
 

 

 

 

گی را می بندند )باند چیزی که با آن زخم و شکست

و دارویی که روی زخم و مانند آن می  و گچ و ...(

 نامیده می شود. « جبیره»گذارند 

باشد  وضواگر زخم جراحت و یا شکستگی در محل 

در صورتی که شستن آن امکان دارد به طور 

آن را باز  معمول وضو بگیرد )باز باشد یا بتواند

( و در صورتی که نتواند آن عضو را بشوید اگر کند

روی زخم باز باشد اطراف زخم را بشوید و بنابر 

احتیاط پارچه ای روی آن بگذارد و با دست تر روی 

 پارچه را مسح کند. 

روی زخم بسته باشد اگر باز کردن و  در صورتی که

دست تر کشیدن بر زخم ممکن باشد اطرافش را 

بشوید و دست تر روی زخم بکشد. و اگر باز کردن 

یا دست تر کشیدن ممکن نیست اطرافش را 

بشوید و اگر زخم پاک است روی آن را مسح کند و 

را دست  گر زخم نجس است یا نمی شود روی آنا

 ی روی آن بگذارد و دست ترتر کشید پارچه پاک

روی آن بکشد و اگر این کار هم ممکن نیست در  

 حد امکان وضو بگیرد و تیمم هم بنماید. 

 

 

 

 اگر جراحت در قسمتی از یک عضو مثالً یک

انگشت یا در تمام عضو مثل کل یک دست باشد 

 باید وضوی جبیره ای بگیرد. 

 اگر جراحت در اکثر اعضای وضو باشد و محل

تیمم باز است باید تیمم کند و بهتر است وضوی 

جبیره ای هم بگیرد. اگر جراحت در بیشتر اعضای 

وضو باشد و محل تیمم بسته است باید وضوی 

 جبیره ای بگیرد. 

 اگر جراحت تمام اعضای وضو را فرا گرفته باید

 تیمم کند.

د وظیفه اش تیمم است یا توجه: کسی که نمی دان

وضوی جبیره ای بنابر احتیاط واحب باید هر دو را 

 بجا آورد. 

 

اگر به دست بیماری آنژیوکت بسته شده برای انجام 

 طهارتهای سه گانه بدین ترتیب عمل نماید: 

کسی که نمی تواند وضو بگیرد باید از دیگری 

بخواهد تا او را وضو دهد . در این صورت باید خود 

ت وضو کنند و با دست خود او هر دو نیو و نایب ا

مسح نماید. اگر نمی تواند باید نایبش دست او را 

بگیرد و به جای او مسح بکشد . اگر این هم ممکن 

نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن 

رطوبت سر و پاهای او را مسح کند و بنابر احتیاط 

م هم واجب در صورت امکان عالوه بر وضو تیم

نمی تواند تیمم   بکند. اگر وظیفه او تیمم است و

کند باید کسی که نایب می شود او را با دست خود 

او تیمم دهد و اگر ممکن نباشد باید نایب دست 

خود را به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند و 

 به پیشانی و پشت دستهای او بکشد. 

 

 

 

 

 تعریف جبیره: 

 موارد وضوی جبیره: 



 

 

 

 در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد: 

 اینکه بترسد به واسطه استعمال آب ضرر جانی

به او برسد ، مریض شود و یا بیماری اش طول 

 بکشد و شدت پیدا کند و یا به سختی معالجه شود. 

 اینکه عضو وضو نجس باشد و پاک کردن آن

 ممکن نباشد. 

 هر گاه وقت به قدری کم باشد که اگر وضو یا

غسل کند تمام یا مقداری از نماز را باید بعد از 

 وقت بخواند . 

 

زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن  -

 صحیح است.

کشیدن کف دستها بر پیشانی )از رستن گاه مو(  -

 و اطراف آن بنا بر احتیاط روی ابروها و باالی بینی 

 

دن کف دست راست بر تمام پشت دست کشی -

 چپ 

کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست  -

 راست

 سوال: 

شخصی که یک چشم او عمل شده و دکتر سفارش 

نموده که آب برای چشم ضرر دارد و از تیمم هم 

برای اینکه گرد و خاک به چشم او نرود خودداری 

 کند بدون وضو و تیمم نماز چه صورت دارد؟

باید بر روی زمین یا سنگی که غبار  جواب:

ندارد تیمم کند و نماز بدون وضو و تیمم قضاء 

 دارد. 

 

 

 

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان استهبان

 بیمارستان امام خمینی )ره(

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده:

 
 واحد آموزش ضمن خدمت 

 97سال 
 منبع : 

بهداشت معنوی )آموزش مصور احکام نماز 

 بیماران( 

مرتضی کیانی /بتول اله وردی /زینب کاووسی 

 رضا نوریان /سید حسن هاتف /

 

 

 موارد تیمم

 نحوه تیمم

 احکام
 وضوی جبیره و تیمم


