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  تربيتی ابواب
 

  طهارات سه گانهاحکام
 

 وضــــو
  وضو گرفتنروش 

 
و مسح جلو سر از آرنج تا سرانگشتان  صورت و دستها   وضو عبارت است از شستن ـ 1مسأله 

 ذیل  در مسائل  آن  شرحهمراه با نيت که از سر انگشتان پا تا برآمدگی پشت پاها ؛  اهاپو روى 
.خواهد آمد  

 
و از نظر شست  سر تا آخر چانه از رستنگاه مویاز باالى پيشانى یعنى باید صورت را  ـ  2مسأله 

حتی  اگر. ه شود شست قرار مى گيرد، شست و انگشت به مقدارى آه ميان انگشت وسطباید پهنا 
بنا براین ، بخاطر حصول  .  وضو باطل استیک بخش کوچک از آنچه گفته شد شسته نشود، 

. آن را هم بشویداز طرفينآمى احتياطا باید  از شسته شدن تمام آنچه الزم است؛  اطمينان  
 

 برسد و اگر صورت و دستها  باید  آب به پوست   دستهابه هنگام شستن صورت و  ـ 3مسأله 
.انعى وجود دارد باید برطرف آندم  
 

ست صورت از الى موها  پو موها کم باشند بطوری که ـ آسانى آه محاسن دارند، چنانچه 4مسأله 
 پيدا نباشد موها زیاد باشد به نحوی که پوست صورت پيدا باشد باید آب را به پوست برسانند و اگر

. الزم نيستپوست صورت شستن روى مو آافى است و رسانيدن آب به   
 

. بينى و مقدارى از لب و چشم آه در وقت بستن دیده نمى شود، واجب نيست باطنـ شستن 5مسأله   
 

 و سپس دست چپ را  از شستن صورت باید دست راست را از آرنج تا سر انگشتها پسـ  6مسأله 
.د  بشوینيز به همان ترتيب   

 
آمى باالتر از آرنج را هم می تواند  آرنج را آامًال شسته، مطمئن شود که ـ براى آن آه  7مسأله 
.بشوید  

 
باید بعد از شستن صورت در شد ، برای وضو  حتی اگر قبال پنجه های خود را شسته باـ  8مسأله 

 بشوید و اگر  از آرنج تا سر انگشتان  تمام دست را؛ موقعى آه دست راست و چپ را مى شوید
. تا مچ را بشوید وضوى او باطل است از آرنج فقط  

 

 1



 در مرتبه دوم جائز  است و الزم مرتبه اّولدر  براى وضو، شستن صورت و دستها  ـ 9مسأله 
منظور از مرتبه اّول آن است آه تمام عضو را .  سوم و بيشتر حرام استولی در مرتبه است 

 آب ریخت و با دست شستشو داد ،    وقتى آه  ،  یا چندین مشتبریزد بشوید خواه  یك مشت آب 
.یك مرتبه حساب مى شود  

 
 با باقى ماندهـ بعد از شستن دستها باید جلو سر را با رطوبت آب وضو آه در دست  10مسأله 

. مسح آنددست راست،  
 

 طول مسح سر به هراندازه باشد کفایت می کند و بنا بر احتياط واجب ، عرض آن ـ 11مسأله 
.کمتر از پهنای سه انگشت وسطی دست نباشد  

 
ی راست را ا روى پ؛ باید با همان رطوبتى آه در دست مانده پس از مسح جلو سر، ـ  12مسأله 

.ی پای چپ را با دست چپ از سر انگشتان پا تا برآمدگی پشت پا مسح نمایدبا دست راست و رو  
 

 مسح آند، ولى بهتر است آه  باید به اندازه سه انگشت بسته ، مسح پا ـ از نظر عرض 13مسأله 
.مسح نماید با تمام آف دست  را تمام پشت پا  

 
شد بطورى آه آب دست هنگام  باخيلی کم مرطوب ـ جاى مسح باید خشك باشد، ولى اگر 14مسأله 

.مسح بر آن غلبه آند اشكال ندارد  
 

باقيمانده  رطوبت آف دست خشك شود مى تواند ازبه خاطر گرمی هوا یا غير آن  اگر -15مسأله 
از آب نباید  ولى  ؛  با آن مسح آند و  رطوبت بگيرد،  اعضاى دیگر وضورطوبت محاسن و یا 

. برای مسح کردن استفاده کندخارج  
 

 وضوى ارتماسى
 

 یعنی به همان نحوی که در  ،  ترتيبیتوان ، وضوی  احوط آن است که در صورت – 16أله مس
مسائل باال بيان گردید ، وضو بگيرد ؛  در غير این صورت ، می تواند وضوی ارتماسی را انجام 

.دهد  
 

در آب فرو به پائين از باال   انسان  صورت و دستها را وضوی ارتماسی آن است که  - 17مسأله 
. وضو از آب بيرون آورد نيت  به ، به همان ترتيب  بعد از فرو بردن در آب و برد  

 
 شرایط وضو

 
: عبارتند ازـ شرایط وضو   18مسأله   

پاك بودن آب وضو: اّول شرط  -  
  مطلق باشده آب این آ:  شرط دوم -
.و ظرف آن  مباح باشد رد آب وضو و فضایى آه در آن وضو مى گي اینکه:  شرط سوم -  
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.اینکه ظرف آب از طال و نقره نباشد:  شرط چهارم -  
.اینکه اعضاء وضو در وقت شستن و مسح کردن ، پاک باشد:  شرط پنجم -  
 

كه وقت آافى براى وضو و نماز داشته باشد، بنابراین اگر وقت بقدرى تنگ اینشرط ششم  -
 از وقت خوانده مى شود ، خارج است آه اگر وضو بگيرد تمام یا مقدارى از واجبات نماز

.باید تيّمم آند  
 

 .    به قصد قربت یعنى براى خدا انجام دهد با نيت وضو و وضو رااینکه :  شرط هفتم -
 همين اندازه آافى است آه اگر از او بپرسند چه مى آنى؟ . زبان بگویدات را بالزم نيست نّي

.بداند وضو مى گيرد  
 

 یعنى اّول صورت، بعد دست . است وضودر افعال   "ترتيب"  مراعات :  شرط هشتم -
ی راست و سپس مسح و بعد از آن مسح سر و بعد مسح پاراست و بعد دست چپ را بشوید 

.م دهد را انجاپای چپ   
 

یعنی افعال وضو را بدون فاصله زیاد از نظر عرف انجام . است " مواالت : "  شرط نهم -
.به نحوی که بگویند آن افعال پشت سرهم انجام می شود؛ دهد   

 
 شستن صورت و شخصی که وضو می گيرد،  یعنى خود . است " مباشرت : "  شرط دهم -

 ؛  ، وضو باطل است ر دیگرى او را وضو دهد و اگ دست و مسح سر و پاها را انجام دهد
در این صورت ، به اندازه ضرورت . مگر اینکه قادر به انجام وضو یا بخشی از آن نباشد 

.می تواند از دیگران کمک بگيرد   
 

كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد، بنابر این اگر خوف ضرر این:  شرط یازدهم -
 به ندن تشنه بما خود او یا دیگران  را به مصرف وضو برسانددارد، یا مى ترسد اگر آب
.، باید تيّمم آندنحوی که  قابل تحمل نباشد  

 
.اینکه مانعی از رسيدن آب روی صورت یا دستها و محل مسح نباشد:  شرط دوازدهم -  

 
 ا  وضو شك آند همه آارهاى وضو را انجام داده یا نه، ی از از فراغتپس  هرگاه – 19مسأله 

 گرفتن  اّما اگر در حال وضو ؛ اعتنا نكندوضو را  رعایت کرده یا نه ، به شک خودشرایط همه 
  آن را بایدجزئی از اجزاء سابق  یا شرطی از شرایط وضو را رعایت کرده یا نه ؛ شك آند 

.انجام دهد   
 
 

كه  به اینمى گذارد ا باطل شده یا نه، بن  وضو داشته و شك آند بداند که ـ هرگاه انسان 20مسأله 
 عكس اگر آسى وضو نداشته، شك دارد وضو گرفته یا نه، بنا مى گذاردالوضوى او باقى است و ب

.ندارد وضو بر اینکه   
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در آارهاى وضو یا شرایط آن مثل پاك بودن آب و وجود به خاطر وسواس ، آسى اگر ـ  21مسأله 
 عادی  مردمروش اعتنا نكند و مطابق خود به شک مانع بر اعضاى وضو، زیاد شك مى آند، باید 

.عمل نماید  
 

 ولى براى   ،  نماز شك آند وضو گرفته یا نه، نماز او صحيح استاگر پس ازاتمام ـ  22مسأله 
. باید وضو بگيرد، نمازهاى بعد  

 
 موجبات وضو

 
: وضو به خاطر امور ذیل واجب می گردد- 23مسأله   

)يت غير از نماز م(   نمازهای واجب -  
  طواف واجب کعبه-
  به خاطر نذر و عهد و قسم-
  انجام تشهد و سجده فراموش شده -
. اگر ضروری باشد که دست خود را به خط قرآن برساند-  
 

 در غير این موارد نيز مستحب است که انسان بخاطر اینکه  با طهارت باشد ، وضو – 24مسأله 
. بگيرد  

 
 احكام وضوى جبيره

 
این واژه بعدا . ت است از الواح و پارچه ای که عضو شکسته بدن را می بندند عبار" جبيره " 

. تعميم داده شده است   نيز بوسيله فقهاء به پارچه یا مانند آن که روی زخم یا دمل را می بندند  
 

 در یکی از مواضع وضو جراحت  یا دمل و یا شکستگی باشد، اگر امکان ـ هرگاه 25مسأله 
؛  و موجب نجس شدن دست  نمی شودارد و رسيدن  آب برای آن ضرر نداردشستن آن وجود د

.مطابق معمول وضو بگيردباید به صورت عادی و   
 

 و رسيد  زخم یا دمل یا شكستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است اگرـ  26مسأله 
.یدآافى است اطراف آن را بشونباید به آن آب برساند و  ضرر دارد، به آن آب   

 
 و روی آن با پارچه پاک یا مانند آن   باشد وضو  زخم یا دمل و شكستگى در محّلاگرـ  27مسأله 

. روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح آندپوشيده شده باشد ؛   
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