
ديني فرائض و احكام بيمارستاندرخالصه

:طهارت
نمايد تميز اي پارچه با اگر بشويد آب با را خود بول از بعد نتواند عللي به كه كسي يا مريض

تواند بخواندمي .نماز

او براي آن كشيدن آب و كردن عوض اگر باشد جراحت يا زخم نمازگزاران لباس يا بدن در اگر
بخواند نماز آن با تواند مي است .سخت

جبيره :وضو
مبه• را شكستگي و زخم آن با كه كهبيچيزي دوايي و گذارندندند مي آن مانند و زخم روي
شود»جبيره« مي .گفته

گرفتاگر• وضو معمول طور به بايد ندارد ضرر آن براي آب و است باز زخم .روي

دارد• ضرر آن براي آب و است باز زخم روي باشد،اگر ممكن اگر و بشوئيد را زخم اطراف بايد
اگر و بكشيد آن روي بر آندست روي پاكي پارچه نباشد دست)زخم(ممكن آن روي و بگذاريد

.بكشيد

سر• جلوي و پاها روي نمياگر و باشد كردزخم مسح را آن روي مي،توان پارچهيتواناگر ايد
بگذار»پاك« آنها كنيروي مسح را آن روي و بكنيد هم تيمم واجب احتياط به بنا سپس و .ديد

پارچه• گذاردن امكان پاها«اگر روي و سر جلو زخم بايد،نباشد»روي صورت اين جايدر به
كن تيمم ويوضو بگيرد مسح بدون وضو يك است .ديبهتر

اعضا• گاه باشديهر بسته هم آنها روي و باشد زخم دارد،وضو امكان زخم روي كردن باز ،اگر
گرفت وضو و بازكرد را زخم روي بايد ندارد ضررهم و .زحمت

كرد• باز شود نمي را زخمي روي اگر وضو هنگام روي،به جبيره رساندناگر و است پاك زخم
برسان زخم به را آب بايد ندارد زحمت و بود ممكن زخم به جبيره روي از .ديآب

اي جبيره تيمم و :غسل
واجب• غسل كه اعضاكسي از بعضي و ويدارد تميز و بازكردن امكان و شده زخم او بدن

ندارد وجود آن اي،تطهير جبيره وضو مانند نما،بايد اي جبيره .يدغسل

است• تيمم او وظيفه كه باشد،كسي شكستگي و دمل يا و زخم تيمم جاهاي از بعضي در ،اگر
نمايد اي جبيره تيمم اي جبيره وضو دستور به .بايد



وضو• يا است تيمم اش وظيفه داند نمي كه دويكسي هر بايد واجب احتياط بنابر اي جبيره
دهد انجام .را

برايش• كه نيست كسي و ندارد آب به دسترسي خودش و ندارد ضرر او براي آب كه مريضي
بياورد وضو(آب يا غسل كند)براي مي كفايت .تيمم

شود• نمي ساقط انسان از هيچگاه نماز و دارد قضا و نيست صحيح تيمم يا وضو بدون ،نماز
و بيهوشي حال در زنانمگر براي شرعي عذر و .كما

ب• نداردتيمم فرقي هم با وضو از بدل و غسل از است(دل متفاوت آنها نيت .)فقط

نماز خواندن :چگونگي
چپ• پهلوي نه و بخوابد راست پهلوي به تواند مي نه و بخواند نماز نشسته تواند نمي كه كسي

باشد قبله به رو او پاي كف كه طوري به بخوابد پشت به بايد نماز هنگام .به

سج• هنگام طرفبه دو از يكي به بايد باشد گرفته را پيشاني تمام زخمي يا دمل اگر ده
چانه به نيست ممكن اگر و كند سجده صورتازجاييبهنيستممكنهمچانهبهاگروپيشاني

كندكه سجده است .ممكن

شود• خم تواند نمي هيچ كه بايد.كسي سجده نتواندببراي اگر و كند اشاره سر با و بانشيند
را مهر بقدري تواند مي اگر كه است آن واجب احتياط صورت دو هر در و نمايد اشاره چشمها

بگذارد آن بر را پيشاني كه كند .بلند

شرعي احكام خمينيرسالازبرگرفتهاين امام حضرت عمليه )ره(ه
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