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  )حنفي(وضوء ةطريق
  ست كه بسياريا اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، امكان بيشتر بر اين

  .از اشتباهات شما در نظر خواهد آمد

  فضيلت درود شريف

2 ���� ���1 �����شاه بني آدم  ،منور مجس ،دو عالم آقايارشاد   ���4	�3 %
من  در شب و روزي از روي شوق و محبت سه سه بار بر كسي كه: فرموده اند

شخص را  روز آن خواند بر خداوند حق است كه گناه همان شب وبدرود 
  .)1(ببخشد

 5�6�	 ��� 	-��4!  %	 ���4�
�8 ��� 2�3   

  عثمان غني  عشق رسولِ

���� �� �	
�  �	
� ���� ��
����� �� ���� ���  

يك جاي رسيد، آب  در �;: 	% �32 ��9 باري حضرت سيدنا عثمان غني
 مي :زد و مي گفت بخند ميليكايك از رفقاء  اببعد  ،و فرمودضخواست و و

كبار ي: فرمودوسوالش را خودش داد،  بعداً جواب ؟بخند زدملدانيد من چرا 
2 ���� ���1 �����نامدار  آقايهمين جا وضو مي فرمود وبعد از  در  ���4	�3 %

صحابه عرض  ،زنم بخند ميلدانيد من چرا  مي :بخند و فرمودلضوء وفراغت 
���4  حضرت مصطفي )دانند رسولش بهتر مي اهللا و(سوله اعلم ر واهللا و :كردند

                                                 

)1( <=9�	 ��� ����	 �>?@ A 5�B�C�	 <5�D�C�	� 5�B�C�	 23( ،  شمارة حديث328، ص2ج  .( 
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2�3 %	�كند باشستن دستها  كه انسان وضوء مي هنگامي: فرمودند  ���� ���1 ����
و  گناهان دست، باشستن صورت گناهان صورت، بامسح كردن سر گناهان سر

  .)1(ريزند مي ناهان پاگباشستن پاها 
 5�6�	 ��� 	-��4!  �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

كرام هر اداء و هر سنت مشاهده فرموديد كه صحابه ! برادران عزيز اسالمي
2 ���� ���1 �����خيراالنام دانستند و  را ديوانه وار عمل خود مي  ���4	�3 %
شستن گناه معلوم گرديد، الحمدهللا در وضو از  ةين روايت نسخا همچنين از

صورت  ةاستنشاق يعني شستن بيني، شستن هم ،دهانمضمضه يعني شستن 
پا تا زير  نخن ها، مسح سر با گوشها و شستباپلك ها، شستن دستها بهمراه نا

  .ريزند گناهان مي ةناخن هاي پا هم

  هان حكايت ريختن گنا

يكبار سيدنا  : فرمايند ه النوراني ميحضرت عبد الوهاب شعراني قدس سرّ
مسجد جامع كوفه تشريف  ةدر وضو خان �;: 	% �32 ��9امام اعظم ابو حنيفه 

 ةآب استعمال شد و گرفتن ديدند كه قطراتجواني را در حال وض ،بردند
از  !اي پسر :ارشاد فرمودند �;: 	% �32 ��9وضويش مي ريختند، حضرت امام 

م، در دمن توبه كر :ا عرض كردآن جوان فور .نافرماني مادر وپدر توبه كن
اي  :هم فرمود را آن ،وضوي يك شخص ديگرهم قطرات وضو مي ريختند

رات وضوي توبه كردم، قط :شخص عرض كرد آن ،كن وبهبرادرم تو از زنا ت
از شراب نوشي وگوش دادن به ترانه  :هم فرمود را ديد او شخص ديگري را

چونكه سيدنا امام اعظم  ،من توبه كردم :او عرض كرد .هاي مبتذل توبه كن

                                                 

)1( 0 �+	 �9�+<(E� #& (�>��9�+ <F69! #& �$ 415(، شمارة حديث130، ص1ج(. 
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حضرت به  لهذا آن ؛فياتش عيوب مردم ظاهر مي شدشابوحنيفه را به سبب ك
ي دعا كردند كه اين كشفيات خاتمه گردد، اهللا عزوجل دعايش را بارگاه خداوند

  .)1(قبول فرمود كه پس از آن ريختن گناه وضو كنندگان از نظر امام غائب گشت
 5�6�	 ��� 	-��4!  �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

  تمام بدن پاك شد

تمام  ،هو كردضكه بسم اهللا گفته و است كه كسياين دو حديث  ةخالص
به  ،كه بدون خواندن بسم اهللا وضو كرد از سر تا پا پاك گرديد و كسيبدنش 

  .)2(مي گرددهمان اندازه از بدنش كه آب برآن رسيده پاك 

  فضيلت خوابيدن باوضو

در حديث شريف است كه باوضو خوابيدن مثل عبادت در حال روزه داشتن 
  .)3(است

  باوضو شهيد است ةمرد

% �32 تاجدار مدينه 	���4 ��32 ��9حضرت انس  ���� ���1 ���� %	 :;�  
اگر هميشه استطاعت باوضو بودن را داري پس همين عمل ! پسرم: را فرمودند

مي كه در حالت وضو قبض  را ن بنده ايزيرا ملك الموت روح آ ؛دهبا انجام ر
   ،)4(شهادت مي نويسد ةبرايش درج كند

                                                 

)1( GHI�	 (	J��	< 130، ص1ج ، 
)2( <��K)�	 �C? <L)M�	N #9� 228(، شمارة حديث 108، ص1ج .( 
)3( 9?�<��K)�	 FO/ A P�Q	 �6�	 <��K)�	 �C? <P���	J 25994(حديث ال، 123، ص9ج.( 
)4( 9?�J �C? <P���	<R-;-�	 A S>�	 �6�	 <�K)�	 26060( ، شمارة حديث135، ص9ج.( 
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هميشه باوضو : فرمايند مي �T$��9� 2 	% 3رضا خان  آقايم حضرت امام احمد
  .)1(بودن مستحب است

  حفاظت از مصيبت ها ةنسخ

اگر در ! اي موسي: فرمودند السالم را حضرت موسي عليه اهللا عزوجل
 .بده حالت بي وضوئي هرمصيبتي بر تو برسد پس خودت خود را مالمت قرار

  .)2(اسالم است هميشه باوضو بودن سنت :مي فرمايند رضا خان امام احمد ونيز

   "رضا احمد" به نسبت هفت حروف

  هفت فضايل هميشه باوضو بودن

2 ��9خان رضا  دي حضرت امام احمدسي�3 %	 T$� عضي ب: مايندمي فر
ف به هفت را مشرّ هميشه باوضو باشد اهللا تعالي او كسي كه: عارفين فرموده اند
  :فضيلت مي فرمايد

  ،كنند مي ئكه رغبت به صحبت اومال )1(
  ،قلم نيكي هايش را مي نويسد )2(
  ،اعضايش تسبيح مي خوانند )3(
  ،يرود تكبير اولي از دستش نم )4(
جن وانس  را از شرّ از سوي خداوند فرشته هاي فرستاده مي شوند كه او )5(

  ،محافظت مي كنند
  ،مي شودسكرات موت برآن آسان  )6(
  .)3(ستا كه باوضو باشد در امان الهي تازماني )7(

                                                 

 .702، ص1فتاوي رضويه، ج) 1(
 .مرجع سابق) 2(
 .703، تا 702، ص1فتاوى رضويه، ج) 3(
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  ثواب دو برابر

بيماري زكام، نزله و درد سر وضو كردن دشوار ست  در موقع سردي و يقيناً
ه را ب كند اوبوضو كردن دشوار باشد كسي وضو  وقتي كهمگر بازهم درچنين 

  .)1(حكم حديث دو برابر ثواب ميرسد

  )حنفي( وضو طريقة

ردن براي كرده در جاي بلندي نشستن مستحب است، نيت كقبله رو بطرف 
دل را مي گويند در دل نيت كرده شود و بزبان گفتن  ةوضو سنت است، نيت اراد

من براي انجام دادن حكم  :هست، پس نيت بزبان اينست كه گفته شود تر افضل
 ،بسم اهللا گفته شود كه اينهم سنت است ،الهي وبدست آوردن پاكي وضو مي كنم
باوضو باشد فرشته ها برآن  وقتي كه ابلكه اگر بسم اهللا والحمد هللا گفته شود ت

شير را ( دست را سه سه بار تا بندها بشويد ويسند، اكنون هر دوننيكي ها مي 
سمت بانگشتان هر دو دست خالل شوند، كم از كم سه سه بار دندانها  )بسته

!TU . راست چپ پائين و باال مسواك كرده شوند و هر بار مسواك شسته شود

���Q	 فرموده رحمه اهللا د غزاليامام محم :در وقت مسواك كردن براي قرأت 
حال با . )2(بهتر استذكر اهللا عزوجل نيت پاك كردن دهان  در نماز وقرآن مجيد 

بار  آب شود كه هر دهانسه مشت آب توسط دست راست سه بار طوري در 
ر هر بار شي(، اگر روزه نبود غرغره هم كرده شود ،آب برسد دهان ةبه هر حص

سه  )ر بار نيم مشت آب كافيسته( بعد سه مشت آب بادست راست )ه شودبست
آب برساند و اگر روزه نبود تا بيخ استخوان آب  ،خوانتبار در بيني تا نرمي اس

                                                 

 ). 5366(، شمارة حديث 106، ص4وسط، جملخصا المعجم األ) 1(
)2( OM �	N1 �& <��K)�	�	��0 �C? <�-���	 R�!@R-;-�	 T�E�? <T'�	R182، ص1، ج. 
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ك را در سوراخ كرده شود و انگشت كوچبرساند و بادست چپ بيني صاف 
كه عادتا  ائيج صورت را طوري بشويد كه از آن ةهاي بيني ببرد، سه بار هم
يك گوش  ةشروع كرده تا زير چانه و از نرم مي شودرشد موهاي سر شروع 

اگر ريش باشد و احرام نبسته است  ،دهمه جا آب برس گوش ديگر در ةا نرمت
طوري خالل شود كه انگشتان را از طرف گلو داخل نموده بطرف صورت بيرون 

ده تا بهمراه آرنج سه بار ل دست راست را از انگشتها شروع كرنمايد، بعد او
بهمين ترتيب بعد دست چپ هم شسته شود شستن هر دو دست تا نصف  ،بشويد

مشتها آب گرفته از بند دست تا آرنج آب را   بازو مستحب است، اكثر مردم در
نرسيدن آب به آرنج ها و اطراف دست  ةاز انجام دادن اين عمل انديش ريزند مي

اكنون احتياط به . هاي بيان شده دستها شسته شوندمي باشد، لهذا مطابق طريقه 
اآلن ( .پر كردن مشتها از آب و رساندن به آرنجها نيست كه اسراف آب مي باشد

هر دو انگشت ابهام و دو مسح سر بدين ترتيب كرده شود كه  )شير آب را بسته
انگشت شهادت را گذاشته با بهم رساندن سرِ سه انگشت ديگر دست ها را بر 

كف دستها از كه  ا ويا پوست پيشاني گذاشته تا آخر سر طوري كشيده شودموه
ود تا دوباره به پيشاني ه شآخر سر كف دستها كشيد ةبعد از حص ،سر جدا شوند

انگشتهاي شهادت و ابهام با سر نبايد تماس بگيرند بعد با  زمان ينابرسد، در
طح خارجي گوش ها انگشتان شهادت سطح داخلي گوشها و با انگشتان ابهام س

مسح كرده شوند و انگشتان كوچك بداخل سوراخ گوشها برده شوند، وباپشت 
را و آرنج هاي  بعضي اشخاص گلو، عقب گردن مسح كرده شود ةانگشتان حص

كنند اين سنت نمي باشد قبل از  هر دو دست و ساق دستها را مسح مي هشست
بدون قرار دهيد،  را بصورت خوب عادت خود مسح كردن سر بستن شير آب

ل پاي ضرورت شير را باز گذاشتن يا نيم بستن كه آب بريزد گناهست، اكنون او
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النگها بلكه تا تهر بار از انگشتان شروع تا باالي شرا راست و بعد پاي چپ 
انگشتان هر دو پا سنت  خالل كردن ،نصف ساق پا سه بار شستن مستحب است

ريقه مستحب اينست كه با انگشت ط )ان خالل شير بسته شوددر زم( است
بر انگشت بزرگ  شروع و ستكوچك دست چپ خالل انگشت كوچك پاي را

ود و باهمين انگشت كوچك دست چپ خالل انگشت بزرگ پاي چپ تمام ش
  .)1(به انگشت كوچك خاتمه يابدو شروع 

���Q	 TU! 2 ��9د غزالي امام محمموقع شستن : فرموده اند  �;: 	% �3
  .)2(شود عضو اين اميد را داشته باشيد كه گناه اين عضو من خارج ميهر 

 5�6�	 ��� 	-��4!    �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

   بعد از وضوء اين دعاء هم خوانده شود

  )شريف اول و آخر درود(

���	 "�VK�9W�X��'	�:  +�&	"-"C�	 X#YW�X��'	X� X#�� �:
 +V�W�	 X#Z�K[)XC��X#�\ )3(  

ا من را از توبه كنندگان بساز و خداي  
  .من را در جملة پا كان شامل گردان

  گردند جنت باز مي ةهر هشت درواز
بعد نگاهش را بسوي  در حديث شريف است كه كسي كه خوب وضو كرد و

بهشت باز مي  ةشهادت را خواند برايش هر هشت درواز ةآسمان بلند كرد و كلم
  .)4(داخل شودخواهد  شوند از هر كدام كه دلش مي

                                                 

 .عامة كتب) 1(
��> ?� T�E	�R-;->ملخص از ) 2(K)�	 �	��	 �C? <�-���	 R�!@ )1/183.( 
)3( R-;-�	 ��& P]\ ��/ �& <��K)�	 �	-&	 <^_+�3 `+ ).55(، شمارة حديث121، ص1، ج'
� 	�_?� 	��5aC �[ملخص از ) 4(& <����	 �C? <���+ b�a4<R-;-�	 5 234(حديث ال، 144ص.(  
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  فضايل خواندن سورة قدر بعد از وضوء
ر را بخواند بعد از وضوء يكبار سورة قد كسي كه: در حديث مباركه هست

و  مي رودشمار بشهداء  ةبار بخواند از جمل ست و اگر دوصديقين ه ةاو از جمل
 را با انبياء اش حشر مي ميدان محشر اواگر سه بار بخواند اهللا عزوجل در 

  .)1(ديمافر

  :مي شودنظر هرگز كم نبينايي 
  كسي كه بعد از وضو بطرف آسمان نگاه كرده سورة انا انزلنه را بخواند 

  .)2(هرگز كم نخواهد شدبينايي اش  شاء اهللا نا
 5�6�	 ��� 	-��4!  �
�8 ��� 2�3 %	 ���4  

  چهار فرايض وضوء "اهللا"به نسبت چهار حروف لفظ 

  ،شستن صورت )1(
  ،ه آرنج هاهمرا بان هر دو دست شست )2(
  ،مسح چهارم حصه سر )3(
  .)3(ه شتالنگ هاهمرا باشستن هر دو پا  )4(

  تعريف شستن

آن عضو كم از كم دو قطره  ةست كه بر هر حصا معني شستن هر عضو اين
آب برسد محض خيس كردن يا مثل روغن با آب چرب كردن يا يك قطره آب 

   .)4(ين طرز وضوء يا غسل اداء نخواهد شدشود، بد رساندن شستن گفته نمي
                                                 

)1 (9?� <R-;-�	 �	N1 A S>�	 F�E�	 <��K)�	 �C? <P���	J26085(حديث ال، 132، ص9ج .( 
 .291مسائل القرآن، ص) 2(
 .3، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
)4( <^�)a)�	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+ 218، ص1، فتاوي رضويه، ج57ص. 
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  سنت وضوء 12 "يااله العلمين"حروف  12به نسبت 
اند، وضاحت  هبعضي سنت ها ومستحبات بيان گرديد حنفي وضو ةدر طريق

  :مزيد آنرا مالحظه فرمائيد
  .نيت كردن )1(
 كه وقتيخواندن بسم اهللا اگر قبل از وضوء بسم اهللا والحمدهللا گفته شود تا  )2(

  .)1(را مي نويسند باوضو باشيد فرشته ها نيكي ها
  .سه بار شستن هر دو دست تا بندها )3(
  .سه بار مسواك كردن )4(
  .آب گرداندن دهانبا سه مشت آب سه بار در  )5(
  .اگر روزه نباشد غرغره كردن )6(
  .ب ريختنآبا سه مشت آب سه بار در بيني  )7(
  .آنرا خالل كردن )نبودن در احرام در صورت(اگر ريش داشته باشد )8(
  .پا را خالل كردن انگشت هاي دست و )9(
   .تمام سر را يكبار مسح كردن )10(
  .گوشها را مسح كردن )11(
)12( ل صورت بعد رعايت كردن ترتيب در فرايض يعني در فرض اعضاء او

پي  دستها را با آرنج ها شستن بعد سر را مسح كردن و بعد شستن پاها و
  .)2(ر پي وضو كردن يعني يك عضو تا شستن عضو ديگر خشك نگرددد

                                                 

)1( �C? <�e	�J�	 `�f <R-;-�	 �9� T���C�	 �& <��K)�	 1112(، 513، ص1ج.( 
 .6، ص 1، فتاوي عالمگيري، ج235، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
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  "والسالم �اي شهنشاه مدينه الصلو"حروف  26به نسبت 

  مستحبات وضوء 26 

  .قبله درجاي بلند نشستنرو به ) 1(
  .آب دست را بر اعضاء چرخاندن وقت ريختنِ) 2(
  .با اطمينان وضوء كردن) 3(
)4 (ن خصوصاً در موقع سرديل آب ماليدبر اعضاي وضوء او.  
  .در موقع وضو كردن بدون ضرورت از كسي كمك نخواستن) 5(
  .چرخاندن دهانبادست راست آب را در ) 6(
  .بادست راست آب در بيني بردن) 7(
  .با دست چپ بيني را صاف كردن) 8(
  .انگشت كوچك دست چب را در بيني بردن) 9(
  .ت انگشتان پشت گردن را مسح كردنشپ با )10(
شده را در سوراخ  سح كردن گوشها انگشت هاي كوچك خيسدر موقع م) 11(

  .هاي گوشها داخل كردن
تكان دادن انگشتر در حاليكه آزاد باشد وگمان رفتن آب در زير آن باشد، ) 12(

انگشتر فرض  آب در زيراگر محكم باشد حركت داده شود كه رساندن 
  .)1(است

  .ز شروع وقت نماز وضو كرده شودنباشد قبل ا اگر معذور شرعي) 13(
  )همين رساله مالحظه فرمائيد] 30[تا ] 28[را در صفحات  احكام تفصيلي اين(

                                                 

)1( G�CE�	 T4�g< 23، ص1ج. 



 11

كند يعني طوريكه هيچ جاي از رسيدن آب  كه بطور كامل وضو ميكسي ) 14(
، بند پاها ،بيني كه كنج چشم هاست ةخالي نمانده باشد بازهم آخرين حص

 صاي بين انگشتان وآرنج ها را بطور خاعقب پاها، جاه ةحص ،اكف پاه
را  ها مي باشند فرض است كه آن حصه كه بي خيال ه بود و بركسانيمتوج

ا متوجه باشند، چون اكثراً ديده شده كه جاهاي متذكره خشك خصوص
ست ا بي توجهي مي باشد كه چنين بي توجهي حرام ةمانده اند و اين نتيج

1(آن فرض ه بروتوج(.  
اگر باتشت يا ديگ وغيره وضو ووضو را بسمت چپ بگذاريد  ةبفتاآ) 15(

  .ميكنيد آنرا بسمت راست بگذاريد
در وقت شستن صورت برپيشاني طوري آب ريخته شود كه حصه باالئي  )16(

  .هم شسته شود
روشني صورت و دست و پا را توسيع دادن يعني تا جائيكه آب رساندن  )17(

شسته شود مثالً از آرنج دستها باالتر  فرض است در اطراف آن كمي بيشتر
  .تا نصف بازو و پاها از قوزك ها باال تر تا نصف ساق پا شسته شود

  .هر دو دست شستن صورت با) 18(
  .كردن شستن دست و پاها از انگشتان شروع  در) 19(
بعد از شستن هر عضو دست بر آن كشيده قطرات را ريختن تا بر بدن يا ) 20(

شود، زيرا كه بر فرش مسجد  ميچكيده  وقتي كهصوصاً لباس نيفتند خ
  .)2(ستا افتادن قطرات آب مكروه تحريمي

  .در وقت شستن هر عضو مسح كردن نيت وضو را حاضر داشتن) 21(

                                                 

 .19، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
 .20، ص2، بهار شريعت، حصه530، ص2خالصه از البحرالرائق، ج) 2(



 12

  .شهادت را خواندن ةبسم اهللا درود شريف و كلم در ابتداء با) 22(
زهم اعضاي وضو را بالضرورت خشك نكنيد، اگر خشك كرديد با) 23(

كي خيس باشد كه در روز قيامت در ضرورت كامالً خشك ننمائيد اندالب
  .شود بين نيكي ها گذاشته مي

  .)1(شيطان است ةبعد از وضوء دستها تكان داده نشود كه پنك )24(
، )2(ست آب پاشيدنا شلوار كه قريب به ادرارگاه ضوء برآن حصةبعد از و) 25(

نيز وقت  ،پنهان كردن مناسب است وقت پاشيدن آب را زير دامن پيراهن
دامن يا چادر وغيره پنهان كردن قريب به حياء  نشستن بلكه هميشه را با

  .است
 گفته مي  T�h	�R-;-اگر وقت مكروه نبود دو ركعت نفل خوانده شود كه ) 26(

  .)3(شود

   "باوضو بودن ثوابست" حروف 15به نسبت 

  پانزده مكروهات وضوء

  .نشستن نجس هنگام وضوء برجاي) 1(
  .ريختن نجسآب وضوء را برجاي ) 2(
در وقت شستن صورت در (از اعضاي وضوء قطرات در افتابه وغيره ريختن ) 3(

ه مشت هاي پر از آب عموماً قطره هاي آب از صورت ميريزند برآن توج
  .)داشته باشيد

                                                 

)1( 9?��K)�	 �C? <P���	J<R-;-�	 �	N1 A i>�	 F�E�	 <� 26133(حديث ال، 136، ص9ج.( 
)2( 9?�<R-;-�	 �	N1 A i>�	 F�E�	 <��K)�	 �C? <P���	J26101(حديث ال، 134، ص9ج.( 
 .266، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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  .بطرف قبله تف يا بلغم انداختن يا آب دهان ريختن )4(
حضرت صدر الشريعه عالمه مفتي امجد علي ( كردنآب زياد مصرف ) 5(

بيني نيم مشت  درهنگام ريختن آب در :فرموده است ي در بهار شريعتاعظم
  .)ستا ست پس اكنون مشت كامل برداشتن اسرافا كافي

نه آنقدر  يرآبشبهر حال ( كردن كه سنت اداء نگرددآنقدر آب كم مصرف ) 6(
ريزد، نه انقدر كم باز گردد كه سنت زياد باز شود كه آب بيش از ضرورت ب

ط باشداداء نشود بلكه متوس(.  
  .آب بر صورت زدن) 7(
  .موقع آب بر صورت ريختن فوت كردن آب) 8(
   .تس هايك دست كه عمل روافض و هندوشستن صورت با ) 9(
  .گردن را مسح كردن )10(
  .كردن يا در بيني آب بردن دهانبا دست چپ آب در ) 11(
  .ت راست بيني را تميز كردنبادس) 12(
  .از سه نوع آب جديد سر را سه بار مسح كردن) 13(
  .آفتاب وضو كردن با آب گرمِ) 14(
لبها يا چشم ها را بزور بستن و اگر كمي از آن خشك بماند وضو نخواهد ) 15(

ست بهمين ترتيب ترك هر مكروه ا وضوء مكروه سنت شد، ترك كردن هر
  .)1(سنت است

                                                 

 .22، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
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  آب مستعمل مسئله اهم

از بدن  ةل يا ناخن يا آن حصاگر دست يا انگشت شخص بي وضوء مكم
در آب كمتر از ده در ده  كرده كه در وضوء شسته مي شود عمداً يا فراموش

 فت  225 پنجو دويست و بيست/گز 55 پنجاه وپنج/100دست صد يعني(
اكنون سزاوار  داخل شود آب مستعمل گرديد و) ر از آب يا آفتابهپمثالً سطل )1(
فرض بود يك  برآن غسل كسي كه بهمين ترتيب بر ،وء و غسل نمي باشدضو

وضوء  بردنكار به  برايپس آن آب  ،گيرد سآب تما جسمش بر ةناشست ةحص
بلي اگر دست شسته شده يا قسمتي از بدن شسته شده در آب  ،وغسل نيست

صيلي آب مستعمل براي آموزش احكام تف(. )2(داخل شود اشكالي نخواهد داشت
  ).مطالعه فرمائيد غسل بخش دوم بهار شريعت را وضوء و و

  استفاده كنندگان پان متوجه باشند

 ةپروان ،آقاي من امام اهلسنت، ولي نعمت، عظيم البركت، عظيم المرتبت
د دين و ملت، حامي سنت، ماحي بدعت، عالم شريعت، پير رسالت، مجد شمعِ

ت عالمه موالنا الحاج الحافظ القاري الشاه طريقت، باعث خير و بركت حضر
 معتاد بكثرت پان خصوصاً :فرموده اند ���� �$T 	��$#امام احمد رضاخان 

تكه هاي  در دندانها اشغال باشد به تجربه فهميده اند كه ذرات ريز و وقتي كه
جايگزين ميشوند كه در  دهانخيلي كوچك پان طوري در اطراف و اكناف 

و خاليگاه دندانها داخل ميشوند بناء سه بار بلكه گاهي  دهاني گوشه هاي آخر
تام آن كافي نخواهد شد،  ةن با آب شسته شود بازهم تصفيادوازده بار ده اليده 

                                                 

 . 139فتاوي مصطفويه، ص ) 1(
 .48ص، 2بهار شريعت، حصه) 2(
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آب در دهان كه  تواند ونه مسواك بدون تكان دادنِ آورده مي را نه خالل بر آنها
ت باريك گير افتاده آب در سوراخ ها داخل شده و باحركت دادن زياد آب ذرا

و  است شدهنجديدي  اندازه گيريبتدريج كم كم بيرون خواهند آمد، براين هم 
  .د ستتصفيه كامل آن مؤّك

بنده بر نماز ايستاده مي  وقتي كهدر احاديث متعدد ارشاد شده است كه 
آن چيزيرا كه مي خواند  ،دگذارمين آن نماز گذار ان خود را بدهاود فرشته دهش

ي از موقع اگر هر چيز در آن ،او برآمده در دهان فرشته داخل مي شود از دهان
كه از  مي شودبوده باشد مالئكه از آن چنان تكليف  غذا در دندانهاي نماز گذار

  .)1(هيچ چيز ديگري نخواهد شد
م، شاه بني آدم، رسول محتشم حضور اكرم، نور مجس����� ��1� ���� 2�3 %	 ���4 

ست ا د الزمايست ميشب براي نماز  كسي از شما در كه هنگامي: ارشاد فرمودند
خود را  دهانفرشته  مي كندچرا كه وقتي در نمازش قرأت  ؛كه مسواك بكند

 فرشته داخل مي دهاناو بيرون شود ب دهانش ميگذارد و اگر چيزي از دهانبر
برهر  نصاري روايت كرده است كه، وطبراني در كبير از حضرت ابو ايوب ا)2(شود
فرشته بيشتر از آن هيچ چيزي سنگين نخواهد بود كه او دوستش را در نماز  دو

  .)3(خواندن ببيند كه در دندانهايش خرده هاي غذا مانده باشد

  عظيم مدني تصوف ةنسخ
���Q	 TU!  امام2 ���� د غزاليمحم�3 %	 T$� بعد از فراغت : فرموده اند

اين تصور بايد شد  اينوقت شويد در توجه ميم نماز وضوء وقتي كه شما بطرف

                                                 

 .624،625، ص1رضويه جديد، ج فتاوي) 1(
)2(9?�<R-;-�	 �	N1 A i>�	 F�E�	 <��K)�	 �C?<P���	 J 9/138 ،26173(حديث ال .( 
)3( �	U� <j6I�	 �  .)4061(، شمارة حديث 177ص ،4ج
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ا طاهر شده مگر بدون كه برآن اعضاي ظاهري ايكه نظر مردم مي افتد آن ظاهرً
چرا كه اهللا  ؛پاك كردن دل در بارگاه الهي مناجات كردن خالف حياء است

وضوء كنندگان ظاهري اين  :بازهم ميفرمايدهم مي باشد  عزوجل بينندة دلها
دل توبه كردن و پرهيز كردن از گناهان  بخاطر داشت كه طهارتبايد  سخن را

لودگي گناهان ه دل را از آواخالق خوب بر خود اختيار كردن است، شخصيك
طاهر نكرده فقط بر طهارت ظاهري و زيب و زينت اكتفاء نموده امثال آن مثل 
ن آن شخصي است كه پادشاه را دعوت كرده و خانه اش را از بيرون خوب تزئي

 وقتي كهو رنگ و روغن كرده است مگر بداخل خانه هيچ توجهي نداده باشد، 
ا ببيند خوشحال خواهد شد يا ر پادشاه در داخل خانه اش بيايد و آن گندگي ها

  .)1(ك خواهد كرددر را هر با شعور خود ت؟ اينناراح

  پنج احكام  "صبر كن" ةبه نسبت پنج حروف كلم

  بر آمدن خون از زخم وغيره

خون، ريم يا زرد آب از جاي بر آمده جاري شد و در جريانش قابليت ) 1(
رسيدن بجاي بود كه شستن آن در وضوء يا غسل فرض است پس وضوء 

  .)2(شكسته است
خون اگر برآمد و ديده شد و جاري نگرديد مثل نوك سوزن يا چاقو بجاي ) 2(

ن يا در وقت خالل يا مسواك كرداز آن خون ظاهر شد يا  خورده و
انگشت دندان خون شد يا بادندان سيب چيزي ديگري را شكسته بر آن اثر با

خون ظاهر گرديد با انگشت در بيني كرده بر آن سرخي خون آمد مگر آن 
  . خون قابل جريان نبود وضو نشكسته است

                                                 

)1( <��K)�	 �	��0 �C? <�-���	 R .185، ص1ج @!�
 .286، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
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)3( است  ائيكه شستن آن در غسل يا وضوء فرضا در جاگر خون جاري شد ام
ش گرديد وپخدانه اي بود كه سر باز كرد بداخل چشم در چشم  نرسيد مثالً

 و بيرون نشد يا خون  يا ريم در داخل سوراخ گوش مانده بيرون نگرديد در
  .ين صورتها وضو نشكسته استا
رطوبت آن ظاهر ست مگر تازمانيكه جاري نشده وضو  و م بزرگ بودهزخ) 4(

  .نمي شكند
يان پيدا نكند پس توجه بايد كرد خشك مي كرد تا جربار بار را زخم  خونِ) 5(

كه اگر اينقدر خون خشك شده است كه اگر خشك نمي شد جاري مي 
  .)1(پس وضو شكسته واگر گمان برعدم جريان بود نشكسته استد، يگرد

  از تزريق كردن وضو مي شكند يا خير؟

از تزريق در گوشت در صورتيكه بمقدار جاري شدن خون بر آمد وضو مي ) 1(
  .شكند

ل مقداري خون بباال كشيده مي شود كه به او ةاز تزريق وريد چون در مرحل) 2(
  .اندازه جاري شدن مي باشد لهذا وضو مي شكند

)3 (م نيز وضو مي شكند چرا كه بمقدار رُبهمين ترتيب هنگام وصل كردن س
نگ مي آيد، بلي اگر بالفرض بمقدار جاري رَجاري شدن خون داخل س

  .شكند گ نيامد وضوء نميشدن خون بداخل سرن
)4 (درين صورت وضو مي  ،ط سرنگ براي آزمايش خون برداشته مي شودتوس

چرا مقدار آن به اندازة جاري شدن است، همچنين اين خون مثل  ؛شكند
  .پر از اين خون هنگام نماز در جيب نباشد ةشادرار كثيف مي باشد، شي

                                                 

 .280، ص1ملخص از فتاوي رضويه، ج) 1(
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  اشك چشم درد

است و وضو را مي  ناپاكم جاري شد اگر به سبب بيماري اشك از چش) 1(
   ،)1(شكند

افسوس كه اكثر مردم از اين مسئله واقف نبوده و اشك جاري را كه بوسيله 
ر اشك ها ميشمارند با آستين يا دامن يخم از چشم بيرون مي آيد مثل ساز

از چشم نابينا رطوبتي كه از ، مي كنند ناپاكنجس وپيراهن تميز كرده لباس را 
  .)2(بوده از آن وضو هم مي شكند ناپاكبيرون مي آيد بابت مرض 

 ،)3(نمي باشد ناپاكرطوبتي كه از بدن انسان بيرون آمد و وضو را نشكست ) 2(
پر  دهانجاري شدن بيرون نيامد يا كمي قي كه  با )چرك( مثالً خون يا ريم

  .است طاهر و پاكنباشد 

  آبله و زخم زير پوست

 رگشد و آب آن جاري شد پس وضو مي شكند واگر پوست آبله برداشته  )1(
  .)4(نه خير

پوست كامالً درست شده و پوست مرده اش باقيست كه در  رزخم زي )2(
و داخلش خال موجود است اگر در آن پر از آب گرديد و  دهانبااليش 

بلي . )5( است و نه آبش نجس توسط فشار آب بيرون آمد نه وضو مي شكند

                                                 

 .554، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .همان مرجع) 2(
 .280، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 3(
 .34، ص1فتح القدير، ج) 4(
)5( <^�CE�	 T4�g 17، ص1ج. 
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خون وغيره باقيمانده پس هم وضو شكسته و هم نمي از  كمي اگر داخلش
  .)1(است جسنآب آن 

اگر در خارش يا ورم رطوبت جاري نبود محض چسپيده بود و بار بار  )3(
  .)2(ستا پاك هر قدر آلوده باشد بازهمگيرد  لباس به آن تماس مي

)4 (ا در وقت صاف كردن بيني اگر از آن خون بسته بر آمد وضو نمي شكند ام
  .)3(اينست كه وضو كرده شود بهتر

  از استفراغ چه وقت وضو مي شكند

اگر  ،پر شود آب يا زرد آب تلخ وضوء را مي شكنند دهانقي كردن كه 
مي گويند استفراغ  دهاناستفراغ بدون كوشش و زحمت ايستاده نشد آنرا پري 

است از قطرات آن محافظت لباس و بدن نجس رار دمثل ا دهانپري 
  .)4(ضروريست

  احكام خنديدن

در نمازيكه داراي ركوع و سجود باشد بالغي قهقهه زد يعني طوري خنديد ) 1(
شكستند، اگر اينقدر  وو و نماز هر دضينصورت وا كه اطرافيانش شنيدند در

ا وضو باقيست از ام ،خنديد كه خودش صدايش را شنيد نماز فاسد گرديد
بخند قطعاً لدر  چرا كه ؛د و نه وضو مي شكندوبخند نه نماز فاسد مي شل

  .آواز نيست فقط داندانها معلوم مي شوند

                                                 

 .356، ص1فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 1(
 .280، ص1يج شده، جماخوذ از فتاوي رضويه تخر) 2(
 .281ص ايضاً،) 3(
 .289، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 4(
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  .)1(ستا وضو باقي نماز شكست ود شخص بالغ در نماز جنازه قهقهه ز) 2(
 ،)2(قهقهه وضو نمي شكند مگر تجديد وضو مستحب است عالوه از نماز با )3(

2 ���� ���1 �����سيد و آقاي ما حضرت مصطفي قت و هيچ  ���4	�3 %
 بهت را زنده كنيم و نلهذا ماهم بايد سعي كنيم كه اين س ؛قهقهه نفرموده اند

2 ���� ���1 �����فرمان مصطفي  ،آواز بلند خنده نكنيم   :است كه  ���4	�3 %
���������� �� �� �  �� � ! !���

"�#�$��.  

تبسم از طرف اهللا عزوجل است   
  .)3(و ققهقه از طرف شيطان است

  ز ديدن ستر وضو مي شكندآيا ا

ستر خود يا ديگري را  يا ست كه از ظاهر شدن زانوهاادر عوام مشهور 
ست كه از ا ، بلي آداب وضو اين)4(ديدن وضو مي شكند، اين كامالً اشتباهست

، بلكه بعد از استنجاء فورا )5(ّمه ستر پوشيده شودبهمراه هر دو زانو هناف شروع 
ي ديگران وشتن ستر بدون ضرورت ممنوع و روبرشود كه باز دا هبايد پوشيد

  .ستا باز كردن حرام ستر

  ستا غسل كافي يوضو

ست خواه برهنه غسل شود، بعد يشده همان كاف كه براي غسل كرده وضوئي
از غسل دوباره غسل كردن الزم نيست بلكه اگر وضوهم نكرده باشد بازهم 

                                                 

)1( <^�)a)�	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+ l91. 
)2( <^�)a)�	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+ 84ص. 
)3( <��8 �m	 #+ <S	H)�	 jn��	 �U��	 104، ص2ج. 
 .352، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 4(
)5 (<:��C��	 T�9B 30ص. 
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لهذا وضو نيز انجام  ؛بر اعضاي وضوء هم آب رسيده است نهنگام غسل كرد
  .گرفته است، از عوض كردن لباس هم وضو نشكسته است

  )آب دهان(در تف نخو

خون برآمد اگر بر تف غالب است كه وضوء مي  دهانهنگام تف انداختن از ) 1(
س خون لبه اينست كه اگر رنگ تف سرخ بود پشكند ورنه خير، فهميدن غ

زرد م مي باشد، اگر تف ه ناپاكغالب بوده وضو مي شكند اين تف سرخ 
شكند و نه اين تف زرد  هذا نه وضو ميل ؛بود پس تف بر خون غالب بوده

  .)1(است ناپاك
از افتابه يا ليوان آب  دهانآنقدر خون آمد كه تف سرخ شده و با دهاناز ) 2(

لهذا در چنين  ؛گرديد ناپاكآب داخل آن  ةبرداشت، افتابه يا ليوان و هم
شسته شود و اينراهم بايد  دهانبرداشته با احتياط  مشت ها آب موقعي با

  .بر لباس وغيره نيفتد دهاناحتياط كرد كه قطره هاي آب 

  شير خوار ةادرار و استفراغ بچ

مي  شيرخورده باشد مثل ادرار ديگران نجسهم  ادرار بچه ايكه يك روز) 1(
  .)2(باشد

. است نجسار رم مثل اداينه ،قي كرد شيرِ دهانري شير خوار بمقدار پ ةبچ) 2(
 استطاهر بلي اگر اين شير تا معده نرسيده فقط تا سينه رسيده برگشت اين 

  .)3(نجس نيست
                                                 

 .291، ص 1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .574، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .29، ص2بهار شريعت، حصه) 3(
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  پنج احكام مشكوكيت وضو

)1( لين اگر در اثناي وضو در شستن يك عضوي شك بوجود آمد واگر اين او
كند پس بطرف  واقعه در زندگيست كه بايد شسته شود و اگر اكثر شك مي

به  گردد توجه داده نشود و اگر بهمين ترتيب بعد از وضو هم مشكوكآن 
  .اين هم خيلي توجه نبايد كرد

 وضو بوديد اكنون شك آمد كه معلوم نيست وضو دارم يا ندارم درباشما ) 2(
  .)1(كه وضو از شك نمي شكند صورت شما باوضو مي باشيد چرا ينا
  .ستا ط نشود اتباع شيطاناحتيا گردددر صورت وسوسه احتياطاً وضو ) 3(
كه در شكستن وضو چنين يقين  يقيناً شما تا آنوقت باوضو مي باشيد تا) 4(

   .يخوربنشود كه بتواني قسم 
عضوي شسته نشده مگر معلوم نيست كه كدام عضو بوده  يكبخاطر آمد كه ) 5(

  .)2(پس پاي چپ شسته شود

  تماس سگ چه خواهد شد

، )3(جسم سگ خيس باشد اين كه ، ولوودمي شناپاك ن از تماس سگ لباس
  .)4(سگ نجس است دهانبلي لعاب 

  
                                                 

 .309، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .309، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
 .452، ص4ماخوذ از فتاوي رضويه شريف جديد، ج) 3(
 .425، ص1مختار مع رد المحتار، جالالدر) 4(
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  بيان شكستن وعدم شكستن وضو دراثر خواب

  :در شكستن وضو از خواب دو شرط است
)1 (رين خوب جام نباشندهر دو س.  
  .غفلت نيست مانع از خوابِدر حالتي خوابيده كه ) 2(

 ي سرين هم بطور درست جامهر دو شرط باهم انجام داده شد يعن وقتي كه
 پس چنين خوابكه مانع از خواب غفلت نيست، خوابيده  در حالتي نبوده و

 وضو را مي شكند، اگر يك شرط انجام گرديد و دومي انجام نشد وضو نمي
  .شكند

  حالت خواب رفتن كه وضو از آن نمي شكند10 ده

كشيده  طرف درازپا يك و هر دوسرين بر زمين بوده  طوري نشسته كه هر دو) 1(
  )ن حكم استقطار و صندلي اتوبوس هم دري ءصندلي(باشند، مثالً 

)2( را با هر دو دست در  رين بر زمين بوده وپاهاطوري نشسته كه هر دو س
حلقه در آورده باشد، خواه دست بر زمين يا چيز ديگري باشد يا سر بر زانو 

  .گذاشته باشد
  .زمين يا تخت يا چهارپائي وغيره باشد برار زانو نشستن خواه هدر حالت چ) 3(
  .دو زانو راست نشستن) 4(
  .وغيره زين نهاده سوار شدن بر قاطر يا اسب )5(
)6 (حيوان بطرف سر باالئي برود يا راه  اين كهخت سوار بودن، مگر ُل بر پشت

  .هموار باشد
بر بالش تكيه داده طوري نشسته باشد كه سرين جام باشد، اگرچه از ) 7(

  .برداشتن بالش بيفتد
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  .ايستاده باشد) 8(
  .در حالت ركوع باشد) 9(
مطابق سنت طوري كه مرد سجده مي كند بهمين ترتيب سجده نمايد كه ) 10(

  .بازوها از پهلوها جدا باشند وشكم از ران ها 
باشند يا بيرون از نماز، وضو نمي شكند و مذكور چه در نماز  يصورتها

د، البته اگر كال ركني را در حالت بخوابشود، اگرچه قصداً  نمازهم فاسد نمي
اگر در حال  خواب اداء نمايد اعادة آن يعني دوباره اداء كردن ضروريست و

در بيداري اداء نموده درست كه بيداري شروع نمود بعد خواب آمد پس آنچه را 
  .بقيه دوباره اداء شوداست و 

  حالت خواب كه از آن وضو مي شكند 10 آن ده

  .كف پا ها طوري گذاشته باشند كه زانوها راست باشند) 1(
  .بر پشت دراز كشيده باشد) 2(
  .بر شكم دراز كشيده) 3(
  .بر پهلوي راست يا چپ دراز كشيده باشد) 4(
  .يك دست تكيه داده خواب برود بر) 5(
ده باشد كه به سبب آن يك يا خوابيده باشد كه يكطرف افتا نشسته طوري) 6(

  .باال باشند هر دو سرين
  .ودربر پشت لخت سوار بوده و حيوان بطرف پستي پائين مي ) 7(
سرين جام  ري دو زانو نشسته بخوابد كه هر دوشكم بر رانها گذاشته طو) 8(

  .دننباش
  .ذاشته باشدطوري چهار زانو نشسته باشد كه سر بر رانها گ) 9(
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طوريكه زنها سجده مي كنند درهمان حالت اندازة سجده خوابيده كه شكم ) 10(
  دپبر رانها و بازو بر پهلوها بچس

بيرون از نماز وضو مي شكند، بعد  در حاالت ذكر شده چه در نماز باشد يا 
ين صورتها قصداً خوابيد نماز فاسد مي شود و اگر بال قصد خوابيد پس ا اگر در
نماز را از  ةبقي) با شرايط مخصوصه(شكسته و نماز باقيست بعد از وضو  وضو

اگر شرايط معلوم نبود بايد از اول  ،همانجائيكه خواب رفته بود مي تواند بخواند
  .)1(بخواند

  وضو خانه هاي مساجد

سبب ه بعضي اوقات از استفاده مسواك دندانها خون مي شوند و تف هم ب
، مگر افسوس كه احتياط نمي شود، وضو گرددمي  ناپاكنجس و سرخ شدن

 خانه هاي مساجد هم اكثراً كم عمق دارند كه بدين سبب قطره هاي سرخ كساني
حمام  ةبر لباس يا بدن مي افتند، همچنان بر فرش پخت ريزند را مي دهانكه آب 

  .ريزند مي خاين هم بيشتر قطرات سر از منزل در وقت وضو

  در منزل وضو خانه بسازيد

وضو گرفتن با دستشوئي ايستاده رايج گرديده كه خالف مستحب مي امروز 
ا در آن وضو ام ،سازند مردم ساختمان هاي بزرگ پرآسايش مي !افسوس ،باشد

ست ا مدني التجارا دارند  سنت ها ند از برادران اسالمي ايكه دردزخانه نمي سا
و در آن اين احتياط توانند كم از كم يك وضو خانه كوچك بسازند  كه اگر مي

طوري بايد  دبر كف بريز اين كهضروريست كه فشار شير آب مستقيم بجاي 

                                                 

 .366،365، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 1(
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دن قطرات خون دندانها خواهد نصب شود كه بر دهلوان بريزد ورنه مسئله پري
قسمت آخر  ةداده شد ةمحتاط بسازيد از نقش ةخواهيد وضو خان اگر ميماند، 

وقت استنجاء  در) wc( ئيودستش سنگ ريد، دروهنمائي بدست آااين رساله ر
اين  تالنگ پاها مي آيند لهذا بعد از فراغت احتياطاًشكردن عموما قطرها بسوي 

  .پاها شسته شوند قسمت

  طريقه ساختن وضو خانه

انچ بلندي  14خانگي چهل چهل انچ طول و عرض و  ةمساحت وضو خان
) 5/10(ده و نيم  انچ بلندي براي نشستن كه عرض آن 9 هاز زمين باالي آن ُن
 اين ةيك كناري تا كنار ديگرش يعني مثل راه پله، فاصل انچ و طول آن از
شود ساخته آب  انچ بطرف جلو طوري شيبِ 24رو برويش رانشستگاه و ديو

  .انچ بيشتر نباشد 5/3و از كه آبرَ
انچ ) 5/11(جاي گذاشتن پاها از مقدار درازي قدم اند كي بيشتر مثال كال 

انچ شيب آبرو يا زمين ) 5/4(درمياني هر دو قدم بطرف داخل  ةحصباشد در 
در تمام شيب آب بلندي  ،انچ زياده نباشد) 5/3(برو از آطوري برده شود كه 

انچ باال باشد، فشار اين ) 32(از آبرو زمين مانند) L(شير مكسچر. گذاشته نشود
دندانها بر لباس  و براي نجات يافتن شما از خون دو ميريزآب بر روي شيب آبرَ

عزوجل آساني خواهد بود، ترميم معمولي نموده در مساجد  شاء اهللا انهاي تان 
  .توانيد روي اين تركيب وضو خانه ساخته مي
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   "يارسول اهللا"به نسبت ده حروف 

  ده گل مدني وضو خانه

بخش آخر اين رساله رهنمائي حاصل كرده در  ةاگر ممكن باشد از نقش )1(
  .وضو خانه بسازيدمنزل خود 

يعني جاي (داده شده فرش باالئي  ةبدون شنيدن داليل معمار مطابق نقش) 2(
  .بگذاريدشيب دار دو انچ  ةخانوادگي به انداز ةوضو خان) گذاشتن پاها

انچ ) 25( بين دو شير را ةاگر از يك شير بيشتر نصب كرديد، پس فاصل )3(
  .بگذاريد

  .ور پالستيكي بگذاريدتدر شير وضو خانه حسب ضرورت ) 4(
يك  ننشست جاي اگر لوله را بيرون ديوار نصب كرديد پس حسب ضرورت )5(

  .له داشته باشدصيا دو انچ فا
ل خام كاركرده يك يا چند بار برآن نشسته وضو كرده ست كه اوا بهتر اين) 6(

  .بعد از اطمينان، آنرا پخته بسازيد
گذاريد سعي  كاشي يا سراميك ميحمام وغيره اگر  يادر كف وضو خانه ) 7(

  .شود كه خيلي صاف نباشند تا احساس خطر لغزش برآن نشود
يعني خط دار كار  ايست كه بر وضو خانه موزائيك چار خانه ا بهتر اين) 8(

  .اشدنبشود تاكه امكان لغزش برآن 
پاها و شيب بعد از آن  اگر موزائك خط دار يافت نشد پس جاي گذاشتن) 9(

ت و گرد ساخته شود تاكه ضرورتا شي و خوب درگدو دو انچ سنكم از كم 
  .ا ها از بين بروندپپاها ماليده شوند تا چرك 
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 ةوضو خان سقف ،و باز گخانه، حمام، بيت الخالء صحن بزركف آشپز) 10(
   ني كه لزوم ريختن و جريان آب مي باشد بر كف آيمسجد و درجاها

م برابر در نظر داشته يشما يك و ن گويد آنچه معمار مي شيب دارها  قسمت
آب  ،انچ بگذاريد 3شما  ،دو انچ كافي است :باشيد مثال اگر معمار بگويد

حتي يك قطره هم نمي ايستد، اگر شما به حرف معمار عمل  مي رودهمه 
 شاء اهللا انكنيد،  برابر نشود، لهذا بر كالم او عمل نميشيب كنيد ممكن است 

چرا كه مشاهده گرديده اكثر جاها بر  ؛اهيد ديدده اش را خود شما خوئفا
  .كف وضو خانه وغيره آب ايستاده است

  حكم است 6وضويش نمي ايستد  كسي كهبراي 

با قطره آمدن، باخارج شدن هوا از عقب، از زخم جاري، بابت مرض اشكي ) 1(
وش، بيني و پستان، رطوبت گد، برآمدن آب از يكه از درد چشم بيرون مي آ

را اينگونه  ناسور آمدن و از اسهال وضو مي شكند، اگر كسي ةز دانجاري ا
مريضي بطور مسلسل باشد و از شروع تا آخر يك زمان كامل سپري شده 

شخص شرعا معذورست، با  كه باوضو نماز فرض را اداء نتوانسته است آن
ين ا همان وقت هر چه مي تواند نماز بخواند وضويش از يك وضوء در
  .)1(شكستمرض نخواهد 

اوقات نماز فرض فوت مي شوند ووضوء معذور مي شكند، اين حكم وقتي  )2(
گردد كه عذر معذور در دوران وضوء يا بعد از وضوء ظاهر گردد،  واقع مي

 نماز وقت با رفتناگر اينطور نبوده و حدث ديگري هم ملحق نگرديده پس 

                                                 

)1( �	 T�c! ��+ d�E�	 :M	�+^�)a)<  149ص. 
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وء معذور مي ، با از بين رفتن وقت نماز فرض وض)1(فرض وضو نمي شكند
شكند مثال كسي در وقت عصر وضو كرده بود پس موقع غروب آفتاب 

 وقتي كهمدن آفتاب وضو كرد تا آو اگر كسي بعد از بر مي شكندوضويش 
زيرا تا كنون وقت هيچ نماز فرضي فوت  ؛هر تمام نشود وضو نمي شكندظ

  .)2(نگرديده
هم  كامل نماز يكباردر يك زمان  وقتي كهعذر ثابت شد پس تا  وقتي كه) 3(

همان چيز ديده شود معذور گفته مي شود، مثال از كسي تمام وقت قطره مي 
ايد پس معذور ض را اداء نماينقدر هم مهلت نيافت كه وضو نموده فر وآيد 

گرديد، حال در اوقات ديگر اينقدر موقع مي يابد كه وضو كرده نماز بخواند 
بلي اگر يك وقت كامل  .رستكوچكي آمد اكنون هم معذو ةمگر يك قطر

 وقتي كههم قطره نيامد پس معذور نگرديد، بعد  چنين سپري شد كه يكبار
پس معذور ) وقت مسلسل مريض بود هيعني هم( ل برگشتاندكي حالت او

  .)3(گرديد
 ست نمي شكند، بلي اگر چيزا كه سبب عذر آن وضوء معذور از چيزي) 4(

افته شد پس وضو شكسته است، گردد ي ديگري كه سبب شكستن وضو مي
 است، از خارج شدن قطره وضويش امثال شخصي را مرض خارج شدن هو

ا وباشد، با خارج شدن ه همي شكند و اگر كسي را مرض خروج قطر
  .وضويش مي شكند

                                                 

 .556، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .160، ص 1الهدايه معه فتح القدير، ص) 2(
 .41، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
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وضو كرد و در وقت وضو ) وضو ةيعني عمل شكنند( معذور بعد از حدث) 5(
ا همان چيز هده نمي شود و بعدست مشاا ن معذورآي كه سبب كردن آن چيز

اين حكم در صورتي است كه معذور بجاي ( .ديده شد پس وضو شكست
از بابت علت ديگر وضو كرده بود، اگر بابت عذرش وضو كرد پس  شعذر

از  مثالً) عذر بعد از وضو كردن وضويش نمي شكند ةدر صورت مشاهد
ره قطع بود وضو قط وقتي كهكه قطره مي آمد از آن هوا خارج شد و  كسي

اگر وقت وضو  !بلي ،قطره آمد پس وضو شكست ن كرد و بعد از وضو كرد
  .)1(ته استشكسكردن قطره جاري بود پس وضو ن

گردد، پس اگر  مي نجسمعذور چنان عذري داشت كه از سبب آن لباس ) 6(
س را لباداند كه اينقدر وقت دارم كه  گرديد و مي نجسبيشتر از يك درهم 

لباس پاك نماز فرض  لباس پاك نماز بخوانم در آنصورت با بابشويم و 
شود، اكنون  داند كه نمازها خوانده بعد اينقدر ناپاك مي است و اگر مي

شستن آن ضروري نيست با اين حالت نماز بخواند اگرچه مصلي هم آلوده 
  .)2(شود هم نمازش اداء مي گردد باز

  )هار شريعت، معلوم نمائيدب 2 ةمسائل تفصيلي وضوء معذور را در حص(

  اتهفت متفرق

)1 (ي، مذي، مني، كرم يا سنگ از عقب يا جلو مرد يا زن ادرار، غائطه، ود
  .خارج گرديد پس وضو مي شكند

                                                 

 .557، ص1مع رد المحتار، ج الدرمختار) 1(
 .375، ص4فتاوي رضويه جديد، ج. 556، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 2(
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اگر از جلو  ،)1(ندشك مي از عقب مرد يا زن اندكي هوا خارج گرديد وضو) 2(
  .مرد يا زن هوا خارج گرديد، وضو نمي شكند

  .)2(وضو مي شكند هوشي از بي) 3(
 گويند كه از نام بردن خنزير وضو مي شكند اين اشتباه بعضي از مردم مي) 4(

  .ستا
ت ديگري وضو بشكند پس بايد از عّل شد يا بهدوران وضوء اگر هوا خارج ) 5(

3(شسته شده بود آنهم باطل گرديده است ل وضوء كند، اعضاء كه قبالًاو(.  
هر زباني كه باشد  پاك با نقرآ ةرا يا ترجم آن ةپاك يا آي بي وضو قرآن) 6(

  .)4(ستا دست زدن حرام
  . يا زباني بي وضو خوانده مانعي ندارد هآيتي را بدون دست زدن ديد) 7(

مصطفي  يا رب����� ��1� ���� 2را از اسراف نجات داده  ما  ���4	�3 %
  ! باوضوء شرعي هميشه باوضوئي نصيب فرما

  اسراف آب در وضوء

 ميصرف مرا تا آخر باز كرده بي پروا آب  وضوء شير آبدر امروز مردم 
كنند، بعد آستين ها را  ل شير را باز ميحتي بعضي در وضوء خانه آمده او، كنند

همين ترتيب هنگام مسح ه شود، ب باال ميزنند تا آنوقت آب بيفائده ضايع مي
از خدا ترسيده و از اسراف  همه بايد ند، ماگذار كردن هم اكثريت شير را باز مي

                                                 

 .286، ص1الدرمختار مع رد المحتار، ج) 1(
 .12، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 2(
 .255، ص1ماخوذ از فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 3(
 .38، ص 1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
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مت مذ و قطره قطره حساب خواهد شد در هذره ذربپرهيزيم، در روز قيامت 
  .ترسيداسراف چهار احاديث مباركه را بشنويد واز خوف خداوندي ب

  بر نهر جاري هم اسراف

2 ���� ���1 �����محبوب خدا  ما رسول�;: بر حضرت سعد   ���4	�3 %

�9� 2اين اسراف چه؟  :كرد، ارشاد فرمودند فرمود كه او وضوء مي گذر  	% �3
اگرچه بر نهر جاري هم بلي  :در وضو هم اسراف است؟ فرمودند :دكرعرض 
 .)1(باشيد


�� حمد رضاامام فتواي ا� ���� �� �%�  

�32 ���� سنت حضرت، امام اهلآقاي من اعلي  %	 T$�  تحت اين حديث
ف در نهر جاري هم اسراف را ثابت فرمود و اسراف در حديث شري :فرموده اند

�/ �o X ، آية كريمهشرع مذموماَ آمده است���V�W�	 p5 aV\ [Q V�"q�@ r ]141 : األنعام[ 
مطلق است پس اين  )شك مصرف كنندگان بيجا او را پسند نمي باشد بييعني (

نهي  ةه صيغود اسراف در وضو بخباشد بلكه  م و ممنوع مياسراف هم مذمو
يعني در وضو حكم نهي اسراف آمده است، و در ( .)2(آمده و نهي مفيد تحريم
  )را فائيده مي دهد يميحرتحقيقت حكم ممانعت 

�32 ����حضرت مفتي احمد يار خان نعيمي  %	 T$� كه هكريم ةتحت آي 
  :تفصيل اسراف را بيان فرموده اند ه استقبال ذكر شد

 ردن هم مصرف بيهوده است و تمام اموال خود رادر جاي ناجائز خرچ ك
خرچ كردن وآل وعيال خود را فقير ساخته اينهم بيهوده مي باشد، بيش از 

                                                 

)1(  <�'+ #&	 #9�? <R-;-�	 A ��]�	 A R'+ �& <��K)�	 �C425حديثال، 254، ص1ج. 
 .731، ص1فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 2(
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ضرورت هم مصرف كردن بيهوده است لهذا اعضاي وضو را بال اجازت شرعي 
  .)1(چهار بار شستن هم اسراف گفته شده است

  اسراف مكن

�3حضرت عبد اهللا ابن عمر  %	 :;�K9� 2  فرموده اند، محبوب خدا  �

����� ��1� ���� 2: شخصي را در حال وضو كردن ديدند، فرمودند  ���4	�3 %
  .)2(اسراف مكن، اسراف مكن

  ستا شيطاني اسراف كار

در وضو ريختن آب : روايت است كه �;: 	% �32 ��9از حضرت انس 
  .)3(زياد خيري نيست و اين عمل از طرف شيطان است

  سفيد در جنت را خواستن چگونه؟قصر 

گونه دعا  از پسرش اين �;: 	% �32 ��9حضرت عبد اهللا ابن مغفل 
وقتي  مي خواهمسفيد سمت راست را  قصرخواستن را شنيد كه الهي من از تو 

اي پسرم از خدا بهشت را بخواه و از  :پس فرمود داخل مي شوم، جنتدر  كه
شنيدم كه  مسّلآله وعليه وتعالى  صلي اهللا از رسول اهللا را بخواه، من جهنم پناه او

  . )4(كند ست كه در وضو و دعا از حد تجاوز ميا درين امت قومي: فرمود

                                                 

 .232نورالعرفان، ص ) 1(
)2( R'+ �& <��K)�	 �C? <�'+ #&	 #9� R-;-�	 A ��]�	 A<حديثال، 254ص ،1ج 

)424.( 
)3( 9?�	�-u8 A F�E�	 <��K)�	 �C? <P���	 J<R-;-�	 v 26255(، رقم 144، ص9ج.( 
)4( #9� 0w <R�	 A x	��y	 �& <��K)�	 �C? <Nz	N  96(، شمارة حديث  68، ص1ج.( 
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  مفسر شهير حضرت مفتي احمد يار خان نعيمي ! برادران عزيز اسالمي

���� 2�3 %	 T$� تجاوز در دعا يعني از حد  :فرمايد در تحت اين حديث مي
ن آست كه تعيين سخني گردد كه ضرورت آن نبوده مثل دعاي ا ن اينگذشت

خواستن ) كه از همه بهشت اعلي است( صاحبزاده كه در باال ذكر شد، فردوس
حكم اين داده  ،ست كه در آن تعيين شخصي نبوده، نوعي تقرر هستاآن بهتر 
ستن بجاي سه بار ش )1(،تواند قسم شده مي 2ودر وضو گذشتن از حد بد ،است

پاها را تا زانو  اين كهزيادتي در حد اعضاء مثل  )2(در تعداد حد آن گذشتن و
  .)1(شستن و دستهارا تا زير بغل كه اين هر دو عمل ممنوع اند

  بد كردي ظلم كردي

2 ���� ���1 �����يك اعرابي در خدمت اقدس حضور اكرم �3 %	 ���4 
2 ���� ���1 ����� حضور اقدس ،حاضر شده دربارة وضوء سوال كرد�3 %	 ���4 

بعد  ،عمال وضو كردن را به او آموخت طوريكه هر عضو را سه سه بار شست
باشد، پس اگر از اين بيشتر يا كمتر كند بد كرد و  وضو بدين ترتيب مي :دندوفرم

  .)2(ظلم كرد

  بطور عملي وضو را بياموزيد

آموزش دادن بطور  بردران عزيز اسالمي از حديث فوق معلوم شد كه براي
غين را الزمست عملي خود كرده ديگران را نشان دادن از سنت ثابت است، مبّل

ب را باز كرده اعضاء را سه آضرورت  ه بدون اسراف حسبعمل كرد ينكه برا
سه بار شسته وضو كرده برادران اسالمي را نشان دهيد، بدون ضرورت شرعي 

                                                 

 .239، ص1ج +�	�>) 1(
)2( R-;-�	 A R	�C�y	 <R-;-�	 {�/ �& <��K)�	 �C? <:e�q #9140(، الحديث 2095، ص� .( 
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بعد بميل  ،ت توجه داشته باشيدبدين صور ،را هرگز چهار بار نشوئيد عضوي
غ را نشان دهد و هم وضو كرده مبّل خواهد او كسي كه اصالح خود را ميخود 

اشتباهات خود را از بين ببرد، در قافله هاي مدني دعوت اسالمي براي تربيت 
عاشقان رسول سنت ها در صحبت ����� ��1� ���� 2 دينياين احكام   ���4	�3 %
بطور درست وضو كردن را  و ضرورتاً تواند، حتماً مي ام شدهبطريق احسن انج

 ةبياموزيد، اين خيلي مشكل خواهد بود كه دريك وقت ناچيز از مطالعه طريق
  .وضوء بطور صحيح وضو كردن را آموخت پس بايد بار بار تمرين عملي گردد

  راف آب مسجد و مدرسهسا

حكم اين و آب  در ،آب وضو خانه هاي مسجد و مدرسه در حكم وقفست
را بطور بي دردي و  مسجد آب ةكه در وضو خان منزل فرق وجود دارد، كساني

در وضو بالضرورت  هالتكنند چنانچه به سبب غفلت و ج بي احساسي باز مي
ر فكنها بايد به اين فتوي مباركه خوب آند يشو اعضا را بيش از سه بار مي

سنت حضرت شاه احمد  ام اهلد و توبه كنيد، امترسيفرمايند، از خوف خدا ب
وقف وضو كرد، پس مصرف  اگر از آب: فرمايد مي ���� �$T 	��$#رضا خان 

ين مورد مصرف زياد اجازه داده نشده اچرا كه در ؛زياد آب باالتفاق حرام است
باشد وفقط براي اشخاصي وقف گرديده كه  و آب مدارس هم از همين نوع مي

  .)1(نمايند بطور شرعي وضو مي
تواند خود را از اسراف نجات دهد، آنرا  برادران عزيز اسالمي اگر كسي نمي

مثال از آب خانه اش ) از ملكيت خودش(خود يعني ةب مملوكآالزمست كه از 
ست بلكه در اوضو كند معاذ اهللا مقصد اين نيست كه اسراف آب شخصي آزاد 

                                                 

 .658، ص1فتاوي رضويه تخريج شده، ج) 1(
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اسراف آب تمرين كرده وضو شرعي را بياموزد تاكه از سبب  بخانه هم خو
  .مسجد مرتكب حرام نگردد

  از طرف  "احمد رضا"به نسبت هفت حروف 

  هفت تدابير نجات از اسراف رحمه اهللامام احمد رضا ا

 مي رودريزند كه بيهوده  بعضي اشخاص در مشت ها طوري آب مي) 1(
  .ستا لهذا احتياط الزم ؛حاالنكه هر چه ريخت بيهوده رفت

ست بلكه براي هر كاري كه بر ميداريد بهمان پر كردن هر مشت ضروري ني) 2(
ر الزم بيني تا نرمي استخوان آب رساندن مشت پ اندازه برداريد، مثال در

هم ضروري  دهانبلكه مشت پر براي شستن  ،نصف هم كافيست ،نيست
  .نيست

تنگ كه آب دير بيايد و نه آنقدر  رط باشد يعني نه آنقدآفتابه بايد متوس ةولل )3(
شود كه در ظرفي  فرق آن طوري معلوم مي ،ه بيش از حاجت بريزدك گشاد

شود نه چنين لولة گشاده باشد  وضوء شود كه زياد مصرف مي آب برداشته
شد اگر افتابه  داراي چنين با ريخته باعث مصرف زياد ميكه از آن آب زياد 

باز  در(. شاده بود احتياط بايد كرد كه باهمه لوله نريزد بلكه باريكلوله گ
  .)نيز همين نكات را در نظر داشته باشيد كردن شير

 قبل از شستن اعضاء دست خيس شده برآن بكشيد كه آب زود تر برآن مي) 4(
سرما برآن  فصلخصوصا در  ،كند آب بسيار را مي عملِكم  چرخد وآبِ

آب  باشد و جريانِ زيرا كه درميان اعضاء خشكي مي ؛بيشتر احتياج است
  .، چنانچه مشاهده گرديدهندگذار لي ميدرميان جاي خا
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خواهد و  باشد تراشيده شود كه بودن آن آب زياد مي ساق دستها مو اگر بر) 5(
كه خوب صاف  است شود وتراشيدن بادستگاه بهتر سخت مي از تراشيدن مو

 نوره يكنوع پودر صاف كنندة مو(كند و از همه بهتر و افصل نوره است  مي
 ميچنانچه ام المؤمنين ام سلمه  ،اين از سنت ثابت كه در آن اعضاء) ستا

 مي نوره استعمال وسلم وآله عليهتعالي صلي اهللا  رسول اهللا وقتي كه :دوفرم
زدند و در جاهاي ديگر بدن  مبارك خود ميفرمود برستر مقدس بادست 


 ازواج مطهرات#K9� 2و اگر چنين نكرديد پس قبل از  مي زدند �;: 	% �3
بيخ موهاي  ا آب خوب خيس كرده كه همه موها بخوابند ورنه درشستن ب

  .)1(نوك آنها نرسيد وضو نخواهد شد ايستاده آب رسيده و بر
ب بريزد پس از ناخنها تا آرنج دست يا تا باالي آاگر با آفتابه بردست و پا ) 6(

 وقتي كهبريزد كه در يكبار در هر جا بريزد  پي در پيشتالنگ پاها بطور 
 ر در يكجا آب ميتكان داده شود پس مكرّ هريزيد و دستها آهستي م آب
  .آيد صورت اسراف بوجود مي د كه درينيزر

كنند كه از ناخن تا آرنج يا تا شتنالنگ پاها آب  بعضي اشخاصي چنين مي) 7(
دست را توقف نداده و  ،برند س دوباره و سه باره بطرف ناخن ميپريخته س

 نبايد كرد كه در عوض سه بار بلكه پنج بار ميآب را جاري گذاشه چنين 
جلو گيري شود و  د كه هر بار تا آرنج يا تا شتالنگ پاها آورده آبوش

را شروع كنيد  اخن ها برده و از آنجا دوباره ريختن آبدست متوقف را تا ن
ا آب بريزد نه عكس آن پست كه از ناخن تا آرنج يا تا غوزك ا كه سنت اين

 قول جامع اين) يا شتالنگ بطرف ناخن آب بردن سنت نيستيعني از آرنج (
�32 ����امام شافعي  ،ست كه از سليقه كار گرفتا %	 T$� چه خوب فرموده اند: 

                                                 

)1( y	 �& <�N|	 �C? <�'+ #&	 #9�<��-9�& R�} 3751( ، شمارة حديث225، ص4ج.( 
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هم  كن كه كمي هم كافي خواهد بود و از بد سليقگي خيلي زياد باسليقه باال
  .)1(كفايت نخواهد كرد

  گل مدني 14براي نجات از اسراف 

مروز هر اندازه اسراف ناجائز انجام داده از آن توبه كرده براي نجات تا ا) 1(
  .آينده بسيار كوشش بايد كرد

غور و فكر بايد كرد كه چنين حالتي متعين گردد تا وضو و غسل هم مطابق ) 2(
 در ترس اين بود كه درمصرف گردد بايد  ترسنت انجام گردد و آب هم كم
  .و قطره قطره خواهد شدره ذره ذروز قيامت حساب و كتاب 

صورت  وضو در موقع ،را با احتياط باز كنيم در وقت وضو كردن شير آب) 3(
ممكنه يك دست بر سر شير آب گذاشته و هنگام انجام ضرورت بار بار شير 

  .بست يدرا با
ر آب كمتر مصرف خواهد شد، براي ردد نسبت به شيگوضو  فتابهآاگر با ) 4(

گذاره نشود پس در  فتابه وضو نمايد، اگر بدون شيرباشد با آ هكه ممكني سك
كه آساني باشد  تواند كه در شستن اعضائي هم شده مي اين هصورت ممكن

ست مگر به هر اه باشيرهم وضو كردن جائز چگر ،فتابه بشوئيدآآنرا با 
  .صورت از اسراف بايد نجات يافت

ريش و انگشتان  در موقع مسواك، مضمضه، غرغره، صاف كردن بيني خالل ) 5(
هوده نريزد اين عادت بستن  دست و پا و مسح كردن سريك قطره هم بي
  .شير را بصورت خوب عادت خود قرار دهيد

                                                 

 .770تا 765ص ،1از افادات فتاوي رضويه جديد، ج) 1(
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 همچنان براي شستن هنگام سردي وضو يا غسل كردن، بالخصوص در) 6(
كه  ظرف و لباس وغيره بخاطر حصول آب گرم بجاي باز كردن آب سردي

در نظر بايد را در ظرفي  يب برداشتن آبتال ترخيره گرديده قبذلوله  در
  .داشت

دست يا صورت هنگام استفاده از صابون آب با احتياط مصرف  براي شستن) 7(
گردد مثال براي شستن دستها در مشت ها چند قطره آب ريخته صابون را 

تواند، اگر قبال صابون را در دست گرفته آب  برداشته كف ساخته شده مي
  .مي شودصورت آب بسيار مصرف  نريزيد دري مي

نباشد  صابوني بگذاريد كه در آن آب اصالًجا را در نبعد از استفاده صابو) 8(
رود بر روي  در آب گذاشته نشود كه صابون نرم شده از بين مي عمداً

  .گردد دستشوئي هم صابون را نگذاريد كه از سبب آب نرم و ضايع مي
كه  آبيو ن باقيمانده و نيز بعد از خوردن غذا بعد از نوشيدليوان كه در  آبي) 9(

زيد، دوباره يرا بر زمين بر آن اين كهاست بجاي  هماند در پارچ وغيره باقي
  .بريزيد سفالك را در آن

وري يا يك قاشق يخدر موقع شستن لباس، ظرف و فرش حتي ليوان چا) 10(
ش در قدر ريختن آب زياد بدون ضرورت رواج است كه آت آن ههم امروز

مي فرو هارا در نظر ندارد، اي كاش حرفم در دل ا انسان آندل مي افتد ام 
  .تسشن

نكه ها پ و روشنها  پدر اكثر خانه ها خواهي نخواهي شب و روز الم) 11(
نكه وغيره را پها و پ حاجت خاموش كردن الم انجامد از بع همچنين

له نجات يافتن ترسيدن و در هر معامحساب آخرت  از ما همه ،عادت كنيد
  .ستا ياز اسراف الزم
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در استنجا خانه بايد از آفتابه استفاده كرد كه در طهارت آب فواره بيشتر ) 12(
ست كه هر يكي بعد ا شوند الزم شود و اكثر پاها هم آلوده مي مصرف مي

راف سنگ دستشوئي بريزيد اطآب برداشته كمي در  ةاز رفع حاجت آفتاب
بدبوئي و ميكروب  شاء اهللا انسوراخ آن هم بريزيد  ال داخلبابعد اندكي از 

  .شود در تانكر فشاري آب بيشتر مصرف مي ،مي رودبين  از
 ورنهرا پيدا كنيد  ريزد فورا راه حل آن كه از شير بصورت قطره مي آبي) 13(

مدارس قطره  آب زياد ضايع خواهد شد، بسا اوقات از لوله هاي مساجد و
بايد مسئوليت خود را  نگهبانانشود،  ي ديده نميريزند اما دلسوز ها مي

در نظر ركيبي مورد ت ينادر درك كرده براي بهتري آخرت خود بايد فوراً
  .بگيرد

در خوردن غذا، نوشيدن چاي يا ديگر مشروبات، خورد كردن ميوه وغيره ) 14(
خوب احتياط فرمائيد تاكه هر دانه، هر ذرة غذائي و هر قطره استفاده 

  .گردد
2 ���� ���1 �����مصطفي  اربيو را از اسراف نجات داده  ما  ���4	�3 %

  .ما بفرمارا نصيب هميشه اوقات وضو شرعي ّ
2 ���� ���1 �����مين بجاه النبي االمين آ�3 %	 ���4 .  

  




