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�نی  �ت لا�ت م�ب ه و ا�ن �ت ی �ن ر اساس همگام سا�ن صر  که �ب �ت �ن م�ن ا�ی
�ن  �ی ا�ن �ن

آ
ا ه ای اس�ت  مو�ن ده اس�ت و �ن م سش �ی �ن �ن �ت ا�ت  ا�ت و �وا�ی �ی

آ
ا ر  �ب

هرای  �ن ر 
�نَ �ت م�ن و  اطمه؟اهس؟  �ن د  �ن ر�ن �ن گاه  �ش �ی �پ ه  �ب ه  �ن م�ی �ن �ن  ا�ی د� 

�ن  العالم�ی �لی  اهلل  هت  ح�ب مال  �ب مع  م�ب و  مع  �ب مال  �ب ه  �ی مر�ن
ما�ن  سل�ی ه  �ب مو�ی  ه  هد�ی وا�ن  ع�ن ه  �ب  ، �ن �ی الا��ن �نی  اهلل  هت  �ی �ت �ب و 

می گردد.  م  د�ی �ت �ت ود  وحب م  ل�ی ا�ت
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»وضــو«درلغــتبــهمعنــایزیبایــیوپاکیزگــیاســت.»َوضــوء«،بــهفتــحواو،آبــی
راگوینــدکــهبــاآنوضــوگرفتــهمیشــودو»ُوضــوء«،بــهضــّمواو،همــانعمــلوضــو

گرفتــناســت.1
»وضــو«دراصطــالح،شســتنصــورتودســتهاومســحســروپــابــهقصــدُقربــتو
نزدیکــیبــهخــدابــاکیفّیتــیخــاصاســتکــهتوضیــحآنخواهــدآمــد.ازدســتوراتی
اســتکــههمــهمســلمانان،درهــرروزبایــدآنراانجــامدهنــد؛زیــراداشــتنوضــوبــرای

بــهجــاآوردنپنــجنمــاِزواجــبالزمونمــازبــدونوضــو،باطــلاســت.
درقــرآنکریــموروایــاتمعصومــان؟مهع؟وضــوگرفتــن»طهــارت:پاکــی«نامیــدهشــده
اســت؛چــراکــهشســتوشــوِیصــورتودســت،ومســِحســروپــا،بــاکیفّیــت

1. معجم مقاییس الّلغة.

و و�ن
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خــاص؛اگــرچــهنوعــیپاکیزگــیاســت،اّمــاچــونبــاقصــدقربــتهمــراهشــدهوهــر
فعــلآنروحوباطنــیدارد،ســببپیدایــشطهــارتدرونــیدرانســانمیگــردد.


پاکیــزگانمحبــوبخداونــد دارد. رادوســت پاکیزگــی و تعالــیطهــارت خــدای
هســتند.1دوســتداشــتنخداونــدبدیــنمعناســتکــهاهــلطهــارتدرپرتوفیض،

ــد. ــرارمیگیرن ــدق ــهوعنایــتخداون توّج
آمدهاست:یکیطهارتظاهری ازدوگونهطهارتسخنبهمیان قرآنکریم در
اعضاوجوارح،ودیگریطهارتوپاکیقلبوروح.قرآنکریمدرآیاتمتعددی
بهطهارتباطنیوقلبیاشارهنمودهاست،ازجملهآیۀشریفه»تطهیر«کهدربارۀ
خاندانپیامبراست.خداوندهرگونهرجسوناپاکیراازآنانبرداشتهوجانوروح

ریَن«، سورۀ توبه، آیه 108. ّهِ ُمّطَ
ْ
1. »َو اهَّلُل ُیِحّبُ ال

و گاه و�ن ا�ی �ب
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آنانرادرطهارِتکاملقراردادهاست.ازاینرو،دربارهایشانمیفرماید:

 1
هيرا«

ْ
ط

َ
ْم ت

ُ
ك رَ ِ

ّ
ه

َ
ط

ُ
ِت َو ي

ْ
َبي

ْ
َل ال

ْ
ه

َ

سَ أ
ْ

ج ِ
ُم الرّ

ُ
ك

ْ
ن

َ
 ع

َ
ِهب

ْ
 ِلُيذ

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
ريد

ُ
ما ي

َّ
»ِإن

همچنیندرسورۀتوبه،افرادیراکهدرمسجدیهستند،کهبراساستقوابناشده
نوع ماندگارترین و مهمترین و اساسیترین میستاید.2 پاکی و طهارت به است،
طهارت،طهارتقلبیوروحیاست؛زیرانزدخداوندقلبسلیمپذیرفتنیاست.
قلبسلیم،قلبیاستکهازآلودگیهایاخالقیورفتاریپاکگشتهاست.فرددر

سرایطهارتوپاکی-بهشت-واردنمیشودمگراینپاکیرویدهد:

 
3
؛

َ
اِبِلين

َ
ق

َ
ت

ُّ
 رٍ  م

ُ
ر ٰى سُ

َ
ل

َ
ا ع

ً
َوان

ْ
ّ ِإخ

ٍ
 ِغل

ْ
ن

ّ
ورِ ِهم ِم

ُ
د ِي صُ ا ف

َ
ا م

َ
ن

ْ
ع زَ

َ
»َون

وبرَکنیـمآنچـهکینـه]وشـائبههاىنفسـانی[درسـینههاىآنـاناسـت؛برادرانـهبـر
نشسـتهاند. یکدیگـر روبـهروى تختهایـی

1. سورۀ احزاب، آیه 33.
ُیِحــّبُ  اهَّلُل  َو  ــُروا  َیَتَطّهَ ْن 

َ
أ ــوَن  ُیِحّبُ  

ٌ
ِرجــال فيــِه  فيــِه  َتُقــوَم  ْن 

َ
أ َحــّقُ 

َ
أ َیــْوٍم  ِل  ّوَ

َ
أ ِمــْن  ْقــوى   الّتَ ــى 

َ
َعل ــَس  ّسِ

ُ
أ َمْســِجٌد 

َ
»ل  .2

.108 آیــه  توبــه،  ســورۀ   ریــَن«،  ّهِ ُمّطَ
ْ
ال

3 . سورۀ حجر، آیه 47.
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داشته اهتمام نیز ظاهری طهارت به باید باطنیاند طهارت پی در که کسانی 
باشند.وضوازنمونههایطهارتظاهریاستکهدرطهارتباطنیاثرگذاراست.
درآیۀشریفۀ»وضو«،طهارتباطنیوقلبیازآثاروضو)طهارتظاهری(شمرده

1
ْم«.

ُ
َرك ِ

ّ
ه

َ
 ِلُيط

ُ
ريد

ُ
 ي

ْ
َرٍج َو لِكن

َ
 ح

ْ
ْم ِمن

ُ
ْيك

َ
ل

َ
َل ع

َ
ع

ْ
 ِلَيج

ُ
ه

َّ
 الل

ُ
ريد

ُ
شدهاست:»ما ي

برایناساس،واژۀطهارتبروضواطالقشدهاست؛زیرایکیاززمینههایرسیدن
بهطهارتقلبیودرونیاست.اینتأثیرزمانیاستکهوضوهمراهباحضورقلب
وخشوعدرپیشگاهخداباشد.بنابراین،وضوترکیبیاستازنظافت)پاکیزگی(

وطهارت)پاکیونورانیتدرونیوقلبی(.
ائمــۀطاهریــن؟مهع؟وضــورا»نــور«معرفــیکردهانــد.درواقــعفــردیکــهوضــورابــا
توّجــهوبــهقصــدقربــتبــهخــدامیگیــرد،درپرتــونــور،رحمــتوفیــضخداونــد

قــرارمیگیــرد.درروایتــیچنیــنآمــدهاســت:

َد 
َ

َد ُوُضــوَءُه ِمــْن َغْيــِر َحــَدٍث آَخــَر َجــّد
َ

 ُنــوٍر َو َمــْن َجــّد
َ

ُوُضــوِء ُنــوٌر َعــى
ْ
 ال

َ
ُوُضــوَء َعــى

ْ
»أّنَ ال

1. سورۀ مائده، آیه 6.
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 َتْوَبَتــُه ِمــْن َغْيــِر اْســِتْغَفاٍر؛1 
َّ

اهَّلُل َعــّزَ َو َجــل
وضــوبــررویوضــونــوربــرروینــوراســتوهــرکــهوضــویخــودراتجدیــدکنــد،بــی
آنکــهوضــویاّولاوباطــلشــدهباشــد،خداونــدبــدونطلــببخشــایشوتوبــۀ

جدیــد،توبــۀاوراتجدیــدمیکنــد«.
وضویهمراهباحضورقلبواحساسآمادهشدنبراینمازوحضوردرپیشگاه
خداومناجاتبااو،وباتوّجهبهمعانیدعاهایآن»نور«خواهدبود.چنینوضوی
از درجهای هر میشود. انسان در معنوی طهارت ایجاد باعث نیکویی، و کامل
طهارت،درجهایازمحّبتخدایتعالیبهانسانوآمادگیپذیرشفیضبیشتر

اورافراهممیآوردومحّبتبینخداوبنده،بازدارندۀبندهازگناهنیزخواهدبود.
اگــرچــهطهــارتداشــتن)بــاوضــوبــودن(بــرایخوانــدننمــازواجــباســت،داشــتن
طهــارتدائمــیکاریبســیارپســندیدهاســت؛زیــراانســانطاهــر،همــوارهدرپرتــو
َنــس،

َ
توجــهوعنایــتویــژۀپــروردگارقــرارمیگیــرد.پیامبــراکــرم؟ص؟میفرمایــد:اىا

همیشــهبــاوضــوبــاشکــهخــداعمــرترادرازکنــد،واگــرتوانســتیدرطولشــبانهروز

1. من ال یحضره الفقيه، ج  1، ص 41.
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بــاوضــوباشــیایــنکاررابکــن؛زیــرااگــربــاوضــوبمیــرىشــهیدبــهشــمارمیآیــی«.1

ُوُضوء؛2
ْ
ِة ال

َ
ل : »اْفِتَتاُح  الّصَ

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقال

ُ
1. َرُسول

افتتاحوشروعنماز،وضوست«.

ــَر  ُة اْمــِرٍئ َحــّىَ ُيَطّهِ
َ

ــوُز َصــل ُ  َي�ج
َ

2. امیــر املؤمنــ�ن عــى بــن ایب طالــب؟ع؟ قــال: »ل
ْوَبــِة؛3 ــَب  ِبالّتَ

ْ
َقل

ْ
ــاِء َو ال َ

ْ
ِ ِبال ــْ�ن

َ
ْجل َس َو الّرِ

ْ
أ َيَدْيــِن َو الــّرَ

ْ
َوْجــَه َو ال

ْ
ــَس َجــَواِرَح  ال ْ

َ
خ

فردبایدبراینمازپنجعضوخود:صورتودودسـتوَسـرودوپاراباآبوقلب
رابـاتوبهپاکیزهکند«.

ــى َطَهــاَرٍة 
َ
َهــاِر َعل ْيــِل َو الّنَ

َّ
ْن َتُكــوَن ِبالل

َ
ُهــوِر َیــِزِد اهَّلُل ِفــي ُعُمــِرَك َو ِإِن اْســَتَطْعَت أ ْكِثــْر ِمــَن  الّطَ

َ
َنــُس أ

َ
 اهَّلِل؟ص؟  َیــا أ

ُ
1. »َرُســول

َهــاَرِة َشــِهيدًا«، أمالــي )مفيــد(، المجلــس الســابع، ص 60. ــى الّطَ
َ
ــَك َتُكــوُن ِإَذا ِمــّتَ َعل

َ
َفاْفَعــْل َفِإّن

2. كافى، ج 3، »باب النوادر«، ص 69. 
3. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج  4، ص 113.

ا�ت و د� �وا�ی گاه و�ن ا�ی �ب
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همــانگونــهکــهطهــارتظاهــریبــرایورودبــهنمــازبــاوضــوپدیــدمیآیــد،طهــارت
باطنــیوقلبــیبــرایورودبــهنمــاز،بــاتوبــهواســتغفارفراهــممیآیــد.

ْن 
َ
ــِه، ِل ــِدَئ ِب ُوُضــوِء َو ُب

ْ
ــَر ِبال ِم

ُ
ــا أ َ َّ

ــال: »ِإن ــن مــویس الرضــا؟ع؟ ق 3. أبواحلســن عــى ب
ــُه ِفیَمــا 

َ
 ل

ً
ــاُه، ُمِطیعــا ــِه ِإّيَ ــَد ُمَناَجاِت ــاِر ِعْن ّبَ َ ج

ْ
ــَدِي احل ــْ�نَ َي ــاَم َب ا َق

َ
 ِإذ

ً
ــرا ــُد َطاِه َعْب

ْ
ــوَن ال

ُ
َيك

َعــاِس  َســِل َو َطــْرِد الّنُ
َ

ك
ْ
َهــاِب ال

َ
َجاَســِة، َمــَع َمــا ِفیــِه ِمــْن ذ ْدَنــاِس  َو الّنَ

َ ْ
 ِمــَن  ال

ً
َمــَرُه، َنِقّيــا

َ
أ

ار ...؛1   ّبَ َ ج
ْ

ِقَياِم َبْ�نَ َيَدِي احل
ْ
ُفَؤاِد ِلل

ْ
َو َتْزِكَيِة ال

همانــابــهوضــوفرمــاندادهشــدو]عبــادت[بــاآنآغــازشــد،تــاهنگامــیکــهبنــدهدر
پیشــگاهخداونــدجّبــاربــرایمناجــاتبــااوایســتاد،پــاکوفرمانبــرداراوباشــد،واز
آلودگیهــاونجاســاتپیراســته.افــزونبــرایــن،وضــوتنبلــیوخوابآلودگــی)کســل
ــردوباعــثپاکــیقلــبدرهنــگامقیــامدرپیشــگاهخداونــد بــودن(راازمیــانمیب

ــار2میشــود«. جّب

1. وسائل الشيعة، ج 1، ص367.
2. در ایــن روایــت شــریف، نــام »جّبــار« خداونــد آمــده اســت. بــا توجــه بــه اینكــه »جّبــار« معنــای قــدرت قاهــره خــدا را 
كــه نمازگــزار بایــد در اوج خشــوع و خضــوع و تســليم، خــود را در  كنایــه از ایــن اســت  مى رســاند، ایــن واژه در روایــت، 

كّل هســتى بدانــد و ببينــد.  برابــر خــدای چيــرۀ بــر 
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پسازوضو،انسانچنینبیندیشدکهظاهرتراپاکنمودیومیخواهیبهحضور
خدابرسیوبااومناجاتکنی،پسقلبخودرانیزپاکبنما.حداقلآنایناست

کهتوبهواستغفاررا-کهازعواملطهارتباطناست-باوضویخودهمراهسازد.

ُوُضــوِء 
ْ
َطاَيــا ِإْســَباُغ1 ال نَ ُنــوَب َو احلْ

ُّ
ــُر الذ ّفِ

َ
 َمــا ُيك

َ
ــْم َعــى

ُ
ك

ُّ
ُدل

َ
 أ

َ
 ل

َ
: »أ

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقــال

َ
4. َرُســول

َباُط؛2 ِلــَك الّرِ
َ

ِة َفذ
َ

ــل ِة َبْعــَد الّصَ
َ

ــل اِرِه َو اْنِتَظــاُر الّصَ
َ

ــك َ
ْ

ِعْنــَد ال
آیاآگاهنکنمشمارابهچیزیکهگناهانوخطاهایشمارامیپوشاند؟

1.کاملبودنوضودرهنگامسختیهاوناخوشایندیها؛
2.انتظـاررسـیدنوقـتنمـازبعـدازنمـاز]کـهایـنانتظـار[مایـۀنگهـداریازارتکاب

محارماسـت. 

گــر چــه بــا هميــن مقــدار شســتن و مســح اعضــا، نمــاز و عبــادات صحيــح اســت، رعایــت برخــى از نــكات، باعــث  1. ا
كننــدۀ روح وضوســت. در  كــه بیــان  كمــال وضــو مى شــود، ماننــد توبــه و اســتغفار و توجــه بــه معنــای دعاهــای وضــو، 
ــل توجهــى  ــار مهــم و قاب كامــل( آث ــه »ِاســباغ وضــو« تعبيــر شــده اســت. ِاســباغ وضــو )وضــوی  كارهــا ب ــات از ایــن  روای
كامــل مى گيــرد روز قيامــت در حالــى  كــه وضــوی  كســى  كمــال نمــاز و حضــور قلــب مى شــود.  دارد، از جملــه باعــث 

كــه نــوری در مقابــل دو چشــم او قــرار مى گيــرد. برانگيختــه مى شــود 
2. بحار األنوار،ج  77، ص 311.
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پــسازنّیــتوضــوگرفتــن،1بــهترتیــب،صــورت،دســتراســتودســتچــپرا
میشــوییموجلــویســرورویپاهــارامســحمیکشــیم.

صــورتبایــدازبــاالیپیشــانی)جایــیکــهمــویســربیــرونمیآیــد(تــاآخــرچانــهو
ازپهنــا،بــهمقــداریکــهبیــنانگشــتوســطوشســتقــرارمیگیــردشســتهشــود.

پــسازصــورت،نوبــتبــهشســتندســتراســتوبعــددســتچــپازآرنــجتــا
ســرانگشــتانمیرســد.

بعــدازشســتنهــردودســت،جلــویســررابــارطوبــتآبوضــوکــهدردســت
مانــده،مســحمیکشــیم.

الزمنیســتکــهمســحبــرپوســتســرباشــد،بلکــهبــررویمــوهــمصحیــحاســت،
مگــراینکــهمــویســربــهانــدازهایباشــدکــهبــههنــگامشــانهبــهصــورتبریــزد.در

گيرنــده بایــد، از وضــو  گيــرد وضــو  ــد انجــام  ــرای پرســتش خداون ــد ب كــه وضــو عبــادت اســت و تنهــا بای 1. از آنجــا 
ــد نداشــته باشــد. ایــن قصــد و اراده همــان نّيــت اســت.  ــه خداون هيــچ قصــدی جــز نزدیــک شــدن ب

و �ت و�ن �ی �ن ک�ی
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ایــنصــورت،بایــدپوســتیــامــویمّتصــلبــهپوســترامســحکــرد.
بعــدازمســحســر،بایــدبــاَتــریآبوضــوکــهدردســتمانــده،رویپاهــاراازســر

ــامســحشــود. ــراســتتمــامرویپ ــدوبهت ــامســحکن ــیپ ــابرآمدگ انگشــتت
نکتــه:درافعــالوضــوبایــدترتیــب)ُمــواالت(رارعایــتکــردوکارهــایوضــوراپشــت
ســرهــمانجــامدادیعنــینخســت،بایــدصــورتراشســت،ســپسدســتراســتو

پــسازآندســتچــپوبعــدازآنســروســپسپــارامســحکــرد.

امیــرمؤمنــانعلــی؟ع؟بــرایوضــودعایــیراتعلیــمدادهاســت.توّجــهبــهمفاهیــم
ایــندعــایــاریمیکنــدتــانمازگــزاروضــویکامــلونیکــوبگیــردوروحوضــورابــا
ظاهــرآنهمــراهســازدتــامقّدمــهایبــرایپیدایــشحضــورقلــبدرنمــازگــردد.افــزون

بــرایــن،اســراروضــودرایــندعــانیــزنهفتــهاســت.

و و د� د�ای و�ن �وح و�ن
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دعای هنگام وضو

اشارات 
1.ذکــر»بســماهللالرحمــنالرحیــم«درابتــدایوضــوباعــثتطهیــروجــودانســان
فقــط وضــو شــود، فرامــوش گفتــن( اهلل )بســم تســمیه کــه درصورتــی میشــود.

امــامصــادق؟ع؟میفرمایــد: بــود. بــرایاعضــایوضــوخواهــد طهــارت

 َمــا َمــّرَ 
َّ

ْ َيْطُهــْر ِمــْن َجَســِدَك ِإل ْ ُتَســّمِ لَ ا لَ
َ

ــُه َو ِإذ
ُّ
ُوُضــوِء َطُهــَر َجَســُدَك ُكل

ْ
ْيــَت ِفي ال

ا َسَّ
َ

»ِإذ
ــاُء؛1  َ

ْ
ْيــِه ال

َ
َعل

هنگامــیکــهبــرایوضــو»بســماهلل«گفتــیتمــامبــدنتــوپــاکمیشــودوهنگامــی

1 . تهذیب األحكام، ج  1، ص 358؛ كافى، ج3، ص 16.

�ا؛ �ب
عله �ن �ب عل الماء طهو�ا و لم �ی یی حب �ن

ّ
ه ال

َ
ه و ال�مد لّل

َ
»�ب�م الّل

بـهنـامخـدا،وسـپاسخدایـیراکـهآبراپـاكوپاكکننـدهگردانیـدوآنرا

نجـسقـرارنـداد«.
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کــه»بســماهلل«رانگفتــی،ازجســمتــو،فقــطآنانــدازهایپــاکمیشــودکــهآببــر
آنریختــهشــدهاســت.

ــهبیــاننمودهانــدکــههنــگامذکــرخــدا،قلــباز ــّرایــنمطلــبراایــنگون برخــیِس
ُخبــِث)پلیــدی(غفلــتازخداونــدتعالــیپــاکمیشــود.هنگامــیکــهقلــبپــاک

شــد،تمــامبــدنطاهــرمیشــود؛زیــرابــدنتابــعقلــباســت.1
2.ســپاسخــدادرآغــاز،ازآنجهــتاســتکــهوقتــیانســانبــهآبوضــومینگــرد
خــدارایــادکنــدواورابــرنعمــتآب،کــهخاصّیــتپاککنندگــیداردســپاس
گویــدودرذهــنخــودبــهیــادآوردکــههمانگونــهکــهآب،آلودگــیظاهــریرابــرطــرف
میکنــد،ازخــدابخواهــدتــابــاآِبمغفــرتورحمــتخــود،آلودگیهــایحاصــل

ازگنــاهراازاوپــاکســازد.

1. وافى، ج  6، ص 327.
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دعای هنگام مضمضه1

کراَك؛ ِ دن ی �بِ
طِل�ت ِل�ا�ن

أَ
اَك، و ا ل�ت

َ
وم ا �تی �یَ

�نّیی ُح�بَّ �تّ
َ
هّم ل

ّ
»الل

بـارخدایـا،حّجـتودلیلـمرادرروزدیـدارت،بـرزبانـمجـاری
سـاز2وبـهذکـرخـودزبانـمرابـهذکـرویـادتبـازکـن«.3

اشاره 
شایســتهاســتدهــانرابــاآببشــوییمتــابــهیــادشستشــویزبــانازگفتارهــایآزار
دهنــدهوبیهــودهبیفتیــموزبانمــانبــهجــایآنهــابــهذکــرخــداگویــاگــرددودرروزی
کــهبــرزبانهــاُمهــرزدهمیشــودودســتوپــابــهســخنمیآینــد)روزقیامــت(زبــان

مــابــاداشــتنحّجــتودلیــلبــراعمالمــان،درپیشــگاهخداونــدگشــودهگــردد.

گرداندن. 1. آب در دهان 
2. تا به حجت و دليل جواب دهم آنچه را از من خواهند پرسيد.

3. تا هميشه به آن مشغول باشم.
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دعای هنگام استنشاق

�ها و �وحها  ّم ��ی �ش عل�نی مّم�ن �ی ، و احب هت �نّ ح ال�ب �ّرم �لّی ��ی هّم لا �ت
ّ
»الل

ها؛ �ب و ط�ی

بـارخدایـا،بـویبهشـترابـرمـنحـراممگـردانومـراازکسـانیقـراردهکـهبـوىآنو
نسـیمآنوعطـرآنرا]بـاشـاّمۀخـود[حـّسمیکننـد«.

اشاره 
استشــمامبــویبهشــتکنایــهازبهشــتیبــودناســت.بــویبهشــتبــرایهــرکســی
درقیامــتدریافتنــینیســت،همــانگونــهکــهتنهــایعقــوبپیامبــر،درمیــانجمــع،
بــویپیراهــنیوســفراحــسکــرد؛زیــرااودرانتظــاریوســفبــودومشــتاقدیــدارش.
ــااعمــالنیــکواشــتیاقبــهبهشــتو پــسبــرایاستشــمامبــویبهشــت،بایــدب

انتظــارآن،خــودرادرمســیربهشــتیانقــرارداد.
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دعای هنگام شستن صورت

 
�نّ �ی �ب وم �ت هی �ی وه، و لا �ت�ود وحب وم �ت�وّد الوحب هی �ی �ن وحب �یّ هّم �ب

ّ
»الل

وه؛ الوحب

بـارخدایـا،درروزىکـه]بنـدگانگناهـکارتـوازشـرمندگیگناهـانفـراوان[روسـیاه
میگردنـد،چهـرهامراسـفیدگـردانوروسـیاهممگـرداندرروزىکـه]چهـرهبنـدگان

نیکـوکـردارتـوبـهپـاداشکـردارنیکشـان[روسـفیدمیشـوند«.

اشاره 
ســفیدیچهــرهکنایــهازآبرومنــدیوشــادمانیازرضایــتخداونــددرقیامــتاســت
ــهانســاندرپیشــگاهخــدا ــزدخداســت.روزیک ــین ــهازبیآبروی وســیاهیآنکنای
ــدهخشــنود ــدازکارهــایبن ــرخداون ــترادارد:اگ ــندوحال ــردیکــیازای ــرارمیگی ق
باشــد،چهــرۀبنــدهشــاداســتواگــرکارنامــۀبنــدهســیاهباشــدچهــرهاشســیاه

اســتوآکنــدهازشــرموانــدوه.
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دعای هنگام شستن دست راست

�نی   �ا�ى، و �اس�ب �ی ا�ن �ب �ن ل� �نیی ال�ب �نی، و ال�ن م�ی �ی ی �ب ا�ب
هّم اع��نی ک�ت

ّ
»الل

؛
ً
را َِ��ی  �ی

ً
ا ِح�ا�ب

بارخدایا،نامۀاعمالمرابهدستراستمندهوجاودانگیدربهشتراارزانیام
کنو]چونمرادرجایگاهحسابرسیآرى[بهآسانیوسهولتحسابرسیفرما«.

اشاره
دادننامــۀاعمــالبــهدســتراســتدرقیامــتکنایــهازپذیرفتــهشــدناعمــال
اســت.شســتندســتراســتیــادآورکارنامــۀعمــلانســانوقــرارگرفتــندرزمــرۀ
ــارانراســت(اســت.ایــنعمــلعاملــیاســتبــرایمراقبــتاز اصحــابیمیــن)ی
اعمــالونیــزتوّجــهوحضــورقلــبدرنمــازکــهازمهمتریــناعمــالدرکارنامــۀعمــل

انســانبــهشــمارمیآیــد.
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دعای هنگام شستن دست چپ

ى، و  �ت لولهت الی ع�ن علها معن �ب
مالی، و لا �ت �ش ی �ب ا�ب

ع��نی ک�ت هّم لا �ت
ّ
»الل

؛ را�ن �ی
ال�نّ ّ�عا�ت  ك م�ن م�ت �ب اعودن 

بـارخدایـا،نامـۀاعمـالمـرابهدسـتچپمنمـده،آنراطوقگـردنمنمنمای،
بـهتـوازآتـشجهنمپنـاهمیبرم«.

دعای هنگام مسح سر

ك؛ ركا�ت ك و �ب �نی ��م�ت
ّ �ش هّم عن

ّ
»الل

بارخدایا،رحمتوبرکاتترابروجودمفراگیرنما«.
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دعای هنگام مسح پا

عل  احب و  دام،  �ت
أ
الا ه  �ی �ن ّل  رن �ت وم  �ی الّصراط  �لی  �نی  �ت �بّ �ش هّم 

ّ
»الل

ع�نّی؛ ك  �ی ر�ن �ی ما  �ی �ن ی  سع�ی

بارخدایـا،درروزیکـهقدمهـابـرصـراطبلغـزد،مـرابـرآنثابـتقـدمگـردان،
وهمۀسعیوتالشمرادرمسیرخشنودیتقرارده«.

اشاره
لغــزشقدمهــابــرصــراط،یعنــیســقوطدرآتــشغضــبالهــی.ایــنبــدانجهــت
ــهبــهســویکار اســتکــهدردنیــاقدمهــابــهســویشــّروظلــموگنــاهلغزیدهانــدون
خیــرونیکــو.لغــزشدردنیــاازایــنرو،لغــزشدرصــراطرادرپــیخواهــدداشــت،
پــساگــروضــوگیرنــدههنــگاممســحپــامتوّجــهایــنحقیقــْتشــود،بالطبــعمراقــب

ــود. رفتارهــایخــودخواهــدب
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سپسامیرالمؤمنینعلی؟ع؟سرمبارکشرابلندکردوفرمود:
»هــرکــسماننــدوضــویمــنوضــوبگیــردوآنچــهراکــهمــنگفتــمبگویــد،خداونــد
ازهــرقطــرهایفرشــتهایرامیآفرینــدتــاخداونــدراتقدیــسوتســبیحکننــدوتکبیــر
گوینــدوخداونــدثــوابآنراتــاروزقیامــتبــرایوضــوگیرنــدهثبــتمیکنــد،1ورازآن
ایــناســتکــهوضــوگرفتــنبــهنوعــیخــودرادرقیامــتدیــدناســت.آمادگــیبــرای

نمــازبــهنوعــیآمــادهســازیبــرایدیــدارخداســت.

همچنینامیرالمؤمنین؟ع؟فرمودند:

ــُه  َدْت
َ
ــْوَم  َول ــِه  َكَي ُنوِب

ُ
ــْن  ذ ــَرَج  ِم ــْدِر َخ َق

ْ
ــِة ال

َ
ْيل

َ
ــاُه ِفي ل َن

ْ
ْنَزل

َ
ــا أ

َ
ــِه ِإّن  ِفي ُوُضوِئ

َ
ــَرأ ــٍن َق ــا ُمْؤِم َ ُ

ّي
َ
»أ

ــه ؛2 ّمُ
ُ
أ

هرمؤمنیدروضویخویشسورهقدررابخواند،گناهانشبخشیدهمیشودمانند
دشدهاست«.

ّ
روزیکهازمادرمتول

1. منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفالح، ص 41.
2. الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا؟ع؟، ص 70.
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دعا پس از فراغت از وضو 
ــندعــا ــدای ــدوفرمودن ــمدادن ــرالمؤمنیــن؟ع؟تعلی ــهامی ــیب ــرم؟ص؟دعای ــراک پیامب

باعــثرشــدوکمــالوضــومیشــود:1

َماَم  �تَ َو  اهتِ 
َ
ل

َ
الّص َماَم  �تَ َو  وِء 

ُو�نُ
ْ
ال َماَم   �تَ َك 

ُ
ل
أَ
ْسا

أَ
ا یی  ِ

�نّ اإِ ُهّمَ 
َّ
الل ِه، 

َ
الّل ْ�ِم  »�بِ

َك...؛2  َر�تِ �نِ
َمعنْ َماَم  �تَ َو  َك  َوا�نِ

ِ��نْ
خدایمن،ازتومیخواهمکمالوضوونمازمراونهایتخشنودیوآمرزشترا«.

1. مسواک
یکیازسّنتهایموردتأکیدرسولخدامسواککردنقبلازوضواست.پیامبر؟ص؟

ُوُضوِء«.
ْ
ا َزَكاُة ال

َ
1. »َفَهذ

2. بحار األنوار، ج 77، ص 317؛ جامع األخبار، ص 64. 

و ا�ت و�ن ��ب دا�ب و م��ت
آ
ا
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مسواکرابخشیازوضومعرفیمینماید1ومیفرماید:»اگرباعثمشّقتامتمن
نبودمسواکراقبلازهروضوواجبمیکردم«.2»دورکعتنمازهمراهبامسواکاز

هفتادرکعتنمازکسیکهمسواکنزده،برتروباارزشتراست«.3

2. مضمضه و استنشاق
پــسازمســواک،ازســّنتهایمســتحب،مضمضــه)آبدردهــانگردانیــدن(و

استنشــاق)آبدربینــیکــردن(اســت.

امــوریکــهوضــویفــردراباطــلمیکنــدنواقــضوضــویــامبطــالتوضــومینامنــد.
آنهــاازایــنقرارنــد:

ُوُضوء« من ال یحضره الفقيه، ج  1، ص 53.
ْ
َواُك َشْطُر ال 1. رسول اهَّلل؟ص؟: »الّسِ

ٍة« من ال یحضره الفقيه، ج  1، ص 55.
َ

َواِك ِعْنَد ُوُضوِء ُكّلِ َصال َمْرُتُهْم ِبالّسِ
َ َ
ِتي أل ّمَ

ُ
ى أ

َ
ُشّقَ َعل

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
ْو ال

َ
2. رسول اهَّلل؟ص؟ : »ل

ْفَضُل ِمْن َسْبِعيَن َرْكَعًة ِبَغْيِر ِسَواٍك « المحاسن، ج 2، ص 561.
َ
 اهَّلِل؟ص؟: »َرْكَعَتاِن ِبِسَواٍك أ

ُ
3. َرُسول

و �ن و�ن وا�ت �لا�ت و �ن م�ب
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ادرار؛
مدفوع؛

بادمعده؛
طشود؛

ّ
خوابیکهبرچشموگوشمسل

آنچــهموجــبغســلشــود)خــروجمنــی،خــونحیــضونفــاس(کــهبــرایطهــارت
ازآنهــا،غســلواجــباســتووضــوکفایــتنمیکنــد؛

جریانخونغیرمنّظمزنان)استحاضه(،هرچندکهکمباشدوباعثغسلنگردد؛1
آنچــهعقــلراازبیــنمیبــرد،ماننــددیوانگــی،مســتیوبیهوشــی)ایــنمطلــب

اختالفــیاســت(.
وضوتاوقتیکهیکیازمبطالتوضوازفردسرنزند،طهارتباقیاستوهرگاه
یکیازمبطالتوضو-کهدرباالذکرشد-ازاوسرزد،وضویاوباطلمیشودو

برایاعمالیکهمتوقفبروضوهستندبایددوبارهوضوبگیرد.

گفتــه شــد و غيــر از مــوارد بــاال هيــچ چيــز دیگــری وضــو را باطــل  كــه در متــن  1. نقــض وضــو محــدود بــه مــواردی اســت 
نمى كنــد.
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1.وضـوگرفتـنپیـشازوقـتنمـازصحیـحاسـتووضـوگرفتـنبـهقصـدداشـتن
طهـارت،چـهپیـشازوقـتوچـهپـسازآنکفایـتمیکنـد؛
2.جایزاستکهنمازهایبسیاریرابایکوضوبهجاآورد؛

3.کسـیکـهیقیـنوضـوگرفتـهاسـتودرباطـلشـدنآنوضـوشـککنـد،وضـو
گرفتـندوبـارهبـراوواجـبنیسـت؛

4.پاکیزگـیآب،شـرطصّحـتوضـووغسـلاسـت.وضـووغسـلبـاآبنجـس
باطـلاسـت؛

4.وضووغسلباآبغصبیصحیحنیست؛
5.اسـرافآبدروضـوحـراماسـت،ازایـنروبایـدازآنپرهیـزکـرد؛اگـرچـهاسـراف

موجـبباطـلشـدنوضـونمیگـردد؛
7.وسواْسازالقائاتشیطاناستکهباعثشکدرصّحتاعمالشودوبهاین
وسیلهانسانازعبادتبازمیماند،بنابراینبایددرهنگاموضوازوسواسپرهیزکرد.

و ی ا�ن احکام و�ن ر�ن �ب
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الف(  موارد وجوب وضو
1.بــرایهــرنمــازبــهاســتثناینمــازمیــت.ورودبــهنمــازچــهواجــبوچــهمســتحب

بــدونطهــارتحــراماســت؛
2.طوافواجب؛

3.مّسآیاتشریفۀقرآنواسماءجالله.

ب( موارد استحباب وضو
1.تجدیدوضودرحالیکهنواقضوضوازاوسرنزدهباشد؛

2.وضوهنگامزیارتقبرپیامبروقبورائمۀاطهار؟مهع؟؛
3.داخلشدندرمسجد؛

4.طوافمستحّب؛
5.هنگامخواب)تیممو...(؛

و موا�د و�ن
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6.نمازمّیت؛
7.وضوبرایُجُنباگربخواهدبخوابدیابخوردوبیاشامد؛1

8.شخصیکهمحتلماستومیخواهدنزدیکیکند؛
9.هنگامنزدیکیبازنیکهبارداراست؛

10.زنحائــضکــههنــگامنمــازدرســّجادهمینشــیندوذکــرمیگویــد)بــدوناینکــه
نمــازبخوانــد(؛

11.هنگامبازگشتازسفروزمانیکهارادۀسفرمیکند؛
13.هنگامیکهقاضیمیخواهدبرَمسندقضابنشیند؛

14.وضودادنمّیت؛
15.هنگامتکفینمّیت؛

16.زمانیکهمیخواهدمّیترادرونقبربگذارد؛
17.هنگامزیارتقبورمؤمنان؛

و....

كراهت خوردن و آشاميدن را بر مى دارد. كه وضو در این هنگام،  گفتنى است   . 1



34

مــواردبســیاریاســتکــهایــننوشــتارکوتــاهگنجایــشذکــرآنهــارانــدارد.کســیکــه
ــاد ــد:»ایانــسزی ــرفرمودن ــیمیشــود.پیامب ــاوضــواســت،عمــرشطوالن ب

ً
دائمــا

باوضــوبــاشکــهخــداعمــرتراطوالنــیمیکنــدواگــرمیتوانــیدرهمــۀشــبانهروز
بــاوضــوبــاشکــهاگــربــاوضــوازدنیــابــروی،شــهیدخواهــیبــود«.1

1. وسائل الشيعه، ج 1، ص 383؛ امالى )مفيد(، ص 60. 
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