 ‐ 226422ﻓﺮاﺋﺾ و ﺳﻨﺖﻫﺎی وﺿﻮ
ﺳﻮال
ارﮐﺎن وﺿﻮ و واﺟﺒﺎت و ﺳﻨﺖﻫﺎی آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ارﮐﺎن و ﻓﺮاﺋﺾ وﺿﻮ ﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
۱ـ ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﻪ داﺧﻞ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨ ﻫﻢ ﺟﺰو آن اﺳﺖ.
۲ـ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ آرﻧﺞ.
۳ـ ﻣﺴﺢ ﺳﺮ.
۴ـ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﻮزک) .ﻗﻮزک ﻫﻢ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد(.
۵ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ.
۶ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاﻻت) .ﯾﻌﻨ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ ﭘ در ﭘ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﯿﻦ ﺷﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ و ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎد ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ(.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اذَا ﻗُﻤﺘُﻢ اﻟَ اﻟﺼﻼة ﻓَﺎﻏْﺴﻠُﻮا ۇﺟﻮﻫﻢ واﻳﺪِﻳﻢ اﻟَ اﻟْﻤﺮاﻓﻖ واﻣﺴﺤﻮا ﺑِﺮووﺳﻢ وارﺟﻠَﻢ اﻟَ اﻟْﻌﺒﻴﻦ
]ﻣﺎﺋﺪه[۶ :
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﺪ ﺻﻮرتﻫﺎ و دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺎ آرﻧﺞ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺳﺮﺗﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﯿﺪ و
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ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺎ دو ﻗﻮزک ]ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ[(.
ﻧﺎ :اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ) ۱۸۱ /۱ـ .(۱۸۸
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮاﺋﺾ وﺿﻮ ﻫﻤﺎن ارﮐﺎن وﺿﻮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ از ﻋﺒﺎرات و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮض را رﮐﻦ و رﮐﻦ را
ﻓﺮض ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ« اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۱۸۳ /۱
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮض ﻫﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(127742
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺒﺎت وﺿﻮ ﻫﻤﺎن ارﮐﺎن و ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ وﺿﻮ ﺑﺎ آن ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺷﻮد و ﺑﺪون آن وﺿﻮﯾ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﮔﻔﺘﻦ در آﻏﺎز وﺿﻮ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﺳﻨﺘ از ﺳﻨﺖﻫﺎی وﺿﻮ اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای
ﺷﻤﺎرهی ).(21241
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺳﻨﻦ وﺿﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻨﺖﻫﺎی وﺿﻮ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ:
 ‐۱ﻣﺴﻮاک ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آن ﻫﻨﺎم ﻣﻀﻤﻀﻪ )آب در دﻫﺎن زدن( اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﻮاک و ﻣﻀﻤﻀﻪ دﻫﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﻋﺒﺎدت و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻣﻨﺎﺟﺎتِ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ آﻣﺎده ﺷﻮد.
۲ـ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﺎن ]ﺗﺎ ﻣﭻ[ ﺳﻪ ﺑﺎر در آﻏﺎز وﺿﻮ ﭘﯿﺶ از ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود اﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
آﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﺮ اﻋﻀﺎ آب رﺳﺎﻧﺪه ﻣﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺴﺘﻦ آن اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای ﻫﻤﻪی وﺿﻮ اﺳﺖ.
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۳ـ ﺷﺮوع ﺑﺎ ﻣﻀﻤﺼﻪ )آب در دﻫﺎن زدن( و اﺳﺘﻨﺸﺎق )آب در ﺑﯿﻨ زدن( ﭘﯿﺶ از ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ،زﯾﺮا در اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ دو در
آﻏﺎز آﻣﺎدهاﻧﺪ .اﮔﺮ روزه ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻣﻀﻤﻀﻪ ﯾﻌﻨ ﮔﺮداﻧﺪن آب در ﻫﻤﻪی دﻫﺎن و در اﺳﺘﻨﺸﺎق ﯾﻌﻨ ﺟﺬب آب ﺑﻪ ﺗﻪ ﺑﯿﻨ.
۴ـ ﺧﻼل ﮐﺮدن رﯾﺶ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ آب ﺑﻪ داﺧﻠﺶ ﺑﺮود] ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮو ﺑﺮدن اﻧﺸﺘﺎﻧﺶ در داﺧﻞ رﯾﺶ[ و ﺧﻼل ﮐﺮدن اﻧﺸﺘﺎن
دﺳﺖ و ﭘﺎ] .ﯾﻌﻨ اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻣﯿﺎن اﻧﺸﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺸﺪ[.
۵ـ ﺷﺮوع ﮐﺮدن از راﺳﺖ .ﯾﻌﻨ در ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ اول دﺳﺖ و ﭘﺎی راﺳﺖ را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
۶ـ ﺷﺴﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺑﺎر ﺻﻮرت و دﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر«.
اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﻔﻘﻬ ۴۴ /۱) ـ .(۴۵
از دﯾﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :ﻣﺴﺢ ﮔﻮشﻫﺎ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻓﺘﻮای
ﺷﻤﺎرهی ) (115246ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﺿﻮ ﺑﻮﯾﺪ :أﺷْﻬﺪُ أنْ ﻻ إﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ وﺣﺪَه ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚ ﻟَﻪ ،وأﺷْﻬﺪُ أنﱠ ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪُه ورﺳﻮﻟُﻪ ،اﻟﻠﱠﻬﻢ اﺟﻌﻠْﻨ
ﻣﻦ اﻟﺘَﻮاﺑِﻴﻦ ،واﺟﻌﻠْﻨ ﻣﻦ اﻟﻤﺘَﻄَﻬِﺮِﻳﻦ ،ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚَ اﻟﻠﱠﻬﻢ و ﺑِﺤﻤﺪِكَ ،أﺷْﻬﺪُ أنْ ﻻ إﻟﻪ اﻻ أﻧْﺖ ،أﺳﺘَﻐْﻔﺮكَ وأﺗُﻮب اﻟَﻴﻚَ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻮﻧ وﺿﻮ ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎرهی ) (11497را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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