


بسم اهلل الرحمن الرحیم

شکافندهبرخداسالمودرودودادقراربود،آفرینشعصارهکهانسانرهنمودرامعرفتوآفریدراهستیکهخداوندیسپاس

اطهروپاکخانداناورشیعتحافظانو(|)حممدیاسالممبنیرشیعتصاحبحق،آورپیامجهل،نابودگرعلم،

.ایشان

انبیاعنییرشیعتصاحبانراآنکهاست،خویشپروردگارتوسطشدهمشخصاحکامازصحیحدرکنیازمندمهوارهبرش

دفرتراستامهنیدرباشدمیانعطافداریاشخاصدروآنانجامتوانبهنسبتجسمیرشایطبهتوجهباواندکردهبیاناهلی

فتوایبههتوجبارابیامراناحکاممصوردفرتچهزنجانپزشکیعلومدانشگاهدررهربیمعظممقامنامیندگیهنادپژوهش

عزیزبیامراننیدیفرائضانجامتسهیلدروافتدواقعحقحرضتقبولموردتااستامیدوارکهکردهآمادهتقلیدحمرتممراجع

.باشدثمرمثمر

التوفیقاهللمنو

شیرمحمدیمحرمعلی 

جان                                            زننهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی استان مسئول 

العظمیاهللآیت،(&)هبجتالعظمیاهللآیت،(&)مخینیامامالعظمیاهللآیت:تقلیدعظاممراجعازتندهمقلدینبرایاحکامجمموعهاین

العظمیاهللتآی،شریازیمکارمالعظمیاهللآیتسیستانی،العظمیاهللآیتای،خامنهالعظمیاهللآیت،(&)زنجانیحسینیعزالدینسید

هتیه(برکاهتمدامت)انیزنجحسینیحممدسیدالعظمیاهللآیتومهدانینوریالعظمیاهللآیتگلپایگانی،صافیالعظمیاهللآیتزنجانی،شبریی

.استندادهانجامتقلیدشمرجعنظرخمالفوکندمیکفایتمقلدینآنبرایذیلاحکامطبقبرعملو.استشده

1



فهرست
19.................................... .............. نشستهوسجده در نامز رکوع  

20.........................................نماز به صورت خوابیدهاحکام 

20..........................................................ده یقبله در نامز خواب

20....... .................................به طرف قبلهندن عدم امکان نامز خوا

20........ .....................................دهیو سجده در نامز خوابرکوع 

21............ ...................تکبیرة االحرام، قرائت و سجده در نماز

21................................ ة االحرامريباال بردن دست در تکبیيتواناعدم 

21...............................رضورت هنگام  مستحبات و سوره نامز حذف 

21...... ......................گرفتهرا او یمتام پیشانا باند یزخم کسی که سجده 

21..........................................کاغذیا دستامل یروی کاغذ سجده 

22..............................................................احکام روزه

22..........................................بیماری و مداوا در حال روزه 

22......................................................خونلثه فرو بردن بیامری 

22............................................................. دارروزه استفراغ 

22.......................................................... دارو در چشم رخیتن 

22.................................دار برای روزه ( اِناِم ) هیاف و تنقیاز شاستفاده 

22..... ..............................................................اندوسکوپی

22...............................استفاده روزه دار از دستگاه بخور جهت معاجله 

23.............................................دارو های تنفسیتزریقات و 

23....................................................آمپول در حال روزهتزریق

23......................................................رسم در حال روزهتزریق

23..................................................خون به بدن روزه دارتزریق 

23.............................................تنفسیاز اسپرىدارروزه استفاده 

24.....................در هنگام روزه داری و چگونگی جبران آن ضرر 

24..........................................................در روزه گرفتنرضر 

24.........................................د روزه بگريندنبایکه یانز بیامرایبرخ

24.....................................نگرفتهامری یروزه های که در زمان بحکم 

24............................دهدمیريروزه زن باردار و زنی که به بچه شحکم 

25.........................محتضرباره شخص در و آداب اسالمی احکام 

26. .....شدهسقط بچه مس اجزای جداشده، مس میت و احکام احکام 

26..........................................مس عضو جدا شده از انسان احکام 

26....................................................شدهبچه سقط احکام مس 

27.. .......................................عیادت بیماران در اسالمآداب 

28.... ...................................................هنگام بیماریدعا 

28........................به هنگام بیامرى و سختی و بال()امام سجاددعاى 

28.یبیامرجهت به (علیهامالسالم)صادقتوصیه شده از طرف امام باقر و امام  دعای 

28...............................که هنگام عیادت بیامر توصیه شده است دعایی 

29..................................................... پاورقی های احکام

30.................................................................... منابع 

30....................مراکز پاسخ گویی به سؤاالت شرعیشماره 

1...............................اهلل سید محمد حسینی زنجانیپیام آیت

1..................پیام مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3....................................................................مقدمه

4.....................................................وضوی جبیرهاحکام 

4...................................................................روش وضو

5..................................................... ......روی زخم باز است

5.........................................................تشخیص رضر مالک 

5...................خونریزی زخمطع نشدن ورت قگرفتن و غسل در صوضو 

6.........................................................زخم بسته استروی 

7.............................. ..دستدر و تیمم با وجود آنژیوکتوضو 

8..(.................................نیابتی)وضو با کمک دیگران احکام 

9...................................................ایاحکام غسل جبیره 

10...................................................ایتیمم جبیره احکام 

10.........................................................وجوب تیممموارد 

10.................................................................تیممروش 

10.................................تیممودن آب بعد انجام رضر ببیز الع اطا

11.................تیمم و کف دستها باز و یا پوشش آهنا قابل برداشتاعضای 

11.......................... ...........دستهااعضای تیمم و کف دن بونجس 

11..................................ممیی در انجام بعضی از افعال تیتواناعدم 

12.................اعضای تیمم و کف دستها بسته و پوشش غري قابل برداشت

12....................... ........غسلتیمم بجای وضو بعد تیمم بجای تکرار 

13..(...............................نیابتی)با کمک دیگران احکام تیمم 

14....................................................نماز بیماراناحکام 

14........................... نمازگزار، بدن یا مکان بودن لباس نجس 

14..............................موارد جواز خواندن نامز با بدن و لباس  نجس

15...............................ا لباسیبه بدن (دیمهوروئ)ريخون بواسوجود 

15......................................... نامزنینی در بیزی از دهان و بیخونر

15...............................................................آمپولق یتزر

15.....................................ا لباس یا احتامل نجس بودن بدن یشک 

16....................................................و پوشش نامزگزارلباس 

16..................................................بودن مکان نامزگزارنجس 

16..........................................نامزاز نجاست لباس بعد از اطالع 

16.............................نامزدر حال (ه ترشحاتیظرف ختل)ِدَرن اتصال 

16......................................در حال نامز( کیسه ادرار)سونداتصال 

17..........................در حال نامز( کیسه مدفوع)کیسه کلوستومیاتصال 

17.......شودمیخارج او  ادرار یا باد معده  اختیار از حکم نامز کسی که بدون 

..............................................18

18..............بخوانندز کسانی که می توانند نامز را به صورت نشسته برخي ا

18..........................................................نشستهدر نامز  قیام 

192..........................................................قبله در نامز  نشسته 



الرحیمالرحمناهلل  بسم

.اندنستهداالدعو ةمستجابرابیامراندینبزرگانرواینازداردواالییجایگاهمتعال،خداوندنزدکهستایهایموقعیتمجلهازبیامریدوره

أَلِْلَمْ للاِِْفیَمِریضا َْعادََْمنْ »:فرمایدمیزمینهایندر(|)اسالمگرامیپیامرب ْیَس  تََجاَبَّْلْإَِْشی ئا ْلِل َعائِدِْال َمِریض  خاطربهرابیامرىکهکسى.«لَهاس 

(1).شودمىمستجاب،کنددعابرایشبیامرآناگر،کندعیادتخداوند

ول ْللَاَْإِنَْ:استبرشمردهخداوندزیارتمهانندرا،بیامرعیادتدیگری،حدیثدرایشانچننیهم ت ْآَدمَْب نَْایَاال ِقیَاَمةِْیَو مَْیَق  نِیفَلَمْ َمرِض  د  رَب ْیَاقَاَلْتَع 

َتَْماأَْقَاَلْال َعالَِمینَْرَب ْأَن َتْوَْأَع ود کَْکَی َفْ هْ فَلَمْ َمرَِضْف ََلنا ْأَنََْعِلم  د  َتَْماأَْتَع  تَهْ لَوْ أَنَکََْعِلم  د  تَِنیع  آدم،فرزنداى»:فرمایدمىقیامتدرخداوند«ِعن َدهلََوَجد 

ندانستىآیا:فرمایدمىپروردگارجهانى؟خداىکهکردممىعیادتراتوچگونهخدایا:دهدمىپاسخانسان.نیامدىعیادتمبهتووشدمبیامرمن

(2)یابى؟مىاونزدمراکنىعیادتاوازچونکهنبودىآگاه؟نکردىعیادتاوازواستبیامرفالنی

:فرمایدمت به بیامر می ددرباره ثواب خ(|)رسول حرضت 

انصارازردىم.استشدهمتولدمادرازکهروزآنمثلشود،مىپاکگناهانشنشودیابشودموفقخواهبکوشد،بیامرىنیازبرآوردندرکسهر»

(3)«.استطورنیمهبله»:فرمودندندارد؟بیشرتىپاداشکاراینباشد،شخصخانوادهازبیامراگر!فدایتبهمادرموپدرخدا،پیامرباى:گفت

نامزابتدا،آمدمىپیشمشکىل(^)بیتواهل(|)پیامرببراىکههنگامی.دادندمیقرارمتعالخداوندوخودمیانپلیرازیباعبادتینا

پناهنامزبهعلمىهاىگرهشدنبازبراىنیز،دیگردانشمندانازبسیاریو(&)طباطبایىعالمه.رفتندمىمشکلحلپىدرسپس،خواندندمى

خداازوخواندىمنامزورفتمىمسجدبهوگرفتمىوضوخورد،میبرمشکلیبهعلمىمسائلدرهرگاهشده،گفتهسینابوعلیدرباره.بردندمی

.کندآسانبرایشرامسئلهتاخواستمى

:گویدمیبودند،بسرتیبیامرستاندر(&)امامکهمدتیدربارهمخینیامامحرضتدخرت

اببدهندتکانرالبشانتوانستندنمیکهوقتیحتی.نکردندترکرانامزهاینافلهحلظهآخرینتاحتیایشان.بودایشاننامزامام،عملترینمهم»

«.بودنامزایشانپیامآخرینوخواندندمینامزانگشتهایحرکت
زندگىدر»:فرمایدمىکریمقرآندرخداوند.شودمىمهوارهاراهوآسانبرایشکارهاویابدمىافزایشانسانمقاومتنامزبا.استصربخالقنامز،

(4).بخواهیدکمکنامزوصرباز

(5).به باور حمققنی، اعتقادات مذهبی و تقید به نامز، پیوستگی عمیق و شگرفی با آرامش روان و رفع اضطراب بیامران دارد

احکامترینممهازبرخیدقیق،وفرشدهصورتبهکرده،تالشرو،پیشجمموعهآهناستعبادیاحکامباآشناییبیامراننیازموردمسائلازیکی

.نامیدگردآوریرابیامریدوران

«  ط مستحباحتیا»و « احتیاط واجب»این جمموعه، به جز قسمت روزه، برای استفاده هبرت مردم،  تا جایی که امکان داشته، از عناوینی هم چون در 

قّلد باید به مهان آمده باشد، منظور احتیاط واجب است که بر اساس آن، م« احتیاط کند»یا « بنا بر احتیاط»استفاده نشده است؛ اما چنان چه عبارت 

.فتوا داده مراجعه نامیدله ئمسجمتهد دیگرى که پس از مرجع تقلیدش اعلم است و در آن فتواىاحتیاط عمل کند یا به 

بهاند،ردهکامیاریجمموعهاینتدویندرکهکسانیمههازاستالزمچننیهم.نکنندفراموشخريشاندعایازراماعزیز،بیامرانکهاستامید

دررهربیممعظمقامنامیندگیهناددرپاسخومشاورهدارهقزلباش،اامحداالسالمحجتشريحممدی،حمرمعلیاملسلمنیواالسالمحجتخصوص
رهنگیفگروهوجوپاریابوالقاسماقدم،آقایرحیمیعلیاالسالمحجتاربابی،جمیداالسالمحجت،خانیابراهیممسعودآقای،اههادانشگ

.نامیمتشکررضواننسیمتبلیغی

ایمیلبهراخودهایپرسشوانتقادات،پیشنهاداتجمموعه،اینبیشرتغنایجهتشود،میتقاضاحمرتمخوانندگانازپایاندر

«mbhnasab@gmail.com»ییدنامارسال«09367782910»شامرهبهیا.

نسبحیدریباقرحممد

زنجانپزشکیعلومدانشگاهدررهربیمعظممقامنامیندگیهناد

سیدیالعظماهللآیت،(&)هبجتالعظمیاهللآیت،(&)مخینیامامالعظمیاهللآیت:تقلیدعظاممراجعازتندهمقلدینبرایاحکاماین

شبرییعظمیالاهللآیت،شریازیمکارمالعظمیاهللآیتسیستانی،العظمیاهللآیتای،خامنهالعظمیاهللآیت،(&)زنجانیحسینیعزالدین

شدههتیه(برکاهتمدامت)(6)زنجانیحسینیحممدسیدالعظمیاهللآیتومهدانینوریالعظمیاهللآیتگلپایگانی،صافیالعظمیاهللآیتزنجانی،

.استندادهانجامتقلیدشمرجعنظرخمالفوکندمیکفایتمقلدینآنبرایذیلاحکامطبقبرعملو.است

بهدتعبابرایکهاندازهمهانبهواستبرخوردارایویژهجایگاهازخداوندنزدنیزاوعبادتداردخداوندنزدجایگاهیچننیبیامرکهحال

نیستخداوندبولقموردوخواندنامزشودنمینجسلباسوبدنبابیامریهنگامکهاندکردهگامنبعضی.بردمیبیشرتیاجرافتدمیسختی

تیمم،یابريهجوضویباتوانمیواستواجبویبرنیزاستنجاستبهآغشتهبدنشکهصورتیدرحتیبیامریهنگامدرنامزکهحالیدر

.ردککمکسالمتهببودبهمهربانخداوندبامعنویارتباطسایهدرونموداقامهخوابیدهیاونشستهیاایستادهصورتبهرانامز

خالصه مقاالت همایش قرآن پژوهی و طب (5.)153بقره آیه(4. )431صاألخالقمکارم (3. )374، صالصدقو کشف الحقنهج(2. )194ثواب األعمال وعقاب األعمال ص(1)
سینی زنجانی در اهلل سید محمد حاهلل سید عزالدین حسینی زنجانی با فتاوای آیتاهلل سید محمد حسینی زنجانی، احکام بیان شده از آیتبنابر استفتاء از آیت( 6)، 189و 188ص

.موضوعات بیان شده یکی است
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ند، جبريه نامیده که با آن زخم یا عضو شکسته را می بندند یا دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارجبريه چیزی جبریه و وضوی جبریهتعریف 

ضو باید انجام وضوی جبریه وضویی است که با وجود مانع در اعضای وبندی و اسرتیل، پامد، چسب زخم، آتل و گچ شکسته شود، مهانندگاز می

.داد

ادر رس یا روی پ

دست یا صورتدر 

در : ای ، سید عزالدین و سید حممد حسینی زنجانیخامنهآیات عظام
نیز احتیاط عالوه بر وضوی جبريه ای، تیممهر دو صورت بنابر 

.بنامید

به )بنامیدتیمم نیز وبنابر احتیاط واجبباید وضوی جبريه بگريد :برداشتن جزء اضافی ممکن نیست

(استخواهد شده بیان 6صفحهروشی که در 

(  دستشت روی پیشانی و پ)تیممدر مواضع جبريهنامید؛ مگر اینکه تیممدر این صورت باید :سیستانیاهللآیت
.نامیدتیممصورت الزم است هم وضو و هم دراینکه باشد  

.کندمیکفایت جبريهوضوی: مکارماهللآیت

،وضویبردارداضافی را جبريهباید :برداشتن جزء اضافی ممکن است

.بگريدجبريه

(بیان خواهد شد5با رشایطی که در صفحه ).بنامیدهم تیممبگرید و جبریهوضوی

..(تیمم  نامید و وضوی جبريه الزم نیست:ای آیات عظام امام و خامنه)
شد اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته با

(2)(وسیعمانند سوختگی )

ه باشد اگر جبیره بیشتر اعضای وضو را گرفت
(3).مثال دو دست را کامل گرفته است

ده وضو را پوشانازاعضایبرخی جبیرهاگر 
(4))مانند همه صورت یا همه یک دست(باشد

و تیمم هم بنامید ( بیان خواهد شد6رشایطی که در صفحه با ) وضوی جبریه بگرید

.دهدام تواند به تنهایی انجام دهد با کمک نایب انجکه نمیصورتی و در 
ی وضو:سید عزالدین و سید حممد زنجانی ای، شبريی، امام، خامنهآیات عظام 

.  کندمیجبريه کفایت 

.اگر مهه یا برخی مواضِع تیمم باز است تیمم هم نامید: اهلل صافیآیت

.بگریدجبریهوضویباید 
.عالوه بر وضوی جبريه تیمم هم بنامید:و مکارمهبجت عظام آیات 

.یدبنامهم تیممباز است تیمماگر مهه یا بعضی از مواضع :صافیاهللآیت

(5)وضووجود چند جبیره در اعضای 

.ه عمل کندباید میان جبريه ها را بشوید و جایی که جبريه دارد به دستور جبري

انمههستجبريهبدونمسححملازقسمتیچنانچه

وجبريهجای)دوهربایدگرنهو؛کندمسحراحمل

ودبنجسجبريهاگرونامیدمسحرا(جبريهبدون

.دکنمسحآنبروبگذاردآنمانندیاپارچهآنروی

داشتهقتمشهمآنبرداشتنوبزندچسبراخودچشمپلکرویکهباشدالزمچشم،درمرضیدلیلبهانساناگر:پرسش

.دبکشچسببرتردستبایدصورتشستنهنگام:پاسخچیست؟اوتکلیفگرفتنوضوهنگامدرباشد

.کندتیممباید:مکارموسیستانی،شبريی،نوریعظامآیات

(6).بنامیدهمتیمماحتیاطبنابروضوبرعالوه:هبجتوصافیعظامآیات

ش از حد معمول اطراف زخم رایبجبیرهاگر 
(1)پوشانده باشد

یاحكام وضو جبيره ا

ت صورنیت وضو به -1

ایی را از باال به پاینی از ج

میتا چانه روییدهمو  که 

.  شوییم

آرنج دست راست را از -2

ه از باال بانگشتانتا نوک 

.شوییمپاینی می 

دست چپ را از -3

از آرنج تا نوک انگشتان

.ییمشومی باال به پاینی 

ر که برطوبتیبا -4

جلوی رس دست مانده

.کنیمرا مسح می

زپای راست و چپ را به ترتیب ا-5

(مفصل)نوک انگشت تا آخر روی پا 

.  کنیممسح می

روش  
وضو



؟ شود، چیستنمیحکم وضو گرفتن و غسل در صورتی که خونریزی زخم قطع : رسشپ

(3).صرب کند تا خون قطع شودباید شود،میتا آخر وقت عذرش بر طرف حتامل عقالیی بدهداگر بداند یا ا:اسخپ

ایظهحلبرایخونتادهدفشارآبشريزیررازخمتواندمیونداردرضراوبرایآبچنانچهشودنمیطرفبراوعذروقتآخرتابدانداگر
اوبرایآبیاآیدینمبندحلظهچندبرایلووخوناگرامابکشد؛بریدگییازخمرویراخودانگشتوضونیتبافاصلهبالبایدبیایدبند

(4).بگريدوضوباالاحکامبراساسدارد؛رضر

رد:سیستانیاهللآیت)

متیمحالت شکستگی 

(نامید

اک یا ؛ پارچه پتوان پاک کردنمیکشیدن دست تر بر آن رضر دارد یا حمل زخم نجس است و 

.کندمانند آن روی زخم بگذارد و اگر نتوانست شستن اطراف زخم کفایت می
(نامیدتیمماگر نتوانست؛ : زنجانیشبريیاهللآیت)

.دست تر برآن بکشد، کشیدن دست تر برآن رضر ندارد

ت تر  برآن چنانچه کشیدن دست تر برآن رضر ندارد؛ احتیاط واجب است که دس: اهلل شبريی زنجانیآیت)

.(  دبکشد، سپس چیز پاکی مثل پارچه یا  پالستیک  روی زخم بگذارد و دست تر بر آن بکش

عضای وضو که زخم در کدام یک از اکند نمیفرقی )نجاست را برطرف کند و به طور معمولی وضو بگريد باید 
(باشد

د و روی پاک یا مانند آن روی زخم بگذارپارچه باید یک : گذاشتن پارچه و مانند آن ممکن است

.(عالوه بر آن تیمم هم نامید: عظام مکارم و صافیآیات)پارچه را، با تری آب وضو مسح کند 

سح انجام بدون موضویکند و هبرت است تیممباید : گذاشتن پارچه و مانند آن ممکن نیست

.(باید وضوی بدون مسح انجام دهد و عالوه بر آن تیمم کند: و هبجت، صافی آیات عظام مکارم). دهد

؟است یا تشخیص خود شخصپزشكدر رضر، تشخیص مالك: پرسش

از قول گاهىخوف رضر. استکاىفباشد، عقالیىترس او نسبت به رضر کهمهنی اندازه . استمالكتشخیص خود بیامر، : مهه مراجع: پاسخ

(2).آیدمىاز جتربه خود انسان، به دست گاهىمشابه و هاىبیامراز جتربه زمانىمتخصص و 

.کندمینظر متعارف مردم به جا باشد، کفایت در در رضر داشتن، الزم نیست یقنی به رضر پیدا کرد؛ بلکه احتاملی که 

اگر  آب : ب

برای زخم 

رضر دارد، دو 

:صورت دارد

اگر آب برای: الف

.نداردزخم رضر 

حمل زخم در : اول

صورت یا دست 

.است

حملدرزخم:دوم

میپایارسمسح

ازبآنرویاگرباشد

تواندنمیواست

مسحراآنروی

.کند

(1)

.(نامیدبدر این صورت الزم است تیّمم مسح جای سامل امکان نداشته باشد، متام حمّل مسح را گرفته باشد و یا زخم اگر : اهلل سیستانیآیت)

؟است یا تشخیص خود شخصپزشكدر رضر، تشخیص مالك: پرسش

گاهى از قول خوف رضر. استکاىفباشد، عقالیىترس او نسبت به رضر کهمهنی اندازه . استمالكتشخیص خود بیامر، : مهه مراجع: پاسخ

(2).آیدهاى مشابه و گاهى از جتربه خود انسان، به دست مىمتخصص و زمانى از جتربه بیامر

.حمل را مسح کنداست، باقی مانده زخمقسمتی از حمل مسحچنانچه 
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بکشد؟راپاورسمسحدستمهانباتواندمیکرده،باندپیچیراخوددستکهکسیآیا:پرسش

کافیوبترطکهصورتیدریاکندمسحرطوبتمهانباراپاورستواندمیاست،کشیدهآنرویتردستوضوهنگامکهصورتیدر:پاسخ

(3).بگریدرطوبتوضودیگرجاهایازنباشد

کرده و به پانسامن را باز نکند؛ میبا برداشتن پانسامن، دوباره خونریزی دهد که میدر صورتی که احتامل 
.شودعمل جبريه صورت وضوی 

دامیک کند که زخم در کفرقی نمی)باید زخم را باز کرده و بطور معمول وضو بگريد
.(از اعضای وضو باشد

هجبریباز کردن : الف

یا رضر نداردزمحت 

را جبريهاطراف :آب به زخم مشقت یا رضر داردرساندن 

.  بکشددست تر بر آن بشویدو

(کندتیممچننی شخصی :سیستانیاهللآیت)

.زخم را بشوید و آب را به زخم برساندباید :استکشیدن زخم ممکن آب 

.(اطراف زخم را بشوید کافی است: مکارماهللآیت)

.اندباید آب را به زخم برس:رساندن آب به زخم مشقت یا رضر ندارد

ی اطراف زخم را بشوید و روید باپاک استجبریهزخم نجس و 

.را دست تر بکشدجبريه

وبشویدرازخماطراف:هستندنجسدوهرجبریهوزخم

جزءکهبگذاردجبريهرویایگونهبهرا،پاکیچیزیاپارچه

راآننندمایاپالستیکیاپاکپارچهمثالا شود،حسابجبريه

.بکشدتردستآنرویسپسببندد،جبريهروی

.نامیدتیممشخصیچننی:سیستانیاهللآیت

مانعیبآنبعضیاتیممحملمههمواقعیچننیدراگرو:صافیاهللآیت
.بنامیدهمتیممباشد،

.دن می نامیندتا عفونت ثانویه پیدا نکند و اگر ترشح نداشته باشند، گاهی توصیه به باز بوشود میگاه زخم های دیابتی  پانسامن .1

.گريیمبا نظر پزشک معالج باز کرده و به طور معمول وضو بتوانیم میرا، ( فاقد ترشح چرکی)گاهی پانسامن زخم های عروقی خشک.2
فته، چون بعد از گذشتن حدود سه ه. گچی بامندآتل، الزم است دست؛ چندین هفته در (مثل آرنج)گاهی در شکستگی های اندام فوقانی.3

، در صورتی که پزشک معالج اجازه دهد و زخم زیادی نداشته باشد،انداستخوان های شکسته مقداری جوش خورده 

.را جهت انجام وضو یا غسل باز کرده و به طور معمول وضو یا غسل انجام دادآتلمی توان در مواقع حمدودی 

تنجس نیسجبیره

استنجس جبیره

.را مسح کندجبريهروی 

.      کندپارچه یا پالستیک پاکی روی آن بگذارد و روی آن را مسح

محل زخم در  : اول
صورت یا دست  

است

آب کشیدن 

زخم ممکن 

نیست

برمحلزخم:دوم
پایاسرمسح
(2).است

ه اگر زخم یا چیزی ک
ندازخم را با آن بسته 

نجس است

گر زخم یا چیزی کها
ندازخم  را با آن بسته 

پاک است

دارد، زمحت یا رضر...( پانسامن و)باز کردن جبریه: ب

:در این صورت دو حالت دارد

(1)

6(4).نجام دهداحتیاط واجب باید هر دو را ابنابر وضوی جبريه است یا تیمم، داند وظیفه اش نمیکسی که 



(3).بگريدوضوی جبريه 

دست یا پشت)گر آنژیوکت در حمل تیمم ا: اهلل سیستانیآیت

حمل ر غري است، باید میان وضو و تیمم مجع کند؛ اما اگ( پیشانی

(4).، باید تیمم کندتیمم باشد

یاطاا احت: آیات عظام سید عزالدین و سید حممد حسینی زنجانی

(5)نامیدوضو و هم تیمم هم 

.بنامیدنیزممتیاحتیاطبنابروبگريدجبريهوضویباید

اینکهمگرنامید؛تیممبایدصورتایندر:سیستانیاهللآیت
الزمصورتایندرکهباشد(دستپشت)تیممحملدرجبريه

.نامیدتیممهمووضوهماست

(2).کندمیکفایتجبريهوضوی:مکارماهللآیت

د سپس صرب کند تا آنژیوکت را از دست او جدا کننباید 

او با وضو نامز بخواند، و چنانچه آنژیوکت را از دست

(1).جدا نکردند در تنگی وقت با تیمم نامز بخواند

انجام وضو و تیممروش 

بر اساس حکمی که در ادامه بیانمی تواند اول وقت 

.عمل نامیدشود می

د در حاستفاده شدهچسب 

معمول بسته شده است

(3).بگريدوضوی جبريه 

ان وضو و تیمم مجع است، باید می( پشت دست یا پیشانی)اگر آنژیوکت در حمل تیمم :اهلل سیستانیآیت

(4).باشد، باید تیمم کندغري حمل تیمم کند؛ اما اگر 

ن برداشتن قسمت اضافی ممک

(ردرضر یا زمحت زیاد دا)نیست 

ن برداشتن قسمت اضافی ممک

داشته قسمت اضافه برباید است 

سپسشود  و 

یوکتآنژتا آخر وقت بدهدعقالییحتامل اگر بداند یا ا

را از دست او جدا می کنند

شوداگر بداند تا آخر وقت عذر او بر طرف نمی  

.شودمیبیانجداگانهآناحکامجهتاینازاست،بیامرانازبسیاریابتالیموردلوازمازآنژیوکتاینکهبهتوجهبا

بدنبهچسبهوسیلبهواستمتصلرسمشلنگبهدیگرطرفازوشدهدادهقراررگداخلطرفیکازکهاستپالستیکیایلولهآنژیوکت

.شودمیچسبانده

، روی آن چسب دستباقیامنده چسبی که روی آنژیوکت رسم زده شده، متیز است؛ بعد از شستن اگر برای وضو گرفتن 

اده و دست تر بر نیز دست تر می کشد؛ ولی اگر چسب و آنژیوکت خونی باشد، باید روی آن، گاز اسرتیل یا نایلون قرار د

.  آن بکشد

دست می پشت دست باشد روی آن راآنژیوکتای نیز، دست خود را بر پشت دست می کشد و چنانچه  جبريهتیممدر 

.کشد

استفاده شدهچسب 

بیش از حد معمول 

. بسته شده است

حمدوده زمانی 

آنژیوکتگذاشتن 

مکانی حمدوده 

آنژیوکت و 

چسب روی آن

وضو و تیمم با وجود 
دستدر آنژیوکت

بیش از حد 

معمول

در هنگام حد معمول

آنژیوکتاتصال 
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هم این کار اگر . دنامز بخوانتیممباید با بگريد وضو تواند نمیاگر به هیچ وجه نامز، دسرتس نبودن نایب تا آخر وقت درصورت 
(5).آوردجا آن را به قضای وضو و تیمم بخواند  و بعدا بدون ممکن نیست نامز را 

نایبازانتومیآیاندارد،وجودحمرمنایبوداردنایببهنیازگرفتنوضوبرایمردبیامرچنانچه:پرسش

گرفت؟کمکناحمرم

حمرمنسجهمغريیاجنسهمنایباگر:زنجانیحسینیحممدسیدوعزالدینسیدای،خامنهعظامآیات:پاسخ
مواقعدرهکاینبرای)دستکشکردندستبهباوحرامنگاهبدونتواندمیناحمرمنایبباشدنداشتهوجود

وضویستنممکنحرامملسازجلوگريیاگروکندکمکرااو(نگريدصورتبیامربدنملسمسح،وشستن

.کندتیممبایدبیامروشودمیساقطنایبتوسط

(3).بریزدآبطفقونامیدعملامکانمقداربهنباشد،ممکندستکشبایاکشیدندستبدوناگر:مکارماهللآیت

ایناگرودهدانجامراارکاینبریزدآبمردبیامردستبرفقطتواندمیاگرنیستصحیحدستکشکردندستبه:شبريیوسیستانیعظامآیات

(4).کندتیممنبودپذیرامکانکار

.نامیدتیممزنامبرایبایدشودومیساقطویازوضوشودمیحرامملسیانگاهموجبچونباشدناحمرمزنبیامراگرباال،پرسشفرضدر:نکته

اوساعدازسحمبراىباشد،نداشتهدستکفشخصایناگروکندمسحوگرفتهرطوبتاودستازنایب،باشدناتواننیزمقداراینازاگر

(2).کندمسحآنباراپاورسوگرفتهرطوبتاوصورتازندارد،همساعداگروبگريدرطوبت
(.بنامیدنیزتیمماحتیاطاا صورتایندر:مکارموهبجت،امامعظامآیات)

(1).استنایبکمکباگرفتنوضواشوظیفهدارد،نیازنایببهگرفتنوضوبرایاماکند،تیممنایببدونتواندمیکهکسی

وضونیتبایدبیامرودِ خالبته.کندکمکوضوکارهاىدراوبهکهبخواهدکسىازیعنىبگريد؛نایببایدبگريد،وضوتواندنمىخودشکهکسى

باوگرفتهاراودستنایبنباشد،ممکنهممقدارایناگرودهدانجامرامسحوشستنعملخودش،دستبابایدبتواند،کهصورتىدروکند

.دهدانجامرامسحیاشستشوآن

8

وضو با کمک احکام 

(نیابتی)دیگران



:شوداز این رو جهت یافتن حکم مورد نظر به انواع آن اشاره می(7)اى استجبریهمثل وضوى اى احکام غسل جبریه

(4).اگر انجام دادن غسل باعث شود بیامری دیرتر خوب شود یا موجب سختی زیاد شود، می تواند تیمم کند

دن بکشند تا ای را خیس کرده و به بتوان ابر یا پارچهدر غسل جریان پیدا کردن آب روی بدن، الزم نیست و بعد از پاک کردن نجاست، حتی می

(3).خیس شود

(5). اگر انسان در انجام غسل احتامل رضر بدهد، می تواند تیمم کند

.بکشدنآبرتردسترسیدشکستگییازخمحملبهکههنگامی

وبگذاردهجبريرویراآنمانندیاپاکپالستیکسپس:شبريیاهللآیت
.بکشدآنبرتردست

سپسدکنخیسراآناطرافرسیدشکستگییازخمحملبهکههنگامی

یازخمرویراآنمانندیاپالستیکیاپاکایپارچه،شودمیاگر

ممکنآنتنگذاشچنانچهوبکشدتردستآنرویبروبگذاردشکستگی

.کندمیکفایتزخماطرافشستننبود
.دنامیتیمماگر گذاشتن پارچه  و مانند آن ممکن نیست : شبريیاهللآیت

دن کشیتردستآب رخیتن و :ب

بر آن رضر دارد یا 

آب رخیتن بر آن مرض  است و 

زخم نجس است

رخیتنوآبپاک است زخم:الف

تردستبر آن رضر دارد،  ولی 

:کشیدن بر آن رضر ندارد

هجبري

پاک

است

هجبري

نجس

است

.  باید آب را به زخم برساند

(اطراف زخم را بشوید: مکارماهللآیت)

.  کافی استجبريهشستن اطراف 

(کندتیممچننی شخصی : سیستانیاهللآیت)

، ایگونهبهپارچه یا چیز پاکی، جبريهاطراف زخم را بشوید و روی 

یا مانند آن حساب شود مثالا پارچه پاک یا پالستیکجبريهبگذارد که جزء 

و:صافیاهللآیتببندد یا گره بزند و روی آن دست تر بکشدجبريهرا روی 

.نامیدبهم تیممیا برخی از آن بی مانع باشد، تیمماگر در چننی مواقعی مهه حمل 

باید زخم را بشوید 

.(اطراف زخم را بشوید: مکارماهللآیت)

مشقتزخمبهآبرساندن

نداردرضریا

مشقتزخمبهآبرساندن

داردرضریا

آب کشیدن زخم ممکن 

است 

آب کشیدن زخم  رضر یا 

زمحت  زیاد دارد

روی زخم یا 

شیده شکستگی پو

ش و برداشتن پوش

غريممکن است 
پامد روی، مانند پانسامن)

...(سوختگی و 

استباززخمروی

یا اگر پوشیده است

کن برداشتن پوشش مم

ی باید ابتدا رو: است

:و سپسبازکردهآن را 

روش 
غسل  

ترتیبی
روش دیگر )

ارمتاسیغسل 

که به نام دارد 

نیت غسل 

یکباره داخل آب

(می رود

نیت
غسل گر چند ا
واجب وی بر 

د توانمىباشد 

ا آهننّیت مهه به 

یک غسل انجام

(1)دهد

شستن 
سر و 
گردن

شستن  
طرف 

بدنراست 
هبرت است متام

ناف و عورت با 

هر دو طرف 

(2).شودشسته 

شستن
طرف 
چپ 
بدن

یاحكام غسل جبيره ا
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(6).کنداید تیمم در حالت زخم می تواند غسل جبريه بجا آورد یا بجای آن تیمم نامید و در حال شکستگی ب: اهلل سیستانیآیت



در نیت معنی کند که این تیمم به جای وضو است یا تیمم: نیت

.کف دو دست را به پیشانی می کشیم-2.           می زنیم( مثل خاک یا سنگ)دست ها را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است-1

.کف دست راست را به روی دست چپ می کشیم-4.                                                          کف دست چپ را به روی دست راست می کشیم-3

دالیلبهیممتگاهیشد،گفتهآنچهبرعالوهنامیدتیممبایدمواردبرخیدراستاواعضایدرجبریهکهکسیدشبیانقبلهایهصفحرد

:ازاستعبارتدالیلاینازبرخی.شودمیواجبدیگری
.باشدنداشتهآنبهدسرتسىیاونباشدآبکهصورتیدر–1

.(ندکپیداشدتاوبیامرییاشودبیامرآبازاستفادهخاطربهنمونهبرای)باشدداشتهرضرانسانبراىآبکهصورتیدر-2

مریض،اندتبطمراوبهکهکسانىیارفیقیافرزندانیامهرسیاخودکهرودمیاحتامل،برساندغسلیاوضومرصفبهراآبکهصورتیدر-3

باشدسختآنحتملکهشوندتشنهقدرىبهیاشوند

.نداردنیزدیگرىلباسوداردآبلباسیابدنکردنپاکیاندازهبهفقطواستنجسانسانلباسیابدنکهصورتیدر-4

(1).شودمیقضا،نامزشکندغسلیابگريدوضواگرکهطورىهبباشد،شتهنداکردنغسلیاگرفتنوضوبراىوقتکهصورتیدر-5

یاحكام تيمم جبيره ا

والدینعزسید،ایخامنهعظامآیات
حلمراازپس:زنجانیحسینیمحمدسید

راهادستدیگرمرتبهیکباالچهارگانه
(2).ودشکشیدهدستهابروبزندزمینبه
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در:ماندمیباقیعذرشنامزوقتآخرتا(دهداحتاملیا:مکارماهللآیت)بدانداگراست،تیمماشوظیفهکهکسی
احتاملیا:انیزنجحسینیحممدسیدوعزالدینسیدعظامآیات)بدانداگربخواند؛ولینامزتیممباتواندمیوقتاول

باوقتنگیتدریابخواند،نامزغسلیاوضوباوکندصربباید:شودمیبرطرفعذرشوقتآخرتا(بدهدعقالیی
(3).بخواندنامزتیمم

(4).ح استصحینامزش نشد، برطرف بعدا، عذرش اگر بخواند و نامز با تیمم در اول وقت تواند مى:اهلل شبريیآیت

او رضر ندارداگر فردی یقنی یا احتامل عقالیی بدهد که آب بر او رضر دارد و بجای وضو تیمم نموده است و  بعد از تیمم  فهمید که آب برای

:دو حالت دارد

(5)

.وضو بگريدنامز بعدی باید برای نیست نامز را دوباره بخواند  و الزم 

.ا وضو بخواندبدوباره نامز را :شبريیو (احتیاطبنابر )، سید عزالدین و سید حممد زنجانیآیات عظام مکارم ،صافی 

ت اگر  بعد از خواندن نامز فهمیدوق

.برای خواندن نامز است

.نامز فهمید باید برای نامز وضو  بگريداز خواندن اگر  قبل 



ستها کف دستها بر پیشانی و پشت دکشیدن 

)ندآتل بسته اهر دو دست او  ثال به م(.نیستممکن 

ودهدانجامخودشتواندمیکهراتیممازهرمقدارباید

انجامدیگریشخصکمكتواندبانمیکهرامقدارهر
(6).شدخواهدبیانادامهدرکار،اینروش.دهد

.نامیدتیمم می سپسعضو را می شوید و  .استعضو نجس  ممکن شستن 

(2).کندمیبا مهان عضو نجس به صورت عادی تیمم 
کفراگ:زنجانیحسینیحممدسیدوزالدینعدسی،هبجتعظامآیات

ودکهاستآناحتیاطنیست،کردنپاکامکانواستنجسدست

(3)دستپشتبایکیودستکفبایکی:کندتیمم

نجاست آن رسایت 

.کندنمی

نجاست آن رسایت 

نجاست تر)کندمی

(.است

رسایت روی آن را با پارچه یا پالستیک به طوری بپوشاند که

(4).با مهان حال تیمم کندسپسنکند و 

رای نامز مهانطور البته ب.کند و برای صحت تیمم الزم نیست کل بدن پاک باشدد تیمم میپاک باشتیمم و کف دستها اعضای در صورتی که 

.بیان خواهد شد  جز رشایط خاصی باید  بدن پاک باشد

در صورتی که 

تیمم و کف اعضای 

دستها نجس است

و عضشستن 

نجس ممکن 

.ستنی

شانی یک دست بر پیکشیدن تنها 

.ممکن است

رایبوبکشدپیشانیبرساملدستمهانبا

نمیکهرامقدارهرهادستپشتکشیدن

(5).دهدانجامدیگریشخصکمكباتواند

اید تیمم اگر شخص بیامر می تواند تیمم را خودش به صورت کامل انجام دهد و مشکلی در اعضای تیمم نیست، ب

.نامید 

مهه افعال تیمم را 

د او نمی تواند خو

.انجام دهد 

از است و یا  و کف دستها ب( پیشانی و پشت دستها)اعضای تیمم
پوشش آنها قابل برداشتن است 

دو صورت داردکه 

نگ دیوار بیامرستان درصورتی که بیامر، برای تیمم، به خاک یا سنگ دسرتسی نداشته باشد، آیا می توان از س:پرسش

و سنگ فرش بیامرستان برای تیمم استفاده کرد؟ 

و در اده کرد برای تیمم استف...( سنگ مرر، سنگ سیاه و) براساس دیدگاه بیشرت مراجع، می توان از سنگ :پاسخ

به نجاست سنگ البته اگر شخص یقنی. کند که سنگ بر جایی نصب شده باشد یا نشده باشداین صورت فرقی نمی

عایت هبداشت از نکته دیگر اینکه سعی کند برای ر. داشته باشد، نمی توان برای تیمم از قسمت نجس استفاده کرد

.قسمت های متیز تر سنگ، استفاده شود

چسبد، جایز ىتیّمم، در حال اختیار یا غري اختیار، بر سنگ و مانند آن که با زدن دست، هیچ چیزى از آن به دست نم: اهلل شبريیآیت

(1)نده نامز را قضا نامید نیست و کسى که تنها سنگ در اختیار دارد، بنا بر احتیاط مستحب با آن تیمم نموده و نامز بخواند وىل باید در آی
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پوشش نجس

(1)است

(2).نیستبرطرف کردن نجاست الزم : و سیستانیای خامنهآیات عظام 

.تیمم کندسپس، نجاست را برطرف کند و  داگر می توان

 است و هبرتکند میبا مهان پوشش نجس، تیمم کند،تواند نجاست را برطرف اگر نمی
.  پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست بر آن بکشد

(3).بکشدباید پوشش دیگری بر روی آن بگذارد و دست را روی آن :هبجت اهلل آیت

کشیدن کف 

انی و دستها بر پیش

کن پشت دستها مم

(4).است

روی آن قرار دارد، ...بخیه ویاپامد نمی توان آن را مسح کرد مثالاگر 

ر آن بکشد بپوشاند و بیا پالستیک پارچه را با در این صورت، روی آن 

به اگر پوشش در کف دست است،با مهان  پوشش، کف دست را

خاک زده و بر پیشانی و پشت دستها بکشد

گرى به دییاگر کف دست به سبب شکستگى یا عارضه: هبجتاهللآیت
گران کمک طورى در میان گچ باشد که قابل برداشتن نیست، براى تیّمم از دی

.بگريد

رادستهاکفبایداست،پیشانیدریاودستهاپشتدرپوششاگر

.بکشدپوششبروزدهخاکبه

پاکپوشش 

است

ابل برداشتن ، غیر قآنپوششو اعضای تیمم و کف دستها بسته است 
است

:که در این حالت، دو صورت دارد

برساند با اگر به علت شکستگی یک دست نتواند آن را به پیشانی

.دست دیگر که سامل است تیمم کند

هرمقدار از تیمم را که می تواند خودش انجام دهد وباید در تیمم 

(5).انجام دهدبه کمک شخص دیگریتواند هر مقدار را که نمی

کشیدن کف 

انی دستها بر پیش

و پشت دستها 

.ستنیممکن 

جای غسل های تیمم دیگری نامید ولی تیمم بوضو، الزم نیست بعد از آن دوباره بجای دهد، کسی که تیمم بجای غسل جنابت برای نامز انجام 

.وضو هم بنامید بدل از ، تیمم بدل از غسلغري غسل جنابت  پس از تیمم 

برای نامز دوباره غسل استحاضه متوسطه انجام داد الزم نیستبه جز ... غسل های دیگر مثل مس میت وبدل از کسی که تیمم : آیات عظام سیستانی،مکارم و نوری

(6).تیمم نامید

ت؟برایش پیش بیاید؛ تکلیف او چیسکند میکسی که به جهت عذر به جای غسل تیمم کند و کاری که وضو را باطل : پرسش

.یدنامغسل کند، باید وضو بگريد و اگر نمی تواند وضو بگريد باید بجای وضو، تیمم بعدی اگر نتواند برای نامزهای : پاسخ

ا بکند و اگر نمی تواند بنا بر احتیاط واجب باید این کار ربگريد، تیمم بدل از غسل وضو هم مهراه می تواند ، غسل کندبعدی اگر نتواند برای نامزهای :هبجتاهلل آیت

.چنانچه یک تیمم کند کافی است

.تیمم کافی استست، نیباید بار دیگر تیمم بدل از غسل کند و وضو هم بگريد و اگر امکان وضو احتیاطاا غسل کند، بعدی اگر نتواند برای نامزهای : ایاهلل خامنهآیت

، بنا بر احتیاط اگر نتواند برای نامزهای بعدی غسل کند، می تواند مهراه تیمم بدل از غسل وضو هم بگريد:  حسینی زنجانیآیات عظام سید عزالدین و سید حممد 

(7). دو تیمم کند یکی بدل از غسل و یکی بدل از تیممواجب باید این کار را بکند و اگر نمی تواند 
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(1).کندتیممبایدوقتآننباشد،مقدورنیابتیغسلووضواگر

(2).بگريدتیممنایب،کمکبدوننتواندخودشوباشد«تیمم»شخصوظیفهکهاستمواقعیدرنیابتیتیمم

ندکتیممناتوانشخصخودِ دستبانایبدارد،امکاناگر:دوم

زدهگسنیاخاکبهراناتوانشخصدستنایبکهصورتبدین

.کندحمسرااوهایدستپشتوپیشانیبیامرشخصدستباو

ا به خودش ردسِت ندارد، باید نایب امکان اگر حالت قبلی : سوم

شت دست بر آن صحیح است بزند و به پیشانی و پتیممکه چیزی 

.  های شخص ناتوان بکشد

باشد، بر اساس نجس چنانچه برخی از اعضای تیمم (3).نیابتى، رعایت رشایط عمومِى تیمم مهانند پاک بودن اعضا و ترتیب، الزم استدر تیمم 

.توضیح داده شدقسمت تیمم جبريه ای مهان رشایطی عمل کند که در 

.کند« تیممنیت »خود شخص بیامر باید : اول

(8).نامیندنّیت تیّمم دو هر واجب در صورتی که باید دست کشیدن توسط نایب انجام بگريد، احتیاط بنابر : سیستانیاهللآیت

(4).کندباید پرداخت برای گرفتن نایب نیاز به پرداخت مزد باشد، درصورتی که بتواند، چنانچه 

بعداوبخواندتیممبدونوقتدررانامزبایدوشودمیساقطنایبتوسطتیممباشد،نداشتهوجود«حمرم»جنسهمغريیاجنسهمنایباگر
(5).آوردجابهراآنقضای

تیممواندتنمیهمنایببدونوباشدنداشتهوجود«حمرم»جنسهمغريیاجنسهمنایبکهصورتیدر:زنجانیحممدسیدوعزالدینای،سیدخامنهعظامآیات
(6)دهدانجامنیابتیتیممبایدکندکمکرااودستکشکردندستبهباوحرامنگاهبدونتواندمیناحمرمنایبچنانچهکند،

(7)

با کمک احکام تیمم 

(نیابتی)دیگران
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ى که اگر جایى از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد با خون زخم نجس شود، باید آن را آب بکشد؛ مگر جاهای

(3).کند و قابل شستن و عوض کردن نیستخون از زخم به آنجا رسایت مىمعموال 

هربایدشود،ىخونلباسروىوبریزدآسرتبهیاوبرسدآنآسرتبهوبریزد،داردآسرتکهلباسىروىخون،اگر

وحیحصآنبانامز،باشدانگشترسازکمرتآسرت،مهراهبهلباسروىخوناگرپسنمود،حسابجداراکدام

کهصورتىدر،رسدبآنبهرطوبتىوباشدشتگانرسازکمرتلباسیابدنخوناگراستباطل،باشدبیشرتاگر

(6).کندپاکراآنبایدواستباطلآنبانامزشودبیشرت،رسیدهآنبهکهرطوبتىوخون

(7).شودلباس مّتصل به هم باشند به طورى که در نزد عرف یک خون حسابآسرت و مگر در صورتى که :سیستانیاهلل آیت

.  شدکه در بدن انسان است، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باُدَملیآنکه به واسطه زخم یا جراحت یا :اول

رای شخص او چنانچه نجاست طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشرت مردم یا ب

(2).سخت است

.بخواندآنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نامز : دوم

ت آنکه بدن یا لباس شخص، به مقدار کمرت از رسانگش:سوم

.  اشاره، به خون آلوده باشد

(5)اهبام کمرت از رس انگشت : اهلل سیستانیآیت

انگشت اهبام

هانگشت اشار

.  پاک باشد: اّول

.  مباح باشد: دّوم

.  از اجزاء مردار نباشد: سوم

.  از حیوان حرام گوشت نباشد:چهارم

.نباشدتاگر نامزگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طال باف: پنجم و ششم

د، نامزش باطل با بدن یا لباس نجس نامز بخوانو از روی اختیاراگر کسى عمداا .پاک بودن لباس او استنامزگزاراولنی رشط از رشایط لباس 

(1).است

(8)چنانچه پس از شستن و پاک کردن لباس خون آلود، رنگ خون روی لباس مانده باشد، لباس پاک است: نکته

نجس بودن لباس، بدن یا مکان نمازگزار  
بيامرانزاحکامْمنا

دن لباس در وامکان آب کشیدن و عوض کردهشنجسیا خوندرارابا بیامرانی که لباس و بدن آهنا وظیفه: پرسش

وقت نامز ندارند،چیست؟ 

وضعیت را نامز خواندن این افراد با لباس وبدن نجس اشکال ندارد ونیاز نیست نامز های خوانده شده با این: پاسخ

.قضا کنند

اگرامادبخوانننامزنجسلباسمهانبابایدهستزناگر:زنجانیحممدسیدوعزالدینسید،نوریای،خامنهامام،عظامآیات

استصحیحنامزشوبخواندنامزلباسمهاندربایدبیاوردبريونرالباستواندنمىدیگرعذریارسمایواسطهبهاگراستمرد

راخودعورتنیدیگریچیزیاپاکپارچهباوکنداکتفاپوششحداقلبهآورددربایداستپذیرامکانلباس،آوردندراگرولی

(4).بخواندرانامزشوبپوشاند
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(1)

.(نیاز به پاک کردن نیست.)بخواندنامز آن خون،  تواند با تا خوب نشده می دانه های بواسری داخل بدن است

آب بیامرشخص یابرباشد با مهنی بدن یا لباس نامز بخواند یا جمبور تواند با آن نامز بخواند مگر این که عرفاا ینم: یو شبريی، مکارمصاف،هبجتآیات عظام 

.باشدمشکل و سخت ، لباسکشیدن یا تعویض 

.(نیستنیاز به پاک کردن .)بخواندمی تواند با آن نامز تا خوب نشده .دانه های بواسری خارج بدن است

(2)

ایت خونریزی داخل دهان و بینی  است و به بریون رس

.نکرده است 
.نامز او صحیح است

د، باید جلو خون در حنی نامز وجود دارد مثال پنبه یا دستاملی داخل بینی قرار دهد تا خون خارج نشوامکان جلوگريی از 

.گريی کند

خونامکان جلوگريی از 

.در حنی نامز وجود ندارد

.نداردنامز اشکال باشد، خون کمرت از یک بند انگشت 

د یک بنخون بیشرت از 

.انگشت باشد
اممترانامزوضعیتمهانبابایداستتنگوقتاگر

.استصحیحنامزشوکند

؟کردپاکتوان حمل را مىالکىل کند؛ آیا با پنبه گريى از بیامر، مقدار بسیار کم و ناچیزى از خون رسایت مىگاهى هنگام خون: پرسش

د که اگر خون نیست البته قبال بیان شنجس است و باید آن را با آب شست و الکل پاک کننده -هر چند به مقدار ناچیز هم باشد-خون: پاسخ

(3).کمرت از یک بند انگشت باشد برای نامز الزم نیست پاک کند

شود اگر به لباس بخورد نجس است؟میاستفاده تزریق آیا الکلی که برای : پرسش
(4). استشده است یا نه پاك گرفته داند از چیز مست کننده نمی که انسان صنعتی و طّبی الکل :پاسخ

قطعارنامزبایدکند،پاکرابدنشیالباسداردوقت

.بخواندنامزپاکبدنولباسباونموده

نوع مردم سختی زیاد و پاک کردن آن سختی و رضر نداشته باشد،  پاکش کند اما اگر پاک کردن آن  برایاگر از بواسري، خونی به بدن یا لباس برسد 

:دارد ولو اینکه برای خودش سختی زیاد ندارد، یا اینکه برای خودش سختی زیاد دارد، دو حالت دارد

15

قبال پاک بوده در حالی کهاما اثری از نجاست نیافته، دهد میرا نجاست بدن یا لباسش شک دارد یا احتامل نجاست آهنا یا پرستار در اگر بیامر 
.  نیستاست، لباس یا بدنش حمکوم به پاکی است و می توان با آن حال نامز خواند و یقنی به پاکی الزم 

و دهان خونریزی 

بریون بینی به 

.  کرده استرسایت 



.نامز او باطل است  و باید دوباره بخواند: اهلل نوری آیت

(1).شودو مهراه نامز گزار باشد، نامزش باطل نمیدونجس شچنانچه کوچکلباسهاى 
. آنو مانند عرقچنی ،دستامل کوچک،مانند جوراب( را پوشانیدنیهنا عورتآشود با نمىمنظور از لباس کوچک لباسی است که)

عویض کند و نامز را برای نامز داشته باشد و هنگام نامز لباس را تاگر می تواند لباس جدایی شود میچنانچه بیامر یا مهراه بیامر لباس او مهواره نجس 
.  لباس نجس را بپوشدبعد از نامز می تواند بخواند و 

برای نامز شارا دارد، نجس باشد، وظیفه عورتشو حکم پوشش برای اوستکسی که نامز را خوابیده می خواند، اگر ملحفه ای که روی : پرسش

چیست؟ 

.بور باشدشود نامز خواند؛ مگر اینکه جماستفاده کند و در فرض مذکور، با ملحفه نجس نمییا پارچه ی پاک باید هنگام نامز از ملحفه :پاسخ

آنبرکهباشدوریطمگرباشد،نامزگزارلباسرشایطدارایکشد،میبرخودکهحلافییاملحفهنیستالزمخواند،مینامزخوابیدهکهکسی:سیستانیاهللآیت

(2).باشدپیچیدهخودبرراآنکهاینمثلکند،صدقپوشیدن

بعد ازکسی که 

ش لباسنامز فهمید 

نجس است 

امزچنانچه قبل از ن

( 4). استشک به نجاست لباسش داشته 

(5).استه به پاکی لباس داشتلباس را آب کشیده ویقنی 

.استنامزش صحیح 

.استنامزش صحیح 

ست و اگر جستجوو چیزی نیافته است نامز او صحیح اجستجو کرده اگر :اهلل سیستانی، سید عزالدین و سید حممد حسینی زنجانیآیت

نکرده است نامز را باید دوباره بخواند

.نامز او باطل است و باید دوباره بخواند و اگر بعد از وقت نامز نجاست را دید نامز را قضا کند: ای و شبريیآیات عظام خامنه

ان روی آن نامز می توتر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد یطورمکان نامزگزار اگر نجس است به 

اطل که خشك هم باشد نامز بیصورتاگر نجس باشد در گذارد را بر آن مي یپیشانکه یجایخواند اما 

(3)است
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(7).نداردشکال اسوندی که درون آن ادرار است، ادرار و وضو گرفتن با کیسه 

( 8).دخواناگر پزشک اجازه جدا کردن کیسه ادرار را ندهد یا جدا کردن آن سختی زیادی دارد با مهان حالت می توان نامز 

الت ندهد یا جدا کردن آن سختی زیادی دارد با مهان حو خونابه ها را ه ترشحات یپزشک اجازه جدا کردن ظرف ختلاگر 

(6).می توان نامز خواند



یا به نندکمید را از بدنش جدا سونمثال 

:اندازه نامز می تواند مانع خروج شود

مییااستدومنمونهازسوندشمثالشود،ادرارخروجمانعنامزووضوهنگامتواندمی

خروجمانعوببنددچسبوسیلهبهکردنحمکموکردنتابارالولهمسرياول،نمونهدرتواند

(نشودمشکلدچارتاکندبازراادرارخروجراهنامز،ازپسکهنمودتوجهبایدالبته).ادرارشود

خروجمانعباید

وضووشودادرار

.اندبخونامزوبگريد

تواند هنگامنمی
وضو و نامز مانع  

شود خروج ادرار 

درار به دلیل اینکه ا

از او در پی پی 

شودخارج می

.استوضو و نامزش صحیح .  رداگر علم به خروج ادرار در بنی وضو و نامز ندا

ز می تواند پس از خروج ادرار در هنگام نامز، بدون اینکه ااگر 

.حالت نامز خارج شود، دوباره وضو بگريد

اگر علم به خروج ادرار 

تواند پس از خروج ادرار درنمی اگر .ددر بنی وضو و نامز دار

که در صورتی)نامز وضو بگريد هنگام 

سوند داخل بدنش مهواره ادرار از او  خارج 

(شودمی

.  ندبخوامی تواند چند نامز را با یک وضو 

مثل نامز ظهر و عرص یا مغرب و عشاء

هبجت ،سید ای،صافی، خامنهآیات عظام )
برای بنابر احتیاط:عزالدین و سید حممد زنجانی

(3).(هر نامز وضو بگريد

:بیان شد، برای بیامران زیر نیز صادق است و باید بر اساس آن عمل کنندسونداحکامی که برای 

.انددهشود مهانند افرادی که پروستات آهنا را عمل کرکسانی که به جهت بیامری، بدون اختیار از آهنا ادرار خارج می-1

ه شده، انجام در کیسه ای که روی شکمش تعبیدفعشانو عمل اندرا برداشته مقعدشانکسانی که به علت رسطان روده، -2

.نداردشود و هیچ گونه کنرتلی بر خروج مدفوع می

.تواند مانع خروج باد معده شودنمیکسی که به دلیل بیامری -3

جدا کند و پس ازباید صرب 

طهارت با کردن سوند 

(1).نامزش را بخواند

ت پس از ، الزم نیسدهدبیان شده انجام تواند از بريون آمدن ادرار یا مدفوع و یا باد جلوگريى کند و نامزهاى خود را برابر وظیفه کسى که نمى

(4).هببودی قضای آن را بجا آورد

. دو نمونه داردسوندابتدا باید بدانیم که :پاسخ

است و بیامر و مستقیم به مثانه متصلکنندمیاست که از راه عضو تناسلی داخل بدن سوندی: نمونه اول

.ادرار داردتکرردر این مورد، مهواره 

ای حلظه ای در  این صورت بیامر می تواند برکنندمیکه به عضو تناسلی حمکم استسوندینمونه دوم 

.  جلوی ادرار را بگريد مگر اینکه بیامری دیگری داشته باشد

:به او متصل شده است، چند حالت داردسوندشخصی که 

؟بیامرى که به او سوند وصل شده است براى نامز چه وظیفه اى دارد: پرسش

باید در مهان حال 

(2).وضو بگريد
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حال ایستاده بدن درولو اینکه ز را ایستاده بخواند، باید این کار را بکند نامانسانی که توانایی دارد 

ن تکیه دهد یا بدن جمبور باشد به عصا یا دیوار و مانند آ،بایستدیا برای اینکه بتواند کند حرکت 

(1).شودرا کج کند یا خم 

از گر می تواند مقداریای خواند،کسی که نشسته نامز م

د بایستد، قرائت را ایستاده بخواند باید مقداری را که می توان

ایستد و و کسی که رکوع را می تواند ایستاده بخواند، باید ب

(4).سپس به رکوع برود

بربنابخواند،دهایستاراشنامزتواندمىوقتپایاندرکهدهدمىاحتاملاگربخواند،نامزایستادهتواندنمىکهکسى

شعذروقتانپایتاسپسوخواندنشستهرانامزعذرىخاطربهوقتاولدراگروکندصربهنگامآنتابایداحتیاط

.استصحیحشدهخواندهنامزِ نشد،برطرف

پیشوىلافت،یخواهدادامهوقتپایانتااشناتوانىکهداشتیقنیونبودایستادهنامزبرقادروقتاولدربیامراگر
(3).خواندبدوباره،ایستادهطوربهرانامزبایدبخواند،نامزایستادهتوانستوشدبرطرفعذرشوقتپایاناز

وبخواندستهنشرانامز،دشوشدیدزمحتیابیامرىتشدیدموجبدادنتکیهباحتىایستادنکهصورتىدر

(5).گرددمیحمسوبقیامزنامخواندننشسته

(2).تواند از حالت ایستاده به  رکوع رود باید برای رکوع با رس اشاره کندشخصی که می تواند ایستاده نامز بخواند اما نمی

احکام نماز به صورت نشسته 
نبيامرازاحکامْمنا

هن
ن 
ند
وا
خ
م 
گا

ره 
سو
و 
د 
مح

کو
 ر
به
س 
سپ

ع 

د 
رو

تد
س
بای

.کسانی که توان ایستاده نامز خواندن را ندارند از مجله اینکه وقتی ایستاده نامز می خوانند احساس رسگیجه می کنند-1

.یا شکستگی زانو دارندسائیدگی غرضوف زانو که یکسان-2

.بعضی از کسانی  که دیسک کمر دارند و ایستادن برای آهنا رضر دارد-3

.کسانی جراحی کرده اند و حرکت برای آهنا رضر دارد-4

.بخواند، نامز را نشسته دشدید شوزمحتدر صورتى که ایستادن حتى با تکیه دادن موجب تشدید بیامرى یا -5
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ینمنیزراایناگروکنداشارهرسبانداردامکانشدنخماگرشود،خمامکانحدتااستواجبدهسجیبرا

.کنداشارهچشمکردنبستهوبازبادهدانجامتواند

وگذاشتهلندیبحملرویرامهروشودخمتواندمیکهقدریبهبایدبرساندزمنیبهراپیشانیتواندنمیکهکسی

الزمگذارد،بآنبررامهرکهنباشدبلندیچیزاگرواستکردهسجدهبگویندکهبگذاردآنبرراپیشانیطوری

(5).بگذاردآنبرراپیشانیوکردهبلنددستبارامهرکهاست

ن روی صندلی و درد پا از نشستن بر زمنی ممنوع باشد و نتواند به طور متعارف سجده کند نشستکه به علت یشخص

(4).سجده کردن روی میز مقدم است بر ایستاده نامز خواندن و رکوع و سجده را با اشاره انجام دادن

بگذارند ...کا وو مهر را بر میز یا متتوانند خم شوند افراد ناتوان و بیامری که نشسته بر زمنی نامز می خوانند اگر می 

منی بگذارند،  آهنا را بر زتوانند و اگر نمی بگذارند باید کف دست ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمنی 

(6).الزم نیست

را بر زمنی که روی صندلی نامز می خواند یا جانبازی که روی ویلچر  نامز می خواند اگر می تواند انگشت هابیامری 

.دهدانجام را الزم نیست این کار تواند بگذارد و اگر نمی 

(7).الزم نیست انگشتان پا را بر زمنی بگذارد: آیات عظام سیستانی و مکارم

معمولطوربهاندتونمىاگروبخواندنامزقبلهبهروبایدبخواند،نشستهصورتبهرانامزاستجمبورکهکسى

.باشدقبلههبرواوپاىساقنیستالزموباشدقبلهبهروشکمش،وسینهصورت،نامز،هنگامبایدبنشیند،

.باشدقبلهبهرواوپایساقوشکموسینهوصورتنامزموقعباید:صافیاهللآیت

(1)

(3)

.دهدانجامعادیصورتبهرارکوعتواند،میچنانچه

رسرکوعهنگامبایددهدانجامعادیصورتبهتواندنمیاگراما

مقدارهببایدتواندنمیمقدارایناگرکندخمزانوهاروبرویتارا

.شودخمممکن

(8).بنشیندزانوچهارتواندمیبنشیندزانودونتواندبیامریودردعلتبهاگربیامر
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،چیست؟(کوع بگویدیعنی قسمتی از ذکر را می تواند در حالت ر)تکلیف بیامری که نمی تواند به مقدار رکوع، در حالت رکوع باقی بامند : پرسش

ز آن که از حالت رکوع کسی که می تواند رکوع کند اما به خاطر بیامری یا علت دیگری نمی تواند به اندازه ذکر واجب توقف کند باید پیش ا: پاسخ

.اهللبار سبحان خارج شود ذکر  واجب را بگوید هرچند بدن او آرام نباشد و اگر نتواند، در حال برخاستن ذکر را متام کند حتی به مقدار گفتن یک

(2)



طوری به ،بخواندنتواند رو به قبله یا رو به نقطه نزدیک به قبله نامزوجههر گاه در حالتى باشد که به هیچ 

مهان درله است به وسیله حرکت ختت قابل تغیري به سمت قبو نه خود بیامر می تواند حرکت کند نه که 

.که هست نامز بخواند و قضا نداردیحال

،قبلهازغريدیگر،یهاجهتآیابخواند،نامزقبلهطرفبهتواندنمىاضطرارحالدرکهکسى:پرسش

است؟یکسانبرایش

تغیريواناییتعدمجهتبه)بخواندنامزقبلهجهتبهتواندنمى،داندمىراقبلهجهتکهاینبااگر:پاسخ

روراصورتشتواند،میاگر،(باشدقبلهبهروتواندنمیکهاستطوریبیامرجسمیوضعیتیاختت

.نداردقضاوبخواندرازشنامصورتمهانبهتواند،نمیگراوکندقبلهبه

(4)

بیامرانزاحکامْمنا

احکام نماز به صورت خوابیده

یر استزبه ترتیب فرد، توانایىخواند، با توجه به مىنامز خوابیده صورِت که به کسىبراىجهت قبله 

تواند نمیند و مثال پشت او را عمل کرده ابه دلیل بیامری باید به رو بخوابد شخصی که 
(3).به پهلوی راست یا چپ بخوابد، باید رسش رو به قبله باشد

(2)

،تواندمىاگر-1

راستپهلوىبه

صورتوبخوابد

بهروشبدنو

.باشدقبله

توانایىاگر-2

وىپهلبهخوابیدن

هنداشتراراست

پهلوىبه،باشد

وبخوابدچپ

هبروشبدنجلوى

.باشدقبله

توانایىاگر-3

پهلوىبهخوابیدن

نداشت،همراچپ

وبخوابدپشتبه

بلهقبهروپایشکف

.باشد

(1).نامز بخواندباید خوابیده ، شکلی بنشیندنتوانست  به هیچ مکلف اگر 

(5)

ر نمی ار ممکن خم شود و اگر نمی تواند خم شود با رس اشاره کند و اگبراي رکوع و سجده باید به مقد

.  تواند با چشم اشاره کند

هر را بلند در صورتی که شخص نامزگزار نتواند مهر را برای سجده بلند کند شخص دیگری می تواند م

.کند و او بر آن سجده نامید
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پیشانىطرفدوازکىیبهبایدباشد،گرفتهبرداشت،قابلغريباندپیچییازخمیادملرااوپیشانىمتامکهشخصی

سجدهاستممکنکهصورتازجاییهربهبایدنیستممکنهمچانهبهاگروچانهبهنیستممکناگروکندسجده

سجدهارهاشبانیستممکنآناگروشودخمتواندمىکهاىاندازهبهنیستممکنصورتازجاییهیچبهاگروکند

.نامید

چانهبهراگوچانهبهنبودممکنآناگرونامیدسجدهرسجلوبانیستممکنصورتازجاىهیچبهاگر:ایخامنهوامامعظامآیات
کهاىاندازهبهنیستممکنصورتازجاییهیچبهاگروکندسجدهاستممکنکهصورتازجاییهربهبایدنیستممکنهم

(4)....نامیدسجدهاشارهبانیستممکنآناگروشودخمتواندمى

اقامهاذان و -1

ابتدای نامز االحرامتکرب ةغري از « اهلل اکرب»ذکر -2

«  مَحَِدهُ ملَِن  اهللَُّسِمعَ »ذکر بعد رکوع -3

ِفرُ »ذکر میان دو سجده -4 َتغ  «  اَلی هِ اُتوُب وَ َرِّب اهللَّاس 

لِ »ذکر هنگام برخاستن در نامز -5 تِهِ وَ اهللّبَِحو  ُعدُ وَ َأُقومُ ُقوَّ « َأق 

قنوت در رکعت دوم-6

تشهدهلل در آغاز احلمدذکر -7

و سوم مستحب و بار دوم. کفایت است«ُسبحان َ اهللّ ِ َو احلَمُد هللِّ ِ َو ال إِله َ االَّ اهللّ ُ َو اهللّ ُ اکرَبُ »اربعه تسبیحاتدر رکعت سوم و چهارم یکبار -8

.است

(2).بدون اینکه دو ذکر اول را بگوید می تواند نامز را متام کند«الّسالم علیکم و رمحه اهللّ و برکاته»در سالم نامز با ذکر -9

یاجسمیتوضعیسختیخاطربهکهبیامریاماگرددمیبرخورداربیشرتیاجرازدهد،انجامآنآدابومستحباتمتامبارانامزکسهرگرچه
روایناز.کندتفااکنامزدرواجباتبهبایستیدارد،نگهراخودتواندمیواجباتانجامحددروداردادرارتکرربیامریکهشخصییاوقتتنگی

:شودمیاشارهنامزمستحباتبرخیبه

ر رکعت اول منظور از سوره، سوره ای است که بعد از سوره ی محد د)سورهوقت نامز تنگ باشد، یا طوالنی کردن نامز برای او رضر دارد نباید اگر 

(3). تواند سوره را نخوانداگر در کارى عجله داشته باشد نیز مىو . بخواندرا ( شود و دوم خوانده می

تکبیرة االحرام، قرائت و سجده در نماز
انْبيامْرزاحکامْمنا
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کرد؟فادهاستسجدهبرایکاغذیدستاملیاکاغذازتوانمیآیانباشد،ماندسرتسدرمهرکهصورتیدر:پرسش

.پنبهازیاباشدشدهساختهکاهیاچوبازچهاستجایزکاغذیدستاملوکاغذبرسجده.بله:پاسخ

ازکهیهایکاغذامااستجایزاضطراروقتدرفقطشده،ساختهپنبهازکهچیزیرویسجده:صافیومکارمای،خامنهعظامآیات
(5).استجایزآهنابرسجدهشده،درستکاهیاچوب

یابیامریبخاطرخصیشاگروبگویدرا«اکرباهلل»ذکربایدولیبربد،باالهاگوشمقابلتارادستهااالحرام،تکبري ةگفتنموقعاستمستحب

بگویدرا«اکرباهلل»رذکبایدولیبربد،باالراهادستنیستالزمبربد،باالراهادستتواندنمیدیگردالیلویااندکردهوصلرسماینکهبخاطر

(1).کندرشوعرانامزو



فرو در حال روزهآید؛ وىل گاهى بدون توّجه لثه، در روز چندین بار از آن خون مىدر ناحیه یبیامرى دلیلبه :پرسش

شود؟باطل مىاشرود، آیا روزهمى

(1).اگر بدون توجه و اختیار فرو داده شود، روزه صحیح است: پاسخ

؟شودمىباطل روزه ام اگر آن را فرو بربم، آیا ؛ گرددمىو با آب دهان خملوط آیدمىبريون خون هایملثهاز گاهى:پرسش

.کندنمىشود، فرو بردن آن روزه را باطل حمو خون لثه در آب دهان اگر:پاسخ

(2).جایز نیستفرو بردن آن : نورى و صافی: عظامآیات

یامری اگر بیامر از روی عمد کاری کند که موجب استفراغ شود، روزه اش باطل است اما اگر بی اختیار و به دلیل ب

(3).استفراغ کند، روزه اش اشکال ندارد

-باطل نمیمکروه است که مزه یا بوی دارویی که در چشم می ریزد به حلق برسد ولی چنانچه برسد و فرو بربد روزه او
.شود

(4).اگر قطره از طریق حلق وارد معده نشود اشکالی ندارد: هبجتاهلل آیت

ما اگر از  ا. کند، این دارو روزه را باطل میکنندمیدارویی جهت راحت فرو رفتن اضافه آندوسکوپی،معموال مهراه لوله 
ود دارو استفاده نشود درصورتی که با آب دهان خملوط شود و از فضای دهان خارج، و دوباره داخل دهان گذاشته ش

.  کندورود آن آب دهان به حلق روزه باطل می
.نباشدچه مهراه آن چیزی باشد یا کند میروزه را باطل آندوسکوپی :اهلل هبجتآیت

کردن آب یا فرو)کردن تنقیه شود؛ اما هایى که براى معاجله است، اشکال ندارد و موجب بطالن روزه نمىاستعامل شیاف

وزه را اگر چه از روى ناچارى و براى معاجله باشد ر، (شودمیهر مایع دیگر به داخل روده بزرگ که در فقه اماله  گفته 
(5).کندباطل مى

(6)

احکامْروزهْ

روزه بیماری  و مداوا در حال 

(7)

شامماستغلیظبخارصورتبه

محاممثلکمبخار)کندمی

(کندنمیباطلراروزه

.کندمیباطلراروزهشدهمجعآببردنفروشودمجعآبصورتبهدهانفضاىدربخارها

.کندنمىباطلراروزهغلیظبخاررصفنورىوای،شبريی،خامنهامام،عظامآیات

الدینعزسیستانى،مکارم،سیدعظامآیات

زنجانیسیدحممدو
.حلق نرساندبه بخار غلیظ را بنا براحتیاط 
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(2)

(4)

(1)

(3)

هبجتمکارم و ظام ات عآی

زنجانینی عزالدین و سید حممد حسیسید ،نوری ،صافی،سیستانىظام ات عآی

شبريیای وخامنهآیات عظام

داروی 

ولآمپتزریق

روش تزریق

و هبجت، ایخامنه،امام آیات عظام 
مکارم

افی نورى و ص،سیستانىآیات عظام 

ن و ،سید عزالدیام شبريی ظات عآی

سید حممد حسینی زنجانی

سیستانى و شبريیآیات عظام 

،هبجت ،سید آیات عظام مکارم 

انی  عزالدین و سید حممد حسینی زنج

، مکارم و اى خامنهامام ، آیات عظام 

نورى

.ذایی و تقویتی داردجنبه غ
«Bمثل آمپول در دسته ویتامنی های»

داردیى و بی حسی داروجنبه 
«یک داردآمپوهلایی که جنبه آنتی بیوتمثل »

اگر وریدی است و در

.کنندرگ تزریق می

.بنا بر احتیاط، باید از تزریق آن خوددارى کرد
ینی ید حممد حسس، سید عزالدین و نورى ،،صافیسیستانىآیات عظام 

.کندنمىرا باطلوزه آمپول ولو اینکه جنبه غذایی و تقویتی دارد ر:زنجانی

.کندروزه را باطل نمى

.کندتزریق در رگ  روزه را باطل می: ای و مکارم خامنهآیات عظام 

.در طریقه تزریق قائل نیستندمراجع تفاوتی بیشرت 

.کندروزه را باطل می( در رگ)هاى وریدىتزریق آمپول:و مکارم( بنابر احتیاط)ایخامنهآیات عظام 

از غري وریدی صالحدید پزشکبا و مکارم ای خامنهمقلدین آیات عظام صورتی که آمپول را می توان و ریدی و غريوریدی تزریق کرد، در :نکته 
.  استفاده نامیند

.جوع کنندمقلدینشان می توانند در تزریق آمپول وریدی به مرجع تقلید دیگری رچون احتیاط واجب داده اند ای اهلل خامنهآیتاینکه  ضمن 

نآغري ا ویى و یاردچه، باشدتقویتىچه .باید از تزریق رسم خوددارى کند، ي

.کند چون وریدی استمیرسم روزه را باطل : عظام هبجت و مکارمآیات 

.نآا غري ویى و یاردچه، باشدتقویتىچه کند؛ تزریق  رسم، روزه را باطل نمى

.اما اگر دارویی باشد، اشکال ندارد. احتیاط از استعامل رسم به جای غذا خود داری کندبنابر 

.دار از تزریق خون خودداری کندبنا بر احتیاط روزه 

.کندنمیباطل روزه را 

د ولی و اگر ناچار شدند تزریق کننکند میتزریق خون روزه را باطل 
.روزه را بگريند و بعدا قضای آن را هم بگريند

.تاگر به صورت مایع به حلق نرسد، اشکال ندارد و روزه صحیح اس

.کندنمیاست روزه را باطل صورت گاز رقیق چون به 

.کندمىکند، روزه را باطل ناز داروى یاد شده، خوردن و آشامیدن صدق نمىاستفاده با توجه به اینکه 

احکام روزه 

داروهای تنفسیو تزریقات 

دا قضای نیست و بعبیامر مادامی که باید در روز از رسم استفاده کند روزه بر او واجب 

.آن را بجا آورد
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احکام روزه 

ضرر در هنگام روزه داری و چگونگی جبران آن 

ر او روزه برای بخودش یا جننی رضر داشته باشد برای زنی که وضع محل او نزدیک است و روزه 

یز بجا و بعدا باید بجای هرروز یک مد طعام بدهد و قضای آن را نبگريد  واجب نیست و نباید روزه 

.آورد

(6)

.مادر باشد، پرداخت یک مد طعام واجب نیست و قضای آن را بجا آوردروزه بخاطر رضر به اگر عدم 

.  باشد، یک مد طعام واجب است وقضای آن را باید بجا آوردروزه بخاطر رضر به جننی اگر عدم 

ای، خامنهآیات عظام 
شبريیمکارم و 

چیست؟شاگر بیامر با اعتقاد به اینکه روزه برایش رضر دارد، روزه بگريد؛ حکم:پرسش

(2).اگر روزه بگريد، صحیح نیست و باید پس از ماه رمضان آن را قضا کند:پاسخ

یست؟         شود یا این که باید نسبت به رضر، اطمینان پیدا کرد؟مالک ومعیار، در میزان رضر چآیا احتامل رضر، جموز ترک روزه می:پرسش 

(3).شود ترس رضر است که منشاء عقالیی داشته باشد و رضر قابل توجه باشدآنچه باعث افطار روزه می: پاسخ

:حالت می تواند روزه نگريدبیامر در سه 

.دهدزنی که به بچه شري میروزه گرفتن موجب مریضی و رضر شود  یا برای خودش یا برای دیگری مثل زن باردار و 
.شودروزه گرفتن موجب شدت یافتن مریضی او 

(1). هببود یابداو دیرتر روزه گرفتن موجب شود  بیامری 

روزه،قضاىربعالوهبایدنگرفتروزهبعدسالرمضانماهتااگرحالاینباوکندقضارایشهاروزهبایدشد،خوبسالمیاندراوبیامرىاگر

-آوردجابراآنیقضاتوانستنمىکهطورىبه-یافتادامهآیندهسالرمضانماهتااوبیامرىاگرامابدهدفقريبهطعاممدیکروزهربراى

(4).بدهدفقريبهطعاممدیکروز،هربراىبایدفقط

(5).استگرم900تقریباطعاممدیک:شبريیاهللآیت.اینهاستمانندونانیاجویاگندمگرم750برابرتقریباطعامُمدیک

:د روزه بگریندنبایکه یانز بیامربرخي ا

.و در طول روز باید آب بخوردد اردیکه مشکل کلیویبیامر

.شودمیگرفتن موجب ضعیف شدن  چشمش روزه 
.شوددهد که اگر روزه بگريد، به زخم معده یا سنگ مثانه دچار احتامل عقالیی مى

.کند و امکان تغیري ساعات آن نیستقرص یا رشبت مرصف الزم است  بیامرى که در طول روز 

.بیامران دیابتی که قند آهنا باالست و  روزه گرفتن برای آهنا سختی زیاد دارد
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اکثر مراجع

شريخوار ا طفل روزه گرفتن او باعث کم شدن شري او یا رضر به او یدهد و شري دادن بچه منحرص در شري مادرش باشد اگر میشري به بچه زنی که 
.داشته باشد روزه گرفتن بر او واجب نیست بعدا باید بجای هرروز یک مد طعام بدهد و قضای آن را نیز بجا آورد

خشک برای بچه رضر دادن شريکه بچه را با مزد یا بدون مزد شري دهد یا نباشد دیگری دهد در صورتی نباید بگريد که زن زنی که شري به بچه شري می
.  داشته باشد

.ب نیستحتی در صورتی که مادر می تواند شري خشک دهد یا به شخص دیگری برای شري دهد، برای مادر روزه گرفتن واج: اهلل شبريیآیت



رض تلقنی  حمتاستحباب

ویند و بگبه او تلقنی یعنی )

(او هم تکرار کند

نبه قبله نمودرو 

حمترض

غفاراستاستحباب تلقین دعای 

ربر بالین محتضقرآن خواندن 

رگمبعد از نگه داشتن روبه قبله 

ِحیمِ بِْسِم  مْحَِن الره اهللهِ الره

ْساَلمِ وَ َرّبا  بِاهللهَِرِضیت   د  وَ ِدینا  بِاْْلِ َحمه ْرآنِ وَ َنبِّیا  آلِهِ وَ َعَلْیهِ اهلله َصّله بِم  د  َعَّل أ ْنِزَل الهِذیبِاْلق  َمه اَلةِ وَ ِقْبَلة  بِاْلَکْعَبةِ وَ ا  کَِتابآلِهِ وَ َعَلْیهِ اهلله  َصّله حم  بِالصه

اَلم  َعَلْیهِ بَِعلِی  وَ َفِریَضة   َسنِ وَ إَِماما  السه َسنْیِ وَ بِاْْلَ َسنْیِ ْبنِ َعلِی  وَ اْْل  دِ وَ اْْل  َمه د  ْبنِ َجْعَفرِ وَ َعلِی  ْبنِ حم  َمه وَسىوَ حم  وَسىْبنِ ی  َعلِ وَ َجْعَفر  ْبنِ م  دِ وَ م  َمه حم 

د  ْبنِ َعلِی  وَ َعلِی  ْبنِ  َمه َسنِ وَ حم  دِ وَ َعلِی  ْبنِ اْْلَ َمه َسنِ ْبنِ حم  َمانِ وَ اْلَعْصِ َصاِحِب اْْلَ مْحَنِ َخلِیَفةِ وَ الزه یاَمنِ َمْظَهرِ وَ الره ْنسِ َسی دِ اْْلِ اوَ اْْلِ اهللهِ َصَلَوات  ن  اْْلَ

ه  وَ  ِعنَی،َعَلْیِهمْ وَ َعَلْیهِ َساَلم  ة  َأْْجَ امِحنِیَ َأْرَحمَ َیااهلله َیا.َساَدة  وَ َأئِمه ْقَرارَ َهَذاَیِقینِیَأْوَدْعت َک إِن یالره ةِ وَ بِالنهبِی  وَ بَِک اْْلِ َخرْی  َأْنَت وَ اَلم  السه َعَلْیِهم  اْْلَئِمه

ْسَتْوَدع   ه  م  ده َؤالِ َوْقَت َعَلیه َفر  نَْکر  س  امِحنِیَ َأْرَحمَ َیابَِرمْحَتَِک َنکرِی  وَ م  د  َنبِی نَاوَ َسی ِدَناَعَّل اهلله َصّله وَ الره َمه (4).ِهِرینَ الطهاالطهی بنِیَ آلِهِ وَ حم 

وامامهدوازداسامیبهاقرارو(اهللرسولحممدااناشهدواهللاالالالهاناشهد)شهادتنیتلقنیاستمستحب

نیزوبفهمدکهطورىبهشودتلقنیاست،دادنجانحالدرکهکسىبه(...وقیامتقرب،قرآن،)عقایدحّقهسایر

(3).کنندتکرارمرگوقتتاشد،گفتهکهراچیزهایىاستمستحب

:ستاگونهایندعااینمتن.استعدیلهدعایشود،خواندهتلقنیهنگاماستمناسبکهدعاهااینازیکی

رو به قبله نمودن حمترض وظیفه ی کیست؟: پرسش

.بر هر مسلامن واجب است حمترض را رو به قبله نامیند: پاسخ

اگرونشانندبقبلهبهرورااونباشدممکنطوریهیچبهحمترضخواباندنچنانچه

(1).ندبخوابانقبلهبهروچپپهلوىبهیاراستپهلوىبهرااونشود،همآن

بخوابانندشتپبهبایدکوچک،یاباشدبزرگزن،یاباشدمرداست،دادنجانحالدریعنىاستحمترضکهرامسلامنى

اینبهبایدانامکحدتانیستممکنشکلاینبهکامالا اوخواباندناگروباشدقبلهطرفبهپاهایشکفکهطورىبه

.کنندعملدستور

:مستحب است این دعا را طورى به حمترض تلقنی کنند که بفهمد

لَِی الّلُهمَّ  ِفر  َکثريَ اغ  َبل  وَ َمعاِصیَک ِمن  ال  َیِسريَ ِمنِ اق  َبُل َمن  یاطاَعتَِک ِمن  یال  ُفووَ ال َیسريَ َیق  َکثرِياَعنِ َیع  َبل  ال  ق 

ُفَعنِیویال َیسريَ  ِِمن َکثريَ اع  َعُفو   َان تانَّکال  َغُفورالّلُهمَّ ال  مَح نىال  (5)َرحیم  َفانََّک ار 

(7). بعد از مرگ، تا وقتی میت  را  از حمل جان دادنش حرکت نداده اند، رو به قبله باشد

رسی و آیه و مهچننی آیة الک« یس، صافات و احزاب»مستحب است براى آرامش حمترض، بر بالنی او سوره» 

چه از قرآن بلکه هر... هللَِّ ما ىِف الساموات: و سه آیه پایانی سوره بقره ... إِنَّ ربکم اهللَّ الَّذى: سوره اعراف54

(6).ممکن است، بخوانند

احکام و آداب اسالمی 

(مرگدر حال انسان )درباره شخص محتضر 
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(2).انندهبرت است شخص مسلامن را در حال احتضار رو به قبله بخواب: ایاهلل خامنهآیت



سقط شدهبچه ی میت و احکام ، مس احکام مس اجزای جداشده

(10).کاىف استیک غسل : مس نامیدچند بار میت را یا یک میت را مس کند اگر چند 

براى ، وىلمانعى نداردواجب دارد، سوره هایى که سجده ی است، توقف در مسجد و مجاع و خواندن نکرده غسل مّیت بعد از مّس کسى که براى 

(11).بگريدو وضو کند غسل آن مثل ملس خطوط قرآن باید نامز و مانند 

(1).براى مس انسان مرده یا قسمت جدا شده از بدن انسان که متام بدنش رسد نشده، غسل مس میت  واجب نیست

(2).شودبرای مس انسان مرده یا قسمت جدا شده بدن انسان، از روی لباس یا با وجود دست کش در دست، غسل مس میت واجب نمی

(3).شودنمیبرای مس انسان مرده یا قسمت جدا شده بدنش، پس از انجام سه غسل او، غسل مس میت  واجب 

احکام مس عضو جدا شده از انسان در صورتی که سرد شده و غسل هم داده نشده است

مس عضو جدا 

(4)زندهشده از بدن 

داراى گوشت و استخوان : الف

.انگشتاست مثل 
.باید غسل مس میت کند

.ندزم نیست غسل مس میت کال: ،سیستانى(5)ایخامنهآیات عظام 

فقط استخوان یا دندان است:ب

.استخوان استبی : ج

(6). کندنیست غسل مس میت الزم 

.نیست غسل مس میت کندالزم 

مس عضو جدا 

(7)مردهشده از بدن 

داراى گوشت و استخوان : الف

.انگشتاست مثل 

.استفقط استخوان یا دندان :ب

.استخوان استبی : ج

.باید غسل مس میت کند

.زم نیست غسل مس میت کندال: اهلل سیستانىآیت

.باید غسل مس میت کند
.زم نیست غسل مس میت کندال: مکارم، سیستانىآیات عظام 

. غسل مس میت مثل غسل جنابت است و برای نامز هم الزم نیست وضو بگريد

(8).( عالوه بر غسل مس میت برای نامز باید وضو بگريد:ای وصافیخامنهآیات عظام امام ، )

ت، بهاگر موى خود را به بدن مرده برساند یا بدن خود را، مثالا  دستش را به  موى مرده یا موى خود را به موى مرده برساند، غسل واجب نیس

.رشطی که موى مرده یا موى مس کننده، خیلی کوتاه و ریز نباشد

(9)( بنابر احتیاط غسل کندآیات عظام مکارم و صافی و نوری )
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ه اى پارچخواهد و در بچه کمرت از چهار ماه که مرده به دنیا بیاید، غسل مس میت نمی 

.کنندپیچیده و بدون غسل،کفن و نامزمیت  دفن 

.کننددفن پس سبچه چهار ماه یا بیشرت که مرده به دنیا بیاید باید غسل داده، کفن کنند 
میت چنانچه کسی قبل از غسل و بعد از رسد شدن بدن او را مس کند باید غسل مس

.کند و مادر بچه نیز غسل کند

(13).بخوانندشش سال او متام شده باشد نامز میت هم بر آن بچه چنانچه 
.یت خوانده شوداست نامز مبر بّچه ای که شش سال قمری او متام نشده ولی نامز را می فهمیده، الزم :و سیستانی ( بنابر احتیاط)آیات عظام هبجت 

.باید غسل مس میت کند
.دزم نیست غسل مس میت کنال: مکارم، سیستانىآیات عظام 

 کند، غسل را مّس بیشرت آن قطعات بدن یا مهه اگر :سیستانیاهلل آیت
مس میت واجب است

بچه ای که احکام 

(12)سقط شده 



آداب اسالمی در عیادت بیمار

مْ كَانَْإَِذا:فرمودند(×)صادقامام نَادْ نَاَدىال ِقیَاَمةِْیَو  ول ْوَْیَِسیرا ِْحسابا ْفَی َحاِسب هْ َجَلْوََْعزَْللاَِْإَِلْال َعب دَْم  ؤ ِمنْ یَایَق  وَدنِیأَنْ َمنََعَكَْمام  ت ِْحینَْتَع  ول َْمرِض  ؤ ِمنْ ال ْفَیَق  َرب یأَن َتْم 

َكْأَنَاوَْ ول ْنََصب َّْلْوَْأَلَمْ ی ِصیب َكَّْلْالَِذیال َقی ومْ ال َحیْ أَن تََْعب د  ول ْث مََْعاَدنِیَفَقدْ ِفیْ ُمؤ ِمنا َْعادََْمنْ َجَلْوََْعزَْفَیَق  ْأَْلَهْ یَق  رِف  ول ْف ََلنْ ب نَْف ََلنَْتَع  ول ْرَب ْایَْنََعمْ فَیَق  أَنْ َمنََعَكَْمالَهْ فَیَق 
وَدهْ  تَهُْلَوْ إِن كَْأََماَمرَِضِْحینَْتَع  تَِنیُعد  تَِنیثُمْ لَُعد  الَقََْحاَجةْ َسأَل َتِنیلَوْ ثُمْ ِعن َدهُْوَِْبهِْلََوَجد  ََ ْ ُت اأَُرد كَْلَمْ وَْلَكَََْض ََ َعن 
معیادتامبیامریدرچرامؤمناى:گویداوبهخداوکشدآسانحسابىاوازخداوندپسآورند،میخداوندنزدرااووراایبندهدهدمینداایدهندهنداقیامتدر

مراکندتعیادرامؤمنکههر:گویدعّزوجلخداىنرسد،توبهبیامرىورنجکههستىپایدارزندهتوتوامبندهمنومنىپروردگارتویاخدا:گویدمؤمننکردى؟

مراردىکمیعیادتشاگر!؟نکردىعیادتشبیامرىدرچرا:گویدخداوندمنپروردگارآرى:گویدمی؟شناسىمیراکسفالنآیا:گویداوبهبعدکرده،عیادت

(1).کردمنمیردراتووآوردممىبرتوبراىخواستىمیمنازحاجتىاگرو،یافتىمىاونزددرمراو،بودىکردهعیادت
رایامرىبکهکسىپاداشوثواب!پروردگارا:کهبوداینداشتوجودپروردگاربا(×)موسىحرضتمناجاتدرکهفرازهایىمجلهاز:فرمود(×)حمّمدباقرامام

(2).کندعیادتاوازحمرشروزتاکهگامرممى(کنندهعیادت)اوبرقربدررااىفرشته:فرمودجلوعزّ خداى؟چیستکند،عیادت

.شودمین سبب تقویت روح بیمار آكه انجام یامور مستحب: دوم

.استكننده مستحب عیادت كه جهت تعالى روح امورى : اول

متعال او دای کند، خشکر نشده، مبتال بیامری که به آن این ، خدا را بر دیدن بیامرانهر کس هنگام : فرمودند(‘)رسول گرامی خدا

اندوهش مبادا سبب ا بیامر نرسد تباشد که به گوش باید طوری دعا این : فرمودندالبته .  بیامری حفظ می فرمایدآن برای مهیشه، از را 

(4).نشود

(5).داندازآخرت مىیاد که شام را به شوید جنازه، مهراه تشییع و براى عیادت کنید را بیامران : می فرماید(‘)خدا پیامرب 

.ان استدعاى فرشتگمهچون، شدعایدعا کند؛ چرا که برایت وارد شدى، از او بخواه بیامرى بر چون :می فرماید( ‘)پیامرب خدا
(6)

(3).بروددیدن بیامران به اهلی خالص و انگیزه ی به ابوذر دستور دادند که با (‘)گرامی خدارسول 

ر را بخویش از شام، دسِت یك ، به آن است که هر عیادت بیامرشدن کامل »:فرمود(‘)خدا پیامرب 

(8)«.بپرسدروى دست وى بگذارد و از حال او بر »:فرمودیا « پیشانى بیامر بگذارد
اى: فرمود،برخیزنداو بالنی از خواستند سلامن رفت و چون عیادت نقل شده که به ( |)اکرمنبىاز 

وظ را تا آخر عمر حمفدینتو بدن و ببخشاید را گناهت، و نامیدسلامن خداوند رنج تو را بر طرف 

(9).نگهدارد

؛ کندىنمرا دفع ( اواَجل)چیزى[ دعا]؛ زیرا آن کنیدعمر دراز آرزوى، برایشچون بر بیامر وارد شدید، : فرمود(|)پیامرب خدا

(10.)شودمىوىخرسندىاّما مایه 

طواليننهاينشستبابیامر،آرامشاینزدنهمبرعواملازیکیواستسکوتوآرامشدارد،نیازآنبهبیامرکهچیزيترینمهم

دهتايعیاازمقدسشارع،علتمهنیبه.بودنخواهدترکمنباشد،رنجودردحتملازترسختکاراگراینکهآیدميوجودبه

ؤ ِمِنینَْأَِمیرَْإنَّ :استآمدهچننیاینروایاتدر.استفرمودههنيشدتبهطوالين َوادِْع ظَمِْأَِْمنْ إِنَْ:قَاَلْ(×)ال م  را ْال ع  َعزَْللاَِِْعن دَْأَج 
ل وَسَْخَفَفْأََخاهْ َعادَْإَِذالََمنْ َجَلْوَْ ْیَك ونَْأَنْ إَِّلْال ج  ْال َمِریض  کسیبیامر،کنندگانعیادتاجرترینپرازخداونددنز:ترمجه.َذلِكی ِحب 

(11).کنددرخواستوبدارددوستراآنبیامراینکهمگرباشد؛کوتاهبیامرنزداوماندنکهاست

همراه بردن هدیه  -1
برای بیمار

از عاطفی دلجویی-2
بیمار

برای نمودن دعا -3
بیمار

دادن  دلدارىو امید -4
بیمار

کم کردن زمان -5
عیادت

امامبهراهدرکهرفتیممىاومالقاتبهدوستانازمجعىشد،بیامرآشنایانازیکى:گویدمى(×)صادقامامخادمانازیکى

نیزما.بایستید:فرمودند.رویممىفالنىعیادتبراى:گفتیم؟رویدمىکجا:فرمودندحرضت.برخوردیم(×)صادق

چیزى:کردیمعرض؟بریدمىخودباعودازاىقطعهیاعطر،گالبىبه،،سیبقبیلازاىهدیهبیامربراىآیا:پرسیدند.ایستادیم

(7)؟ندکمىپیداخاطرآرامششود،مىبردهبرایشکهچیزىبابیامردانیدنمىمگر:فرمودندحرضت.نداریممهراهاینهااز

اخالص در عیادت-1

جهت شکر خدا به -2
اری بیمعدم ابتال به آن 

یاد آخرت افتادن-3

بیمارطلب دعا از -4

فضیلت عیادت بیمار

:شودبیامر شده است که به دو دسته تقسیم میهایی در باب آداب عیادت در روایات توصیه 

یماربآنازهابهرههمهعیادتدرکهاستاینتوجهقابلنکتهواستبیمارانعیادتمستحبکارهایازیکی
حدیثدوبهکهاستشدهنقلزیادیروایاتزمینهایندروشودمینصیبشمعنویبهرهکنندهعیادتبلکهنیست؛
:شودمیاشاره
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ْلََکْ م  َُ ُدَْعىلاَلل  ْاَتَََص ُفْال َحم  ْاََزل  َْسالَمِةْبََدىنفِْهْماْلَم  ُدَْعىللََکَْوِْمن  ِْعل ٍةْىفْال َحم  َدث َتْىبِْمن  َسدىْجَْماْاَح 

. ورده ایآپدید که اکنون در بدنم این بیماری و سپاس تو را بر . می گشتمآن فضای در پیوسته که تندرستی سپاس تو را بر آن نعمت خدایا 

ْیاْاَد رى،َْفامْ ْ ِنْاِلَى،ْاَىُّ ْال حالَ ک ِرْلَکَْاََحقُّ ِْبالشُّ ْ ِنْ؟،َْوْاَىُّ ىلال َوق َت ِدْبِْاَو  لََک؟ال َحم 

!استاولی تو ستایش به زمان، دو این از یک است، و کدام سزاوارترشکر تو برای دو حال این از یک معبود من که کدام ای نمی دانم

ِةْال تىَْهن ا تَنىَْوق ُتْاَْ ح  ِّْباِتِْرز ِقکَْفَْاْالصِّ ط َتنىِْبَاِِْلب ْطَ لَِک،َْمر َضاتِکِتغآِءْ،َْونَش  ی َتنىَْوَفَض  َتنىْلَُهْمَمَعَاَْعىلَوَقو  اَْوف ق 
طاَعِتَک،ِمنْ 

آن، بر یله وسو به بخشیده بودی و فضل خود نشاط خشنودی طلب برای و مرا بودی، را بر من گوارا ساخته پاکیزه اتروزی هایکه آیا زمان تندرستی 
، نیرو بخشیده بودی؟ می داشتیموفّقمانجامشکه به طاعتی

ْ َتنىِْبَا،َْوق ُتْاَم  َتنىِْبَا،َْوالنَِّعِمْال تىْاَت َحف  ص  فال ِعل ِةْال تىَْمح  ْلاِمْثَُقَلِْبِهْْفاْ تَخ  ِرىِْمَنَْعلَی   َ ْراْوَْال َخِطَْئاِت،ظَ َِ لاَِمْتَط 
ُتْ َِّْئاِتِْمَنِْفِْهْان َغَمس  بَةِْتَن ِبَْاْ،َْوْالس  ِکْراَْوْ،لَِتَناُوِلْالت و  بَِةْلِْتَذ  ِوْال َحو  َمِة؟ِبَقِدیِمَْمح  النِّع 

و مرا از ی، تخفیف بخششده امگران باررا که از آن گناهانیتا فرستاده ایکه به من تحفه دردهایی و نعمت ، آزموده ایکه مرا به آن بیماری ایدر زمان یا 
.  نماییمحو گناه بزرگم راپیشین، نعمت سالمت وسیله یاد آوری و به . آگاهم کنیو به فرا گرفتن توبه سازی، پاک رفته امکه در آن فرو بدی هایی

َع اَملَِْزِکیِِّْمنْ ال کَاتَِبانِْلِیَْکََتَبَْماَذلِکَِْخاَللِِْفیوَْ ْ،ْکَل َفت هُْتََْجاِرَحةْ َِلْوَْ،ِْبهِْنَطََقْلَِسانْ َِلْوَْ،ِْفْهِْک رَْفََْقل ب َِْلَْما،ْاْل  بَل 
َسانا ْوَْ،َْعلَیْ ِمن کَْإِف ََضاِل ْ .ْإِلَیْ َصِنِْعکَِْمنْ إِح 

َُمّْ ر نِیوَْ،ِْبیلَل َتْأَحْ َمالِییَّسْ وَْ،ْلِیَرِضَْتَْماإِلَیَّْحّبب ْوَْ،ْآلِهِْوَُْمَحّمدٍَْعىَلَْفَصّلْاللّ َّ ُتَْماَدنَِسِْمنْ طَ لَف  حُْوَْ،ْأَس  َعّنیام 
ُتَْماَشّْ نِیوَْ،َْقّدم  ِجد  َْةَِْحاَلَوةَْأَو  عَْوَْ،ْالّساَلَمةِْبَر دَْأَِذق ِنیوَْ،ْال َعاِف ْاج  َرِجیل  وِکَْإىَِلِْعلِّتیَعنْ َمخ  ََص َعِتیَعنْ ُمَتَحّولِیوَْ،َْعف 
ِبیِمنْ َخاَلِصیوَْ،ْتََجاُوزِکَْإىَِلْ ِحکَْإىَِلْکَر  َفَرِجکَْإىَِلْالّشّدةَِْهِذهِِْمنْ َساَلَمِتیوَْ،َْرو 

َسانِْال ُمَتَفَّضُلْإِنّکَْ ِح  ِتَنانِْال ُمَتطَّوُلْ،ِْباْل  ِک َرامِْوَْال َجاَللِْوذُْ،ْال کَِریمُْال َوّهاُبْ،ِْباِِلم  .اْل 

ریمتکو صاحب عظمت و . کریمبخشایش گرتویی و . می بخشیعظیم و بدون سابقه، نعمت . می کنیاستحقاق، احسان بدون که زیرا تویی 

فرمای آسانساخته ایو تحمل آنچه را که بر من وارد . در نظرم محبوب سازپسندیده ایبرایم رحمت فرست و هر چه را که آلشپس بر محمّد و خدایا 
گوارایی ، و کنکامیابمعافیت و از لذّت . ، پاک کنشده اماین مرتکب از که پیش ناستوده ایپاک ساز و از شر افعال پیشینماعمال آلودگی و مرا از 

اندوه را این از شدنمبیرون در افتادن را به سر منزل گذشت، و این از انتقالمعفو و سوی را به این بیماری از شدنمبیرون ، و بچشانسالمت را به من 
.دهخودت قرار سوی گشایش را به شدّتاین از یافتنمرحمت، و نجات سوی به 

ذشته، و  نگخاطریکه فکر آن به اعمالی : نوشته اندنویسنده ی اعمال، برایم وجود دارد که دو فرشته پاکیزه ایاعمال این احوال، و حال آنکه در خالل 
.ستدرباره من نوشته شده ااحسانتتفضل تو بر من و روی بلکه از است؛ رنج نبرده انجامشکدام از اعضاء در هیچ نشده، و گویا به آن زبانی 

(1)بالو سختی و بیامرى هنگام به ()امام سجاددعاى

ِمْ»:بگوید( دعا را بخواند این ) شد بیمار هر گاه انسان : فرمود ()باقرامام  ْوْمُِْبس  ْوِْباَّلل  َْرُسوُلَّْللا  د  َحم 
َْعىَلَْماْ(ْ‘)َّللا ْ َرِةَّْللا  ْوْأَُعوُذِْبُقد  َْماْأَِجدُْمِْیََشاُءْأَُعوُذِْبِعز ِةَّْللا  َْشِّ (2)«ن 

:  بگو ! فرزند دلبند مناى: بیمار شد، حضرت به او فرمود ()از فرزندان حضرت صادقیکى: حسین بن نعیم گوید 
َُمَْ»ْ ِفِنیالل  َْعاِفِنیْ،َْوِْبَدَوائِکََْداِونِی،َْوِْبِشَفائِکَْاش  (3)«َعب ِدک،َْواب ُنَْفإِنِّیَْعب ُدکَْ؛ْئِکَْبَالَِْمن 

َْوْبِْ»ْ: دستت را بر جاى درد بگذار و بگو : فرمود ()حضرت صادق: عبد اهلل بن سنان گوید  ِ ِمَّْللا  ْاَّلل ِِْبس  د  ،َْوُْمَحم 
ْعلْهْصىلَّْللاَّْللا َِْرُسوُلْ ِ ِْباَّلل  َةْإِِل  ْمِْال عَْوْآله،ْوََِْلَْحو َلَْوَِلُْقو  ِِ ْال َع ْلِیِّ َسح  ْام  َُم  (4).ِجدَماْأََْعنِّیْ؛ْالل 
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گو             هر گاه باالى سر شخص بیمارى رفتى، هفت بار ب: کند که فرمود روایت می)(’)زراره از امام باقر یا امام صادق

ْمِِْباَّلل ِْأُِعُْذکَْ» ِِ ِْعر َْرِبْال َع ْکُلِّ َْشِّ ِْمِْمن  ِِ ِشْال َع ْالن ارال َعر  َْحرِّ َْشِّ اٍرَْوِْمن  (5)«ٍقْنَف 

بیمارىدعا هنگام 



های احکام پاورقی 

(جبیرهوضویاحکام)4صفحههایپاوقی
-توضیحو187صجانبازانمصور،رساله335ممراجعالمسائلتوضیح
،331ممراجعالمسائلتوضیح(2).355معزالدیناهللآیتالمسائل

354معزالدیناهللآیتالمسائلو،توضیح187صجانبازانمصوررساله
-وتوضیح187صجانبازانمصوررساله330ممراجعالمسائلتوضیح(3)

ممراجعالمسائلتوضیح(5)همان(4)354معزالدیناهللآیتالمسائل
-وآیتمکارم،اهللآیتدفترازسوال،117صجانبازانمصوررسالهو334
-مصوررسالهو342ممراجعالمسائلتوضیح(6)استفتاءعزالدیناهلل

استفتاءعزالدیناهللوآیت205صجانبازان

(استباززخمروی)5صفحههایپاوقی

مسئلهمراجعالمسائل،توضیح197و196صجانبازانمصوررساله(1)
(2)352تا348معزالدینسیداهللآیتالمسائل،توضیح329تا325

(3)753ساالستفاءاتاجوبة،1744و1743ممراجعالمسائلتوضیح
671معزالدیناهللآیتالمسائلوتوضیح714ممراجعالمسائلتوضیح

279ممراجعالمسائلتوضیح(4)

(استبستهزخمروی)6صفحههایپاوقی

تا325ممراجعالمسائل،توضیح197و196صجانبازانمصوررساله(1)
-توضیح(2)352تا348معزالدینسیداهللآیتالمسائلتوضیح،329

دفاترازسوالو143صاحکاممصورآموزشو379مجامعالمسائل
332ممراجعالمسائلتوضیحو207صجانبازانمصوررساله(3)مراجع

مکارماهللآیتدفترازسوال343ممراجعالمسائلتوضیح(4)

(دستدرآنژیوکتوجودباتیممووضو)7صفحههایپاوقی

671معزالدیناهللآیتالمسائلتوضیحو،714ممراجعالمسائلتوضیح
و187صجانبازانمصور،رساله335ممراجعالمسائلتوضیح(2)

صجانبازانمصوررساله(3)355معزالدیناهللآیتالمسائلتوضیح
استفتاء(4).مراجعدفاترازاستفتاءو124

((نیابتی)دیگرانکمکباوضواحکام)8صفحههایپاوقی
صجانبازانمصوررساله286مازاستفادهبامراجعالمسائلتوضیح(1)

معزالدیناهللآیتالمسائلتوضیح286ممراجعالمسائلتوضیح(2).226
228صجانبازانمصوررسالهمکارموایخامنهعظامآیات(3)316

-رسالهو686ممراجعالمسائلتوضیح(5)مراجعدفاترازاستفتاء(4)
.227صجانبازانمصور

( احکام و آداب اسالمی  در باره شخص محتضر)25صفحهپاوقی های 

ین  اهلل سید عزالدالمسائل آیتتوضیح. ،553مراجع م المسائلتوضیح( 1)
،536مراجع م المسائلتوضیح( 3)79ص1جرساله آموزشی ( 2. )484م 

487اهلل سید عزالدین م المسائل آیتتوضیحو78ص1رساله آموزشی ج
مراجع م المسائلتوضیح( 5. )425و 425و424مفتاح الجنان، ص ( 4)

،  539همان م ( 6)488اهلل سید عزالدین م المسائل آیت، توضیح537
53همان م ( 7)490اهلل سید عزالدین م المسائل آیتتوضیح

احکامومیتمسجداشده،اجزایمساحکام)26صفحههایپاوقی
(شدهسقطبچه

-توضیح78ص1جآموزشیرساله،521ممراجعالمسائلتوضیح(1)
(3)مراجعدفترازاستفتاء.(2)473معزالدینسیداهللآیتالمسائل
المسائلتوضیح78ص1جآموزشیرساله،526ممراجعالمسائلتوضیح

-توضیح،528ممراجعالمسائلتوضیح(4)477معزالدینسیداهللآیت
(6)251ساالستفتاءاتاجوبه(5)479معزالدینسیداهللآیتالمسائل
معزالدینسیداهللآیتالمسائلتوضیح،529ممراجعالمسائلتوضیح

سیداهللآیتالمسائلتوضیح،528ممراجعالمسائلتوضیح(7)480
آموزشیرساله،530ممراجعالمسائلتوضیح(8)480و479معزالدین

-توضیح(9)481معزالدینسیداهللآیتالمسائلتوضیحو78ص1ج
(10)474معزالدینسیداهللآیتالمسائلتوضیح،523ممراجعالمسائل
معزالدینسیداهللآیتالمسائلتوضیح،389ممراجعالمسائلتوضیح

سیداهللآیتالمسائلتوضیحو532ممراجعالمسائلتوضیح(11)482
1جآموزشیرسالهو،524ممراجعالمسائلتوضیح(12)483معزالدین

-المسائلتوضیح(13)508معزالدیناهللآیتالمسائلتوضیحو82ص
594ممراجع

(اسالمدربیمارانعیادتآداب)27صفحههایاوقی
(4)همان(3)491:صاألعمال،ثواب(2)(360:صاألخالقمکارم(1)

،13ج،(ص)اعظمپیامبرنامهحکمت(5)351:صاألخالق،مکارم
بحار(8)118:ص،3جكافی(7)548ص13جهمان(6)542:ص

:ص،13ج،(ص)اعظمپیامبرنامهحکمت(9)226ص78جاالنوار
118:ص،3جكافی(11)225ص78جاالنواربحار(10)542

(بیماریهنگام دعا )28صفحهپاوقی های 
همان (3( )موثق)567ص2كافی ج(. 2)15صحیفه سجادیه دعای (1)

كافی ( 5( )صحیح)565، ص2همان ج(4()صحیح)566، ص 2ج
(صحیح)567ص2ج
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(آنجبرانچگونگیوداریروزههنگامدرضرر)24صفحههایپاوقی
-رساله(3)همان(2)71صعظاممراجعازتندهنظربامطابقروزه،احکام(1)

اهللآیتالمسائلتوضیحو1743ممراجعالمسائل،توضیح405صجانبازانمصور
المسائلوتوضیح1703مو،1707ممراجعالمسائلتوضیح(4)1692معزالدینسید
ص2جروزهاحکام(6)همان(5)1659معزالدینسیداهللآیت
شبیریاهللدفترآیتازسوال،1729ممراجعالمسائلتوضیح63و62و61

(ایجبیرهغسلاحکام)9صفحههایپاوقی
عزالدیناهللآیتالمسائل،توضیح389ممراجعالمسائلتوضیح(1)
بیمارانوپزشکیاحکام(3)362ممراجعالمسائلتوضیح(2)395م

االستفتائات،اجوبه115م(مکارم)جوانانبراىاحکامرساله(4)43ص
339ممراجعالمسائلتوضیح(6)همان(5)93صفقه،آموزش189س
اهللآیتالمسائلتوضیح،339ممراجعالمسائلتوضیح(7)325و

358معزالدین

(ایجبیرهتیمماحکام)10صفحههایپاوقی
،اجوبه700ممراجعالمسائلتوضیح(2)128صفقهآموزش(1)

-توضیح(3)656معزالدینسیدالمسائلوتوضیح،200ساالستفتاءات
-آیتالمسائلتوضیحو94ص1جآموزشیرساله،714ممراجعالمسائل

-المسائلتوضیح(5)715ممراجعالمسائلتوضیح(4)671معزالدیناهلل
سیدالمسائلتوضیح171صجانبازانمصوررسالهو673ممراجع

628معزالدین

11صفحههایپاوقی
-توضیحو89ص1جآموزشیرساله،685ممراجعالمسائلتوضیح(1)

(3)706ممراجعالمسائلتوضیح(2).639معزالدیناهللآیتالمسائل
وپزشکیاحکام(5)مراجعدفاترازءاستفتا(4)661مالمسائلتوضیح
-آیتالمسائلتوضیحو711ممراجعالمسائلتوضیح(6)44صبیماران

667معزالدیناهلل

12صفحههایپاوقی
المسائلتوضیحومراجعالمسائلتوضیح340مسئلهازاستفادهبا(1)

-توضیحو211سوالاالستفتائاتاجوبه(2)359معزالدیناهللآیت
المسائلتوضیح(4)مراجعدفاترازسوال(3).706ممراجعالمسائل
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یامر کید شده، تالش برای بر آورده نمودن نیاز بأاز ْجله اموری که در اسالم بر آن ت

و بیامر هم در  بعد جسامنی و هم در بعد روحانی و معنوی نیازمند یاری است. است

و ارتباط با معترب علمی ثابت کرده که توجه بیامر به مسائل معنویپژوهش های امروزه  

سل و وضو، غ)احکام مطهرات . داردمثبت و معناداری با هببود بیامری تأثری خداوند 

با و احکام  نامز ،احکام  روزه درحال بیامری و برخی از آداب اسالمی در ارتباط( تیمم

ای ده تن از بیامر ،نکاتی است که در کتاب احکام و آداب عبادی بیامران بر اساس فتاو

ننده گان امید است بیامران گرامی بانیان و توزیع ک. مراجع معظم تقلید آماده شده است

.این جمموعه را از دعای خویش حمروم نسازنند


