
وضــوی
جبیره ای

انواع جبیره

ــر آن                    ــه ب ــی ک ــد و دوای ــی بندن ــم م ــر زخ ــه ب ــزی ک چی
مــی زننــد »جبیــره« نــام دارد.

وضــوی جبیــره: بــه وضویــی کــه در آن بــه جــای شســتن و 
مســح کــردن محــل زخــم و شکســتگی بــر جبیــره ی روی 

آن مســح مــی کننــد.
در احــکام جبیــره، فرقــی بیــن وضوهــای مســتحبی و 
واجــب نیســت و اگــر کســی بخواهــد وضــوی مســتحبی هــم 
بگیــرد، اگــر شــرایط وضــوی معمولــی را نــدارد، بایــد وضــوی                 

ــرد. ــره ای بگی جبی

أِس ِمَن الَجَسد ین َکموِضِع الرَّ الة ِمَن الدِّ موِضِع الصَّ
جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است.

پیامرب اکرم )ص(:

کنز العمال، ج ۷، حدیث ۱۸۹۷۲

جبیره انواع و حالت های مختلفی دارد که عبارتند از:
aاگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد

باید تیمم نماید
سیسـتانی، صافـی و مـکارم: بنابـر احتیـاط واجـب باید وضوی 

جبیـره ای بگیـرد و تیمـم هـم بنماید.
aاگر جبیره بیشتراعضای وضو را گرفته باشد

باید تیمم نماید
امـام و خامنـه ای: بنابـر احتیـاط مسـتحب، بایـد بیـن وضـوی 

جبیـره ای و تیمـم جمـع کند)هـر دو را انجـام دهـد( 
سیسـتانی: بنابـر احتیـاط واجـب بایـد تیمـم نمایـد و وضـوی 

جبیـره ای نیـز بگیـرد.
a اگـر جبیـره بعضـی ازاعضـای وضـو را گرفتـه 
باشـد)مانند تمـام صـورت یـا تمـام یـک دسـت(

وضوی جبیره ای کافی است.
بهجـت و سـبحانی: بایـد وضـوی جبیـره ای بگیـرد و بنابـر 

احتیـاط واجـب تیمـم هـم بنمایـد.
مـکارم: بنابـر احتیـاط واجـب، هـم وضـوی جبیـره ای بگیـرد 

و هـم تیمـم کنـد.
صافـی: بنابـر احتیـاط واجـب اگـر تمـام یـا بعـض مواضع تیمم 

پوشـیده نیسـت، تیمم هـم بنماید.



aاگـر جبیـره بیـش از حـد معمـول اطـراف زخـم را 
باشد پوشـانده 

n برداشتن آن ممکن نیست
بایـد وضـوی جبیـره ای بگیـرد و بنابـر احتیـاط واجـب 

تیمـم نیـز بنماید.
مکارم:بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید.

سیسـتانی:باید تیمـم نمایـد؛ مگـر اینکـه جبیـره در 
مواضـع تیمـم باشـد کـه درایـن صـورت الزم اسـت بین 

وضـو و تیمـم جمـع نماید)هـردو را انجـام دهـد(.
n برداشتن آن ممکن است

بایـد جبیـره اضافـی را بردارد،پـس اگـر زخـم در صورت 
و دسـت هاسـت، اطـراف آن را بشـوید و اگـر در سـر یـا 
روی پاهاسـت، اطـراف آن را مسـح کنـد و بـرای جـای 

زخـم بـه دسـتور جبیـره عمـل نماید.
a اگر در صورت و دستها چند جبیره است

بایـد بیـن آنهـا را بشـوید یـا اگـر جبیـره در سـر یـا روی پـا 
باشـد، اگـر بـه انـدازه مسـح واجـب باز باشـد همان جا را مسـح           
مـی کنـد؛و گرنـه بایـد بیـن آنهـا را مسـح نمایـد و در جاهایـی 

کـه جبیـره اسـت، بـه دسـتور جبیـره عمـل کند..
خامنـه ای: احتیـاط واجـب آن اسـت که)عـالوه بـر وضـوی 

جبیـره ای( تیمـم نیـز بنمایـد.
اگـر قسـمتی از اعضـای وضـو باندپیچـی شـده باشـد و نتواننـد آن را بـاز کننـد، کافـی اسـت کـه 

روی بانـد را بـا تـری دسـت ، مسـح نماینـد، ولـی بایـد بقیـه عضـو را بشـویند.

وضو با عضو باند پیچی شدهکسی که منی داند وظیفه اش وضوی جبیره ای است یا تیمم
کسـی کـه نمـی دانـد وظیفـه اش وضـوی جبیره ای اسـت یـا تیمم  ، 

بنابـر احتیـاط واجـب بایـد هر دو را انجـام دهد .
a توجـه: تـا زمانـی کـه مـی شـود وضـوی معمولـی )ترتیبـی وارتماسـی( 
گرفـت، وضـوی جبیـره ای صحیـح نیسـت و چنانچـه مانعـی از قبیل چسـب یا 
پانسـمان و امثـال آن روی اعضـای وضـو باشـد ، در صـورت امـکان بـا برای وضو 
برطـرف گـردد، حتـی اگـر بـا فـرو بـردن عضـو وضـو  در آب مـی توانـد آب را بـه 
آن عضـو برسـاند وضـرر نـدارد ، بایـد چنیـن کنـد؛ ولـی چنانچـه هیـچ چاره ای 
جـز وضـوی جبیـره ای نیسـت، بایـد جبیـره بـه انـدازه الزم بر روی زخم باشـد، 
نـه بیـش از آن و بـه هـر انـدازه از جـای شسـتن یـا جـای  مسـح بـدون جبیـره 
اسـت و امکان شسـتن یادسـت کشـیدن دارد، نباید از جبیره اسـتفاده کند.

کسـی کـه نمـی دانسـته تکلیف او وضـوی جبیره ای اسـت یا تیمم، 
بایـد بـرای نمازهای بعد وضـو بگیرد.

کسی که تمام دست راستش در گچ است، چگونه وضو بگیرد؟
ابتـدا صـورت را بـا گرفتـن زیـر شـیر یـا  فـرو بـردن در آب یـا بـه وسـیله دسـت 
چپ بشـوید و سـپس دسـت راسـت را وضوی جبیره ای بدهد، به این صورت 
کـه بـا دسـت مرطـوب بـر روی بانـد یـا گچ بکشـد و بعد دسـت چـپ را با گرفتن 
زیـر شـیر آب یـا فـرو بـردن در آب، وضـو بدهـد و بـا رطوبـت دسـت چـپ، سـر 

و روی پاهـا را مسـح کنـد.
بهجت،سـبحانی و مکارم: )پس از انجام مراحل فوق(بنابر احتیاط واجب،تیمم 

هـم بنماید .
a توجـه: در مواقعـی کـه روی زخـم را بـا پالسـتیک مـی بندند، الزم  نیسـت 
هنگام کشـیدن دسـت تر روی پالسـتیک،دقت کنند که تمام نقاط پالسـتیک 
بـه بـدن چسـبیده باشـد و چیـن و چـروک هـای پالسـتیک صـاف شـود؛ بلکـه 
کشـیدن دسـت روی آن ، هرچنـد مقـدار کمـی هـم از بـدن فاصلـه بیفتـد 

کافی اسـت.
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اگـر در اعضـای مسـح جایـی بـرای مسـح باقـی نمانـده باشـد و همه قسـمت ها 
بانـد پیچـی شـده باشـد بایـد روی بانـد را بـا تری دسـت مسـح نمود.

دسـت راسـت  شـخصی را )بـه طور کامـل( بر اثر جراحـت باند پیچی 
کـرده انـد و لـذا نمـی توانـد پای راسـت و سـر خود را مسـح کند؛آیا 
مـی توانـد سـرخود را بـا دسـت چـپ و پـای راسـت را هم با دسـت 

چـپ مسـح کنـد، یـا این کـه باید نایـب بگیرد؟
مـی توانـد سـر و پاهـا را بـا همـان رطوبـت بـه جـا مانـده روی جبیره)بانـد( 
مسـح کنـد و همیـن طـور مـی توانـد بـا دسـت چـپ مسـح کنـد و احتیاجی به 

گرفتـن نایـب نیسـت.
بهجت،سـبحانی و مـکارم: )پـس از انجـام دادن مراحـل فوق(بنابـر احتیـاط 

واجـب، تیمـم هـم بنمایـد.
a توجـه: اگـر یکـی از دسـتها داخـل باندباشـد، مـی تـوان بـا دسـت سـالم 
مسـح سـر و پاهـا را انجـام داد و همچنیـن مسـح یـا دسـت بانـد پیچـی شـده 

نیـز اشـکالی نـدارد.
a نکتـه:  اگـر نجاسـتی روی زخـم اسـت و مـی تـوان آن را آب کشـید بایـد 

ایـن کار را انجـام داده و سـپس وضـو گرفـت.
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شسنت روی زخم

وضو با اعضای 
مجروح یا شکسته

اگـر در یکـی از اعضـای وضو، 
زخم یا شکسـتگی یا جوشـی 
باشـد که خـون ندارد )نجس 
نیسـت(، چنانچه روی آن باز 
اسـت و آب بـرای آن ضـرر 
ندارد،بایـد بـه طـور معمولی 

وضـو گرفت.
a توجـه: در حکـم جبیره 
فرقـی نـدارد کـه جراحـت 
و زخمـی کـه روی اعضـای 
وضـو واقـع شـده، بـه اختیار 
خـود شـخص ایجـاد شـده یا 
بـدون اختیـار او بـوده و در هر 
صـورت اگـر شـرایط وضـوی 
جبیـره ای در او باشـد ، بایـد 

وضـوی جبیـره ای بگیـرد.

اعضـای  بـر  کـه  شـخصی 
وضویـش زخم یا شکسـتگی 
اسـت ، بایـد بـه یکی از حالت 
هـا ی زیـر )کـه مطابـق بـا 
شـرایط اوسـت(عمل کنـد .

اگر روی زخم باز است)نجس نیست( و آب برای آن ضرر ندارد.

اگر زخم، روی صورت و دست هاست و روی آن باز است

اگر روی زخم یا 
شکستگی بسته 

است

اگر زخم یا 
شکستگی 

روی 
صورت و 
دست ها 

است

اگر زخم یا 
شکستگی 
جلوی سر 
یا روی پا 

است

اگر زخم یا 
چیزی که 
زخم را با 
آن بسته 
اند پاک 

است

رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت ندارد

آب کشیدن زخم و رساندن آب به روی زخم ممکن 
است و مشقت ندارد

آب کشیدن زخم و رساندن آب به روی زخم ممکن 
نیست و مشقت دارد.

رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت دارد

اگر زخم یا 
چیزی که 
زخم را با 
آن بسته 
اند نجس 

است

گذاشتن پارچه و امثال آن ممکن است

گذاشتن پارچه و امثال آن ممکن نیست

باز کردن آن ممکن است و زحمت و مشقت ندارد و آب هم برای آن ضرر ندارد .

باز کردن 
آن 

مشقت 
دارد

روی آن 
باز است، 
ولی نمی 

تواند 
روی آن 
را مسح 

کند

آب ریختن روی آن ضرر ندارد

آب ریختن روی آن ضرر دارد

ته
س

شک
 یا 

وح
جر

ی م
ضا

ا اع
ضو ب

و
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باید زخم را آب بکشد و موقع وضو آب به زخم برساند
مکارم:اطراف زخم را بشوید و احتیاط مستحب آن است که روی جبیره را نیز دست تر بکشد.

زخم نجس است ولی جبیره پاک است : اطراف زخم را بشوید و روی جبیره را دست تر بکشد.
مکارم:اطراف زخم را بشوید و احتیاط مستحب آن است که روی جبیره را نیز دست تر بکشد.

زخم و جبیره هر دو نجس است: اطراف زخم را بشوید و روی جبیره )صافی:بنابر احتیاط(پارچه  یا چیز پاکی)به طوری که جزو جبیره حساب شود(بگذارد و روی آن 
دست تر بکشد. )صافی:و اگر در چنین مواقعی تمام محل تیمم یا بعض آن بی مانع باشد تیمم هم بنماید(.

مکارم: اطراف زخم را بشوید و احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی را روی جبیره ببندد و برآن دست تر بکشد.
سیستانی:در چنین مواقعی که زخم و جبیره هر دو نجسند باید تیمم کند.

باید آب را به زخم برساند به طوری که شسته شود، به طور مثال اگر دست را پانسمان کرده یا گچ گرفته و رساندن آب به زخم ضرر ندارد می تواند زیر شیر آب ببرد تا 
آب به زخم برسد )البته اگر این کار موجب شود که نیاز به تعویض پانسمان پیدا کند الزم نیست(.

مکارم:اطراف زخم را بشوید .و احتیاط مستحب آن است که روی جبیره را نیز دست تر بکشد .

شستن اطراف زخم )جاهایی که باز است(کافی است   سیستانی:باید تیمم کند.

باید )صافی:بنابر احتیاط واجب( پارچه پاکی )یا مانندآن( روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده، مسح کند.
سیستانی: اگر زخم ، تمام محل مسح را گرفته باشد یا مسح جاهای سالم امکان نداشته باشد، در این صورت الزم است تیمم کند و بنابر احتیاط مستحب وضو نیز 

گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند .
صافی:و نیز باید بعد از وضو تیمم نماید

مکارم: و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید .

باید به جای وضو تیمم کند  بهتر است یک وضو بدون مسح هم بگیرد.
صافی: وضوی بدون مسح بگیرد؛ ولی باید بعد از وضو، تیمم کند.

بهجت و مکارم: وضوی بدون مسح بگیرد؛ ولی بعد از وضو )بنا بر احتیاط واجب( باید تیمم کند.

باید به طور معمولی وضو بگیرد.

باید به طور معمولی وضو بگیرد.

اگر اطراف آن را بشوید کافی است .  نکته: اگر می تواند دسِت تر روی آن بکشد ، مراحل دیگری نیز وجود دارد.

اگر بتواند به طور معمول وضو بگیرد؛  باید به طور معمولی وضو بگیرد.
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کسـانی کـه یـک دستشـان مجـروح اسـت یـا باند گچـی گرفته اند 
وهمچنیـن افـرادی کـه یکـی از دستانشـان قطـع شـده مـی توانند 
دسـت دیگـر را کـه سـالم اسـت بـا بـردن زیر شـیر آب وضـو دهند؛ 

یعنـی بـه ایـن طریـق آب را بـه تمـام محـدوده واجب برسـانند.

در صورتـی کـه برداشـتن جبیـره بـه راحتـی امـکان داشـته باشـد 
و برداشـتن آن ضـرری نداشـته باشـد، نمـی تـوان وضـوی جبیـره 

ای گرفـت.

مسـح پـای چـپ بـا دسـت چپـی کـه باندپیچـی 
شـده اشـکال نـدارد.

مسـح هـر دو پـا را مـی تـوان بـا دسـت سـالم انجام 
داد.

قسمت هایی که جبیره ندارد باید شسته شود.
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قسـمت هایـی کـه جبیـره نـدارد بایـد بـه صـورت معمولی شسـته 
شـود؛ البته اگر شسـتن آن باعث مرطوب شـدن باند و مضّر برای 
زخـم یـا جراحـت باشـد،باید بـا ریختـن مقـدار کمـی آب )اگر ضرر 
نـدارد(آن را وضـو داد و اگـر بـه ایـن مقـدار هـم ضـرر دارد، بایـد آن 

قسـمت را هـم بـه صـورت جبیـره ای وضـو دهند.

قسـمت هایـی کـه جبیـره دارد بـا دسـت مرطوب روی آن کشـیده 
مـی شـود . بـه همیـن مقـدار کافی اسـت.

در صورتـی کـه روی بعضـی از انگشـتان پـا بسـته شـده باشـد،می 
تـوان از سـر انگشـتی کـه بـاز اسـت مسـح پـا را کشـید و فرقـی هم 

نـدارد کـه کـدام انگشـت بـاز  باشـد .

بـا رطوبـت دسـتی کـه قسـمتی از آن داخـل بانـد اسـت نیـز مـی 
تـوان مسـح سـر و پـا را انجـام داد، هـر چنـد قسـمتی از رطوبـت 

مسـح از تـرِی بانـد باشـد.
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a توجـه: جبیـره در صـورت امـکان نبایـد بیـش از مقـداری کـه الزم اسـت 
پوشـش دهـد بـا ایـن حـال دقـت زیاد برای تعیین محدوده جبیره الزم نیسـت 
و نبایـد در آن وسـواس بـه خـرج داد. همچنیـن اگـر پزشـک متخصص)بـرای 
بهبـودی بیمـار( تشـخیص دهـد کـه نبایـد رطوبـت بـه جبیـره و اطـراف آن 

برسـد ، بایـد برخـالف آن عمـل  نکننـد.

وضو در مواردی که روی اعضا چیزی چسبیده
اگر چیزی به اعضای وضو یا غسـل چسـبیده باشـد که برداشـتن آن ممکن 
نباشـد   یا به قدر ی مشـّقت داشـته باشـد که نتوان آن را تحمل کرد )مانند 
بعضـی از چسـب هـای مایـع و صنعتـی کـه چسـبندگی خیلی زیـادی دارند(، 
بایـد بـه دسـتور جبیـره عمـل نمـود.) یعنـی اطـراف آن را بشـوید روی آن را 

دسـت بکشد(.
بهجت: و احتیاط مستحب در جمع بین تیمم و وضوی جبیره ای  است.

سیسـتانی:وظیفه چنیـن فـردی تیمـم اسـت؛ مگرآنکـه چیـزی در مواضـع 
تیمـم باشـدکه در ایـن صـوت الزم اسـت بیـن وضـو و تیمـم جمـع کنـد و اگر 

آن چیـزی کـه چسـبیده دوا باشـد ، حکـم جبیـره را دارد.
صافـی: بایـد ه دسـتور جبیـره عمـل کنـد و بنابـر احتیـاط واجـب اگـر تمام یا 

بعضـی از قسـمت هـای محـل تیمـم مانـع نداشـته باشـد تیمم هـم بنماید.
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وضو با پانسامن روی چشم

وضو با موی مصنوعی وضو با جراحی پالستیک

اگر انسـان برای مرضی که در چشـم او هسـت ، الزم باشـد که روی 
پلک چشـم خود را چسـب بزند و برداشـتن آن هم مشـّقت داشـته 

باشـد ، در هنگام وضو گرفتن تکلیف او چیسـت؟
امـام، بهجـت، خامنـه ای، صافـی: بایـد وضـوی جبیـره ای انجام دهد و احتیاط 

مسـتحب آن اسـت که تیمم هم بنماید.
سبحانی و مکارم: باید به دستور جبیره عمل کند و نیاز ی به تیمم نیست 

سیستانی: باید تیمم کند.

بـه وسـیله کاشـتن مـو، موهای سـر و یـا ابـرو ترمیم می گـردد؛ آیا 
وضـو یا غسـل با موی کاشـته شـده ،اشـکال دارد؟

بهجـت:در فـرض سـئوال، کاشـتن مـو بنابـر احتیـاط واجـب اشـکال داردو 
درصـورت کاشـتن بایـد برطـرف شـودو اگـر امکان نـدارد، بنابـر احتیاط واجب 
، جمـع بیـن وضـو یـا غسـل جبیـره ای  بـا تیمـم اسـت؛ یعنـی اگـر وظیفـه اش 
وضـو بوده)بنابـر احتیـاط واجـب( وضـوی جبیـره ای و تیمـم انجـام دهـدو اگر 

غسـل بـر او واجـب شـده ، غسـل جبیـره ای  و تیمـم انجـام دهـد .
خامنـه ای:مـوی مصنوعـی اگـر بـه نحـوه کالگیـس باشـد ، واجـب اسـت برای 
مسـح، آن را بردارد؛ولـی اگـر مـوی مصنوعـی بـر پوسـت سـر کاشـته شـده 
باشـد و برداشـتن آن از جلوی سـر باعث ضرر و مشـقتی شـود که عادتاً قابل 
تحمـل نیسـت و نیـز بـا وجـود موهـای مصنوعـی قـدرت بـر رسـاندن رطوبـت 
بـه پوسـت سـر نباشـد، مسـح بـر روی همیـن موهـا کافـی اسـت و غسـل نیـز 

همیـن حکـم را دارد .
صافـی: اگـر قابـل برداشـتن اسـت،باید برداشـته شـود و اگـر قابـل برداشـتن و 
برطـرف کـردن نیسـت ، بایـد عـالوه بـر وضـو یـا غسـل جبیـره ای ، تیمـم بدل 

از غسـل و وضـو نیـز انجـام دهـد .
مکارم:هـرگاه نتوانـد آب را بـه پوسـت سـر برسـاند ، برهمـان موهـا مسـح کنـد 
و بنابـر احتیـاط واجـب تیمـم هـم بنمایـد و اگـر در ترمیـم مـوی سـر ضرورتی 
احسـاس کنـد، اگـر امـکان بـاز شـدن فـرق سـر نیسـت ، مـی توانـد همـان مـو 

را مسـح کنـد . 

شـخصی کـه در دسـت یـا صـورت خـود عمـل جراحی پالسـتیک 
انجـام داده و پالسـتیک، روی پوسـت را گرفتـه اسـت؛ وظیفـه او 

بـرای وضو و غسـل چیسـت؟
بهجـت، سیسـتانی، صافـی، مـکارم: جراحـی پالسـتیک- اگر مانع از رسـیدن 
آب بـه پوسـت باشـد-در صـورت ضـرورت اشـکالی نـداردو در غیـر اینصـورت 
جایز نیسـت و اگر مشـکالت و مشـّقت زیادی ندارد باید برطرف شـود،وظیفه 

چنیـن شـخصی نیـز وضـوی جبیره ای اسـت.
سیسـتانی: جراحی پالسـتیک- اگر مانع از رسـیدن آب به پوسـت باشـد- در 
صـورت ضـرورت اشـکالی نـداردو در غیـر اینصـورت بنابر احتیـاط واجب باید 
ترک شـود و اگر مشـکالت و مشـّقت زیادی ندارد باید برطرف شـود، وظیفه 
چنیـن شـخصی بـه جـای وضـو ، جمـع بیـن وضـو و تیمم و جای غسـل ، جمع 

بین غسـل و تیمم اسـت .
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وضو با دست مجروح

امامت جامعت با وضوی جبیره ای

فرد ناتوان از وضو، غسل و تیمم

دسـت کسـی مجـروح اسـت وبایـد وضوی جبیـره ای 
بگیـرد؛ آیـا اگـر قسـمت مجـروح را کـه در مچ یـا آرنج 
اسـت، در کیسـه پالسـتیکی بگذاردو وضو بگیرد وضو 

صحیح اسـت؟
اشـکالی نـدارد؛ ولـی نبایـد کیسـه پالسـتیکی، قسـمت هایـی 
کـه مـی شـود شسـت را هـم فـرا گیـرد و بایـد بـا دسـت دیگر که 
سـالم اسـت به قصید وضو روی کیسـه دسـِت تر بکشـد؛ نه آن 

کـه آن را ماننـد قسـمت هـای سـالم بشـوید.
a توجـه: گاهـی بـا شکسـتن یـک انگشـت دسـت، بـرای این 
کـه انگشـت بهبـودی پیـدا کنـد تمـام دسـت را مـی بندنـد و باز 
کـردن آن بـرای وضـو موجـب اذیـت و مشـقت اسـت، در ایـن 
موقـع نیـز بایـد بـه احـکام وضـوی جبیـره ای مراجعه شـود.)اگر 
همـه دسـت در جبیـره باشـد برخـی از مراجـع عـالوه بـر وضوی 

جبیـره ای، تیمـم را نیـز الزم مـی داننـد(.

آیـا بـا وضـوی جبیـره ای، بـرا ی مثـال بـا مسـح پـای 
جبیـره ای مـی تـوان ، امـام جماعـت شـد؟

اشکال ندارد
بهجت:احتیـاط واجـب ایـن اسـت کـه شـخص سـالم ، بـه امـام 

جماعتـی کـه جبیـره دارد اقتـدا نکنـد .

اگـر انسـان نتواندبـرای نمـاز وضـو بگیـرد و تیمـم هـم ممکـن 
نباشـد، وظایفـی دارد کـه در جـدول روبـرو آمـده اسـت؛

در قسـمت هایـی کـه بانـد گچـی )جبیـره( نـدارد مسـح بر روی 
پوسـت و در قسـمتهایی کـه جبیـره دارد، مسـح بـر روی جبیـره 

کشـیده می شـود.

جبیره روی پا
اگـر جبیـره تمـام پهنـای روی پـا را گرفتـه ، ولـی مقـداری از طـرف انگشـتان یـا مقـداری از 
طـرف بـاالی پـا بـاز اسـت، بایـد جاهایـی کـه بـاز اسـت، روی پـا را و جاهایی که جبیره اسـت 

روی جبیـره را مسـح کنـد.
a توجـه: مسـح کـردن عرفـی روی جبیـره کافـی اسـت و الزم نیسـت انسـان دقـت کنـد 
کـه درون سـوراخ هـا و پرزهـای جبیـره -کـه عادتـاً رسـاندن رطوبت به آن قسـمت ها انسـان 
را دچـار مشـکل و عسـر و حـرج مـی کنـد؛ ماننـد میـان نـخ هـا و فـرو رفتگـی هـا ی ریـز بانـد 

گچـی و پارچـه ای -  هـم مسـح شـود.
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مناز با وضو یا غسل جبیره ایوضو با دست مجروح

امامت جامعت با وضوی جبیره ای

فرد ناتوان از وضو، غسل و تیمم

کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند، دو صورت دارد.

می داند که تا آخر وقت نماز عذر او بر طرف نمی شود

خامنه ای ، سبحانی، صافی، مکارم:
بنابر احتیاط واجب باید نماز را بدون وضو و تیمم 

بخواند.

می تواند نمازش را در اول وقت بخواند.
بهجت:حتی اگر بعد از نماز، عذر زایل شده، اعاده نماز الزم نیست؛ 

بلکه با همان وضو ی جبیره ای می تواند کارهای دیگری هم که وضو 
الزم دارد انجام دهد .

امام، بهجت، سیستانی:
احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم و وضو بخواند

بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا اگر عذر او برطرف نشد، نماز را در 
آخر وقت با وضو  یا غسل جبیره ای بخواند

سیستانی:بهتر آن است که صبر کند و چنانچه عذر او برطرف نشد، 
نماز را در آخر وقت با وضو یا غسل جبیره ای به جا آورد .

امام: 
بنابر احتیاط واجب قضای آن را به جا آورد

بهجت و سیستانی:
واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد .

امید بر طرف شدن  عذر تا آخر وقت نماز وجود دارد

خامنه ای، سبحانی، مکارم:
واجب است قضای آن را به جا آورد

صافی: واجب است قضای آن را به جا آورد.
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