آ ﯾﮫ و ﺿ ﻮ

آﯾﮫ وﺿﻮ ﯾﺎ »آﯾﮫ ﻗﯿﺎم« ﯾﺎ »آﯾﮫ ﻣﺴﺢ« ﺑﮫ آﯾﮫ  ۶ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ آﯾﮫ وﺿﻮ
 - ١.١ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺿﻮ در ﻗﺮآن
 - ١.٢ﻣﺮاد از »ِإﻟَﯽ اْﻟَﻤﺮاِﻓِﻖ« در آﯾﮫ وﺿﻮ
 - ١.٢.١اﺑﺘﺪای ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ در وﺿﻮ
 - ١.٣ﻣﺮاد از ﻣﺴﺢ رأس در آﯾﮫ وﺿﻮ
 - ١.۴ﻣﺮاد از »ﮐﻌﺐ« در آﯾﮫ وﺿﻮ
 - ١.۵ﻏﯿﺮی ﺑﻮدن وﺟﻮب وﺿﻮ
 - ٢ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٣ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ آﯾﮫ وﺿﻮ

← ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺿﻮ در ﻗﺮآن
ﺼﻼِة ﻓَﺎْﻏِﺴﻠُﻮا ُوُﺟﻮَھﮑْﻢ َو أَﯾِﺪﯾﮑْﻢ ِإﻟَﻰ اْﻟَﻤﺮاِﻓِﻖ َو اْﻣَﺴُﺤﻮا ِﺑُﺮُؤِﺳﮑْﻢ َو أَْرُﺟﻠَﮑْﻢ ِإﻟَﻰ اْﻟﮑْﻌﺒَﯿِﻦ «...
آﯾﮫ »ﯾﺎ أَﯾَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ِإذا ﻗُْﻤﺘ ُْﻢ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
] [١ﻣﺎﺋﺪه/ﺳﻮره ،۵آﯾﮫ.۶
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺿﻮ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت و دو دﺳﺖ از آرﻧﺞ و ﻣﺴﺢ ﺳﺮ و دو ﭘﺎ.
ﻖ« در آﯾﮫ وﺿﻮ
← ﻣﺮاد از »ِإﻟَﻰ اْﻟَﻤﺮاِﻓ ِ
ﻣﺮاد از »ِإﻟَﻰ اْﻟَﻤﺮاِﻓِﻖ« ﺑﯿﺎن ﺣﺪ ﺷﺴﺘﻦ در وﺿﻮ اﺳﺖ ﻧﮫ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮭﺎى ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺰ ﮐﺘﻒ ،ﺑﺎزو و آرﻧﺞ ،ﺑﺎﻗﻰ دﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﮫ ﺷﻮد.
←← اﺑﺘﺪای ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ در وﺿﻮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺴﺘﻦ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد ﯾﺎ آرﻧﺞ ،ﺑﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻏﺎز آن را از آرﻧﺞ ﻣﻰداﻧﺪ.
← ﻣﺮاد از ﻣﺴﺢ رأس در آﯾﮫ وﺿﻮ
در آﯾﮫ ﺷﺮﯾﻔﮫ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺮاد از »َو اْﻣَﺴُﺤﻮا ِﺑُﺮُؤِﺳﮑْﻢ« ﻣﺴﺢ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺳﺮ اﺳﺖ.
← ﻣﺮاد از »ﮐﻌﺐ« در آﯾﮫ وﺿﻮ
در اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺮاد از »ﮐﻌﺐ« ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ روى ﭘﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺎق و ﻗﺪم ،اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
] [٢ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ج ،٢ص.٢٢۴-٢١۵

← ﻏﯿﺮى ﺑﻮدن وﺟﻮب وﺿﻮ
ﺼﻼِة« ﺑﮫ ﻏﯿﺮى ﺑﻮدن وﺟﻮب وﺿﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻔﮭﻮم آن ،ﻧﻔﯽ وﺟﻮب وﺿﻮ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﮫ »ِإذا ﻗُْﻤﺘ ُْﻢ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
] [٣ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ج ،١ص.١٠
] [۴ﮐﻨﺰ اﻟﻌﺮﻓﺎن ج ،١ص.۴٣

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻣﺎﺋﺪه/ﺳﻮره ،۵آﯾﮫ.۶
 ↑ .٢ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ج ،٢ص.٢٢۴-٢١۵
 ↑ .٣ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ج ،١ص.١٠
 ↑ .۴ﮐﻨﺰ اﻟﻌﺮﻓﺎن ج ،١ص.۴٣

ﻣﻨﺒﻊ

ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﻘﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ج ،١ص.٢١٢
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