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وضو و نماز بيمار
خطبه اول

إن احلمد هللا نحمده و  ونستعينه و  ونستغفره و  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و  ومن سيئات
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آزمايش مى كنيم و  تا معلوم شود مجاهدان وصابران-واقعى- شما كيانند  «ما همة شما را قطعاً 
L 0MM

واخبار شما را بيازماييم». اهللا هميشه بندگانش را در معرض امتحان قرار مى دهد وبرخى را هم تنبيه 
ميكند. وبر قومى بال نازل ميكند. اهللا مؤمنان را بر يك حالت رها نكرده بلكه آنها را مى آزمايد. 
ندارد  راه  آن  در  واستثنايى  تخلف  كه  است  قطعى  سنتهاى  از  الهى  وآزمايش  ابتال  مسئله  بنابراين 

وهمه انسانها بدون شك مورد آزمايشى قرار خواهند گرفت.
از آنجا كه نظام حيات در جهان هستي و  نظام تكامل وپرورش است وهمه موجودات زنده مسير 
تكامل را مي پيمايند و  پس تمامي مردم بايد آزمايش شوند تا استعداد خود را شكوفا سازند. از 
ضعيف ترين انسان ها گرفته تا ستمكارترين وديكتاتورترين جنايت كاران و  از كوچك ترين افراد 
دلسوز ب جامعه تا پيامبران كه بزرگ ترين مربيان بشريتند و  همه وهمه بايد به تناسب شخصيت 

خود مورد آزمايش قرار گيرند تا هر كس در روند حركت خويش و  به تكامل برسد.
آري! پيامبران بزرگ واولو العزم چون: ابراهيم عليه السالم و  موسي عليه السالم و  وپيامبر گرامى 
ما حضرت محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم و  در پرتو آزمايشات الهي به تكامل رسيدند. ونمرودها 
و  فرعون ها نيز از مرتبه انسانيت سقوط كردند وبه پست ترين دركات رسيدند. سنت آزمايش الهي 
نسبت به بندگانش يكسان نيست؛ اهللا بعضي را با سختي وتلخي و  گرسنگي وتهيدستي و  يا بيماري 
وناراحتي مي آزمايد وبرخي را با مال وثروت و  قدرت ورياست و  يانعمت وآسايش و  آزمايش 
مي كند و  وعده اي ديگر را نيز با قراردادن در محيط آلوده يا سالم امتحان مي نمايد. البته دليل 
گوناگوني وتنوع در امتحان الهي روشن است. زيرا ممكن است افرادي تحمل سيري وآسايش را 
داشته باشند وعده ديگر اين تحمل را نداشته باشند؛ ممكن است افراد تحمل ناز ونعمت را داشته 

باشند و  ولي در مقابل امتحان گرسنگي وفقر و  تحمل خود را از دست بدهند؛ 
يا اينكه افرادي تا وقتي داراي مقام وپستي نشده اند و  متواضع وخوش برخورد باشند وذره اي 
رسيدن به قدرت ورياست و  در مقام امتحان  پس از  مشاهده نشود و  اما  غرور ونخوت در آنها 
وحرام  حالل  به  بند  پاي  و   هستند  سالم  محيط  در  كه  زماني  تا  اينكه  يا  شوند.  وخودخواه  متكبر 
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ناديده  را  وآنها  شوند  اعتنا  بي  شرع  دستورات  به  ناسالم  محيط  در  گذاردن  قدم  با  ولي  و   باشند 
برسد  كمال  وبه  بپيمايد  را  تعالي  اهللا  راه  مختلف  ابعاد  در  انسان  اينكه  براي  و   رو  اين  از  بگيرند. 

 CBA@M فرمايد:  مي  قرآن  گيرد.  قرار  آزمايش  مورد  جهات  تمام  در  است  الزم  و  
«ما آنچه را روي زمين است و  زينت آن قرار  (7 (الكهف: LJIHGFED

داديم و  تا آنها را بيازمائيم و  كداميشان بهتر عمل مي كنند؟» 
دين  سالمتي  و   است  وعافيت  سالمتي  الهي  نعمتهاي  بزرگترين  از  كه  بدانيد  مسلمان!  برادران 
وبدن و  دنيا وآخرت. هر چند اهللا بدون درخواست به بندگان خود سالمتي مي دهد امّا بايد با دعا 
كردن هم عافيت دين وآخرت خود را بخواهد وهم باعث بقاي آن تا آخر عمر باشند و  تا مبادا 
در طول زندگي اين عافيت از بين برود وعاقبت انسان با بي ديني وذلت دنيا وآخرت همراه باشد. از 
ابوهريره رضى اهللا عنه روايت شده است كه پيامبرصلى اهللا عليه وآله وسلم (در دعا) مى فرمودند: 
لِحْ لي  يْ و  وَأَصْ اشِ عَ ا مَ الَّتِيْ فِيْهَ

م
يي لِحْ لِيْ دُنْيَايَ رِيْ و  وَأَصْ َمْ ةُ أ مَ صْ َوَ عِ يْ هُ ووحْ لي دِيْنِيْ الَّذِ لِ مَّ أَصْ ححاللَّهُ »

ر»  لِّ شَ نْ كُ »لي مِ ةً َوتَ رَاحَ لِ املْ عَ يْرٍ و  وَاجْ لِّ خَ َيَاةَ زِيادَةً لي في كُ لِ احلْ عَ ادِيْ و  وَاجْ عَ ا مَ اايْ الَّتِيْ فِيْهَ رَتِ ييآخِ
ٍصحيح مسلم «اللها! دينم را كه نگهدارنده ى من از گناهان وسختى هااست ودنيايم را كه در آن 

ٍ

زندگى من مى گذرد وآخرتم را كه بازگشت من به آن است و  اصالح كن وزندگى مرا موجب 
زياد كردن كارهاى نيك من گردان ومرگم را وسيله ى راحتى ونجات من از هر بدى قرار بده!». 
بنده مسلمان بايد خير دنيا وآخرت را از اهللا تعالى بخواهد وبه سبب بيمارى يا تنگى وپريشانى براى 
مرگ خودش يا باليى تقاضاى تعجيل نكند ويا آن را آرزو ننمايد و  زيرا شخص از دو حال خارج 
نيست : يا يكى از اشخاص نيكو كار است كه عمر طوالنى او موجب افزايش حسنات اوست . ويا 
از اشخاص بد كار است كه در اين صورت اميد آن مى رود كه اهللا فرصت توبه را براى او فراهم 
نمايد واز آن پس عبرت گيرد وبه درگاه اهللا باز گردد. شايد بقاى زندگى چنين شخصى هم براى 
خود وهم براى ديگران مفيد وسودمند باشد واگر مرگ براى او بهتر باشد و  اهللا او را مى ميراند 
كه چه بسا عمر طوالنى او مستوجب گناهانى گردد كه عاقبت خوب وستوده اى در بر نداشته باشد 
و  بنابراين الزم است كه انسان چنين آگاهى را به اهللا وبه اذن ومشيت او محول نمايد آداب يك 
مبتال  دنياى  مصيبتى  به  كه  اين  محض  به  كسيكه  اما  و   باشد  اينگونه  پروردگارش  با  بايد  مسلمان 
گردد مانند اينكه همسرش و  يا دخترش و  يا فرزندش ويا ... فوت نمايد ويا به بيمارى دچار شود 
و  آرزوى مرگ كند وتمام زندگيش را به جهنم تبديل كند و  در واقع خود اوست كه زندگيش 
را به اين صورت در آورده است و  چرا كه انسان خود مى تواند زندگيش را به صورت خوب 
وسعادتمندانه ورضايت بخش در آورد. از انس رضى اهللا عنه روايت شده است كه فرمود: غالب 
نَةً و   سَ رَةِ حَ نَةً و  وفي اآلخِ سَ نْيَا حَ ننَآتِنَا في الدُّ مَّ  َللَّهُ آا دعاى پيامبرصلى اهللا عليه وآله وسلم اين بود: «
» متفق عليه «اللها! در اين دنيا ودر آخرت به ما نيكويى و(ثواب) خير عنايت فرما و   ابَ النَّارِ ذَ »»وَقِنَا عَ

وما را از آتش دوزخ محفوظ بدار». 
در  شد.  خواهيم  حاضر  و   متعال  اهللا  پيشگاه  ودر  رفت  خواهيم  دنيا  از  بزودي  ما  همه  مسلمانان! 
آنجا نيز بخاطر همه اعمال كوچك وبزرگي كه انجام  داده ايم و  محاسبه خواهيم شد. بعد از آن 
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نمي دانيم كه چه سرنوشتي در انتظار ماست آيا با انبياء و  صديقين و  شهدا وصالحين حشر شده وبه 
بهشت مي رويم كه نعمت هاي جاوداني آن را هيچ چشمي نديده وهيچ گوشي نشنيده وبه قلب 
هيچ كسي هم خطور نكرده است يا خداي نكرده به دوزخ مي رويم كه سراسر عذاب وشكنجه 

وآه وناله وپشيماني وگريه است. 
پس بياييم وقبل از اينكه فرصت از دست برود و  از خواب غفلت بيدار شويم وفريب اين دنياي 
فاني را نخوريم وزندگي خود را در راه اطاعت از اهللا ورسولش سپري نماييم چرا كه سعادت دنيا 
وآخرت و  در اين راه و  نهفته است. بايد بدانيم كه نماز و  ستون دين است وبوسيله نماز است كه 
مسلمان از كافر ومنافق از مؤمن و  شناخته مي شود. همچنين نماز و  اولين چيزي است كه روز 
واگر  مي گردد  رستگار  شود  پذيرفته  و   نمازش  واگر  شود  مي  محاسبه  آن  بخاطر  بنده  و   قيامت 
نمازش و  پذيرفته نشود و   ناكام مي گردد وزيان مي بيند. لذا هميشه بايد به ياد آن لحظاتي باشيم 
كه در پيشگاه پروردگارمان و  حاضر مي شويم. لحظاتي كه افراد آگاه و  سختي آنرا درك مي كنند 
وپرهيزگاران و  شدت وحشت آنرا مي شناسند. پس بكوشيم تا خود را براي آن لحظات جان گداز 
و  آماده سازيم.و از آنجا كه نماز و  مهمترين عملي است كه در آن لحظات حساس وسرنوشت 
ساز و  به فرياد انسان    مي رسد پس الزم است در همه احوال بر آن پايبند باشيم در اداى آن سستى 
وكسالت بخود راه ندهيم زيرا اهللا در تمام حالت ها و  نماز را واجب قرار داده است حتي در اين 
باره و  مريض و  مسافر وكسي را كه در حال ترس ووحشت بسر مي برد و  معذور ندانسته است. 
بلكه گاهي و  در شرايط آن و  تخفيف قايل شده است وگاهي هم تعداد ركعات آن را كمتر نموده 
است ودر شرايط خاص هم و  روش نماز خواندن را تغيير داده است. وتا زماني كه انسان ازعقل 
برخوردار است و  نماز از وي و  ساقط نمي شود.اهللا و  در نماز و  بهترين حالت ها را شرط قرار داده 
است. فرد بايد با وضو باشد و  خودش را با زينت لباس و  بيارايد ورو به قبله نمايد. در حالي كه در 

ساير عبادات و  اين امور و  شرط نيستند. 
بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم. أقول قولي 

وأستغفر اهللا لي ولكم ولسائر املسلمني انه هو الغفور الرحيم.
ي ي ي

هذا 
خطبه دوم

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  احلمد هللا حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه و 
م

وعلى آله وأصحابه ومن سار على  و  وأشهد أن محمدا عبد اهللا ورسوله و  صلوات اهللا سالمه عليه
نهجه إلى يوم الدين وبعد: 

اى بندگان! بدانيد نماز از شخص بيمار ساقط نمى شود وبايد عمل طهارت را با آب انجام دهد.
در نتيجه براي رفع حدث أصغر وضوء گرفته و  وجهت رفع حدث أكبر غسل مي كند. واگر بعلت
عجز و  ويا ترس از بيشتر شدن بيماري و  ويا خوف از تاخير بهبودي نمي توانست با آب طهارت
بگيرد و  پس بايد تيمم كند. كيفيت تيمم به اين صورت است كه با كف دستهاي خود بر زمين
طاهر يكبار ضربه زده و  وبا آن همه صورت خود را مسح كند و  وسپس كف وپشت دستهايش را

با يكديگر مسح كند. 
اگر شخص از طهارت خودش عاجز بود و  پس بايد شخص ديگري او را وضوء ويا تيمم دهد.
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اگر در قسمتهائي از اعضاي طهارت زخم وجرح وجود داشت و  آن را با آب مي شويد. واگر 
شستن با آب باعث وخامت زخم شود و  بايد دست خود را با آب تركرده و  وبا آن روي زخم 
مسح كند. واگر مسح كردن نيز باعث عفونت زخم مي شد و  پس بايد تيمم كند. اگر در بعضي 
از اعضاي طهارت شكستگي وجود داشت و  ومحل اين شكستگي با گچ ويا پارچه پوشيده شده 
بود و  بايد به جاي شستن اين اماكن و  آن را با آب مسح كند و  وهيچ احتياجي به تيمم نيست. 
چون مسح جاي شستن را مي گيرد. شخص مي تواند بر ديوار ويا هرچيز طاهر ديگري كه بر آن 
گرد نشسته است تيمم كند. واگر ديوار بوسيله چيزي همانند رنگ كه از جنس زمين نيست پوشيده 
شده باشد و  نمي توان بر آن تيمم كرد و  مگر اينكه برآن گرد نشسته باشد. اگر تيمم گرفتن بر 
زمين و  ديوار و  ويا هر چيز ديگري كه بر آن گرد نشسته است غيرممكن بود و  ميتوان خاك را 
در ظرف ويا دستمالي نگهداري كرده و  وبا آن تيمم نمود. در صورتي كه شخص براي اداي نماز 
تيمم نموده وتا نماز بعدي بر اين طهارت باقي بماند و  مي تواند به همين تيمم اكتفا نموده ونماز 
بعدي را نيز به همين تيمم ادا كند و  واحتياجي به تيمم دوباره ندارد. چون او هنوز بر طهارت خود 
باقي بوده و  واين طهارت باطل نشده است. برشخص بيمار واجب است كه بدن خود را از نجاست 
طاهر كند. واگر بر انجام طهارت توانائي نداشت و  به همان حالت نماز مي خواند ونمازش صحيح 
بوده واحتياجي به اعاده آن نيست. برمريض واجب است كه با لباسي طاهر نماز بخواند. ودر صورت 
نجاست لباسش بايد آنرا شسته ويا با لباس طاهري عوض كند. واگر اين أمر نيز امكان نداشت به 

همان حالت نماز مي خواند و  ونماز او صحيح بوده واحتياجي به إعاده آن نيست.
شخص بيمار بايد در مكان طاهري نماز بخواند. ودر صورت نجاست اين مكان يا شيئ بايد آنجا 
را شسته و  ويا آن شيئ را با شيئ طاهر ديگري عوض كند. يا اينكه بايد بر آن و  دستمال و  وياشيئ 
طاهر ديگري فرش كرد. واگر اين امور امكان نداشت و  به همان صورت نماز مي خواند و  ونماز 
او هيچ اشكالي ندارد و  واحتياجي به اعاده نماز نيست. شخص بيمار نمي تواند به دليل عجز از 
ونماز  گرفته  طهارت  امكان  بقدر  بلكه  بياندازد.  عقب  آن  محدد  وقت  از  را  خود  نماز  و   طهارت 
را در وقت خود أدا ميكند. حتي اگر در بدن و  لباس و  ومكان نمازش نجاستي باشد كه قادر به 
زودودن آن نيست. اگر كسي بعذر بيماري وامثال آن نتوانست نماز فرض را و  ايستاده بخواند و  
جايز است  كه نشسته آن را بخواند و  واگر نشسته نيز نتوانست آن را بخواند و  بر پهلو خوابيده وآن 
را بخواند وبا اشاره  ركوع وسجود را بجاي آورد وبراي سجده بيشتر از ركوع خم شود و  چون اهللا 
103) «در همه احوال بر ذكر اهللا  3 (النساء: LmlkjihgM Mفرموده است :

مداومت داشته باشيد و  ايستاده ونشسته وبر پهلو خوابيده ..».
از عمران بن حصين رضى اهللا عنه روايت است كه فرموده است : من به بيماري بواسير مبتال بودم  و  
درباره نماز از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم سوال  كردم  و  فرمود: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
و  فإن لم تستطع فعلى جنبك» به روايت همه محدثين جز مسلم . ونسائي بدان افزوده است : «فإن 
6البقرة: 286) «  ايستاده نماز بخوان  و  چون  ) L®¬«ª©¨§M لم تستطع فمستلقيا
نتوانستي نشسته بخوان  و  چون نتوانستي بر پهلو بخوان  و  چون نتوانستي بر پشت خوابيده  و  بخوان « 
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و  «اهللا بقدر وسع وتوانايي هركس  وي را مكلف مى سازد» . از جابر رضى اهللا عنه روايت است كه : 
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم از يك بيماري عيادت مى كرد وديد كه او بر روي بالشي نماز مى خواند 
و  پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بالش را دور انداخت وفرمود: «صل على االرض إن استطعت و  وإال 
فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك»  بيهقي آن را روايت كرده وابوحاتم وقف آن 
را تصحيح  كرده است . « بر روي زمين ( نشسته ) اگر مى تواني نماز بخوان در غير آنصورت با ايماء 

واشاره  و  نماز بخوان  و   كه براي سجده  و  بيشتر از ركوع خم شو» .
آنچه  كه معيار عدم استطاعت مى باشد و  عبارت است از مشقت يا ترس ونگراني وزياد شدن
و بخواند  نماز  ايستاده  نتوانست  كسي  اگر  سرگيجه .  از  نگراني  يا  آن  شدن  خواب  دير  يا  بيماري 

چهار زانو نشسته وآن را بخواند.
از حضرت عايشه روايت است  كه : «پيامبر صلي اهللا عليه وسلم را ديده است كه چهار زانو نشسته
و نيز  تشهد  براي  نشستن  بمانند  ومى تواند  حكم .  تصحيح  وبه  نسائي  روايت  به  مى خواند».  ونماز 
بنشيند. اگر كسي نتوانست ايستاده يا نشسته نماز بخواند و  بر پهلوي راست خوابيده وآن را بخواند
و  واگر نتوانست  و  بر پشت بخوابد وبقدر امكان پاهايش را به طرف قبله دراز بكشد. ابن المنذر
اين  كيفيت را انتخاب  كرده است . بر بيمار واجب است كه در نماز خود و  ركوع وسجود كند.
ودر صورت عدم توانائي و  اين اعمال را با حركت واشاره سرش انجام ميدهد و  كه در حالت
سجود و  سرخود را پائينتر از حالت ركوع قرار مي دهد. واگر شخص مي توانست ركوع كند واز
سجود عاجز بود و  در هنگام ركوع و  ركوع خود را انجام داده و  ودر هنگام سجود با سر خود
به سجود اشاره مي كند و  ودر صورتيكه شخص مي توانست به سجود برود و  اما از ركوع عاجز
بود و  در هنگام سجود و  سجده كرده و  ودر هنگام ركوع با سر خود به ركوع اشاره مي كند.
واگر اشاره كردن به سر نيز در هنگام ركوع وسجود برايش غير ممكن بود و  با چشمان خود به اين

اعمال اشاره مي كند.
پس براي ركوع كمي چشمان خود را بر هم گذاشته و  وبراي سجود چشمان خود را بيشتر مي
بندد. واما اشاره كردن با انگشتان دست در هنگام سجود وركوع كه برخي از بيماران آنرا انجام
مي دهند و  هرگز صحيح نبوده و  ودر كتاب وسنت هيچ اصل ونشاني از آن نمي شناسيم. وأهل
علم نيز بدان اشاره اي نكرده اند. واگر اشاره كردن به سر وچشم نيز براي بيمار امكان نداشت و
به قلب خود نماز مي خواند. در نتيجه تكبير گفته وآيات را قرائت مي كند و  وسجود و  ركوع
و  قيام وقعود (نشستن) را به قلب خود نيت مي كند. بر شخص بيمار واجب است كه همه نمازها
را در اوقات محدد خود بخواند و  وهمه واجبات آن را تا حد استطاعت انجام دهد. واگر به جاي
آوردن نمازها در وقت مكتوب آن برايش با مشقت همراه بود و  ميتواند بين نمازهاي ظهر وعصر
و  وهم چنين مغرب وعشاء جمع بسته واين نمازها را به صورت جمع بخواند. در نتيجه اين نمازها
يا بصورت ((جمع تقديم)) خوانده مي شوند و  يعني نماز عصر را پس از نماز ظهر ودر وقت نماز
ظهر و  ونماز عشاء را پس از نماز مغرب و  ودر وقت نماز مغرب أدا مي كند. ويا اينكه اين نماز ها
را بصورت ((جمع تأخير)) مي خواند. يعني نماز ظهر را قبل از نماز عصر و  ودر وقت نماز عصر
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و  ونماز مغرب را قبل از نماز عشاء و  ودر وقت نماز عشاء به جاي مي آورد. وبايد شخص ببيند 
كه كداميك از اين حاالت جمع براي او راحت تر مي باشد. اما نماز صبح را نمي توان به صورت 
جمع با نمازهاي ديگر خواند. در صورتيكه شخص بيمار مسافر بوده وبراي معالجه به ديار ديگري 
غير از شهر خود مسافرت كرده باشد و  بايد نمازهاي چهار ركعتي را به صورت ((قصر)) بخواند. 
يعني نمازهاي ظهر و   عصر و  وعشاء را به جاي چهار ركعت و  دو ركعت أدا مي كند و  تا اينكه 

به شهر خود باز گردد. حال خواه اين سفر طوالني ويا كوتاه باشد.
ها  نماز  اوقات  از  را  بيماران  است  الزم  ها  بيمارستان  در  بيماران  وپرستاران  پزشكان  بر  همچنان 
مهمتراز  نماز  مساله  زيرا  نمايند  همكارى  آنان  با  تيمم  يا  وضو  عمل  ودر  سازند  آگاه  قبله  وجهت 
هر چيز ديگرى است وهمان طور كه دارو را به بيماران در اوقات معين تقديم مى نمايند در مورد 
نماز نيز بايد توجه جدى داشته باشند واين خود همكارى در نيكى است چنانكه اهللا دستور ميدهد: 
را  همديگر  وپرهيزگارى  نيكى  راه  «در  2 المائدة:  L  Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿M

يارى وپشتيبانى نماييد و  وهمديگر را در راه تجاوز وستمكارى يارى وپشتيبانى نكنيد.». 
سبحانه:  قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد 

LPONMLKJI HGFEDCBM
(األحزاب: 56)

لهم والتابعني  و   أجمعني  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  صلِّ  اللهم 
يوم الدين.اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل البيت األبرار و  اللهم إنا نشهدك حب بإحسان إلى
نبيك و  وأهل بيت نبيك و  وأصحاب نبيك و  ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم.
َا حتب وترضى و  اللهم انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر اللهم وفقنا ملِ
وجميع املسلمني األحياء منهم وامليتني و  برحمتك يا أرحم الراحمني و  اللهم لنا وآلبائنا وأمهاتنا
وموالها و  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت وليها
ذي القربى و  وينهى عن اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء

الفحشاء واملنكر والبغي و  يعظكم لعلكم تذكرون.
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