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معرفـی مرکـز )مکسا(

رسالتش  که  است  آالء  راهبری  خیریه  بنیاد  تابع  مراکز  از  یکی  )مکسا(  آالء  مرکز          
کشورها و همچنین  کنترل سرطان در  برای  بر اساس پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی 
کشور، چنین  کمک به حل مسایل اولویت دار و مغفول مانده در  کالن بنیاد آالء در  سیاست 
تعریف شده است: 1- پیشگیری اولیه، 2- تشخیص زودهنگام، 3- تشخیص و درمان 

بیماری و ۴- مراقبت های حمایتی تسکینی. 
کشور است، فعالیت  که پیشتاز برنامه جامع مراقبت های حمایتی و تسکینی در  این مرکز 
تخصصی  دیدگاه های  از  بهره گیری  با  و  سالمت  نظام  همکاری  با  سال ۱۳۸۸  از  را  خود 
کرد.  آغاز  عرصه  این  مجرب  مدیران  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  علمی  هیأت  اعضای 
بیمارستانی مراقبت های  ارایه خدمات در بخش های  به  این مرکز می توان  برنامه های  از 
راهنمایی  و  منزل  در  مراقبت  پیشگیری،  و  مراقبت  تخصصی  کلینیک های  تسکینی، 
تلفنی 24 ساعته به بیماران اشاره کرد. طراحی مدل بهینه ارایه خدمات حمایتی و تسکینی 
به بیماران صعب العالج، مبتنی بر دانش فنی روز دنیا و متناسب با اقتضائات جامعه امروز 
اجرای موفق  نیاز در جهت  نرم افزاری و سخت افزاری مورد  زیرساخت های  تأمین  و  ایران 
فعالیت  های  منظور،  به  همین  که  می باشد  آالء  مرکز  رسالت های  اصلی ترین  از  مدل  این 
مرکز  این  حاضر،  حال  در  است.  گرفته  قرار  آن  اولویت های  صدر  در  پژوهشی  و  آموزشی 
در  تسکینی  مراقبت های  موضوع  در  سالمت  نظام  همکار  حرفه ای ترین  و  بزرگ ترین 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  که در این  خصوص  کشور است و طی تفاهم نامه ای 

پزشکی منعقد کرده، عهده دار ارایه خدمات در این عرصه در سطح ملی شده است. 
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تشخیص  لحظه  از  که  می شود  گفته  مراقبت هایی  به  تسکینی  و  حمایتی  مراقبت های 
از درمان بیماری  کاهش درد و رنج جسمی و روحی بیمار و عوارض ناشی  بیماری، برای 
کمک بیمار و خانواده او می آید. همچنین، به افزایش  کیفیت زندگی به  با هدف افزایش 
رضایتمندی بیماران و خانواده آن ها نیز منجر می شود. این مراقبت ها در تلفیق کامل با روند 
درمان و از طریق هماهنگی درمانگر و تیم مراقبتی، انجام می شود و شامل خدمات چند  
مشکالت  استفراغ،  و  تهوع  درد،  جمله  )از  بیماری  جسمی  عوارض  کنترل  برای  رشته ای 
خواب(   مشکالت  زخم ها،  یبوست،  مثانه،  و  روده  مشکالت  اشتها،  کاهش  تنفسی، 
فرهنگی  خانوادگی،  روانی،  و  روحی   عاطفی،  مشکالت  رفع  همچنین،  و  استرس  کاهش 
اجتماعی، معنوی، شغلی و زندگی روزمره بیمار است. توجه همزمان به آموزش، مشاوره 
حمایت و مراقبت از خانواده بیمار به  منظور مدیریت بهینه فرایند بیماری، از ویژگی های 
که مانع ورود آسیب های جدی روانی، اجتماعی و اقتصادی به  بارز این خدمات می باشد 
کلیه  ارزنده  آالء پیشنهادات  کنترل سرطان  و  او می شود. مرکز پیشگیری  بیمار و خانواده 
متخصصان و بیماران محترم را ارج نهاده و در مسیر تحقق حمایت همه جانبه از بیماران و 

خانواده آن ها دست همکاری تمامی صاحب نظران را به گرمی می فشارد.
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پیشگفتـار 

از  بنیادی  مفاهیم  زمینه  در  افزونی  روز  و  جدید  چالش های  کنونی،  دنیای  در    
خود  خداوند،  با  انسان  روابط  زمینه  در  همچنین،  و  زیستن  ارزش  و  معنی  جمله 
سالمت  و  معنویت  به  نیاز  این رو،  از  است.  آمده  وجود  به   اطراف  طبیعت  و  دیگران 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  آن  از  و  است  گردیده  آشکار  بیشتر،  چه  هر  معنوی 
سابقه ای  خالف  بر  این،  وجود  با  می شود.  یاد  امروزی  انسان  گمشده های  و  نیازها 
آن  در  نهفته  عمیق  معنویت  و  اسالم  دین  به  ویژه  الهی  ادیان  پیدایش  قدمت  با 
و  معنویت  از  متفاوتی  تعاریف  خود،  جهان بینی  ع  نو اساس  بر  محققان  هم  هنوز 
ارایه  صحیح  شیوه  همچنین،  می دهند.  ارایه  معنوی  سالمت  به  رسیدن  راهکار 

مراقبت معنوی به  صورت حرفه ای و با رویکردی درمان گرانه مدون نشده است. 
افرادی  مهم ترین  صعب العالج،  بیماری های  به  مبتالیان  خصوص  به  بیماران، 
معنوی  مراقبت  ارایه  این رو،  از  دارند.  نیاز  معنوی  مراقبت  دریافت  به  که  هستند 
مراقبت  زمینه  در  روان شناختی،  مداخالت  اصول  بر  مبتنی  و  حرفه ای  به  صورت 
همین   به   دارد.  چندان  دو  اهمیت  صعب العالج،  بیماران  از  تسکینی  حمایتی 
خصوص  در  جامعی  بسته  زمینه،  این  در  متعدد  کمبودهای  توجه  به  با  و  منظور 

اصول و راهکارهای ارایه مراقبت معنوی تهیه شده است.
تصویری  و  صوتی  سی دی  پانزده  و  کتاب  شش  شامل  معنوی  مراقبت  بسته 
روان پزشکی  و  انسانی  دینی،  علوم  در  تخصصی  تیم  یک  مشارکت  با  که  می باشد 
و  پژوهشگران  بالینگران،  مجموعه  این  مخاطب  است.  شده  آماده  و  تألیف 
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مراقبت  و  سالمت  و  معنویت  از  جامع  تعریفی  ارایه  آن  از  هدف  و  هستند  بیماران 
به  صورت  معنوی  مراقبت  برای  کاربردی  و  علمی  راهکارهای  ارایه  و  معنوی 

کارهایی مخصوص بیماران است. گروهی و همچنین، ارایه دستور  فردی یا 
کتاب های این مجموعه شامل موارد زیر می باشد.

تفاوت  و  معنویت  مبانی  کتاب،  این  در  معنوی.  مراقبت  مبانی  بر  درآمدی   .1
ارایه  شرایط  معنوی،  مراقبت  و  سالمت  گون،  گونا جهان  بینی های  در  آن  تعاریف 
اصول  بر  مبتنی  معنوی  مداخله  حرفه ای  شیوه  و  معنوی  مراقبت  گیرنده  و    دهنده 

ح داده شده است.  روان شناختی شر
کار  طی  در  که  می باشد  معنوی  نیاز  و  سؤال  سیصد  شامل  کتاب  این  من.  چرا   .2
است.  شده  جمع آوری  بیماران،  با  مصاحبه  طریق  از  و  طوالنی  مدت  بالینیی 
نگاشته  پژوهشگران  و  بالینگران  مخصوص  کتاب  دو  این  که  می باشد  گفتنی 
متعددی  پژوهش های  ع  موضو می تواند  من،  چرا  کتاب  محتوای  و  است  شده 

گیرد. قرار 
بیماری  با  مقابله  برای  معنوی  مهارت های  کتاب  این  در  بیداری.  و  بیماری   .3
معنوی  مراقبت  ارایه  کنندگان  و  آن ها  اطرافیان  بیماران،  مخصوص  و  شده  بیان 

است.
تقویت  و  امیدبخشی  برای  کوتاه  دعا های  و  اذکار  کتاب  این  در  دعا.  با  مراقبه   .۴

مهارت معنوی در بیماران آمده است.
روان شناختی  نگاهی  با  ادعیه ها  از  بعضی  کتاب  این  در  نیایش.  با  آرامش   .۵  
گزینش  زندگی  به  آن ها  نگرش  تغییر  و  بیماران  نگرانی های  به  گویی  جواب  برای 

شده است. 
مبتالیان  مخصوص  فقهی  جواب های  و  پرسش  شامل  کتاب  این  کنم.  چه   .۶
بالینی  تجربه های  اساس  بر  آن  سؤاالت  و  است  صعب العالج  بیماری های  به 

انتخاب شده است.
سی دی های این مجموعه مخصوص بیماران و اطرافیان آن ها می باشد: 

تکنیک های  با  همراه  نیایش  با  آرامش  کتاب  دعاهای  شامل  سی دی  دوازده   .1
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معنوی
ع تغییر نگرش به بیماری 2. یک سی دی با موضو

ع امید افزایی معنوی 3. یک سی دی با موضو
ع مهارت صبرورزی ۴. یک سی دی با موضو

عالوه  باید  جامع  بسته  این  از  استفاده  برای  بالینگران  که  است  الزم  نکته  این  کر  ذ 
استادان  نظر  زیر  همچنین،  و  عملی  و  تئوریک  مدون  دوره های  در  کتب  مطالعه   بر 

کنند. مجرب، شرکت 
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درآمـد

انسان  به  مربوط  شرعی  احکام  ارایه  و  تبیین  آن  رسالت  که  است  دانشی  فقه     
و رفتارهای وی می باشد. این دانش جایگاه ویژه ای در زندگی مسلمانان دارد.

زندگی  صحنه  به  را  اسالم  مقررات  و  احکام  که  است  آن  فقه  مهم  رسالت  و  هدف 
واقعی  نیازهای  و  مکان  و  زمان  با  متناسب  زمانی  و  عصر  هر  در  و  بیاورد  انسان 
کشف  ظهور  نو  پدیده  هر  در  را  اسالم  دیدگاه  و  نماید  بیان  را  مقررات  این  مخاطب 

و عرضه نماید.
مبتال  بیماران  ویژه  به  صعب العالج  بیماران  احکام  سؤاالت  جدید،  مسایل  جمله  از 
سخت  شرایط  دلیل  به  بیماران  این  روانی  سالمت  و  آرامش  است.  سرطان  به 
آن جایی  از  می گردد.  آسیب  دچار  مذهبی  فعالیت های  توانایی  عدم  گاه  و  جسمانی 
سالمت  ابعاد  در  می تواند  و...  روزه  نماز،  مانند  مذهبی  فعالیت های  انجام  که 
کارشناسان  که  است  الزم  باشد.  داشته  مثبت  اثر  روانی  سالمت  ویژه  به  انسان 
به  و  بشناسند  او  روحی  و  جسمی  وضعیت  همراه  به  را  بیمار  فقهی  مسایل  دینی 
او  شرایط  با  متناسب  و  نمایند  درک  را  سخت  بیماری  و  بیمار  فضای  دیگر  عبارت 
انجام  با  و  باشد  را داشته  آن  انجام  توان  بیمار،  که  کنند  ارایه  گونه ای  به  را  مسایل 

کمک نماید. آن به سالمت روانی و رشد خود 
محوریت  با  مشاوره   1000 از  بیش  بالین،  تجربه  از  بعد  معنوی  مراقبت  کارگروه 
کز  مرا با  آن   اولویت بندی  از  بعد  و  جمع آوری  را  بیماران  سؤاالت  فقهی،  مباحث 
با  را  مرکز  آن  بیماران،  عکس  و  فیلم  ارایه  با  و  می نمایند  برقرار  ارتباط  فقهی 
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زبانی  با  فقهی  مسایل  به  پاسخ  در  همچنین،  می سازند.  آشنا  بیمار  واقعی  فضای 
کوچکی برداشته اند. گام  ساده و عباراتی واضح 

یافته  نگارش  فصل  سه  در  بیمار(  ویژه  احکام  کاربردی  )سؤاالت  کنم؟  چه  کتاب 
است:

غسل  و  تیمم  وضو،  مانند  آن  به  مربوط  مسایل  و  طهارت  ع  موضو به  اول  فصل  در 
برای فرد در حین بیماری پرداخته شده است.

لباس  کی  پا قبله،  مانند  آن  به  مربوط  مسایل  و  نماز  ع  موضو به  دوم  فصل  در 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  بیمار  ویژه  مسافر  نماز  قضا،  ،نماز  نماز  واجبات  نمازگزار، 

است.
روزه  روزه،  کّفاره  مانند  آن  به  مربوط  مسایل  و  روزه  ع  موضو به  سوم  فصل  در 
فقهی  و  پزشکی  اصطالحات  پایان،  در  و  شده  پرداخته  بیمار  روزه  و  مسافر 
کتاب،  این  اصلی  هدف  است.  شده  بیان  مختصر  توضیحات  با  بیمار  با  مرتبط 
مسایل  سازی  کاربردی  روش  و  بیمار  فقهی  مسایل  به  پاسخ  در  تسهیل گری 
و  پژوهشگران  از  که  است  شایسته  همچنین،  می باشد.  بیمار  برای  فقهی 
معنوی،  و  دینی  حوزه های  در  گون  گونا تخصص های  با  مجموعه  این  نویسندگان 

روان پزشکی و روان شناسی عبارتند از:
علمیه،  حوزه  آموخته  دانش  شیروانی:  عباسعلی  والمسلمین  حجت االسالم   •
در  رهبری  نهاد  نظر  زیر  )ع(  سیدالشهداء  بیمارستان  )در  مهر  نسیم  مسؤول 
طب  مرکز  )در  معنوی  مراقبت  واحد  عضو  اصفهان(،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بالین  بر  کار  سال  پنج  از  بیش  سابقه  با  که  آالء(  سالمت  ارتقای  و  پیشگیری 

بیمار و بیش از 500 مشاوره 
موسسه  رئیس  فالح زاده:  محمدحسین  والمسلمین  حجت االسالم   •
و  دین  احکام  ترویج  ستاد  رئیس  قم،  علمیه  حوزه  فقهی  احکام  ع شناسی  موضو

عضو بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری است.
هیات  عضو  و  اسالمی  منابع  و  قرآن  دکترای  احمدی فراز:  محمدمهدی  دکتر   •
سال   12 با  علمیه  حوزه  آموخته  ،دانش  اصفهانی  اشرفی  شهید  دانشگاه  علمی 
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کار بالینی مستمر با بیماران. کار علمی در حوزه بهداشت روان و دعا و 5 سال 
علمی        هیات  عضو  و  اسالمی  اخالق  دکترای  موسوی زاده:  روح اله  سید  دکتر   •
با  علمیه  حوزه  آموخته  ،دانش  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معارف  گروه 
مستمر  بالینی  کار  سابقه  سال   4 و  پزشکی  اخالق  حوزه  در  تحقیقاتی  کار  سابقه 

با بیماران.
حوزه  آموخته  دانش  مظاهری سیف:  حمیدرضا  المسلمین  و  حجت السالم   •

علمیه و رئیس مؤسسه بهداشت معنوی 
علوم  دانشگاه  پزشکی  اخالق  گروه  واشیان:عضو  عباسعلی  االسالم  حجت   •

گروه فقه و حقوق پزشکی مؤسسه آوای ملکوت پزشکی قم و مدیر 
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  راهنمایی های  بدیل  بی  نقش  تردید  بی 
نیز  و  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  روان شناسی  گروه  عضو  آذربایجانی، 
مرکز  اصفهان  شعبه  مدیر  اصفهانی،  ناجی  همایون  آقای  همکاری های 
)متخصص  مرندی  محمد مسعود  سید  دکتر  و  آالء  سرطان  کنترل  و  پیشگیری 
سروش  محمدرضا  آقای   ، آالء(  مرکز  و  اصفهان  سیدالشهداء  بیمارستان  داخلی 
این  رسیدن  نتیجه  به  در  مرکز  بالینی  روان شناس  و  معنوی  مراقب  کارشناس 

نوشته مورد تقدیر می باشد.
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فصل اول

طهـارت
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فصـل اول:طهـارت

  
اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  مهم  موضوعات  از  آن  به  مربوط  مسایل  و  طهارت        
پایبند  رسومی  و  آداب  چه  به  و  دارند  آیینی  چه  که  آن  اساس  بر  افراد  و  است 
در  اسالم  دین  می دهند.  نشان  آن  به  متفاوت  بعضی  و  مشابه  کنش  وا می باشند، 
این  در  می دهد.  پاسخ  را  مخاطبان  نیاز  مستدل  و  دقیق  احکام  بیان  با  امر  این 
سؤاالت  بالین  در  بیماران  از  مصاحبه  روش  به  فقهی  نیازسنجی  اساس  بر  فصل 
و  عظام  مراجع  نظر  اساس  بر  مناسب  پاسخ  و  شد  جمع آوری  طهارت  به  مربوط 

گردیده است. قابل انجام برای آنان ارایه 
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1- وضو
و  صورت  شستن  به  اصطالح  در  و  کیزگی  پا و  نظافت  معنی  به  لغت  در  »وضو«       
این  به  را  عمل  این  می گویند.  خاص  کیفیت  و  شرایط  با  پاها  و  سر  مسح  و  دست ها 
خاص  شرایط  نامیده اند1.  »وضو«  می گردد،  جان  و  جسم  کیزگی  پا موجب  که  دلیل 
زیر  پاسخ های  و  سؤال  به  که  می گردد  وضو  احکام  در  مسایلی  ایجاد  سبب  بیماری 

منجر شده است.

وضوی بیامر کولوستومی

است  شده  بسته  من  ع  مدفو مجرای  که  هستم  )کولوستومی(  استومی  بیمار   -1    
درون  ع  مدفو و  کرده اند  باز  مخرجی  شکم  پوست  روی  در  جراحی  واسطه  به  و 
شنیده  کیسه  در  معده  باد  صدای  اوقات  گاهی  می ریزد.  مخصوص  کیسه ای 

می شود. حکم وضوی من چه می باشد؟
معده  باد  چنانچه  و  می باشد  صحیح  بگیرید،  وضو  وضعیت  همین  با  گر  ا جواب:   

می افتد،  اتفاق  زیاد  گر  ا و  بگیرید  وضو  دوباره  نیست،  سخت  برایتان  و  آمد  بیرون 
ج شده است،  باد معده خار که  نباشید  گر مطمئن  ا و  برای هر نماز یک وضو بگیرید 

وضو باطل نیست.)عکس 1(

وضوی بیامر ورم لنفاوی

که دستم به سبب لنف ادم )ورم لنفاوی( باند پیچی می شود،     2- بیماری هستم 

چه  من  وضوی  باشد.  بسته  دستم  روی  بر  ساعت   24 مدت  به  باید  باند  این 
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حکمی پیدا می کند؟
بکشید،  باند  همین  بر  خیس  دست  وضو،  هنگام  که  صورتی  در  جواب:        

کنید.)عکس 2و3( صحیح است. همچنین، سر و پاها را با دست دیگر مسح 

وضو گرفنت در زمان نصب برانول

می باشد  نصب  )برانول(  تزریق  وسیله  دستم  در  همیشه  که  هستم  بیماری   -3    
می باشد.(  سخت  بسیار  مجدد  گیری  )رگ  است.  مشکل  آن  تعویض  امکان  و 

تکلیف من برای وضو چیست؟ 
صورت  این  غیر  در  بگیرید،  جبیره  وضوی  سختی  بدون  می توانید  گر  ا جواب:   

کنید و نماز صحیح است.)عکس 4( تیمم 

مسح در زمان عفونت جلوی رس

و  است  گرفته  فرا  را  سرم  جلو  بخش های  تمام  عفونت  که  هستم  بیماری   -4    
کنید.  نمی توانم به آن دست بگذارم. لطفًا مرا جهت مسح سر راهنمایی 

و  بگذارید  آن  روی  باندی  یا  نایلون  یا  پارچه   بتوانید  مشقت  بدون  گر  ا جواب: 

مشقت  گر  ا و  بکشید  آن  بر  خیس  دست  مسح  برای  بگیرید،یعنی  جبیره  وضوی 
کنید. دارد تیمم 

مسح پای زخم

را  خون  نتوان  که  گونه ای  به  باشد،  شده  ایجاد  زخمی  پا  روی  که  صورتی  در   -5    
کشید، برای مسح پا تکلیف چیست؟ ک نمود و روی آن را مسح  پا

را  پارچه  روی  و  بگذارید  آن  روی  باندی  یا  نایلون  یا  پارچه  می توانید  گر  ا جواب: 

کنید و در غیر این صورت تیمم نمایید. مسح 

جراحت یا زخم اعضای غیر وضو در مناز

که زخمی بر روی ساق پایم ایجاد شده است.     6- بیماری هستم 



27

الف( با جاری شدن خون در حین وضو حکم طهارت من چگونه می شود؟ 

کنید.  جواب: وضو صحیح است، ولی باید بدن را برای نماز تطهیر 

به  )بیمار  دارد؟  حکمی  چه  پا  ساق  روی  بر  زخم  همان  وجود  با  خواندن  نماز  ب( 
بسیار  بیمار  این  به  کمک  و  نماید  طرف  بر  را  آلودگی  و  نجاست  نمی تواند  تنهایی 

سخت است.(
است.)عکس  صحیح  نماز  و  بخواند  نماز  وضو  همان  با  سؤال  فرض  در  جواب: 

)5
زخم بودن صورت در وضو

و  تیمم  در  شک  ایجاد  باعث  صورتم  روی  بر  زخم  وجود  که  هستم  بیماری   -7    
گرفتن وضوی جبیره شده است، تکلیف من چیست؟

صورت  این  غیر  در  و  بگیرید  جبیره ای  وضوی  سختی  بدون  می توانید  گر  ا جواب: 

کنید.)عکس 6( تیمم 

خون مردگی در محل وضو

ترشح  پوست  زیر  در  و  تزریق  جای  در  خون  مقداری  دارو،  تزریق  هنگام  در   -8    
می آید.  وجود  به  مردگی  خون  پوست،  زیر  در  نیز  آن  اطراف  همچنین،  و  می شود 

آیا در طهارت و وضوی من خللی وارد می کند؟
جواب: برای وضو ضرر ندارد.)عکس7(

قطع بعضی از اعضای وضو

قطع  آن  وضو یی  اعضای  از  بعضی  بیماری،  واسطه  به  که  شخصی  تکلیف   -9    
شده است، چه می باشد؟

ندارد  وظیفه ای  نیست،  باقی  آن  از  چیزی  که  شده  قطع  عضو  به  نسبت  جواب: 

وضو  صورت  این  در  که  می کند  مسح  و  می شوید  را  باقی مانده  اعضای  سایر  و 
صحیح است.)عکس 8(
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قطع دست از بازو 

من  وضوی  حکم  کرده اند.  قطع  بازو  از  را  دستم  دو  که  هستم  بیماری   -10    
چیست؟

وضو  وی  کمک  به  باید  می نماید،  کمک  گرفتن  وضو  در  شما  به  کسی  گر  ا جواب: 

ک  خا روی  بر  را  پیشانی  که  ترتیب  این  به  کنید  تیمم  صورت  این  غیر  در  و  بگیرید 
یا قطعه سنگی مسح نمایید.

کمک گرفنت در وضو

دیگران  کمک  با  آیا  ندارم.  را  گرفتن  وضو  توانایی  تنهایی  به  که  هستم  بیماری   -1
می توانم وضو بگیرم؟

کمک دیگران وضو بگیرید. جواب: بله به 

2- تیمم

»عملی  معنی  به  فقه  اصطالح  در  و  است  اراده«  و  »قصد  معنی  به  لغت  در  تیمم       
احکام  می گردد2.  بیان  می شود«،  غسل  و  وضو  جایگزین  خاص  شرایط  در  که 

تیمم در شرایط بیماری بر اساس سؤاالت فقهی بیمار به قرار زیر می باشد.

کسی  اوقات  بعضی  دارم.  کمک  به  نیاز  گرفتن  وضو  برای  که  هستم  بیماری   -1    
در  آیا  شود.  تمام  که  است  نزدیک  نیز  نماز  وقت  و  ندارد  وجود  من  به  کمک  برای 

کنم؟ )تیمم را می توانم خودم انجام دهم.( این شرایط می توانم تیمم 
کنید.)عکس9( جواب: بله، باید تیمم 

تیمم جبیره ای

در  )برانول(  تزریق  وسیله  وجود  با  است،  تیمم  وظیفه ام  که  هستم  بیماری   -1    
کنم؟ روی دستم، چگونه تیمم 

و  بکشید  دست  برانول،  و  چسب  روی  بر  نیست  ممکن  ان  برداشتن  گر  جواب:ا

کنید.)عکس 10( نیت تیمم 
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روی  بر  که  خونی  و  زخم  وجود  با  است،  تیمم  وظیفه ام  که  هستم  بیماری   -2    
کنید.( کنم؟ )لطفًا مرا راهنمایی  پیشانی من است، چگونه تیمم 

همان  روی  بر  باند  وجود  صورت  در  یا  و  دهید  قرار  زخم  روی  پارچه ای  جواب: 

باند، دست بکشید.)عکس 11(

 تیمم بر سنگ فرش بیامرستان

از سنگ فرش  تیمم  برای  بنابراین،  ندارم.  توانایی حرکت  که  بیماری هستم   -2    

دارم،  شک  دیوار  سنگ های  بودن  ک  پا به  و  می کنم  استفاده  بیمارستان  دیوار  کنار 
حکم تیمم من چیست؟

جواب: این شک اعتبار ندارد و تیمم صحیح است.

شک در پاک بودن سنگ تیمم

همه  و  کرده اند  تهیه  تیمم  سنگ  بخش،  یک  در  بیمارستان ها  از  بعضی  در   -4    
در  من  وظیفه  می کنند.  استفاده  آن  از  باشند  داشته  تیمم  به  نیاز  که  بیمارانی 

ک و نجس بودن این سنگ چیست؟ صورت بروز شک بر پا
جواب: این شک اعتباری ندارد و تیمم بر آن صحیح است.)عکس 12(

 کمک گرفنت در تیمم

تنهایی  به  نیز  را  آن  و  دارم  تیمم  به  نیاز  خواندن  نماز  برای  که  هستم  بیماری   -1

نمی توانم انجام دهم. آیا می توانم برای تیمم، نایب بگیرم؟
جواب: اشکال ندارد.

3- غسل

در  و  است  آن  چرک  بردن  بین  از  برای  چیزی  شستن  معنی  به  لغت  در  غسل       
فرمان  از  اطاعت  و  قربت  قصد  با  شرایط(  )با  بدن  تمام  شستن  به  فقه  اصطالح 
می شود4.  انجام  ترتیبی  و  ارتماسی  صورت  دو  به  همچنین،  می گویند3.  الهی 
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عبادات  گونه  این   است.  شده  وارد  عبادت  یک  عنوان  به  اسالم  شریعت  در  غسل 
باطنی  نورانیت  همچون  آثاری  دارای  غسل  دارد.  بهداشتی(  )عبادى-  جنبه  دو 
نشاط  و  طراوت  را  روح  که  می شود  انسان  در  معنوى  حالت  ایجاد  و  انسان 
سؤاالت  اساس  بر  بیماری  خاص  شرایط  در  شرعی  وظیفه  این  حال  می بخشد5. 

گونه پاسخ داده می شود. ح شده این  مطر

رطوبت دیدن منجر به غسل

بنابراین،  میشود.  ج  خار من  از  رطوبتی  میکنم،  احساس  که  هستم  بیماری   -1    

مرا  لطفًا  دارم،  نیاز  غسل  به  و  هستم  نجس  که  میکنم  احساس  اوقات  کثر  ا
کنید. راهنمایی 

جواب: در فرض سؤال این احساس اعتبار ندارد و غسل واجب نیست.

عدم امکان غسل در بیامرستان

به  نیاز  و  باشم  بستری  روز  چندین  بیمارستان  در  باید  که  هستم  بیماری   -2    
غسل واجب دارم، اما امکان پایین آمدن از تخت را ندارم.

الف( با تیمم بدل از غسل می توانم نماز بخوانم؟ 

جواب: بله می توانید.

ب( حکم نمازهای من چیست؟

جواب: نمازهای خوانده شده صحیح است.

غسل مس میت مأموران خدماتی 

دنیا  از  که  شخصی  بالین  بر  احیا  گروه  از  بعد  بیمارستان  در  خدمه  نیروهای   -3    
کارهای آن را انجام میدهند. رفته است، حاضر میشوند و 

که  زمانی  می شود؟  واجب  ما  بر  غسل  می خورد،آیا  میت  بدن  به  دستمان  الف( 

دستکش در دستمان قرار داشته باشد، آیا باز غسل مس میت واجب است؟
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صورت  در  نداده اند  غسل  را  آن  هنوز  و  باشد  شده  سرد  میت  بدن  گر  ا جواب: 

غسل  دستکش  با  تماس  ولی  است،  واجب  میت  مس  غسل  آن،  با  بدنی  تماس 
ندارد.

در  است،  شده  مرطوب  لباسمان  و  دست  و  می باشد  خیس  میت  بدن  و  لباس  ب( 
برای  باید  باشد،آیا  شده  مرطوب  میت  بدن  به  تماس  با  لباس  و  بدن  که  صورتی 

کرد؟ نماز آن را تطهیر 
میت  بدن  به  تماس  با  نداده اند  غسل  را  میت  و  شده  سرد  میت  بدن  گر  ا جواب: 

مرطوب شده باشد، نجس است.

با  ما  بدن  داریم  شک  یعنی  باشیم  داشته  شک  باال  مورد  دو  در  که  صورتی  در  ج( 
کرده یا نه، وظیفه ما چیست؟ بدن میت تماس داشته یا رطوبتی سرایت 

ک  پا لباستان  و  بدن  و  نیست  واجب  میت  مس  غسل  و  ندارد  اعتبار  شک  جواب: 

است.

4- طهارت و نجاست 

بیامر مبتال به لنف

کردن(  باد  یا  )تورم  ادم  زمان  در  ادم  لنف  به  مبتال  بیمار  دست  از  که  آبی  آیا   -1    
ک است؟ ج میشود، پا خار

ک است. جواب: پا

 نجاست وسایل بیامرستان

مورد  که  ویلچر  مانند  وسایلی  به  نجاست  و  خون  بدنم  از  که  هستم  بیماری   -2    
استفاده دیگران است، سرایت میکند.

کادر بیمارستان را دارم؟ الف( آیا وظیفه اطالع رسانی به 

جواب: وظیفه ای ندارید.
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کند؟ کفایت می  کردن آثار آن از آلودگی و نجاست  ب( آیا بر طرف 
ولی  نمی شود،  ک  پا آبکشی،  بدون  آن  کردن  طرف  بر  با  نجاست  چند  هر  جواب: 

به این مقدار هم وظیفه ندارید.

کشید؟ ج( آیا باید آن را آب 
کشید. کردن باید آن را آب  ک  جواب: برای پا

 بیرون آمدن مایع زرد رنگ از محل زخم

ج  خار زرد  رنگ  به  مایعی  زخم،  جای  جراحی،از  اثر  در  که  هستم  بیماری   -3    
می شود، حکم این مایع چیست؟

ک است. جواب: پا

خون ریزی آفت در دهان

خونریزی  مواقع  بعضی  و  میشود  آفت  و  زخم  دچار  دهانم  که  هستم  بیماری   -4    
میکند:

می برم،  فرو  دهان  بزاق  همراه  را  آن  و  هستم  ع  موضو این  متوجه  که  زمانی  الف( 

حکم آن چیست؟
که بی اختیار فرو رود و عمدی نباشد، اشکال ندارد. جواب: در صورتی 

می برم،  فرو  دهان  بزاق  همراه  را  آن  و  نیستم  ع  موضو این  متوجه  که  زمانی  ب( 

حکم آن چیست؟
جواب: اشکال ندارد.

ع داشته باشید؟ که شک به این موضو ج( در صورتی 

کنید. جواب: نباید به آن اعتنا 
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 شک کردن در نجاست لباس

شک  بدنم  یا  لباس  بودن  نجس  و  ک  پا به  بیمارستان  در  حرکت  حال  در   -5    
می کنم، حکم آن چیست؟

ک است. جواب: پا

پاک کننده نبودن مواد ضد عفونی

تمیز  کننده  با مواد ضد عفونی  را  بیمارستان  کف  زمین،  بر روی  با وجود خون   -6    
ک است؟ می کنند، آیا این مکان پا

بر  عالوه  بیمارستان  کف  کشیدن(  )آب  کردن  ک  پا ولی  نمی شود،  ک  پا جواب: 

کردن آن واجب نیست. )عکس 13( تمیز 

رسایت کردن رطوبت از ویلچر نجس

بر  بیمار  و  دارد  وجود  شده  خشک  خون  مثل  نجاستی  ویلچر  در  که  زمانی   -7    
روی آن بسیار عرق میکند. آیا نجاست به لباس سرایت می کند؟

ولی  می شود،  نجس  است،  کرده  سرایت  بدن  به  رطوبت  که  بداند  گر  ا جواب: 

ک است. چنان چه نداند، پا

شک کردن در نجاست ویلچر

موقع  همیشه  میکنم.  استفاده  بیمارستان  ویلچر  از  که  هستم  بیماری   -8    
دیگر  بیماران  خون  و  نجاست  به  آلوده  وسیله  این  که  میکنم  شک  آن  از  استفاده 

ک است یا نه؟ شده باشد، آیا این وسیله پا
ک است. جواب: پا

زخم بودن بدن هنگام ورود به مسجد

آیا  دارد،  وجود  خون  بدنم  زخم  روی  بر  جراحت،  اثر  در  که  هستم  بیماری   -9    
ورود من به مسجد اشکال دارد؟
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به  احترامی  بی  یا  مسجد  شدن  نجس  موجب  که  آن  مگر  ندارد،  اشکال  جواب: 

مسجد باشد.
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فصل دوم

منـاز
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فصل دوم: منـاز

هر  در  و  می باشد  االنبیاء)ص(  خاتم  تا  آدم  حضرت  از  انبیاء  عبادت  سرآمد  نماز       
ستون دین  به عنوان  روایات  در  نماز  است.  بوده  متفاوت  آن  انجام  فرایند  دوره ای 
می باشد.  ثواب  دارای  و  واجب  فریضه  یک  که  آن  بر  افزون  و  است  شده  معرفی 
به  گاهی  دارد.  مثبت  اثر  افراد  روانی  آرامش  و  جسمی  سالمت  در  همچنین، 
فعالیت  این  انجام  در  موانعی  که  است  ممکن  بیمار  برای  مشکالتی  بروز  دلیل 
مسایل  در  فقهی  نیازسنجی  از  بعد  نگارندگان  بنابراین،  آید.  پدید  او  برای  قدسی 
همچنین،  نمودند.  جمع آوری  را  نماز  به  مربوط  سؤاالت  مصاحبه،  روش  به  نماز 
و  شده  داده  دینی  کارشناسان  نظر  اساس  بر  اجرایی  قابل  و  مناسب  پاسخ های 

گردیده است تا انجام فرایند این فریضه آسمانی تسهیل شود. سعی 
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1- قبله

جهت قبله در بیامری که روی تخت خوابیده

تخت  دادن  تغییر  امکان  و  خوابیده ام  بیمارستان  تخت  روی  که  هستم  بیماری   -1

شرایط  این  در  خواندن  نماز  ندارم(  حرکتی  هیچ  نیز  )من  نیست  قبله  سوی  به 
چگونه است؟ 

جواب: در همان حال، نماز بخوانید و صحیح است.)عکس14(

2- پاک بودن لباس منازگزار

ک  پا ویژگی ها  این  از  یکی  که  باشد  ویژگی هایی  دارای  باید  نمازگزار،  لباس     
و  بدن  با  اختیار  و  علم  با  و  عمد  طور  به  شخصی  که  صورتی  در  است.  لباس  بودن 
ندانستن  یا  ناچاری  حال  در  گر  ا ولی  است،  باطل  نمازش  بخواند  نماز  نجس  لباس 
سؤاالتی  به  منجر  بیماری  خاص  شرایط  این،  وجود  با  ندارد6.  مانعی  باشد،  مسأله 

که پاسخ های زیر را در بردارد. درباره این مسأله شده است 
 

نجاست لباس بیامری که پوشک دارد 

با  بنابراین،  می کنم.  استفاده  پوشک  از  دایمی  طور  به  که  هستم  بیماری   -2    
وجود نجاست در پوشک، حکم نماز من چگونه است؟

را  پوشک  و  بکشید  آب  را  بدن  نمی آید،  وجود  به  مشکلی  برایتان  گر  ا جواب: 

همان  با  آن  تعویض  بودن  دشوار  زیاد  یا  مشکل  بروز  صورت  در  و  کنید  عوض 
حال نماز بخوانید و صحیح است.
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ناتوانی در بر طرف کردن نجاست در مناز

ادرار  خون،  )مانند  نجاست  عین  کردن  طرف  بر  توانایی  که  هستم  بیماری   -3     
نماز  حکم  شرایط  این  با  ندارم،  را  لباس  و  بدن  از  شده((  پوشک  )بیمار  ع  مدفو و 

چگونه است؟
همان  با  کنید  تطهیر  را  لباس  و  بدن  نمی توانید  هم  نماز  وقت  آخر  تا  گر  ا جواب: 

بدن و لباس نجس نماز بخوانید و صحیح است.)عکس15(

خونی شدن لباس بیامر به هنگام تزریق

است،  شده  ریخته  لباسم  به  خون  مقداری  تزریق،  اثر  در  که  هستم  بیماری   -3    
کرده ام و با آن )خون( نماز خوانده ام. حکم نماز چیست؟  فراموش 

صحیح  شده  خوانده  نماز  بوده  انگشت  بند  یک  از  کمتر  خون  مقدار  گر  ا جواب: 

گر بیشتر بوده باید نماز را دوباره بخوانید. است و ا

مناز با لباس نجس 

که به صورت خوابیده نماز می خوانم و ملحفه روی من، حکم  4- بیماری هستم     
همچنین،  و  نباشد  مقدور  آن  تعویض  و  شود  نجس  چنان چه  دارد.  را  پوشش 

وقت نماز نیز نزدیک به فوت شدن باشد، وظیفه ام چیست؟
جواب: با همان وضع نماز بخوانید و صحیح است.

وجود  بیمارستان  در  که  رو  یا  زیر  ملحفه  بودن  نجس  به  نماز  هنگام  در  گر  ا  -5
کنم، حکم نماز چیست؟ دارد، شک 

ک است. جواب: این شک اعتبار ندارد و ملحفه پا

ترشح نجاسات از بیامر به بدن همراه 

از  آن  ع  مدفو و  ادرار  کنترل  و  شده  سرطان  بیماری  به  مبتال  12ساله ام  دختر   -6    
قبیل  از  فرزندم  کارهای  تمام  ندارد.  حرکت  توانایی  همچنین،  است.  رفته  دست 
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کردن او بر عهده من می باشد. جابجایی و تمیز 
من  بدن  و  لباس  به  فرزندم  از  ترشحی  که  دارم  شک  او  از  مراقبت  هنگام  در  الف( 

رسیده است. تکلیف نماز من چیست؟
ک و نماز با آن صحیح است. جواب: بدن و لباستان پا

در  را  آن  کردن  عوض  امکان  و  است  رسیده  من  لباس  و  بدن  به  ترشح  ب( 
بیمارستان ندارم. تکلیف نماز من چیست؟

و  بخوانید  نماز  ک  پا لباس  و  بدن  با  و  کنید  صبر  وقت  آخر  تا  باید  بتوانید  گر  ا جواب: 

که این امکان را ندارید با همان وضعیت نماز بخوانید و صحیح است. در صورتی 

را  خواندن  نماز  حوصله  درمان  برای  شدن  بستری  هنگام  که  هستم  بیماری   -7
کنید. ندارم و بعد از ترخیص نمازم را قضا می نمایم، لطفًا مرا راهنمایی 

نیاز  تا  دهید  انجام  آن  وقت  در  و  خود  به  مخصوص  شرایط  با  را  تکلیف  جواب: 

به قضا نداشته باشد.

به  بیمارستان  در  نماز  خواندن  درمان،  برای  بستری  هنگام  که  هستم  بیماری   -8

کنید. دلم نمی نشیند و نماز را بعد از ترخیص، قضا می نمایم. لطفًا مرا راهنمایی 
کفایت  دهید  انجام  آن  وقت  در  و  خود  به  مخصوص  شرایط  با  را  تکلیف  جواب: 

انجام  بلکه  نیست،  نشستن  دل  به  ک  مال همچنین،  و  ندارد  قضا  به  نیاز  و  می کند 
آن مطابق وظیفه است.

بسته بودن مجرای مدفوع )بیامران استومی(

جراحی  واسطه  به  و  است  شده  بسته  من  ع  مدفو مجرای  که  هستم  بیماری   -1    

مخصوص  کیسه ای  درون  ع،  مدفو و  کرده اند  باز  مخرجی  شکم  پوست  روی  در 
می ریزد )بیماران استومی(. 

وارد  کیسه  داخل  ع،  مدفو نشستن  و  برخاستن  با  می خوانم،  نماز  که  زمانی  الف( 
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می شود. حکم نماز من چه می باشد؟
جواب: برای هر نماز یک وضو بگیرید و نماز بخوانید.

کیسه شنیده شود، حکم نماز من چه می باشد؟ گر در حین نماز صدایی در  ب( ا
جواب: نماز باطل نمی  شود.

بی اختیاری ادرار هنگام خواندن مناز

نماز  حکم  می ریزد(  قطره  قطره  )ادرار  ندارم  ادرار  کنترل  که  هستم  بیماری   -2    

من چیست؟
جواب: برای خواندن هر نماز یک وضو بگیرید.

بی اختیاری در خروج مدفوع هنگام خواندن مناز 

برخاستن  و  نشستن  زمان  در  و  ندارم  ع  مدفو کنترل  که  هستم  بیماری   -3    

ج می شود. حکم نماز و طهارت من چه می باشد؟  ع از من خار مقداری مدفو
جواب: برای خواندن هر نماز یک وضو بگیرید.

3- واجبات مناز

که برخی از آن ها رکن و بقیه غیر رکن است7.    واجبات نماز یازده تا است 

فراموشی بیامر در قرائت و اذکار مناز
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فاصله  مقداری  با  کلمات  یا  حروف  بعضی  نماز  بین  در  که  هستم  بیماری   -1    
فکر  مدتی  با  و  می خورد  هم  به  نماز  مواالت  که  طوری  به  می شود؛  دور  ذهنم  از 

کلمه را بیان می کنم. حکم نماز من چگونه است؟ کردن 
جواب: هر طور می توانید نماز را بخوانید.

مناز خواندن بیامر در حالت خوابیده 

سجده  وضعیت  در  و  می خوانم  خوابیده  صورت  به  را  نماز  که  هستم  بیماری   -2
من  نماز  آیا  می گذارم.  پیشانی ام  روی  را  مهر  شود(  گذاشته  مهر  به  سر  باید  )که 

صحیح است؟
و  بگذارید  پیشانی  به  را  مهر  بگذارید،  مهر  به  را  پیشانی  نمی توانید  گر  ا جواب: 

صحیح است.

گریه کردن در مناز به واسطه بیامری

ناراحتی های  و  مشکالت  اثر  بر  نماز  در  اوقات  از  بعضی  که  هستم  بیماری   -3    

برای  گاهی  و  خداوند  برای  گاهی  گریه  این  می کنم.  گریه  بیماری  از  ناشی  جسمی 
گریه ها در نماز چه حکمی دارد؟ گونه  خودم است. این 

است،  صحیح  نماز  باشد،  اختیار  بدون  یا  صدا  بدون  گریه  که  صورتی  در  جواب: 

نماز  حال  هر  در  که  خدا  خوف  از  مگر  نکنید  گریه  صدا  با  و  اختیار  با  کنید  سعی  اما 
که صورت نماز را به هم بزند. را باطل نمی کند مگر به حدی باشد 

مناز نشسته

روی  بر  که  صندلی  یا  ویلچر  )روی  می خوانم  نماز  نشسته  که  هستم  بیماری   -4    
کفش نماز بخوانم؟ زمین است(، آیا می توانم با 

چنانچه  و  بگذارید  زمین  بر  را  پا  شست  باید  نیست  مشکل  زیاد  برایتان  گر  ا جواب: 

زیاد سخت باشد نماز صحیح است.
 



44

4- مناز قضا

اساس  بر  می باشد.  قضا  نماز  درباره  سؤال  بیماران،  فقهی  پرسش های  جمله  از     
قضای  باید  باشد،  نخوانده  آن  وقت  در  را  خود  واجب  نماز  که  کسی  شرعی،  احکام 

آن را به جای آورد8. پاسخ این سؤاالت به قرار زیر است.

مناز بیامران صعب العالج

کنون  ا هم  و  نخوانده ام  نماز  را  عمرم  از  سال  چندین  که  هستم  شخصی   -1    
نمازهای  ناراحت  و  پشیمانم  گذشته  اعمال  از  شده ام،  صعب العالجی  بیماری  دچار 

کنید. فوت شده می باشم. لطفًا مرا راهنمایی 
که می توانید بخوانید. گذشته را هر طور  جواب: به مرور، نمازهای 

خواندن مناز در دوران شیمی درمانی

و  خسته  قدری  به  دارو  عوارض  اثر  در  روزها  بعضی  درمانی  شیمی  دوران  در   -2    
می شوم  متوجه  نماز  وقت  از  بعد  و  ندارم  عبادت  و  نماز  به  تمایل  که  هستم  دلگیر 

که اعمالم را به جای نیاورده ام. وظیفه من چیست؟
خوانده  نمازهای  و  بخوانید  را  نماز  می توانید  که  طور  هر  و  حال  همان  در  جواب: 

کنید.  گذشته را به مرور قضا  نشده 

5- مناز مسافر 

رکعتی  دو  شد،  خواهد  ذکر  که  شرایطی  با  را  رکعتی  چهار  نماز های  باید  سفر  در    
خواند ولی نماز صبح و مغرب تغییر نمی کند.

صبح  نماز  و  است  رکعتی  چهار  نمازهای    خصوص  در  فقط  قصر  وجوب  توجه:   
و مغرب، قصر نمی شود9.

گونه  این  اسالم  احکام  اساس  بر  مسافر  نماز  خصوص  در  بیماران  سؤال های 
پاسخ داده شده است.
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 کثیرالسفر بودن بیامر
شهر  در  بیمارستان  به  باید  درمان  برای  هفته  در  روز  یک  که  هستم  بیماری   -1    
حکم  آیا  می کنند.  ذکر  ماه  سه  را  درمان  دوره  حداقل  پزشکان  کنم.  سفر  دیگری 

کثیرالسفر است؟ من 
جمله:حضرات  می دانند)از  کثیرالسفر  را  شخصی  چنین  فقها  از  جواب:برخی 

آیات بهجت، فاضل، مکارم،سیستانی، شبیری زنجانی(

مناز همراهان بیامر مسافر

به  روز  پنج  تا  روز  سه  درمان  برای  درمانی  شیمی  هنگام  در  بیمار  کودکان   -2    
پنج  از  درمان  برای  بستری  روزهای  که  است  ممکن  گاهی  و  می آیند  بیمارستان 
بیمارانی  چنین  مادران  روزه های  و  نماز  بنابراین،  کند.  پیدا  ادامه  ماه  چند  تا  روز 

کنند؟ چه حکمی دارد؟ آیا می توانند قصد اقامت ده روزه 
و  نیست  صحیح  اقامت  قصد  می مانند،  روز  ده  مدت  به  که  نمی دانند  گر  ا جواب: 

نمازشان شکسته است.

6- عوامل ساقط شدن مناز 

ادامه  در  بنابراین،  می شود.  ساقط  بیمار  از  نماز  که  می آید  پیش  شرایطی  گاهی     
به این موارد اشاره می گردد.

اختالل حواس بیامر در مناز

دچار  عمر،  آخر  ماه  چند  در  بیمارمان  که  هستیم  بیماری  شخص  فرزندان   -1    
آیا  داشت،  حواس  اختالل  نیز  نماز  هنگام  در  و  بود  شده  عقل  و  حواس  اختالل 

وظیفه ما قضای نمازهای بیمارمان است ؟
تشخیص  قابل  برایش  نماز  وقت  که  بوده  حدی  به  او  پرتی  حواس  گر  ا جواب: 

نبوده است، نماز بر او واجب نیست و قضا ندارد.
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7- پاک بودن مکان مناز گزار

باید  مثال،  برای  باشد.  شرایطی  دارای  باید  می خواند  نماز  آن  بر  انسان  که  مکانی 
نجس  نمازگزار  مکان  که  صورتی  در  و  باشد  ک  پا می گذارد،  را  پیشانی  که  جایی 
در  بیماران  سؤاالت  اساس  این  بر  کند10.  سرایت  بدن  به  که  نباشد  طوری  است، 

این خصوص دارای وظایف شرعی زیر می باشد.

مناز خواندن روی ویلچر

خواندن  نماز  هنگام  می کنم،  استفاده  بیمارستان  ویلچر  از  که  هستم  بیماری   -2    
چگونه  نماز  حکم  می شوم.  آن  روی  شده  خشک  خون  متوجه  ویلچر،  روی 

می باشد؟
ک  پا سجده  در  پیشانی  گذاشتن  محل  و  نشود  نجس  شما  لباس  و  بدن  گر  جواب:ا

باشد، نماز صحیح است.



47





فصل سوم

روزه
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فصل سوم: روزه

نموده  امر  آن  به  را  مسلمانان  خداوند،  که  می باشد  عبادی  اعمال  جمله  از  روزه       
شبانه  از  خاصی  ساعات  و  معین  مدت  طول  در  انسان  روزه داری  هنگام  است. 
علم  و  اسالم  دیدگاه  از  روزه داری  می نماید.  خودداری  آشامیدن  و  خوردن  از  روز 
که  آن جایی  از  گردد.  افراد  روانی  و  جسمی  سالمت  ارتقای  باعث  می تواند  پزشکی 
فقهی  مسایل  این رو،  از  می باشد.  مشکل زا  و  سخت  گاهی  بیمار  افراد  برای  روزه 
پاسخ  که  شد  سعی  و  گردید  جمع آوری  مصاحبه  روش  به  روزه  ع  موضو در  بیمار 
ارایه  بیمار  وضعیت  با  متناسب  و  دینی  کارشناسان  نظر  زیر  مناسبی  و  مشخص 

شود تا بیمار در خصوص انجام این فریضه الهی احساس نگرانی نداشته باشد.
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1- رضر داشنت روزه

متوجه  ک  مال دارند.  گرفتن  روزه  بر  اصرار  پزشک  نظر  خالف  بر  افراد  از  برخی     
باشد  داشته  یقین  واقعی  طور  به   -1 که:  است  این  شخص  برای  روزه  ضرر  شدن 
آسیب  از  یعنی  باشد،  داشته  عقالیی  ضرر  خوف   -2 دارد.  ضرر  او  برای  روزه  که 
موارد  این  گر  ا بنابراین،  بترسد.  گرفتن،  روزه  اثر  بر  خود  بیماری  تشدید  یا  و  دیدن 

گرفتن برای او حرام خواهد بود. کسی محقق شود، روزه  برای 

تبعیت از دستور پزشک در روزه

یک  روز  چند  من  اما  بگیرم،  روزه  نباید  پزشک  نظر  بنابر  که  هستم  بیماری   -1    

دستور  به  یا  کنم  کتفا  ا خودم  توانایی  و  عقل  به  آیا  دارم.  را  گرفتن  روزه  توانایی  بار 
پزشک معالجم عمل نمایم؟

خود  تجربه  با  بیمار  اما  دارد،  ضرر  پزشک،  تشخیص  به  روزه  گرفتن  گر  ا جواب: 

که ضرر ندارد، باید روزه بگیرد. دریافته است 

روزه در ایام شیمی درمانی

گرفتن را دارند؟ که شیمی درمانی انجام می دهند، توانایی روزه  کسانی     2- آیا 
گرفتن  روزه  اطمینان،  مورد  پزشک  تشخیص  به  یا  خود  تشخیص  به  گر  ا جواب: 

برایش ضرر دارد، انجام آن بر او واجب نیست.
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و  بیماری  ع  )نو بگیرد؟  روزه  می تواند  درمانی  شیمی  دوره  اتمام  از  بعد  بیمار  آیا   -3

گذشته مهم است.( که چه مدت زمانی از اتمام دوره شیمی درمانی  این 
مورد  متخصص  پزشک  تشخیص  به  یا  خود  تشخیص  به  چنانچه  جواب: 

نباید  می شود  آن  بازگشت  یا  بیماری  تشدید  مثال  دارد  ضرر  برایش  روزه  اطمینان 
گر ترس از آن هم داشته باشد نباید روزه بگیرد. روزه بگیرد و خود ا

روزه  می توانند  می نمایند،  طی  را  کی  خورا درمانی  شیمی  دوره  که  بیمارانی  آیا   -4

ضعیف  نباید  پزشک  توصیه  اساس  بر  بدن  که  داشت  توجه  باید  )البته  بگیرند؟ 
گردد.( شود و در تغذیه خللی وارد 

جواب: نباید روزه بگیرند.

5- آیا بیماران در فواصل دوره شیمی درمانی می توانند روزه بگیرند؟
مورد  متخصص  پزشک  تشخیص  به  یا  خود  تشخیص  به  جواب:چنانچه 

نباید  می شود  آن  بازگشت  یا  بیماری  تشدید  مثال  دارد  ضرر  برایش  روزه  اطمینان 
گر ترس از آن هم داشته باشد نباید روزه بگیرد. روزه بگیرد و خود ا

روزه بیامر مبتال به رسطان پستان

داروهای  با  هورمونی  درمان  تحت  که  پستان  سرطان  به  مبتال  بیماران  آیا   -6    

کی هستند، می توانند روزه بگیرند؟ خورا
مورد  متخصص  پزشک  تشخیص  به  یا  خود  تشخیص  به  چنانچه  جواب: 

نباید  می شود  آن  بازگشت  یا  بیماری  تشدید  مثال  دارد  ضرر  برایش  روزه  اطمینان 
گر ترس از آن هم داشته باشد نباید روزه بگیرد. روزه بگیرد و خود ا

2- وجوب روزه

روزه  شخص مراقب بیامر

شود،  وارد  خللی  فرزندم  برای  مراقبت  در  که  صورتی  در  من  روزه  تکلیف   -1    



53

چیست؟
در  می توانید  همچنین،  است.  واجب  روزه  ندارید،  دیگری  عذر  چنان چه  جواب: 

کنید. کمک بگیرید یا با مسافرت، روزه را افطار  مراقبت از فرزند خود از دیگران 

3- قضای روزه

آن  جای  به  دیگری  روز  باید  نگیرد،  خود  وقت  در  را  واجب  روزه های  کسی  گر  ا    
»روزه  را  آورده  شود  جای  به  آن  وقت  از  بعد  که  روزه ای  بنابراین،  بگیرد.  روزه 

قضا« می نامند11

گرفنت روزه در زمان استمرار بیامری

استمرار  نیز  بیماری ام  و  نگرفته ام  روزه  بیماری  علت  به  که  است  سالی  چند   -1    

دارد. حکم روزه های من چیست؟
به  کارونی(  ما یا  برنج  یا  نان  یا  )آرد  طعام  )750گرم(  مد  یک  روز  هر  برای  جواب: 

فقیر بدهید، ولی قضای روزه ها واجب نیست.

روزه  نمی توانم  و  هستم  بیمار  کنون  ا هم  دارم،  روزه  قضای  که  است  سالی  چند   -2
بگیرم. لطفًا مرا راهنمایی فرمایید.

آورید  جای  به  را  روزه  قضای  آن  از  پس  دارید،  شدن  خوب  به  امید  گر  ا جواب: 

جای  به  را  روزه  تا  بدهند  خودتان  اموال  از  که  کنید  وصیت  صورت  این  غیر  در  و 
اطالع  بزرگ  پسر  به  دارید  پسر  چند  گر  ا یا  او  به  دارید  پسری  فرزند  گر  ا و  آورند 

دهید تا پس از مرگ شما قضای آن را به جای آورد.

4- کّفاره روزه

می شود.  واجب  او  بر  کّفاره  موارد  برخی  نگیرد،در  روزه  مکلف،  انسان  چنان چه     
عبارت  و  شده  معین  روزه،  کردن  باطل  برای  که  است  جریمه ای  همان  کّفاره، 

است از:
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کردن یک برده - آزاد 
که سی و یک روز آن باید پی در پی باشد گرفتن  - یا دو ماه روزه 

مد  یک  یا  شود  سیر  که  حدی  در  دادن  غذا  وعده  یک  را  فقیر  شصت  -یا 
طعام به هر یک از آن ها دادن12 .

گونه مشخص می گردد. کّفاره روزه برای بیمار بر اساس شرایط آن این 

کّفاره روزه زن 

دارد. استمرار  نیز  بیماری ام  و  بگیرم  روزه  نمی توانم  که  هستم  بیماری  خانم   -1    
کّفاره روزه بر عهده شوهرم می باشد یا بر عهده خودم؟ آیا 

بر  روزه  کّفاره  دارید،  اموالی  خودتان  از  گر  ا اما  نیست،  واجب  شوهر  بر  جواب: 

شما واجب می باشد.

ناتوانی در پرداخت کّفاره توسط بیامر

را  خود  روزه های  و  می باشم  شدید  مضیقه  در  مالی  نظر  از  که  هستم  بیماری   -2

کّفاره آن را ندارم. وظیفه من چیست؟ نیز نگرفته ام. ولی توانایی پرداخت 
جواب: واجب نیست.

5-روزه مسافر  

مسافری  دارد.  تفاوت هایی  وطن  در  آن  احکام  با  مسافر  فرد  برای  روزه  احکام     
نباید  بخواند،  رکعتی  دو  صورت  به  سفر  طول  در  را  رکعتی  چهار  نمازهای  باید  که 

گونه تکلیف می شود. روزه بگیرد13. این مسایل در شرایط بیماری این 

روزه بیامر مسافر

هفته  دو  یا  روز  ده  بیمار  که  کند  اعالم  معالج  پزشک  که  است  ممکن  گاهی   -1    
کامل بخواند یا شکسته؟ باید تحت درمان باشد. آیا همراه بیمار بایدنمازش را 

کامل است. جواب: مطمئن است حداقل ده روز در آن جا می ماند، نماز 
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آینده نگری مدبرانه

وصیت  حالی  هر  در  که  است  شایسته  مسلمانی  هر  بر  فرمودند:  )ع(  صادق  امام     
دست  به  نکته  این  ائمه  از  برگرفته  روایات  مضمون  از  باشد14.  نوشته  را  خود 
شدن  طوالنی  موجب  وصیت نامه  نوشتن  عموم،  برداشت  خالف  بر  که  می آید 
همه  از  را  خود  عبادی  اعمال  وضعیت  گر  ا فرد  هر  بنابراین،  می شود.  انسان  عمر 
اثر  او  معنوی  رشد  و  آرامش  در  سازد  مشخص  مالی  وضعیت  همچنین  و  جهات  

خواهد داشت.





اصطالحـات
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اصطالحات پزشکی 

اختالل حواس

است.  ادواری  خلق  اختالل  به  ابتال  عالیم  از  پرتی  حواس  و  افکار  پرش      
حد  از  بیش  پرحرفی  انرژی،  افزایش  خواب،  کاهش  الکلی،  مشروبات  مصرف 
سیکلوتایمی  یا  ادواری  خلق  اختالل  به  ابتال  عالیم  دیگر  از  بینی  بزرگ  خود  و 
بیماران  و  است  قطبی  دو  اختالل  خفیف تر  حالت  ادواری  خلق  اختالل  است. 
و  )مانیا(  حد  از  بیش  سرخوشی  یعنی  قطب  دو  میان  در  اختالل  این  به  مبتال 

افسردگی قرار دارند.

)ostomy( استومی

مصنوعی  منفذی  یا  سوراخ  آن  در  که  جراحی  عمل  ع  نو هر  برای  عمومی  واژه ای     
این رو،  از  اوروستومی15؛   یا  کولوستومی  مانند  شود.  ایجاد  پوست  روی  بر 
سطح  و  کولون  میان  سوراخی  یا  منفذ  پیدایش   ،)colostomy( کولوستومی 
ع  مدفو مسیر  تغییر  برای  معمول  طور  به  سوراخی  چنین  که  می گویند  را  پوست 
دهانه ای  ایجاد  برای  جراحی  عمل  ع  نو این  می شود16.   ایجاد  جراحی  روش  به 
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روده  محتویات  تخلیه  برای  پوست  سطح  و   )col( بزرگ  روده  بین   )ostomy(
انجام می گردد17.

)intravenous cannula برانول )آنـژیوکت یا

که  تهی  میان  پالستیکی  کانون  یک  از  که  می باشد  وریدی  داخل  کاتتر  نوعی     
آسان  و  سریع  دسترسی  برای  و  است  شده  تشکیل  پوشانده،  را  میانی  سوزن  روی 

گردشی خون وریدی استفاده می شود.18  به سیستم 

)Injection( تزریق

داروهای  کردن  وارد  جهت  روشی  معنی  به  پزشکی  علم  در  انژکسیون  یا  َتزریق      

است.  تیز  سوزن  سر  و  سرنگ  از  استفاده  با  بدن  داخل  به  کسن  وا یا  )آمپول(  مایع 
زیر  )افشانه  اینجکتور  جت  همچون  دیگری  وسایل  با  سرنگ  جز  به  تزریق  عمل 

پوست بدون سوزن( نیز انجام می شود.

)wound( جراحت یا زخم

خراشیده،  پوست  آن  در  که  می باشد  آسیبی  پزشکی،  دانش  در  جراحت  یا  زخـم      

یک  علت  به  پوست  ماندن  سالم  وجود  با  یا  و  گردد  دریده  یا  و  سوراخ  بریده،  پاره، 
مختصر،  طور  به  همچنین،  شود.  دیده  آن  زیر  در  کبودی  یا  و  قرمزی  آثار  تروما 
می گویند.  زخم  را  بدن  گوشت  یا  پوست  از  بخشی  سلولی  میان  اتصال  جداسازی 
جمله  از  پوست  پارگی  یا  بریدگی  می شود.  تقسیم  باز  و  بسته  ع  نو دو  به  جراحت 

کوفتگی ها از جمله جراحت های بسته می باشد. جراحت های باز و 

)ecchymosis( خون مردگی

اطراف  نرم  بافت  در  خون ریزی  اثر  بر  که  دیده  آسیب  موضع  در  خون  تجمع      

محل آسیب دیدگی حاصل می شود را خون مردگی می نامند. 
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 )cancer( رسطان

سلول ها  نشده  مهار  تکثیر  از  که  می شود  اطالق  بیماری هایی  مجموعه  به      

سلول ها  رشد  و  تقسیم  عادی  سازوکارهای  از  سرطانی  سلول های  می آید.  پدید 
عوامل  دارد،  احتمال  ولی  است،  نامشخص  پدیده  این  دقیق  علت  می افتد.  جدا 
سلول  هسته  در  می شود  سلول ها  فعالیت  در  اختالل  موجب  که  مواردی  یا  ژنتیکی 
و  شیمیایی  مواد  کتیو،  رادیوا مواد  از  می توان  موارد  این  جمله  از  کند.  وارد  اشکال 

سمی یا تابش بیش از حد اشعه هایی مانند نور آفتاب نام برد.

)Breast cancer(رسطان پستان

سرطان  عالیم  می گردد.  آغاز  پستان  بافت  از  که  می شود  گفته  سرطان  نوعی  به      

ترشح  پوست،  گودی  سینه،  شکل  در  تغییر  سینه،  در  توده  یک  می تواند  سینه 
بیماری  که  افرادی  در  باشد.  پوست  از  قسمتی  شدن  پوسته  یا  سینه،  نوک  از  مایع 
درد  می تواند  عالیم  این  باشد،  کرده  پیدا  گسترش  آن ها  دیگر  اندام های  در 

استخوان، غدد لنفاوی متورم، تنگی نفس، یا یرقان باشد.

)catheter( سوند

که  است  انعطاف پذیری  و  توخالی  و  باریک  لوله  ادراری،  سوند  یا  ادراری  کاتتر      
برای جمع آوری ادرار، درون مثانه قرار داده می شود.

شیمی درمانی

از  آن  در  که  است  سرطان  درمان  از  نوعی  می شود(  گفته  هم  کموتراپی  آن  )به     
از  مانع  داروها  این  می شود.  استفاده  سرطانی  سلول های  کردن  نابود  برای  دارو 
استفاده  مورد  درمانی  شیمی  در  که  داروهایی  می گردد.  سرطانی  سلول های  رشد 
فرستاده  خون  جریان  داخل  به  تزریقی  صورت  به  معمول  طور  به  می گیرد،  قرار 
بیماری ها  معالجه  در  شیوه  این  می گردد.  پخش  فرد  بدن  تمام  در  و  می شود 
سلول های  و  میکروارگانیسم ها  سلول های  خصوص  به  و  سلول ها  که  است  رایج 
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شیمی  معنی  می برد.  بین  از  شیمیایی  داروهای  و  مواد  از  استفاده  با  را  سرطانی 
محدود  می شود  استفاده  سرطانی  غدد  درمان  برای  که  داروهایی  به  تنها  درمانی 

نمی گردد، بلکه آنتی بیوتیک ها را نیز در بر می گیرد.

صعب العالج

که به زودی درمان نشود و معالجه آن دشوار باشد.     مرضی 

)Infection( عفونت

موجود  از  اندام  یک  یا  و  زخم  در  انگل  یا  و  میکروب ها  نمو  و  رشد  ورود،      

عنوان  به  میزبان  بدن  از  میکروبی  ارگانیسم  می گویند.  عفونت  را  )میزبان(  زنده 
می گردد.  بیماری  باعث  اغلب  و  می کند  استفاده  تکثیر  و  نمو  و  رشد  محل  منبع، 
ویروئید  کتری،  با پریون،  ویروس،  انگل،  انواع  می تواند  عفونت  عامل  همچنین، 

گردد19 چ را شامل  و قار

لنف ادم )ورم لنفاوی(

ایجاد  بدن  از  بخشی  در  پروتئین  از  سرشار  مایع  تجمع  اثر  در  که  است  تورمی      

می شود. همچنین، این تجمع مایع می تواند به صورت اولیه و یا ثانویه و به دنبال 
عفونت های  و  عضو  سنگینی  درد،  موجب  و  شود  ایجاد  پستان  سرطان  جراحی 
از  مجموعه ای   )lymph( لنف  گفت،  می توان  این رو،  از  گردد20.   پوست  در  مکرر 
می ریزد.  سیاهرگی  سیستم  درون  به  لنفی  رگ های  راه  از  که  می باشد  بدن  مایعات 
که  زمانی  همچنین،  است.  لنفوسیت  حاوی  و  رنگ  کم  زرد  معمول  طور  به  لنف 
خ  سر گویچه های  دارای  که  هنگامی  و  می رسد  نظر  به  کدر  باشد،  چربی  از  غنی 

باشد به سرخی متمایل می شود21. 

)antiseptic( مواد ضد عفونی

سطح  در  که  است  مواد  از  دسته ای  آنتی سپتیک  مواد  یا  ضدعفونی کننده ها     
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کتری ها، ویروس ها،  پوست، بدن و در بافت های زنده استفاده می شود و با اثر بر با
بین  از  را  آن ها  بیماری زا،  میکروارگانیسم های  سایر  و  کتری ها  با اسپور  چ ها،  قار

می برد و یا از رشد آن ها جلوگیری می کند.
 

اصطالحات فقهی

احکام

در  و  می رود  کار  به  دستور  و  فرمان  معنی  به  و  حکم  جمع  لغت  در  احکام      
ابعاد  تمام  در  اسالم  دین  فروع  و  عملی  دستورهای  کلیه  احکام،  فقهی،  اصطالح 
را  قضایی  و  خانوادگی  اقتصادی،  سیاسی،  عبادی،  دستورهای  همه  و  است  آن 

شامل می شود22

اضطرار 

می شود.  گفته  ترك  یا  فعل  به  نسبت  تحمل  قابل  غیر  زیان  از  بیم  به  اضطرار      
ج  خار از  تهدیدی  که  آن  وجود  با  آن  در  که  است  حالتی  اضطرار،  کامل تر،  بیان  به 
می کند  وادار  کاری  انجام  به  را  او  وی،  درون  از  فشاری  نمی گردد،  شخص  متوجه 
اما  دارد،  را  آن  انجام  اراده  چند  هر  یعنی  ندارد؛  کامل  رضایت  آن  به  نسبت  که 
برای  شخصی  که  این  مانند  نیست،  همراه  درونی  خرسندی  و  رضایت  با  اراده  این 
او  مورد،  این  در  بنابراین،  می گردد.  خود  خانه  فروش  به  مضطر  فرزندش،  درمان 
انجام  قصد،  و  اراده  با  ولی  اضطرار،  شرایط  در  و  باطنی  میل  خالف  بر  را  کار  این 

می دهد.

تیمم

آن  مثل  و  ک  خا با  مخصوص  صورت  به  دست  دو  پشت  و  پیشانی  کردن  مسح      

که در شرایط خاص جانشین غسل یا وضو می شود. به قصد طهارت 
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تیمم بدل از غسل

که جانشین غسل شود.     تیممی 

تیمم بدل از وضو

که جانشین وضو شود23     تیممی 

تیمم جبیره ای

روی  جبیره  بر  شکستگی،  و  زخم  محل  کردن  مسح  جای  به  آن  در  که  تیممی      
.)article.tebyan.net( آن مسح می کنند را تیمم جبیره ای می گویند

جبیره

و  روی زخم  که  یا دوایی  پارچه  بندند،  را می  و شکستگی  آن زخم  با  که      چیزی 
مانند آن می گذارند24

طهارت

کیزگی است25 کدامنی و پا کی، پا    به معنی پا

غسل ارمتاسی

    به یک باره تمام بدن را زیر آب فرو بردن غسل ارتماسی می گویند26

غسل ترتیبی

طرف  شستن  آن  از  بعد  و  بدن  راست  طرف  سپس  و  گردن  و  سر  شستن  ابتدا      
چپ بدن27

غسل مس میت

از سرد شدن بدن  با بدن مرده )بعد  که به سبب تماس بدن شخص زنده     غسلی 
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مرده و قبل از اتمام غسل میت( بر شخص زنده واجب می شود28

کثیرالسفر

معمواًل  که  دارد  زیادی  مسافرت  که  کند  می   صدق  کسی  بر  کثیر السفر  عنوان      
بین سفرها ده روز فاصله نمی شود و چندماهی نیز همان وضعیت را داشه باشد. 

کّفاره 

کّفاره به معنی پوشاندن  گناهش باید انجام دهد29.   که انسان برای جبران     عملی 
عبادت  به  مقدس  ع  شر در  »کّفاره«  است.  خطیئه  پوشاندن  کّفاره،  شأن  و  می باشد 
آن  در  تخفیف  یا  عقوبت  سقوط  افراد،  عقوبت  برای  که  می شود  اطالق  خاصی 

تعیین شده است.

مد

گرم باشد30 که ظرفیت آن 750     پیمانه ای 

مکلف

که ملزم به انجام دادن تکلیف، مثل نماز و روزه و... شده است31 کسی      

مواالت

وضو  در  مواالت  مثل  کار،  یک  اجزای  دادن  انجام  هم  سر  پشت  و  پی  در  پی     
و نماز32

وضو

با  پا  دو  روی  و  سر  مسح  و  انگشتان  نوک  تا  آرنج  از  دست  دو  و  صورت  شستن     
قصد قربت را وضو می گویند33
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عکس شامره 1

وضوی بیامر کولوستومی

عکس شامره 2

عکس شامره 3

وضوی بیامر ورم لنفاوی

وضوی بیامر ورم لنفاوی
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عکس شامره 4

عکس شامره 5

گرفنت وضو در زمان نصب برانول

 جراحت یا زخم اعضای غیر

وضویی در مناز

عکس شامره 6

زخم بودن صورت در وضو
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عکس شامره 7

خون مردگی در محل وضو

عکس شامره 8

قطع بعضی از اعضای وضو

عکس شامره10

انجام تیمم جبیره ای

عکس شامره9

تیمم



69

عکس شامره 11

عکس شامره13

تیمم جبیره ای پیشانی

پاک کننده نبودن مواد ضد عفونی

عکس شامره12

 پاک بودن سنگ تیمم در

بیامرستان



عکس شامره 7014

 مسیر قبله در بیامری که روی

تخت خوابیده

عکس شامره 15

 عدم توانایی در بر طرف کردن

نجاست در مناز
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