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بیماسان و همرااهن ظرامیبیماسان و همرااهن ظرامی   

ی  جهت  ساهنمایی و اساهئ اعالعات آمىصشی ربایایه کتابچً  انجام صرائل دینی رد مذت ااقمت شما رد بیماسستان شهذا

 یافت آباد تهیً ظردیذي است .

 سو ح اهلل  آیت اهللحضشت  )تىضیخ المغائلاص سعاهل  ربظرفتً  ایه مغالبالصم هب رطر است هک 
ل

خمینی ) المىسىی ا

 است .( قذط سشي

 

  با آسصوی قبىلی عاعات و عباداتبا آسصوی قبىلی عاعات و عبادات

  دفتش بهبىد کیفیتدفتش بهبىد کیفیت
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کاانت مىجىد ایه مرطز جهت انجام صرایل دینی بیماسان و همرااهن اا کاانت مىجىد ایه مرطز جهت انجام صرایل دینی بیماسان و همرااهن م م   

  "هب  03/10    صبخ الی  11حضىس امام جماعت مرطز رد دفتش خىیؼ  واكع رد حیاط رغبی بیماسستان  ، نبؼ واحذ پزریػ اوسژانظ اص عاعت حذودا 

کالت مزهبی مراجدیه و کاسکىان  تعطیل غیش اص هبنشجنپ اه و ایام                                           جهت پاسخگىیی هب سىاالت و مش

  پخؼ  اران ظهر و ااقهم نماص جماعت  ظهر وعصش رد نماصخاهن عمىمی مرطز 

  وجىد نماصخاهن عمىمی جهت کلیً همرااهن 

  کاانت جهت ااقهم نماص وجىد نماصخاهن رد بخشهای بستشی  با ام

  و مفاتیخ الجىان  رد نماصخاهن عمىمی  ونماصخاهن کلیً بخشهای بستشی خاک تیمم ، کتابهای ضرآن   وجىد 

  و ... مختلف بیماسستان جهت انجام نزوسات حضىس صىذوق اهی فذاقت رد قسمت اهی 

  د رد ردب وسودی کلی صصی رد عاعت مالاقت جهت جمع آوسی حضىسی نزوسات مراجدیهن حضىس نمایىذي کمیتً امذا تخ
 با فذوس  یک اهی 

 سسیذ                                                
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عبادت رد بستش بیماسی عبادت رد بستش بیماسی    

 هب طىس کلی اصراد بیماس اص جصتی هب هس قسم میسقت می شىنذ :

ایجاد نخىاهذ طرد هک ایه دستً بیماسان معمىلی و کغانی هک بطىس سشپایی معالجً می شىنذ و بیماسی آنها چیه مانع و یلکشم ربای خىانذن نماص و عاری عبادات  -1

 . نظر وقت ، سعایت قبلً و طهاست و امثال آن مانىذ قبل اص بیماسی بجا می آوسنذ اصراد نماص خىد سا اص

اشىذ هک افال ب بیماسان بذ دال یا اوسژانسی هک هب چیه عنىان اقرد هب انجام عبادات عملی و نماص دنتسین مگر با ایماء و اؽاسي و گاهی ممکه است کغانی -2 

کلیف اص آانن عاقظ است قضاء هم رب آانن واجب کلیف مانىذ عقل و قذست باشىذ هک رد ایه صىست ت نیست .  افقذ بعضی اص ششایظ کلی ت

مثل اصرادی هک رد وقت نماص رد دال امکی مغلك هب سش می ربنذ یا بیماسان سوانی سخت هک عقل و مؾارع آانن اص کاس افتادي است
 . 

کام نماص مانىذ طهاست ، قبلً و امثال آن اصبیما -0 کام و مغائل خاصی ربخىسداس  سانی هک جزء دستً اول و دوم دنتسین ولی رد مىسد نماص و اح  اح

 می باشىذ .

  طهاست



 

5 

 

کان  هب عنىان مقذمات نماص محسىب می شىد عباست است اص : طهاست ی هکمىضىعات یا مغائل  نماص ظزاس و ، وقت ، قبلً ، پىشؼ یا ستش ، م

     غیشي

 

 

     

 وضىی جبیشي  

  دو قسم است :رب وضى

 وضىی معمىلی  -1

 وضىی جبیشي ای  -2

پاسهچ ، داسو ،گچ هک محل صخم جبیشي هب چیضاهیی گفتً می شىد هک رب سوی صخم اه ، جرادات ، چرک اه ، دمل اه ، یگتسکش اه ، ربیذگی اه ضراس می دهىذ مانىذ : تختً ،  

 سا می بىذنذ یا پانسمان می کنىذ . جبیشي رد لغت اص مادي جبش و هب معىای کمک طردن می باشذ . و ؽکستً

نذ نیض اص ایه سو هب بانذاهی گچی و غیشي و انىاع داسواهیی هک مقاسف جلذی داسنذ و هب صىست الهی ای اص داسو سوزیخم اه و جرادات ضراس می گیش

رث رد امر ردمان عضى مجروح یا ؽکستً ،کاسربد داسد . جبیشي ممکه است رد ره جائی اص بذن ؤهب عنىان کمک اهی م ام وعائل فىق جبیشي می گىیىذ صریا تم

تصخیـ م 
کان وجىد جراحت ، یگتسکش یا صخم رد ره نقطً اص بذن وجىد داسد اما رد اینجا چیضی هک مىسد بحث است ،  حل وجىد داشتً باشذ صریا ام

و  

کام خاصی نیض ربخىسداس  مىكعیت جراحت یا صخم رد استباط با اعضاء وضى می باشذ ، ضمىا وضىی جبیشي هک یک نىع وضىی خاؿ بىدي و اص اح

س نیست بلکً ایه عنىان یا تدبیش ، نسبت هب تمام مىاسدی هک هب نحىی مانعی رد اعضاء وضى ایجاد  است  منحصش هب همیه مقذا
 شذي باشذ اعالق داسد .  
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 مىاسد کلی وضىی جبیشي

 و غیشي :عامل ردونی داشتً باشذ ) ضروح (یا عامل كیشونی داشتً باشذ ) جروح (امثال آن باشذ اعم اص اینکً آن صخم جای وضى ، صخم و  -1

کان ربطرف نمىدن آن نباشذ یا بقذسی مشقت داشتً باشذ هک  -2 جای وضى چیضی ) اعم اص نجاست و غیش نجاست ( چسبیذي باشذ هب طىسی هک ام

تحمل است . 
 غیش اقبل 

 ب ضشس داشتً باشذ . آ - 0

 ضشس داشته آب رد اعضاء وضى هس صىست داسد :

 تمام اعضاء وضى ) تیمم جبیشي ای (

 تمام یک عضىوضى) تیمم جبیشي ای ( 

  بعضی اص اعضاء وضى ) وضىی جبیشي ای (

 دستىس وضىی جبیشي 

    سوی صخم باص استسوی صخم باص است  --الفالف

سد ، بایذ طبك معمىل وضى ظرفت .  -1  آب ربای صخم ضشس نذا

 آب ضشس داسد : -2

  الف : ) جبیشي رد محل شسته ( صخم رد صىست یا دستها است : الف : ) جبیشي رد محل شسته ( صخم رد صىست یا دستها است :   

 اطراف صخم سا بشىیذ و اظر ممکه است دست سوی صخم بکؾذ .



 

7 

 

سد و سوی پاسهچ سا    دست بکؾذ . اطراف صخم سا بشىیذ و اظر ممکه نیست پاسهچ پاکی سوی آن بگزا

  مسخ کىذ :مسخ کىذ :  ب: ) جبیشي رد محل مسخ ( صخم سوی پااه یا جلىی سش باشذ و نتىانذب: ) جبیشي رد محل مسخ ( صخم سوی پااه یا جلىی سش باشذ و نتىانذ

سد و سوی آن سا مسخ کىذ و تیمم هم بنمایذ ) بىا رب احتیاط واجب ( .   اظر می تىانذ ، پاسهچ سوی آن بگزا

سد ، بایذ هب جای وضى تیمم کىذ و بهتش ا  ست یک وضى بذون مسخ هم بگیشد .اظر نمی تىانذ پاسهچ پاکی سوی آن بگزا

  ب ( سوی صخم بستً است ب ( سوی صخم بستً است 

  می شىد باص طرد :می شىد باص طرد :  --11

سد : ضشسوصحمت-الف  نذا

  بایذ باص کىذ و وضى بگیشد ) وضىی معمىلی (  

 : ضشس داسد  -ب 

سد ، و اجب است سوی آن دست رت بکؾذ .   رد محل شسته ) صىست و دستها ( است چىانچً کشیذن دست رت ضشس نذا

سد و رب آن مسخ کىذ مسخ است بطىسی هک همً جای سا صرا ظرفتً ، اظر جبیشي رد محل  . پاک نیست پاسهچ پاکی سوی آن بگزا

  نمی شىد باص طرد : نمی شىد باص طرد :   --22

سد ، بایذ آب سا هب صخم ربعانذ -الف  .  جبیشي پاک است و سعانذن آب هب محل صخم ممکه است و مشقت یا ضشس نذا

 صخم یا جبیشي نجظ است : -ب
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سد  - جزء جبیشي  بطىسیکً نمی تىانذ آب بکؾذ و سعانذن آب ضشس داسد ، بایذ فقظ اطراف صخم سا آب بکؾذ و اظر می شىد پاسهچ پاکی بگزا

 حغاب شىد و سوی آن سا مسخ کىذ .

سد ، بایذ آب بکؾذ و آب سا هب صخم ربعانذ .-  می تىانذ آب بکؾذ و سعانذن آب صحمت و ضشس نذا

 

 

 تیمم جبیشي ای  

ف دست اظر پیؾانی و پشت دست اه صخم است و پاسهچ یا چیض دیگری سا هک رب آن بستً نمی تىانذ باص کىذ ، بایذ دست سا سوی آن بکؾذ و نیض اظر ک 

صحیخ است زبنذ و صخم باشذ و پاسهچ
هب پیؾانی و پشت دستها  یا چیض دیگری سا هک ربآن بستً نتىانذ باص کىذ ، بایذ دست سا با همان پاسچهبً چیضی هک تیمم رب آن 

 بکؾذ .

 دستىس تیمم  

 رد تیمم چهاس چیض واجب است :

 نیت  -1 

صحیخ است . -2 
 ) خاک تیمم ، سنگ تیمم و ....(صدن کف دو دست با هم رب چیضی هک تیمم هب آن 

باالی ینیب وبىا رب احتیاط واجب بایذ دستها  ، ات اربو اه و کشیذن کف ره دو دست هب تمام پیؾانی و دو طرف آن اص جایی هک مىی سش می سویذ  -0

 سوی اربواه نیضکشیذي شىد .
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 کشیذن کف دست چپ هب تمام پشت دست ساست و بعذ اص آن کشیذن کف دست ساست هب تمام پشت دست چپ .-4

کان تىضیخ : کسی هک وظیفً اػ تیمم است ، بعذ اص نیت و تهیً سنگ یا خاک پاک ، رد دالیکً دستها ات مچ و صىس گاي مى ات صری اربواه حتی االم ت اصسستن

و بذون آوکً مانعی اص قبیل ارتشگن ، چسب ، قیش ، سوگ و امثال اینها رد اعضاء تیمم باشذ ، یکباس دست سا سوی سنگ صدي و سپظ  پاک است

هب پشت دست ساست و بعذ هم کف  می کؾذ و سپظ کف دست چپ سا  پیؾانی ات صری اربواه و وسظ اربو اه  تمامی کف دو دست سا اص باالی 

 . دست ساستشا هب پشت دست چپ می کؾذ

غغل جبیشي ای
  

نذ و اظر غغل جبیشي ای نیض مانىذ وضىی جبیشي ای است ) هک بایذ سوی جبیشي سا مسخ کىذ و جااهی خالی سا بشىیذ ( ولی بایذ آن سا رتطیبی بجا آوس 

 استماسی انجام دهىذ باطل است .

 

 رد وضى و تیمم  انیب ظرفته

آوسد و انتىان انغان رد دال اختیاس بایذ تمام اعمال عبادی ) وضى ، تیمم ، غغل و... ( سا خىد انجام دهذ اما رد دالت اضطراس هک نمی تىانذ خىد بجا 

 سا اعادي نمایذ . است بایذ انئب بگیشدیعنی کسی او سا کمک کىذ و اظر هب ایه وظیفً عمل وکىذ ، بعذا بایذ نماص خىد 

 نیابت رد وضى  

ذ بایذ انئبؼ دست او سا کسی هک نمی تىانذ وضى بگیشد بایذ انئب بگیشد هک او سا وضى دهذ ولی بایذ خىد او نیت وضى کىذ و با دست خىد مسخ نمایذ و اظر نمی تىان 

 بگیشنذ و با آن سطىبت ، سشو پای او سا مسخ کىذ .بگیشد و هب جای او مسخ بکؾذ و اظر ایه هم ممکه نیست بایذ اص دست او سطىبت 
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 اقبل تىهج است هک : 

یا رد سعانذن  د ( انغان ، شسته صىست و دستها و مسخ سش و پااه سا بایذ خىد انجام دهذ و اظر دیگری او سا وضى دهذ ) رد صىستی هک خىد می تىانذ وضى بگیش

م اص کاساهی وضى سا هک می تىانذ هب تنهایی انجام دهذ نبایذ رد آن آب هب صىست و دستها و مسخ سش و پااه هب او کمک ن  همخنیه ره کذا
مایذ ، وضى باطل است 

 کمک بگیشد .

 نیابت رد تیمم  

شذ بایذ مکه نبااظر وظیفً او تیمم است و نمی تىانذ تیمم کىذ بایذ انئب بگیشد و کسی هک انئب می شىد بایذ دست او سا با دست خىد او تیمم دهذ و اظر م 

صحیخ است زبنذ و هب پیؾانی و پشت دستهای او بکؾذ
 .  انئب ، دست خىد سا هب چیضی هک تیمم هب آن 

 

  تىضیخ : تىضیخ : 

 دهذ . کسی هک دست داسد ولی نمی تىانذ تیمم کىذ بایذ انئب بگیشد ات او سا تیمم

کان داسد با دستهای خىد او ، او سا تیمم دهذ  . الف ( اظر ام

سد  کان نذا  ، دستهای خىدػ سا هب صمیه صدي و هب صىست و دستهای او بکؾذ و کسی هک اص داشته دست محروم است :  ب ( اظر ام

اط الف ( اظر یک دستؼ قطع شذي و رذاع داسد بایذ آن دستی هک عالم است سا با رذاع دست دیگرػ هب صمیه صدي و هب صىستؼ بکؾذ و بىا رب احتی

 کف دست عالمؼ تمام پیؾانی و دو طرف آن سا مسخ نمایذ و بعذ با دست عالمؼ پشت رذاع و با رذاعؼ دست عالم سا مسخ نمایذ . مستحب دوباسي با 



 

11 

 

شتً باشذ ، همان کف دست عالم ب( سا هب صمیه صدي و هب پیؾانی می کؾذ و بعذ پشت دستؼ سا هب  اظر یک دستؼ عالم باشذ ودیگری هم رذاع نذا

صحیخ  می گیشد هب ایه صىست هک با هم ا رب احتیاط واجب عالوي رب ایه کاس ، انئب همو بى صمیه می کؾذ
دو دستؾان سا هب چیضی هک تیمم رب آن 

 است صدي و هب صىست کشیذي و بعذ انئب کف دستؼ سا هب پشت دست او می کؾذ .

اع مانىذ دو کف دست تیمم کىذ صریا دو رذاع دمم دو کف دست ج( کسی هک ره دو دستؼ قطع شذي است ، اظر رذاع اهی او باشذ بایذ هب وسیلً دو رذ

سد رد ایه صىست پیؾانی خىد سا هب صمیه کشیذي و بىا رب احتاط واجب انئب هم می گیشد .  سا داسنذ و اظر رذاع نذا

  نماص نماص 

 رب اعاط داالت مختلف و عالمتی یا بیماسی انغان ، نماص نیض هب یکی اص هس صىست هب رتطیب خىانذي می شىد هک عباست است اص : 

 ایستادي  -1

 نشستً  -2

 خىابیذي  -0

 نماصظزاس بایذ نماص سا ایستادي و بذون حرکت و نیض رد وقت خىد و سو هب طرف قبلً بخىانذ :

 ست بایذ ضنصیىذ .اظر اص ایستادن عاجز ا

 اظر اص نشسته عاجز است بایذ بخىابذ ) ولی ات بذنؼ آسام وگرفتً نبایذ چیضی بخىانذ ( .

 بىاربایه :

 ات انغان می تىانذ ایستادي نماص بخىانذ نبایذ ضنصیىذ و بایذ هب ره طىس هک می تىانذ ایستادي نماص بخىانذ .: ایستادي

 اظر هب چیه قسم نتىانذ بایستذ ، بایذ ساست ضنصیىذ و نشستً نماص بخىانذ . : نشستً
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 و اظر هب چیه قسم نمی تىانذ ضنصیىذ ، بایذ :: خىابیذي

 هب پهلى و دست ساست بخىابذ . -1

 اظر نمی تىانذ هب پهلىی ساست بخىابذ ، هب پهلىی چپ بخىابذ . -2

 .و اظر آن هم ممکه نیست ، هب پشت بخىابذ  -0

 رد ره هس مىسد فىق ، سکىع و سدىد سا با اؽاسي سش بجا آوسد .ضمىاٌ 

صي هک می تىانذ بایذ  هب همیه صىست عمل کىذ . بىارب ایه هب طىس کلی رد نماص ره طىس هک می تىانذ بایذ هب همان صىست نماص بخىانذ و رد نیب نماص نیض هب ره انذا

کام سوصي بیماسان    اح

سد (کسی هک یقیه یا -1 صحیخ نیست . امگن داسد سوصي ربای او ضشس داسد ) اظرهچ دکتش بگىیذ ضشس نذا
 بایذ سوصي وگیشد و اظر سوصي بگیشد 

سد ) اظرهچ دکتش بگىیذ ضشس داسد ( بایذ سوصي بگیشد-2  . کسی هک می دانذ سوصي ربای او ضشس نذا

 قضای عبادات بیماسان  

 نماص  -1

اما  ص رد چیه دالی اص انغان عاقظ نمی شىد بىاربایه شخـ بیماس بایذ رد عیه دال بیماسی هب ایه مىضىع مهم تىهج داشتً باشذ چىانچً قبال نیض اؽاسي شذي نما

 ىاسب ربای انجاماظر هب دالیلی نماص او قضا شذ ، قضای نماص رب او واجب خىاهذ بىد ) ضمىا تىهج و یادآوسی رپستاسان و اطرافیان بیماس و ربانهم سزیی م 

 است ( . صریضً نماص هک قضا نشىد بسیاس مغلىب

   سوصي  -2
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ربای  اظر هب واسطً مرضی سوصي سمضان سا وگیشد و مرك او ات سمضان عال بعذ طىل بکؾذ ، قضای سوصي اهیی سا هک وگرفتً رب او واجب نیست و بایذ -1

اینها هب فقیش بذهذ ولی اظر بىاسطً ػزس دیگری مثال ربای مغاصرت سوصي وگرفتً باشذ و ره سوص یک مذ هک تقریبا دي سیش است ، طعام یعنی گىذم یا جى و مانىذ 

 ش بذهذ .ػزس او ات سمضان بعذ باقی بمانذ ، سوصي اهیی ساهک وگرفتً بایذ قضا کىذ و احتیاط مستحب آن است هک ربای ره سوص یک مذ طعام هم هب فقی 

ولی ػزس دیگری پیذا کىذ هک نتىانذ ات سمضان بعذ قضای سوصي سا  بعذ اص سمضان مرك او ربطرف شىد اظر هب واسطً مرضی سوصي سمضان سا وگیشد و -2

 . بگیشد بایذ سوصي اهیی سا هک وگرفتً قضا نمایذ

س قضا وقت داشتً باشذ بایذ قضای سمضان آ -0 خر سا اظر مرك انغان چىذ عال طىل بکؾذ ، بعذ اص آن هک خىب شذ اظر ات سمضان آیىذي هب مقذا

 بگیشد و ربای ره سوص اص عالهای شیپ یک مذ طعام هب فقیش بذهذ.
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ضطر ارا دعاي و یکشف السىء ضطر ارا دعاي و یکشف السىءامه یدیب الم امه یدیب الم   

ضطر سا اجابت می کىذ وقتی او سا  آیا کیست هک دعای م

 می خىانذ و ظرفتاسی و بال سا اص او رب طرف می نمایذ ؟

2222سىسي نمل ، آهی سىسي نمل ، آهی    


