


احکام اسالمی در مراقبت از مددجویان



وقت نماز
رد دیگری  هنگام تراکم کاری شدید که به هیچ وجه نمی توان بیمار را ترک کرد و امکان جایگزین کردن ف•

گی به  خواند یعنی در کنار تخت مریض همراه با رسیدنماز را به صورت اضطراری هم نیست می توان 
.و اطاق مراقبتهای ویژه باید نماز بخواند ICUبیمار از نماز این فریضه الهی نیز غافل نشد حتی در

نماز  به جهت تراکم کاری و وجود بیماران بسیار و یا اورژانسی در بخش، بعضی مواقع ما فرصت: سوال
نماز ببینیم  خواندن پیدا نمی کنیم مخصوصاً برای ما خانمها که حتماً باید مانتو عوض کنیم یا در محلی تدارک

مبود نیرو بیمار از طرفی هم بسیار اتفاق افتاده که پرسنل بر ای نماز رفته اند و به خاطر ک. که نا محرم نباشد
با توجه به این محدودیتها آیا نماز های قضاء شده ما حکم عمدی پیدا می کند؟. تلف شده است

واندو به هر نحو که می توان باید نماز را در وقت بختاخیر نماز تا بعد از وقت جایز نیست : جواب
د آیا پرستار مزبور  با توجه به سوال باال اگر پرسنل بر ای نماز رفتند و بر اثر کمبود نیرو بیمار تلف ش: سو ال

مقصر است یا خیر؟
بر هر شخصی که می تواند مریض را از مرگ نجات دهد واجب است او را نجات د هد و اگر کوتاهی  : جواب

.نجات نفس محترمه از نماز در وقت مهمتر استدر حفظ او کندمعصیت کرده است و 

یا چند  نماز خواندن با لباس فرم و یا مقنعه ای که هنگام تزریق آمپول و یا انجام مراقبتهای درمانی یک•
.اشکال دارد و باید برای نماز تطهیر شودباشد جسنخون قطره 

ستان هماهنگ با مدیریت بیماربعد از اینکه پرسنل درمانی، مخصوصاً بهیاران و پرستاران عزیز باید :نکته
سا عت  همچنین برای انجام عملهای طوالنی که چندینتراکم کاری موجب ضایع شدن نماز نشود کرده تا 

.طول می کشد باید دقت در جایگزینی افراد و همکاری پرسنل وجود داشته با شد



ساعت طول می کشد بدین صورت که قبل از 7ا لی 6بعضی عملهای اورژانسی و یا جراحی : سوال•
وقت نماز وارد اتاق عمل شده و بعد از اتمام نماز خارج می شویم حکم نماز ها در صو رتی که 

نمی توانیم اطاق عمل را ترک کنیم چیست؟
ض شیفت را عوو در صورت امکان، به هر نحو می توانند نماز را بخوانند در اطاق عمل با ید  :جواب

.و نماز را به صورت معمول و غیر اضطراری بخوانندکنند
ازند در هنگام فریضه صبح که بعضی از همکاران بعد از انجام شیفت کاری به استراحت می پرد

ر نماز بشمار ام( سبک شمردن)صورتی که بیدار نکردن آنها برای نماز صبح سهل انگاری و استخفاف 
.رود با ید آنها را بیدار نمود
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نماز با بدن یا لباس نجس 

احتها و در بیمارستانها به خاطر جر. استشرایط لباس نماز گزار پاک بودن یکی از •
جاستی دیگر بیماریها پرستاران در هنگام کار بدن یا لباسشان ممکن است به خون یا ن

نجس  در بعضی مواقع پرستاران گرامی و یا بیماران مجبورند با لباس. آلوده گردد
شده یا نه  نماز بخوانند و یا نمی دانند که در موقع رسیدگی به بیمار لباسشان نجس

و با همان لباس نماز خوانده اند در همه این موارد پسندیده است که( شک دارند)
:حکم نماز با بدن یا لباس آلوده به نجاست را بدانیم

اگر بداند که بدن و لباس نجس است و از روی عمد و آگاهی نماز بخواند نمازش-1
باطل است 

استصحیح نمازش بعد از نماز متوجه شود که لباسش نجس بوده اگر -2
وباره که بدن یا لباسش نجس است نمازش باطل است و باید داگر فراموش کند-3

.بخواند
باسش را اگر شک کند که همان وقت نجس شده یا قبلًا نجس بوده چنانچه بتواند ل-4

از باطل  درآورد باید با بدن پاک و پوشش الزم نماز را بخواند و گرنه در وسعت وقت نم
نماز و در کمی و قت به صورت نماز برهنگان نماز بخواند و اگر نمی تواند با همان حال

.بخواند



اگر بعد از نماز متوجه شود که لباس یا بدنش نجس بوده آیا نمازش صحیح است؟: سوال•
.صحیح است: جو اب
وضو

:هنگام وضو، الزم است به چند نکته توجه شود

ن یا نجاست اقتضای شغل پرستاری، ممکن است لباسهای فرم یا مانتو و مقنعه خواهران پرستار آلوده به خوبه -1
ز آن استفاده که هنگام نماز اهمواره لباسی پاک و تمیز در محل کار داشته باشد دیگرشود به همین خاطر بهتر است 

.نماید
خود استفاده می شود، الزم است یاد آوری شود که جوهرخودکار، خود نویس یا روان نویس از آنجا که گاهی از -2

شته با نویس و روان نویس بر ای وضو مانعی ندارد و جوهر خودکار نیز در صورتی که تنها رنگ باشد و جرمی ندا
.ودشد که روی پوست را بگیرد اشکالی ندارد ولی در صورتی که پررنگ و دارای جرم است باید برطرف ش

رفتن باید مشغول بکار هستند، هنگام وضو گمحیطی مختلط و مراکز درمانی که پرستاران زن و مرد در خشها ب-3
.در معرض دید نامحرم نباشنددقت شود که 

نم و تنها چند در بیمارستان خصوصی، که خوشبختانه محیطی زنانه است و پرسنل مرد در آن نیست کار می ک: سوال
اال بعضی وقتها جوراب در می آوریم، آستینها را ب. پزشک مرد و خدمه آن هم اغلب در مواقع خاص وارد می شوند

یط، آیا با توجه به زنانه بودن مح. می زنیم که وضو بگیریم و یا مقنعه در می آوریم که ناگهان مردی وارد می شود
عمل این پرستار خواهر جزء گناهان عمدی است و وی گناهکار است؟ یا چیزی بر او نیست؟

.اگر بعد از ورود نامحرم فوراً خود را بپوشاند گناهی مرتکب نشده اند: جواب
یست و برای اگر بیمار قادر به حرکت ن-:پرستار می تواند در عبادت بیماران شریک و سهیم باشد، به عنوان مثال

.طلب کرد پرستار از کمک به او دریغ نورزدآب وضو 

از افعال را بیمار برای وضو گرفتن هر مقدار از افعال وضو را که می تواند باید خودش به تنهایی انجام دهد و برخی-
.که نمی تواند انجام دهد پرستار می تواند به او کمک کند



تماس  حکام ا
(مستقیمغیردر صورت عدم امکان لمس )به قدر ضرورت اشکال ندارد بدن بیمار، اگر پزشک هم جنس نباشد لمس •

 باشد برای پرستاران عزیز ممکن است هنگام پرستاری از بیمار و انجام مراقبتهای فوری که بیمار در حالت اغماء می
اطر به ناچار احیاء بیمار تالش زیاد به همراه سرعت عمل نمایند، بگونه ای که حتی ثانیه ها نیز مهم است به همین خ

.با خود بیمار یا اطرافیان و همکاران ممکن است تماسهایی حاصل شود که حکم آنها در ذیل بیان می شود

:تماس در این موارد اشکال ندارد

باشداضطراری در کار : الف
باشدتماس از روی لباس : ب
باشدبصورت اتفاقی و تصادفی : ج

شته باشد و در تماس با بیمار هم آنجا که ناچار است تماس دااشکالی ندارد تماسهای غیر ارادی و اتفاقی بنابراین •
.اشکالی نیست

اده کرده است و صورتی که بدانیم فردی که با ما تماس پوستی پیدا می کند از موقعیت اضطراری سوء استفدر  :سوال
؟ولی حکم کار من چیست. استمشخص من پرستار نیز به علت کارم مجبور به تحمل هستم، حکم او که 

دهیدنمی توانید خود را در معرض گناه قرار : جو اب
د هست ، مسئول بخش مرد است و من پرستار زن با توجه به اینکه در بخش، مر(دیالیز)بخش کاری من در :سوال

رم از از طرفی به علت رعایت سلسله مرا تب اداری حق اعتراض ندا. مجبور به برخورد و تماس با نامحرم هستم
؟جهت شرعی تکلیف من چیست

حرام استلمس و نگاه به نامحرم : جواب



احکام تماس
مردونزپرستارانبین...وبیمارتقالنامعالجه،معاینه،مراحلدربیمارستانمختلفبخشهایدر

انتقالرایبوکردهاستفادهدستکشازکهشوددقتبایدتماسهاایندرمی پذیردصورتتماسهایی
پزشکباارکهنگامدربخشهایاعملاطاقدرهمچنین.نماینداستفادهمالفهوپتوازاالمکانحتینیز

جایبهاگرمواقعایندر.جراحیابزاریاوداروپزشکی،ابزاروسایلکردنآمادهبرایهمجنس،غیر
بودن(سبالعکیاو)بدهدپزشکخانمدستبهراابزارکههستبخشدرخانمپرستارمرد،پرستار
نیستجایزمی شودنامحرممردوزنتماسبهمنجرکهعملاینونداردضرورتیمردپرستار

دینورعشقوانینکهمسلمانهابیمارستاندر.شودجنسیغریزهتحریکوفتنهموجباگرخصوصاً
کاریارتباطاتباشندداشتهوافرنظردقتبیمارستانهامدیریتکهاستپسندیدهبسیاراستحاکم

.برسدممکنحداقلبهنامحرمپرسنل

نند،کنگاه(بیماران)عورتبهضرورتوقتدرجزکهاستحرامهمکارانشانوزنومردپزشکانبر
مگرکند،ظاهرزنفقطنیزرازنعورتوکند،نگاهمردفقطرامردعورت؛شدایجادضرورتیاگرو

ایرادیتاینحالدرکهکندنگاهآنراهمجنسغیرشخصیکهکندحکمضرورتونباشدمقدورآنکه
و،نکندنگاهمرضموضعیادیدهآسیبمحلبهجزوکنداداءراشرعیامانتبایداینکهضمن،ندارد

محرمشامکانصورتدرالزمستبودزننظرموردبیماراگرو،دهدرویخلوتدرنبایدامراین
.باشدداشتهحضور



احکام پوشش  
بدن رجستگیهای باشد که بتنگ و چسبان به نحوی که دوخت آن شایسته شما نباشد و یا به گونه ای لباس فرم مانتو و پوشیدن 

ریبه و باعث ستگیها کاملًا پیدا باشد عالوه بر اینکه شایسته یک پرستار مومن نیست بلکه اگر این نحو پوشش و نمایان بودن برج
.و بهتر است ترک شود. جایز نیستباشد مفسده 

جاب کمتر  و در بعضی از بخشهای بیمارستان با وجود نامحرم باید چادر خود را بردارم که ناچار حهستم پرستاری دانشجوی :سوال
می شود لطفاً بفرمایید تکلیف من چیست؟

تحصیل  و لی با توجه به اهمیتجایز نیست ، مجوز عدم رعایت پوش به مقدار واجب نمی شود و موافقت آنان اصرار مسئوالن: جواب
اجب خود  به مقدار ضرورت از پوشش واقتضا کند، ( یعنی ناچاری)و تخصص در رشته پزشکی و مامایی، در صورتی که ضرورت 

ف به و در هر صورت نگاه عمدی نامحرم جایز نیست و اگر ضرورت پزشکی و حفظ جان مسلمان اگر چه در آینده متوقبکاهید
.دندارتحصیل و آموزش فعلی باشد ارتکاب فعل حرام مثل نگاه کردن زن به بدن مرد و امثال آن به قدر ضرورت مانعی 

ا پرسنل اطاق هنگام عمل جراحی پرسنل اطاق عمل باید آستینها را تا آرنج باال بزنند خانمهای حاضر اعم از پرستار، بهیار و ی: سوال
موارد  که پزشک مرد یا پرسنل مرد حضور دارند مجبور به رعایت این امر هستند و گرنه در بر خیمواقع عمل نیز در بعضی 

تکالیف شغلی  پزشکی آنان را بیرون می کند تکلیف ما چیست در حالی که پوشش از حد واجب خود کمتر می شود و مجبور به انجام
؟هستیم
)ندارداشکال یعنی )حکم سایر ضرورتها را دارد مقام ضرورت نمی توانند خود را در معرض گناه قرار دهند و در : جو اب

امحرم  را از دید نمواضع نمایان بودن زیر چانه، گردن، گوش، سینه و دست و بازو و موها برای خانمها جایز نیست باید این  :نکته
.  یدات الزمه دیده شودبهتر است از قبل تمه. پرستاران محترم مواظبت نمایند اولًا در موقع کار با نامحرم آستینها باال نرود. بپوشانند
.مقنعه ها و نحوه پوشیدن آنها دقت شود تا موها و زیر چانه پوشیده باشددوختن ثانیاً در 

وشانندبپرم از نامح( دو دست تا مچ)زنان واجب است تمام بدن خود را به استثنا وجه و کفین را از نظر شرع مقدس اسالم، بر 
یرا پوشیدن پا هم باشد تا پشت پا نمایان نباشد زجورابی که می پوشند باید از ضخامت کافی برخوردار پرستار هران اخوبنابراین، 

.واجب است



احکام روابط زن و مرد
هستند که همگی مکان هایی.. مراکز بهداشتی و درمانی اعم از درمانگاهها، بخش های بیمارستان، مراکز فیزیوتراپی، سونوگرافی و 

.مراجعه کنندگان و متعدد و از جنس مخالف و موافق در آن تردد دارد

نظر اسالم از. چه بسا خانم پرستار ناچار باشد به اقتضای شغل خود به مردان پاسخگو باشد و یا پرستار مرد به خانمها جواب دهد
؛صحبت کردن زن با مرد نامحرم به صورت عادی اشکالی ندارد

:مشروط بر اینکه

.نباشد( خوف فساد)به قصد لذت و ریبه -1

.و تلطیف نکنند( نازک)صدای خود را ترقیق -2

.احتیاط مستحب است که به مقدار ضرورت اکتفا شودخوف فتنه و گناه نباشد و -3
ی تواند صحبت و زیرا انسان با زیرکی خاصی که دارد خوب م)بنابراین اگر صحبت با ارباب رجوع پزشک و پرسنل ایجاد فتنه می کند 

فت که آنها  نگاه عادی و یا مشکوک را تشخیص دهد مخصوصا خانمها در این امر دقیق تر هستند باید بگونه ای رسمی و قاطع سخن گ
.که در دلشان مرض هست در او طمع نکنند

رد یا بیمار مرد بنده در محیطی مختلط از بخشهای بیمارستان کار می کنم و گاهی ممکن است ساعتها در یک اتاق با پرستار م: سوال
.تنها باشم آیا اشکال دارد؟ البته احتمال حضور رفت و آمد اشخاص دیگر هم است

.مانع ندارداگر خلوت با اجنبی و اجنبیه صدق نکند : جواب

وخی و در محیطی مختلط و در زمانهای طوالنی بین دو همکار مرد و زن با حضور ثالث و یا بدون حضور وی صحبت کردن و ش :سوال
خندیدن با توجه به اطمینان از اینکه محیط خواهرانه و برادرانه است اشکالی ندارد؟

.محرم اگر موجب مفسده باشد حرام استنا صحبت کردن و شوخی و خندیدن دوتا : جواب
د در این مواقع یک پرستار ممکن است یک یا دو شیفت پیاپی با پرستاران بهیاران پرسنل و پزشک جنس مخالف در ارتباط باش

کن سخنان بی مورد تعریفها از این طرف و آن طرف، گرم گرفتن ها، خنده ها، قهقهه هایی که در پی تعریفها می آید همه و همه مم
.است انسان را گرفتار حیله های شیطانی کرده، به گناه و معصیت بکشاند

ناامنی  محیط کار دست خوشنیز می باشد از طرف دیگر که جایز نیست خیانت به نظام خانواده و حق همسر این کار عالوه بر این 
.می گردداخالقی 



و ورت جز در موارد ضرتوسط جنس مخالف ... معاینه، گرفتن نبض و فشار خون، شکسته بندی و •
اگر همچنین در تماس به بدن نامحرم در هنگام درمان. جایز نیستعدم دسترسی به جنس موافق 

د در این صورت  به نگاه هم باشیناچار استفاده از دستکش به منظور لمس غیر مستقیم ممکن نباشد و 
.که باید به حد اقل نگاه و لمس بسنده کرداشکال ندارد نظر و لمس 

رحمی مانند نصب سونداژ، ماساژ... در بعضی از مراقبتهای قبل و بعد از زایمان و عمل جراحی و : سوال
لمس و نیاز به نگاه و.. .پس از زایمان تراشیدن موهای موضع عمل بیمار بجهت آماده شدن برای عمل و 

باید کرد؟لمس را می توان با دستکش بطور غیر مستقیم انجام داد ولی از نگاه چاره ای نیست چه. است

؛ تجایز اسدر صورتی که معالجه متوقف بر دست زدن و نگاه به غیر باشد ضرورتدر موارد: جواب
:البته در این مواقع رعایت چند نکته الزم است

نس تا اگر بیمار همجنس است به عورت او و اگر غیر همجدستکشبه دست کردن چیزی مانند -1
.است به بدن او تماس پوستی مستقیم نداشته باشد

.استبیشتر از آن حرام اکتفا کند که همان مقدار ضرورت هنگام معاینه و مراقبت به -2

ه با توجه به کثرت پزشکان متخصص زن و مرد، به غیر از موارد ضرورت باید از مراجعه ب :تذکر
پزشک غیر همجنس خودداری کرد جهت کارهای درمانی؛ مانند نصب سرم، تزر یق آمپول، تعویض

م جنس اگر کادر پزشکی هم جنس وجود دارد نمی توان به پزشک غیر ه.. پانسمان و شستشوی زخم و 
مسایلی مانند دوری راه یا تبحر و دقت زیاد فالن شخص که از جنس مخالف است . مراجعه کرد

و و درمانی هم جنسدر صورت نبودن کادر پزشکی نمی تواند دالیل موجهی برای این کار شود اما 
.ر غیر این موارد جایز نیستو داشکال ندارد اضطرار مراجعه به جنس مخالف 

طراراضراز است ولی از محارم نیست؛ بنابراین در غیر زمان محرمنکته دیگر اینکه پزشک گرچه 
.  مرد نامحرم نگاه کندنمی تواند به بدن زن یا



احکام زینت و آرایش 

ود  هر عملی که موجب آراسته و زیباتر شدن عضو بدن شود زینت محسوب می ش
ا زینتهای  و ی... اعم از زینتهای دست؛ مانند انگشتر، حلقه عروسی، النگو دستبند و 

.و حتی سرمه... چهره؛ مانند آرایشهای چشم، لب، و گونه و 
د باید از بنابراین هر چیزی که عرفا زینت محسوب گردد و مردم به آن زینت بگوین

سرمه چشم زینت  ( عامه مردم)دید نامحرم پوشیده شود مثال اگر از نظر عرف 
ن زینت  محسوب شود و لو اینکه شخص برای فواید طبی آن استعمال کرده باشد ای

.قرار گیردنباید در معرض دید نامحرم 

رفتن نبض از  محیط کاریمان یعنی بخش بیمارستان به اقتضای شغلمان برای گ: سوال
بور  ساعت مچی و به علت مختلط بودن محیط کاری و برخوردهای زیاد با نامحرم مج

م زینت  به همراه داشتن حلقه عروسی هستیم با این توضیح استفاده از اینها باز ه
محسوب می شود و چه حکمی دارد؟

باشد  ساعت اگر زینتی نزینت خود را از نامحرم بپوشاند و واجب است بر زن : جواب
.و حلقه اگر ساده بوده و چشم گیر نباشد اشکال ندارد



احکام محتضر
ران با توجه به این که درصد زیادی از مرگها در بیمارستان رخ می دهد و غالباً در لحظات آخر پرستاران و بهیا
:یان کنیمزحمتکش با آنان سروکار دارند از این رو الزم دانسته شد که مسایل ضروری بیماران در حال احتضار ر ا ب

.استواجب محتضر بر هر مسلمانی رو به قبله کردن -1
بطوری مسلمانی که در حال جان دادن است، مرد باشد یا زن، کوچک باشد یا بزرگ، باید او را به پشت خواباند-2

تا اندازه ای که «بنا بر احتیاط واجب»ممکن نیست اگر خوابانیدن او به این نحو . باشدکف پاهایش به طرف قبلهکه 
به قصد باشد ممکن نچنانچه خوابانیدن او به کیفیت مذکور به هیچ قسم . باید به این دستور عمل شودممکن است 
.  بله بخوابانندبه پهلوی چپ رو به قاگر آن هم ممکن نباشد باز به قصد احتیاط او را رو به قبله بنشاننداحتیاط او را 

و نصب چینش تختها ، icuمانندبخشهایی از بیمارستان که احتمال فوت بیمار بیشتر استشایسته است در 
.دبیمار همواره رو به قبله باشدستگاههای کنترل کننده عالیم حیاتی بیمار را بگونه ای قرار دهند که 

احتمال زنده ماندن % 1احتمال فوت او می باشد و ما تنها با % 99است و با  (icu)بیماری که در حال احتضار :سوال
کاری شهادتین و روی بیمار کار می کنیم بعلت دستگاههای متعدد نمی توان بیمار را رو به قبله کرد و یا بعلت تراکم

را نمی توان برایش گفت آیا مسئول هستیم؟... 
رداشته نمی شود و ولی مجرد تراکم کاری تکلیف بتکلیفی ندارید محتضر ممکن نیست رو به قبله کردن اگر : جواب

.شهادتین مستحب است
طوری و سایر عقاید حقه را به کسی که در حال جان دادن است«ع»مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام -3

.همچنین مستحب است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند. تلقین کنند که بفهمد
گریه ، گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، بودن جُنُب و حائض نزد او، حرف زدن زیاد،تنها گذاشتن محتضر-4

.استاو مکروهکردن و تنها گذاشتن زنها نزد 

.استمستحببه ویژه سوره های یس، صافات، احزاب و آیه الکرسی، بر بالین محتضر خواندن قرآن -5



پیدا شده اشیاء احکام 
اگر از بیمار چیزی بجا مانده است یا چیزی در بیمارستان پیدا شود تکلیف چیست؟: سوال

:جواب
:نشانه دارد-1

:در این صورت
.او برداردنمی تواند بدون اجازهاست؛ چنانچه نداند صاحبش راضی است یا نه اگر صاحبش معلوم 

.برداردمی تواند به قصد اینکه مال خودش شود صاحبش معلوم نیست اگر 
:صورت اگر بیش از یک درهم است در این و 

شد می تواند  اگر پیدا نطبق دستور رساله اعالم کند پس از آن تا یک سال )اعالم کند صاحبش پیدا شود -الف
.خودش بردارد یا از طرف صاحبش صدقه بدهد

اعالم کند صاحبش پیدا نمی شود می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد-ب
:نشان ندارد-2

بدهدصدقهآن است که از طرف صاحبشاحتیاط واجب 

این پیدا کرده و چند سال است از( در بیمارستان)شخصی جاهل به مسائل شرعی یک ساعت مچی  :سوال
خودش  جریان می گذرد به دستش بسته و نماز هم می خواند حاال این ساعت را چه کار کند آیا می تواند برای

بردارد یا خیر؟
او به واگر صاحب واقعی مایوس است از طرفاعالن کند باید تا یک سال برای پیدا شدن صاحبش : جواب
.  بدهدصدقهفقراء 
آن  جا بماند و کسی دنبال آن نیاید مصرف... اگر در یخچال از بیمار مرخص شده میوه و کمپوت و  :سوال

توسط پرسنل و یا بیمارستان چگونه است؟
.  اختیار آن با مالک آنهاست مگر اینکه از آنها اعراض کرده باشند: جواب



ه جهت در بخش جراحی بیمارستان زنان گاهی اوقات در حین عمل می بینیم که نخ مکدونالد ک :سوال
( هیه کننداین نخها بلند است که خود مریضها باید ت)دوخت دهانه رحم استفاده می شود اضافه می آید 

بقی نخ بدرد با توجه به این مطلب که ما)آیا مجاز است از ما بقی آن برای مریض دیگر استفاده نماییم 
مان نمی خورد و ممکن است امکان اجازه گرفتن از بیمار را به جهت کمبود وقت یاندیدن وی برای

(.  میسر نباشد
.اعراض کرده باشندآنهاست مگر اینکه از آنها مالکاختیار وسایل مذکور با : جواب

سوال در طول سال دو دست لباس فرم به پرسنل می دهند که گاهی بجای پارچه حواله می دهند: سوال
:من اینست

اگر آن را در صورت عدم نیاز به اطرافیان بدهیم چه حکمی دارد؟-الف
اید آیا می توان در صورت عدم نیاز، آن حواله را مواد غذایی یا وسایل مورد نیاز خرید یا حتما ب-ب

فرم تهیه کرد؟
اشکال بیمارستان صرف آن در غیر تهیه لباس فرم منعی نداشته باشداگر مطابق مقررات : جواب
.ندارد



احكام بخش زنان

ت الزم اسدر اتاق زايمان بايد در معرض ديد نامحرم قرار نگيرد وزائو زن •
مگر كسانى كه ورودشان  ، از ورود نامحرم به آن اتاق جلوگيرى شود

داردضرورت 

گذرانند،  كه دوران آموزش عمومى را مى... عمومى و پرستاران وپزشكان •
هاى عملى ـ كه مستلزم نظر و لمس بدن و توانند آموزشدر صورتى مى

رزند در آينده نجات جان مادر يا فعورت زن زائوست ـ را فراگيرند كه بدانند 
بستگى دارداو به اين آموزش 



احكام نماز

ويد  خود را با آب بشادرار کردنبعد از مريض يا کسی که به عللی نتواند •
.با پارچه ای تميز نمايد می تواند نماز بخواند اگر 

است و از روی عمد و اگاهی نماز بخواند  بدن و لباس نجس اگر بداند که •
 .،نمازش باطل است



اره اگر فراموش کند که بدن يا لباسش نجس است ،نمازش باطل است و بايد دوب•
بخواند

واند و با بدن پاک و پوشش الزم ،نماز را بخبايد ورد،آدربتواند لباسش را چنانچه •
،نماز برهنگاننمازبه صورت کمی وقت باطل و در نماز وقت،گرنه در وسعت 

با همان حال نماز بخواند  بخواند و اگر نمی تواند 



احکام وضو

انند به چيزی که با آن زخم و شکستگی را مبندند و دوايی که روی زخم و م•
.  گفته می شود « جبيره » آن می گذارند 

و وضطور معمول بايد به آب برای آن ضرر ندارد اگر روی زخم باز است و •
گرفت

اطراف زخم را بايدآب برای آن ضرر دارد اگر روی زخم باز است و •
د پارچه اگرممکن نباشو دست بر روی آن بکشيد و اگر ممکن باشد بشوئيد

بگذاريد و روی آن دست بکشيد( زخم ) پاکی روی آن 



، اگرنمی توان روی آن را مسح کرد اگر روی پاها و جلوی سرزخم باشد و •
و روی آنها بگذارد و روی آن را مسح کنند « پاک » تواند پارچه ای می 

.  هم بکند به احتياط واجب تيمم سپس بنا 

ن ، در اينباشد« روی زخم جلو سر و روی پاها » امکان گذاردن پارچه اگر •
وضو تيمم کند صورت بايد به جای 

، اگر باز کردنروی آنها هم بسته باشد هر گاه اعضاء وضو زخم باشد و •
بايد روی زخم را بازکرد و ، زحمت و ضررهم ندارد روی زخم امکان دارد 

وضو گرفت 



م اگر جبيره روی زخنمی شود باز کرد به هنگام وضو اگر روی زخمی را •
و زحمتممکن بود و رساندن آب از روی جبيره به زخم پاک است و 

ندارد بايد آب را به زخم برساند ضرر



کسی که غسل واجب دارد و بعضی از اعضاء بدن او زخم شده و امکان •
سل غای، بازکردن و تميز و تطهير آن وجود ندارد بايد مانند وضو جبيره 

.نمايد جبيره ای

دمل اگر در بعضی از جاهای تيمم زخم و يااست، کسی که وظيفه او تيمم •
.نمايد تيمم جبيره ایبايد به دستور وضو جبيره ای باشد، و شکستگی 



ياط جبيره ای بنابر احتوضو کسی که نمی داند وظيفه اش تيمم است يا •
.را انجام دهد هر دو واجب بايد 

و دسترسی به آب ندارد که آب برای او ضرر ندارد و خودش مريضی •
می کند ايتتيمم کف( برای غسل يا وضو ) کسی نيست که برايش آب بياورد 



ت کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند و نه می تواند به پهلوی راس•
که کف بايد به پشت بخوابد به طوریبخوابد و نه پهلوی چپ به هنگام نماز 

.  او رو به قبله باشد پای

ه يکی از به هنگام سجده اگر دمل يا زخمی تمام پيشانی را گرفته باشد بايد ب•
ه هم و اگر به چانچانهسجده کند و اگر ممکن نيست به دو طرف پيشانی 

.کند سجدهممکن نيست به جايی از صورت که ممکن است 



لندبرامهربقدریتواندمیسجدهبرایشودخمتواندنمیهيچکهکسی•
.بگذاردآنبرراپيشانیکهکند

نساناازهيچگاهنمازوداردقضاونيستصحيحتيممياوضوبدوننماز•
کماوبيهوشیحالدرمگرشود،نمیساقط



تیمم احکام 

.بگیردکمکمثلًا پرستاران در انجام تیمم شخص بیمار اگر نتواند خودش تیمم کند باید از دیگران : نکته

یده و مانند، بیماری که مجروح شده در اعضای وضو عین نجاست چسب: در جاهایی که وظیفه بیمار تیمم است
زیر برطرف کردن آن ممکن نیست یا آب برایش ضرر دارد در این مواقع خوب است پرستاران عزیر به نکات

:داشته باشندتوجه

.چیزی را که تیمم بر آن صحیح است در محل مناسب و قابل دسترس بیماران قرار دهند-1

.همواره در کنار تخت بیمار مهر را که سجده بر آن صحیح ا ست وجود داشته باشد-2

.در صورتی که بیمار برای وضو یا تیمم به کمک دارد در اوقات نماز به او پیشنهاد کمک کند-3

یست سعی کند در صورتی که پرستار محترم متوجه شد که بیمار وظیفه اش تیمم است ولی به وظیفه اش آشنا ن-4
.این وظیفه را به بیمار آموزش دهد

موارد تیمم  •

واسطه اینکه بترسد به: الف: در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد برخی از موارد آن عبارتند از•
ی معالجه او برسد، مریض شود، بیماریش طول بکشد، شدت پیدا کند یا به سختبهآب، ضرر جانی استعمال 

.شود

اینکه عضو وضو نجس باشد و پاک کردن آن ممکن نباشد: ب
.خواندبا شد که اگر وضو یا غسل کند تمام یا مقداری از نماز را باید بعد از وقت بوقت به قدری کم هر گاه : ج

.نباشدبرای وضو و غسل کافیبه مقدار آب: د



راه ثابت شدن نجاست  

م کلی این حک. در بیمارستان گاهی با اشیایی برخورد می شود که پاک یا نجس بودن آنها مشکوک است
سیله یکی  آن بوهر چیز را می توان پاک دانست مگر آنکه نجاست گونه اشیاء این است که از نظر شرعی 

:ثابت شوداز راههای زیر 

خود انسان یقین کند که آن شی ء نجس است -الف
ا چیزی که در اگر پرستار و یا بیمار دیگر بگوید ظرف ی)کسی که آن چیز را در اختیار اوست بگوید -ب

افراختیار اوست نجس است با ید از آن اجتناب کند خواه عادل باشد یا فاسق، مسلمان باشد یا ک
بنابراین دو نفر مرد عادل بگویند-ج
.استپاک آن غذا یا آن چیز ندارد غذا یا چیزی که برای او می آورند اگر یقین به نجاست -1

ها دارو، عطر، روغن و صابون، اگر انسان یقین به نجاست آن: چیزهایی که از خارج می آورند مانند-2
.نداشته باشد پاک است 

وسایل و لوازمی که در بیمارستان وجود دارد از جمله ظروف غذا، حوله و دستشویی، صابون، -3
.رختخواب، تخت و سایر چیزها پاک است مگر آن که نجس بودن آنها ثابت باشد

چگونه است؟...( صنعتی، شیمیایی و )تماس دست با انواع الکل : سوال
.تاگر معلوم نیست که الکل مست کننده و از چیز مایع به دست آمده محکوم به طهارت اس: جواب



کشیدن مصرف الکل سفید حکمش چیست؟ در بخش کودکان مجبور به تزریق آمپول هستم و هر بار آب :سوال
ماس پیدا آیا جایز است همراه داشتن لباس و مقنعه ای که نمی دانیم دست آغشته به الکل به آن ت. دشوار است
کرده یا نه؟

و ندارد مانعبه کار گیری آن در امور طبی و غیر آن . استبه طهارت مایع نباشد محکوم الکلی که در اصل : جواب
.ندارداحتیاج به تطهیر است و صحیحبا لباسی که به این قسم الکل آغشته شده و نماز خواندن 

رطوب مدو هنگام برخورد چیز پاک یا نجس مثل دست پاک با مالفه و شی ء نجس اگر شک کنیم که یکی از آن-
.می باشدپاکچیز پاک همچنان شک کنیم یکی به دیگری رطوبت در سرایت بوده اما 

.تاگر دست یا بدن به مالفه نجس برخورد کند اما یقین به سرایت رطوبت نداشته باشد پاک اس: مثال



خون  
ر کمی اگر در مایعی شک کند که خون است یا نه پاک می باشد؛ به عنوان مثال اگر از زخم یا دمل مقدا•

.مایع زرد رنگ خارج شده و شک دارد که خون است یا نه پاک می باشد
خلوط  زردابه ای که در حال بهبود زخم و اطراف آن پیدا می شود اگر معلوم نباشد که با خون م: مسئله

.است، پاک است
خار آن اگر ظرفی که محتوی آب و با خون یا فرآورده های خونی نجس شده باشد، بجوشد، آیا ب :سوال

ای خون پاک است؟ و آیا فرآورده های خونی مانند پالسما و سرم نجس است؟ اگر با همین شرایط به ج
ادرار باشد آیا بخار آن پاک است یا نه؟

دق  بخار پاک است، ولی سرمی که از فرآورده های خون است نجس است مگر در صورتی که ص: جواب
.خون بر آن نشود

آمپول یا بنا بر این خونی که هنگام تزریق. خون انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند نجس می باشد
یا چیز دیگر  سرم یا کشیدن دندان بیرون می آید نجس است و برطرف نمودن خون بوسیله پنبه الکلی

.باعث پاک شدن محل نمی شود
روی بدن یا لباس بریزد حکم آن چیست؟...( پال سما و )اگر از فرآورده های خونی مثل : سوال

.نجس است: جواب

.انتقال خون از بدن انسانی به بدن انسان دیگر یا از بدن حیوانی به بدن انسان اشکال ندارد-
.انتقال خون غیر مسلمان به بدن مسلمان اشکال ندارد-
.خرید و فروش خون برای استفاده بیماران و مجروحان اشکال ندارد-
.اد باشداگر گرفتن خون بر ای صاحب آن ضرر داشته با شد اشکال دارد خصوصاً اگر ضرر فاحش و زی-



احكام مردار

می از انجا که پرستاران گرا.یکی از اقسام نجاسات مردار یا انسان مرده است •
:ودجسد انسان ذکر می شاحکام ذیل،در بیمارستان با جسد سروکار دارند در 

د اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند،مس کن•
ر ناخن و نماید،حتی اگغسل میت باید (یعنی جایی از بدن خود را به ان برساند)

.استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد



ارج معاینه، رسیدگی یا حمل بیمار،متوجه شد که روح از بدن وی خاگرهنگام :توجه•
ون  بدمثال )مستقیمشده و بدن نیز سرد شده است ،در صورت تماس پوستی 

گرم  زهنواگر بدن ولی ؛می شودواجبمس میت غسل شده،میت سرد با (دستکش
.است ،غسل واجب نیست

ا زمانی که  شود و بصورت آویزان متصل به بدن باشد تعضوی از بدن انسان قطع اگر •
ود  است اما همین که از بدن جدا شپاک( هر چند فقط بوسیله پوست)اتصال دارد 

.نجس می شود و اگر با رطوبت به چیزی برخورد کند آن را نجس می کند
اشد  به تنهایی کشیده شود نجس نیست اما اگر همراه با آن گوشت بدنداناگر -

.استنجس 
.استقبل از آنکه در او روح دمیده سقط شود نجس جنیناگر -



سواالت رايج

است همراه داشتن لباس وچيست؟ جايز الکل سفيد حکمشمصرف :س•
نه؟ا مقنعه ای که نمی دانيم دست اغشته به الکل به ان تماس پيدا کرده ي

.  اشدکه در اصل مايع نباشدمحکوم به طهارت است هر چند که مسکر بالکلی 
ی مانع ندارد و نماز خواندن با لباسن آبه کارگيری ان در امور طبی و غير 

دندارکه با اين قسم الکل اغشته شده صحيح است و احتياج به تطهير 



محيطي مختلط و در زمان هاي طوالني بين دو همكار زن و مرد ،با در :س•
حضور شخص ثالث و يا بدون حضور وي صحبت كردن و شوخي و 
خنديدن با توجه به اطمينان از اينكه محيط خواهرانه و برادرانه است 

؟اشكالي ندارد

كردن و شوخي و خنديدن دو نامحرم اگر موجب مفسده باشد حرام صحبت 
است



خص در تزريق آمپول وريدي يا عضالني كه سياه يا كبود مي شود ايا ش:س •
تزريق كننده ضامن است؟

به )هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت .تزريق كننده مانند كار طبيب است كار 
،كند ضامن نيست و بدون اخذ برائت ضامن است و در (طور عام يا خاص 

.و عدم حذاقت ضامن مطلقا استصورت سهل انگاري



فاش كردن اسرار بيمار براى پيشرفت علم پزشكى

حال آيا جهت امر آموزش بالينى دانشجويان و انترنها و رزيدنتها مجاز هستيم شرح: س•
مريض و بعضًا اسرار وى را در جمع پزشکان مطرح کنيم يا خير؟

.ندارداگر اين امر به مصلحت بيمار بوده و يا براى آموزش دانشجويان مفيد باشد مانعى



د اجنبى اى جز معاينه فربراى آموزش چاره( دختر يا پسر)دانشجويان دانشگاه پزشکى •
از طريق لمس و نظر ندارند و چون اين معاينات جزء برنامه درسى است و براى 

کارآموزى و آمادگى آنان براى معالجه بيماران در آينده مورد نياز است و عدم انجام
ه شود از تشخيص بيمارى افراد مريض عاجز باشند و اين امر منجر بآن باعث مى

ا اين شود، بنا بر اين آيطوالنى شدن دوران بيمارى افراد بيمار و گاهى فوت آنان مى
معاينات جايز است يا خير؟

اگر از موارد ضرورى براى کسب تجربه و آگاهى از نحوه درمان بيماران و : ج•
.نجات جان آنان باشد، اشکال ندارد



اموال آسيب ديدگاننگهدارى 

الش آيا وجوب امدادرسانى به مصدومين و آسيب ديدگان، فقط اختصاص به اقدام و ت: س•
م از اموال آسيب ديدگان را نيز شامل مى شود؟ حكنگهدارى براى نجات جان آنها دارد يا 
كلى در اين خصوص چيست؟

و اموال آسيب ديده براى حفظ جان مصدوم الزم باشد اين نيز واجب استنگهدارى اگر 
در غير اين صورت نيز اگر نيروى امدادى از نظر مقررات ادارى موّظف به آن باشد 

.واجب است عمل كند



در امداداهمال 

آيا اهمال و مسامحه در امداد كه منجر به نقص عضو يا موت مصدوم گردد، موجب : س•
؟مى باشدديه 

.  نيستديه هرچند مسامحه در اين گونه امور گناه محسوب مى شود ولى موجب 



ضمان آسيب ديدگى جسد

ببى اگر در حال انتقال اجساد، بر اثر پرت شدن جسد يا انباشته شدن آنها يا به س: س•
اردى ديگر، جسدى آسيب ببيند، آيا امدادگر ضامن است؟ در صورت ضمان، آيا بين مو

كه امدادگر از روى قصور يا تقصير يا ناچارى اقدام نموده تفاوتى وجود دارد؟

.اگر در انجام وظيفه خود كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست( ج•



ترجيح در امداد به مسلمان

آيا در وجوب امداد و نجات مصدومين تفاوتى بين مسلمان و غير مسلمان وجود : س•
دارد؟

بمستحو غيرمسلمانى كه در حال جنگ با مسلمانان نباشد، واجبو نجات مسلمان امداد 
. است



لمس يا نظر به بدن مصدوم

براى نجات افراد حادثه ديده و نيز بيرون آوردن مصدومين و جنازه ها از زير آوار: س•
و عدم وجود امدادگر َمحرم، و عدم امكان پوشاندن بدن هاى عريان، ناچار به نگاه به بدن

نامحرم يا لمس آن هستيم، وظيفه چيست؟

. در صورت ضرورت، به قدر ضرورت اشكال ندارد( ج•



لمس و نظر بدن زن غيرمسلمان

آيا در عدم جواز لمس و نظر فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟: س•

به  طورحرمت لمس فرقى نيست ولى نگاه به قسمت هايى از بدن غير مسلمان كه در 
.معمول نمى پوشانند بدون قصد لذت اشكال ندارد



تنفس دهان به دهان مصدوم ناَمحرم

:توسط امدادگر در موارد ذيل چه حكمى داردنامحرم CPR))تنفس دهان به دهان : س•

.  در صورت نبود هم جنس و َمحرم: الف•

عدم آشنايى هم جنس و َمحرم با امور امدادى  : ب•

.حاّد بودن حال مصدوم و عدم مجال رسيدن َمحرم و هم جنس: ج•

فرض نبود هم جنس يا َمحرِم آشناى به اين امور و ضرورت نجات مصدوم از اين طريق، در 
انجام بلكه الزم است ولى اگر به هر طريق بتواند بدون لمس بدن نامحرم اين وظيفه راجايز

.دهد، لمس جايز نيست



پوشاندن بدن نامحرم در صورت ضرر

يش اگر شخص نامحرمى در حمام يا استخر مصدوم شده باشد آيا پوشاندن بدن وى، پ: س•
ت؟  از نجات در صورتى كه پوشاندن برايش مضّر باشد، مثل گرمازده باز هم واجب اس
د،  همچنين اگر پوشاندن بدن باعث تأخير در نجات مصدوم و يا منجر به مرگ وى شو

چه  طور؟

شده و او داشته باشد يا سبب تأخير در نجات وىضرری براى اگر پوشاندن بدن مصدوم 
.ممكن است منجر به مرگ او بشود، الزم نبوده بلكه جايز نيست



فرد مانع امدادخارج كردن 

آيا اشخاص مصدوم يا مصيبت زده را كه در محل حادثه هستند و مانع امداد و نجات: س•
نمود؟ديگران مى شوند مى توان اجبارًا از منطقه خارج 

.در فرض ضرورت خارج نمودن آن ها از منطقه اشكال ندارد



نجات جان مصدوم با قطع عضو او

اگر مصدومى زير آوار مانده و پايش گير كرده و احتمال ريزش بقيه آوار هم : س•
ر هست و ممكن است تلف شود و ما مى توانيم با قطع كردن پايش او را نجات دهيم، د

صورتى كه اين كار در تخصص ما نباشد، تكليف چيست؟ و در صورتى كه 
و متخصص، پاى چنين فردى را براى نجات جان او قطع كرد آيا ضمان دارد يا خير

اگر ضمان دارد به عهده اقدام كننده است يا حكومت؟

اگر براى نجات مصدوم از مرگ راهى جز قطع پاى او وجود ندارد، قطع پاى او ( ج•
راهى غير از اين براى نجات مصدوم  اين  كه جايز بلكه واجب است و با توجه به 

.وجود نداشته، ضمان ندارد



جراحت جسد براى درآوردن زيورآالت

اوبدنشدنمجروحموجبمّيتزيورآالتآوردنبيروناگر:س•
چيست؟وظيفهشود،وىانگشتقطعيا

استارزشمنداگرولىشود،دفناوبانداردچندانىارزشاگر
هشدذكرسؤالدرآنچهجزراهىاگرودرآورندوبريدهراآنبايد

.ندارداشكالنيستآن هاآوردنبيرونبراى



کشتن بيمار از روى ترّحم

از كشتن بيمارى كه مبتال به مرض غيرقابل عالج شده است و)آيا مرگ ترحمى : س•
ايز ج( درد رنج مى برد چه با موافقت بيمار يا بستگانش يا بدون اطالع و موافقت آنها
است؟ در صورت عدم جواز، ديه بر عهده كيست؟ و آيا قصاص دارد يا خير؟

دارد و جايز نيست و موافقت بيمار يا بستگان وى حتى امر آن ها تأثيرى در مسأله ن( ج•
ب در صورت اقدام به چنين عملى ديه بر مباشر عمل است و در فرض عمدى بودن موج

.قصاص است



حکم بيمارکشى از روى ترحم

مى شودرتعبي(ترحمبابيماركشى)و(ترحمروىازقتل)بهفارسىدرازاتانازى:س•
دانشاساسبركهاستالعالجىبيماررنجودردمدتكردنكوتاهمنظوربهو

كمىحچهكاراينبهاقدامنداردوجوداوبهبودياوشفابهاميدىهيچامروزپزشكى
؟بدهنداجازه اىهمچينپزشكبهمى توانندبيمارنزديكانياسرپرستآيادارد؟

.مى شودمحسوبنفسقتلونيستجايز



اطالع دادن نجاست وسايل پزشكى به بيمار

يل با توجه به امکان نجس شدن لباس و بدن بيمار، آيا الزم است نجس بودن وسا: س•
...( ت و تخت معاينه، وسايل پزشكى، يوني: از قبيل)مورد استفاده در مصارف پزشکى 

؟را به وى تذکر دهيم

.الزم نيست



دادن پرونده پزشكى بيمار به ساير پزشكان

شکان آيا مى  توان پرونده اى را که اسرار بيمار در آن بايگانى مى  شود، در اختيار پز: س•
؟ديگر غير از پزشک معالج يا بستگان بيمار قرار داد

يا  موارد آن مختلف است و در صورتى که اين عمل باعث دستيابى به معالجه بيمار و
.نجات جان بيماران ديگر باشد مانعى ندارد و بلکه در مواردى الزم است



استفاده از نخ بخيه تهيه شده از حرام گوشتان

استفاده پزشك از نخ هاى بخيه که احيانًا بعضى از آنها از اجزاى حيوانات حرام: س•
گوشت به دست آمده است، چه حکمى دارد؟

.فى نفسه اشكال ندارد



دارو بدون تجويز پزشکندادن 

، به دفرد ديگری به جز پزشک نمى باشنظر به اينکه قانونًا تجويز دارو به عهده ى : س•
ه به استثناى داروهاى بدون نسخه، چنانچه مريض به حال اضطرار مراجعه کند و با توج

افرادفوريت، در صورت ندادن دارو، منجر به نقص، جرح يا فوت بيمار گردد، آيا 
در عواقب فوق متهم به قصور است؟ديگر کادر درمانی 

.با فرض اينکه طبق قانون رفتار کرده تکليفى متوجه او نيست



انجام آزمايشات پزشكى بر روى بيمار بدون اطالع او

راى در صورتى که آزمايش خاص پزشكى براى پيشرفت علم هيچگونه ضررى ب: س•
اند چنين بيمار نداشته باشد، آيا پزشک بدون اطالع به بيمار و بدون کسب اجازه او مى  تو

اقدامى نمايد؟

.جايز نيست



برهنه كردن بيمار براى حفظ حالت استريل اتاق عمل

آيا به خاطر حفظ فضاى استريل اتاق عمل مى  توان مجروح را برهنه کرده و از : س•
مقابل انظار پزشکان و پيراپزشکان عبور داد؟

بيمار مى توان از لباسها يا ملحفه اى که قباًل استريل شده، بعد از بيرون آوردن لباسهاى
.استفاده نمود تا بيمار برهنه نباشد



كمك مرد به زن در حال زايمان

د بفرماييد در صورتى كه زنى نباشد تا به زائو در وضع حمل كمك كند، آيا مر: س•
مى تواند دخالت كند؟

.اگر عدم دخالت مرد موجب تهديد حيات مادر يا كودك باشد، مانعى ندارد



نگاه کردن به عکسهای عريان

ست نگاه کردن به عکسهای عريان که در کتب درسی پزشکی موجود ا :سوال•
و اگر به قصد آموزش باشد جايز است يا نه؟ در صورتی که با قصد لذت

ترس وقوع گناه و فساد باشد تکليف چيست؟

•
سده ولی با قصد ريبه و التذاذ جنسی و يا مف: بدون قصد لذت مانعی ندارد

.جايز نيست


