ه ــد و برداش ــب بزن ــش را چس ــه روی پلک ــد ک الزم باش
ــر  ــا ب ــرد و بن ــره ای بگی ــوی جبی ــد وض ــد، بای ــته باش ــقت داش مش

ــد.5 6 ــم بکن ــم ه ــتحب، تیم ــاط مس احتی

مســـأله  اگــر در صــورت یــا دســت، زخمــی  باشــد کــه خــوِن 
ــا  ــر ی ــد در آب ک ــدارد، بای ــرر ن ــرای آن ض ــد و آب ب ــد نمی آی آن بن
جــاری فــرو بـَـَرد و قــدری فشــار دهــد کــه خــون بنــد بیایــد و بعــد آن 

عضــو را بــه صــورت ارتماســی وضــو دهــد.7

1 . سیستانی: وظیفه اش تیمم است مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمم باشد که در این 
صورت الزم است بین وضو و تیمم جمع کند و اگر آن چیزی که چسبیده دوا باشد، 

حکم جبیره را دارد. )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص209، م338(.
2 .  آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 146؛ رسالۀ مصور، ص 32، س 19.

3 . مکارم: یعنی اطراف آن را بشوید و روی آن را دست بکشد.
4 . اجوبة االستفتائات، س 101 و 126.

5 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 146.
6 . ر.ک: مکارم م352 و 357.

7 . رسالۀ مصور، ص 36، س 32.

مســـأله  کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی  وجود 
زخم  روی  را  جبیره ای  است  واجب  می آید،  خون  آن  از  دائمًا  که  دارد 

بگذارد که خون از آن بیرون نمی آید؛ مثل نایلون.8 9 10

پرســش  دچــار نوعــی بیمــاری هســتم کــه بایــد پلک هایــم 
ــتفاده از  ــّق اس ــم و ح ــرب کن ــی چ ــاد مخصوص ــا پم ــب ب ــر ش را ه

ــدارم. تکلیــف چیســت؟11 ــز ن ــون را نی صاب

ــع  ــد و مان ــته باش ــرم نداش ــاد، ج ــی پم ــر چرب پاســـخ  اگ
رســیدن آب بــه پوســت بــدن نباشــد، بایــد بــه صــورت معمولــی وضــو 
ــد آن را  بگیــرد، ولــی اگــر جــرم دارد و شــخص عــذر دارد و نمی توان

پــاک کنــد، بایــد بــه دســتور جبیــره عمــل کنــد.12

8 . اجوبة االستفتائات، س 138.
9 . سیستانی: اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد 
الزم است تیمم کند، ولی اگر آب برای آن ضرر دارد باید به دستور جبیره عمل کند. 

)رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م337(
10 . مکارم: باید به دستور جبیره عمل کند.

11 . سیستانی: اگر برداشتن آن ممکن نیست یا مشقت دارد حکم جبیره را دارد. 
)رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م338(

12 . رسالۀ مصور، ص 33، س 24.
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وی پا جبیره ر

مســـأله  اگــر جبیــره پهنــای روی پــا را گرفتــه، ولی قســمتی 
از طــرف انگشــتان یــا بــاالی پــا بــاز اســت، بایــد در جاهای بــاز، روی 

پــا را و در جاهــای دارای جبیــره، روی جبیــره را مســح کنــد.1 2

مســـأله  کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند، 
دو صورت دارد: 

الف( می داند تا آخر وقت نماز، عذر او برطرف نمی شود: می 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 ای بخواند.3 4 5

1 . رسالۀ مصور، ص 33، س 24.
2 . سیستانی )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م333(.

3 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 147.
4 . سیستانی: بهتر است که صبر کند تا آخر وقت، و در صورتی که در اول وقت نماز 
را خواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شد، احتیاط مستحب آن است که وضو گرفته 

و نماز را اعاده کند. )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص210، م341(
5 . مکارم: م356. سیستانی، )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص207، م333(

تیمم جبیره ای

شهید  دادند  اطاع  ما  به  که  بودیم  کردستان  سخت  ارتفاعات  در 
محراب آیةاهلل مدنی؟حر؟ برای بازدید منطقه به محل استقرار ما می آید. 
هنگام بازدید، رزمندۀ نوجوانی جلو آمد و با حیایی خاص بعداز سام و 
احوال پرسی گفت: اآلن نه روز است که آب پیدا نکرده ایم و نمازهایم را 

با تیّمم خوانده ام، تکلیف نمازهای من چه می شود؟!
شهید مدنی وقتی نگرانی او را دیدند در حالی که اشک در چشمانشان 
حلقه زده بود گفتند: حاضری یک معامله با من بکنی؟! آن رزمنده گفت: 
چه معامله ای؟! شهید مدنی گفتند: من حاضرم تمام عبادت هایم را به تو 

بدهم و در عوض تو، این 9 روز نمازت را به من بدهی!! 6

مســـأله  
اگــر پیشــانی یــا پشــت 
دســت ها زخــم اســت و 
ــز  ــا چی ــد پارچــه ی نمی توان
آن  بــر  کــه  را  دیگــری 
بســته اســت، بــاز کنــد )یــا 
ــد روی آن  ــرر دارد(، بای ض
ــن  ــد. هم چنی ــت بکش دس
اگــر کــف دســت زخــم 
پارچــه  نتوانــد  و  اســت 
ــه  ــری را ک ــز دیگ ــا چی ی
ــاز  ــت، ب ــته اس ــر آن بس ب
ــا  ــت را ب ــد دس ــد، بای کن
ــزی  ــه چی ــره ب همــان جبی
کــه تیمــم بــه آن صحیــح 
اســت، بزنــد و بــر پیشــانی 
و پشــت دســت ها بکشــد.7

6 . ماهنامه جانباز، شماره 105.
7 . همان، ص 199؛ احکام آموزشی، ص 109 و 112.
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جبیره:1
ـ در کف دست: 

* می تواند باز کند: به طور معمول تیمم کند.
* نمی تواند باز کند: دست ها را با همان جبیره به زمین ]و در بیمارستان، به سنگ تمیز[ زده و به پیشانی و دست ها بکشد.

1 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 199.
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مســـأله  کســی کــه کــف دو دســتش را طــوری گــچ 
ــورت  ــه ص ــت ها را ب ــم، دس ــرای تیم ــد ب ــه نمی توان ــد ک گرفته ان
ــی  ــد، یعن ــز[ بزن ــه ســنگ تمی ــن ]و در بیمارســتان، ب ــه زمی کامــل ب
ــط  ــد و فق ــورد نمی کن ــن برخ ــا زمی ــت ب ــف دس ــمت هایی از ک قس
ــه  ــه زمیــن می خــورد، اگــر پشــت دســت ها ب اطــراف کــف دســت ب
ــد و اگــر پشــت  ــا پشــت دســت ها تیمــم کن ــد ب زمیــن می رســد، بای
ــه  ــام آن ب ــه تم ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــه اس ــچ گرفت ــم گ ــت را ه دس
زمیــن نمی رســد، بــا ســاعد )ذراع( تیمــم کنــد و احتیــاط ایــن اســت 
ــه  ــا قســمت هایی از کــف دســت کــه ب ــا ســاعد و هــم ب کــه هــم ب

ــد.1 ــم کن ــد، تیم ــن می رس زمی

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

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

* نمی تواند باز کند: باید دست را روی آن بکشد.
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تیمم نیابتی

مســـأله  هر شخصی )در صورت توانایی( باید کارهای تیمم را خودش انجام بدهد، اما در صورت عدم توانایی واجب است از نایب کمک 
بگیرد و در هر کاری از اعمال تیمم که خوِد شخص می تواند انجام دهد، نباید از دیگری کمک بگیرد.1

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

مســـأله  در تیمم نیابتی، رعایت شرایط عمومِی  تیمم )مانند پاک بودن اعضا و ترتیب( الزم است.3
یــادآوری   وضو و غسل )هرچند جبیره ای یا نیابتی( بر تیمم مقدم است.4

چگونگی تیمم نیابتی
در تیمم نیابتی باید خود بیمار نیت کند و اگر امکان دارد، 
نایب با دسِت خوِد بیمار تیمم کند؛ بدین صورت که دست 
بیمار را به زمین ]و در بیمارستان، به سنگ تمیز[ زده و با 

آن پیشانی و پشِت دست های او را مسح کند5

1 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 201 و 202؛ احکام آموزشی، 
ص 112 ؛ رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، ص014، م117.

2 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 201 و 202.
3 . همان.
4 . همان.

5 . مکارم: و اگر زدن مهم نیست، دست او را به چیزی که تیمم صحیح است بگذارند )توضیح المسائل مراجع، ج1، م711(. 
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 و اگر امکان ندارد، نایب دست خود را به زمین بزند و بر پیشانی و پشِت دست های بیمار بکشد.1

1 .  آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 201 و 202.
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نماز بیمار

عمل جراحی امام خمینی؟حر؟ به خوبی تمام شد. امام بافاصله پس از به 
هوش آمدن با وجود ضعف شدید، وقت نماز را سؤال کرد. بعد هم اشاره کرد 
یکی از آقایان عمامه اش را بست، محاسنش را شانه زد و]از عطر هم استفاده 
کرد[. من مانده بودم که این آقا، چقدر عاشق خداست که در این حال هم، 

ادب را در محضر خدا فراموش نمی کند.1
قبله در نماز نشسته

مســـأله کسی که باید نشسته نماز بخواند، اگر نمی تواند به طور 
معمول بنشیند و در موقع نشستن کف پاها را به زمین می گذارد، باید 
موقع نماز صورت، سینه و شکم او رو به قبله باشد و الزم نیست ساق 

پای او رو به قبله باشد.2 3 4

قبله در نماز خوابیده
نماز  خوابیده  به صورِت  که  برای کسی  قبله  مســـأله  جهت 

می خواند، با توجه به توانایی فرد، به ترتیب زیر است:5 6
1. بنا بر احتیاط واجب اگر می تواند، به پهلوی راست بخوابد و صورت و 

بدن او رو به قبله باشد.
2. اگر توانایی خوابیدن به پهلوی راست را نداشت، به پهلوی چپ بخوابد 

و جلوی بدن او رو به قبله باشد.7 8
3. اگر توانایی خوابیدن به پهلوی چپ را هم نداشت، به پشت بخوابد و 

کف پایش رو به قبله باشد.

1 . نماز خوبان، ص61، با اندکی تصرف.
2 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 217 ؛ رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، ج1، 

ص265، م179 ؛ ص353 و 453، م877 و 977.
3 . سیستانی: ...بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد )رسالۀ توضیح 

المسائل نه مرجع، 778(.
4 . مکارم: م716.

5 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 218.
6 . مکارم: م117.

7 . سیستانی: م779.
8 . مکارم: باید به پهلوی راست بخوابد )توضیح المسائل مراجع، ج1، ص454، م779(.
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لباس بیمار

امام حسن مجتبی؟ع؟ برای اقامۀ نماز بهترین لباس هایش را می پوشید. از 
ایشان پرسیدند: چرا؟!

فرمود:  قرآنش  در  و  دارد  دوست  را  زیبایی  و  زیباست  خداوند  فرمود: 
»زینت های خود را به هنگام نماز با خود بردارید « 1 .2

ــاس  ــا لب ــدن ی ــا ب ــوان ب ــواردی کــه می ت مســـأله  یکــی از م
نجــس نمــاز خوانــد ایــن اســت کــه بــه واســطۀ زخــم یــا جراحــت یــا 
دمــل، بــدن یــا لبــاس، خون آلــود شــده و نمازگــزار نتوانــد آن را تطهیــر 

کنــد.3 4
ــا  ــم ی ــوِن زخ ــزار، خ ــاس نمازگ ــا لب ــدن ی ــر در ب مســـأله  اگ
جراحــت یــا ُدمــل باشــد و آب کشــیدِن بــدن یــا لبــاس یــا عــوض کردن 
لبــاس بــرای بیشــتر مــردم )یــا بــرای خصــوص فــرد( ســخت اســت، تــا 
وقتــی کــه زخــم، جراحــت یــا دمــل خــوب نشــده اســت، می توانــد بــا آن 
خــون نمــاز بخوانــد. هم چنیــن اســت اگــر چرکــی کــه بــا خــون بیــرون 
 آمــده یــا دارویــی کــه روی زخــم گذاشــته، نجــس شــده و در بــدن یــا 

لبــاس او باشــد.5 6
پرســش  کســی کــه خوابیــده نمــاز می خوانــد، در صورتــی کــه 
ملحفــۀ ]یــا تشــک[ زیــر پایــش نجس باشــد، نمــازش چــه حکمــی  دارد؟ 7

پاســـخ  ملحفــۀ نجــس اگــر بــه صــورت فــرش زیــر پایــش 

1 . اعراف، 31.
2 . وسائل الشیعه، ج4، ص455.

3 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 225.
4 . مکارم: م774؛ سیستانی: رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م848

5 .  آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 226.
6 . مکارم: م775؛ سیستانی: رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م849.

7 . سیستانی: کسی که باید خوابیده نماز بخواند الزم نیست مافه یا لحافی که بر 
خود می کشد دارای شرایط لباس نمازگزار باشد مگر طوری باشد که بر آن پوشیدن 
صدق کند. مثل آنکه آن را بر خود بپیچد )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م883(.

مکارم: بنابر احتیاط واجب باید لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص نباشد. مگر 
در حالت اضطرار )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م847(.

باشــد، چنانچــه نجاســِت مســریه )یعنــی نجاســتی کــه ســرایت می کنــد( 
نداشــته باشــد، اشــکال نــدارد.8

مســـأله  بیماری که به علت سرطان روده، مقعدش را برداشته اند 
و عمل دفع او در کیسه ای که روی شکمش تعبیه شده، انجام می شود و 

هیچ گونه کنترلی بر روده ندارد، با این کیسۀ نجس می تواند نماز بخواند.9 
مســـأله  کسی که پای مصنوعی دارد، گاهی درون پای مصنوعی، 
پایش زخم می شود و بیش از حّد مجاز شرعی )بیشتر از یک درهم یا بند 
انگشت اشاره(، خونی می شود. اگر آب کشیدن آن برای او یا برای بیشتر 
مردم سخت است، نماز خواندن با آن خون اشکال ندارد؛ در غیر این صورت 

باید تطهیر شود.10
مســـأله  اگر در حال نماز، از یکی از اعضای بدن نمازگزار خون 
بیاید، در صورتی که امکان آب کشیدن وجود داشته باشد )طوری که صورت 
نماز را به هم نزند(، باید آن را آب بکشد، وگرنه در وسعت وقت باید نماز 
را قطع کند و با بدن پاک نماز بخواند و اگر وقت تنگ است، باید با همان 

وضعیت نماز را تمام کند و نمازش صحیح است.11 12

پرســش  بیمــاری کــه بــه او ســوند وصــل شــده اســت بــرای 
نمــاز چــه وظیفــه ای دارد؟

پاســـخ چنانچــه یقیــن داریــد کــه از اّول وقــت نمــاز تــا آخــر 
آن بــه مقــدار وضــو گرفتــن و نمــاز خوانــدن مهلــت پیــدا می کنیــد   بایــد 
نمــاز را در وقتــی کــه مهلــت پیــدا می کنیــد   بخوانیــد و اگــر بــه مقــدار 
وضــو و نمــاز مهلــت پیــدا نمی کنیــد   می توانیــد بــا هــر وضویــی یــک 
نمــاز بخوانیــد یعنــی بــرای هــر نمــاز بــه یــک وضــو اکتفــا کنیــد هــر 
چنــد وضوی 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.13  14

8 . سایت: leader.ir استفتائات جدید، مکان نمازگزار؛ اجوبة االستفتائات، س 378.
9 . سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.

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

12 . مکارم: م738؛ سیستانی م806.
13 . سایت: leader.ir استفتائات جدید، احکام وضو.

14 . رک:مکارم م 328 و 329 و 330.
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قیام بیمار
مســـأله  کســی کــه نمی توانــد تمــام نمــاز را ایســتاده 
ــال را  ــۀ اعم ــتاده و بقی ــد ایس ــه می توان ــدار را ک ــر مق ــد، ه بخوان
نشســته بخوانــد و اگــر بــه صــورت نشســته هــم نمی توانــد، خوابیــده 

ــد.1 2 3 ــام ده انج

1 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 246.
2 . رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م970 و 971.

3 . مکارم: م889 و 891.

مســـأله  کســی کــه می توانــد بایســتد، اگــر بترســد کــه بــه 
ــد  ــد، می توان ــه او برس ــرری ب ــا ض ــود ی ــار ش ــتادن بیم ــطۀ ایس واس
ــل توجهــی  ــی اگــر ایســتادِن او ضــرر قاب ــد؛ حت نشســته نمــاز بخوان
ــر از ضــرِر نشســتن  ــد و اگ ــاز بخوان ــد نشســته نم ــد، بای ــته باش داش

ــد.4 5 6 ــده نمــاز بخوان ــد خوابی هــم بترســد، بای

4 . همان؛ احکام آموزشی، ص 161.
5 . مکارم: م894.

6 . سیستانی: م975.
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مســـأله  کســی کــه قــادر بــر ایســتادن نیســت، اگــر بتوانــد بــا تکیــه بــر عصــا یــا دیــوار ایســتاده نمــاز بخوانــد، بایــد بایســتد و در 
صورتــی کــه ایســتادن حتــی بــا تکیــه دادن موجــب تشــدید بیمــاری یــا مشــقت شــدید باشــد، نمــاز را نشســته بخوانــد.1 2 3

1 . سایت: leader.ir استفتائات جدید؛ احکام آموزشی، ص 161.
2 . مکارم: م890.

3 . سیستانی: م970.
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ــد، اگــر  ــد ایســتاده نمــاز بخوان مســـأله  کســی کــه نمی توان
احتمــال می دهــد کــه در آخــر وقــت می توانــد نمــاز خــود را ایســتاده 
بخوانــد، بنــا بــر احتیــاط بایــد تــا آن هنــگام صبــر کنــد و اگــر در اول 
ــا آخــر  ــد و ســپس ت ــه خاطــر عــذری نمــاز را نشســته خوان ــت ب وق

وقــت عــذر برطــرف نشــد، نمــاِز خوانده شــده صحیــح اســت.1 2
مســـأله  اگــر بیمــار در اول وقــت قــادر بــر نمــاز ایســتاده نبود 
و یقیــن داشــت کــه ناتوانــی اش تــا آخــر وقــت ادامــه خواهــد یافــت، 
ولــی پیــش از آخــر وقــت عــذرش برطــرف شــد و توانســت ایســتاده 

نمــاز بخوانــد، بایــد نمــاز را بــه طــور ایســتاده اعــاده کنــد.3

تکبیر بیمار
ــد،  ــرام بگوین ــد تکیبرة االح ــه نمی توانن ــرادی ک پرســش  اف

بــرای نمــاز چــه وظیفــه ای دارنــد؟ 

ــد و  ــد، بگوین ــه می توانن ــوی ک ــر نح ــه ه ــد ب پاســـخ  بای
ــد و  ــود بگذرانن ــب خ ــد در قل ــد،4 بای ــد بگوین ــچ نمی توانن ــر هی اگ
بــرای تکبیــر اشــاره کننــد و زبانشــان را هــم اگــر می تواننــد، حرکــت 

ــد.5 6 دهن

رکوع بیمار
ــکان  ــجود ام ــوع و س ــرای رک ــدن ب ــم ش ــر خ مســـأله  اگ

ــد(  ــم کن ــی  خ ــد )ســرش را کم ــاره کن ــر اش ــا س ــد ب ــدارد، بای ن

1 . اجوبة االستفتائات، س 457.
2 . سیستانی و مکارم: اگر مأیوس از ایستادن در آخر وقت نیست، چنانچه نماز بخواند 

و در آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند باید اعاده کند. و اگر مأیوس است اعاده 
ندارد )رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، 976( سیستانی: اعاده ندارد اگر از خوب شدن 

مأیوس بوده است.
3 . اجوبة االستفتائات، س 457.

4 . احتیاط واجب آن است که اشاره کنند و با زبانی که در میان افراد کر و الل 
متعارف است آن را ادا نمایند و در قلب خود نیز بگذراند. مکارم: م875.

5 . سایت: leader.ir استفتائات جدید؛ احکام آموزشی، ص 161.
6 . سیستانی: رسالۀ توضیح المسائل نه مرجع، م953.

ــرار دهــد  ــوع ق ــرای رک ــرای ســجده را بیشــتر از اشــاره ب و اشــاره ب
ــد(. 7 8 ــوع ســر را خــم کن ــش از رک )کمــی  بی

7 . کسی که نمی تواند به اندازه رکوع خم شود اگر بتواند باید به چیزی تکیه کند 
و رکوع نماید و اگر آن هم ممکن نشود باید به هر اندازه که ممکن است خم شود 
و اگر هیچ نتواند خم شود، باید رکوع را به صورت نشسته انجام دهد، و اگر آن هم 

ممکن نشود در حال ایستاده با سر اشاره می کند و اگر این را هم نتواند به نیت رکوع 
چشمها را بر هم می گذارد و ذکر می گوید و به نیت برخاستن از رکوع چشم ها را باز 

می کند. مکارم: م936.
8 . سیستانی: م1022.
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ــا  ــد ب ــد، هرچن ــه می توانی ــو ک ــر نح ــه ه ــورت، ب ــن ص ــر ای  در غی
ــد.4 5  ــام دهی ــوع را انج ــجده و رک ــاره، س اش

4 . اجوبة االستفتائات، س 494.
5 . سیستانی: اگر چیز بلندی نباشد که مهر را بر آن بگذارد و کسی هم نباشد که مهر 

را بلند کند، باید مهر را با دست بلند کرده و بر آن سجده کند )م1055(.

اگــر ایــن کار را نیــز نمی توانــد انجــام دهــد، بایــد بــا بســتِن چشــم ها 
ــم ها را در  ــتحب، چش ــاط مس ــر احتی ــا ب ــد و بن ــجده کن ــوع و س رک

موقــع ســجده بیشــتر از موقــع رکــوع ببنــدد.1 2

ــن  ــدن روی زمی ــد هفــت عضــو از ب پرســش  در ســجده بای
باشــد، ولــی مــا از معلــوالن جنگــی هســتیم کــه از صندلــی چــرخ دار 
اســتفاده می کنیــم و بــرای نمــاز یــا ُمهــر را بــه طــرف پیشــانی بلنــد 
ــر آن ســجده  ــی گذاشــته و ب ــا آن را روی دســتۀ صندل ــم و ی می کنی

ــح اســت؟ ــن کار صحی ــا ای ــم. آی می کنی
پاســـخ  اگــر قــادر بــه گذاشــتن ُمهــر روی دســتۀ صندلــی 
چــرخ دار یــا چیــز دیگــری ماننــد بالشــت یــا چهارپایــه و ســجده بــر 

آن هســتید، بایــد ســجده را بدیــن نحــو انجــام دهیــد؛3

1 . آموزش مصور احکام )فقه روز(، ص 253.
2 . سیستانی: م1023.

3 . سیستانی: کسی که می تواند بنشیند و یا نمی تواند پیشانی را بر زمین بگذارد 
اگر بتواند به قدری خم شود که عرفا سجده بر آن صدق کند باید خم شده و مهر را 
روی چیز بلندی گذاشته و پیشانی را بر آن بگذارد و یا باید کف دست ها و زانوها و 

انگشتان پا را در صورت امکان به طور معمول بر زمین بگذارد.. )م1054(.
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