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 اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 وضو 
 

  
) ۲(صورت هايتان را بشوييد، ) ۱: (اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که به نماز برمي خيزيد، بايد]  ۵:۶[

مسح ا پاهاي خود را تا قوزک پ) ۴(سرهاي خود را مسح بکشيد وقسمتي از ) ۳(دست هايتان را تا آرنج بشوييد، 
اگر بيمار، يا در حال سفر هستيد، يا چيزي از دستگاه . اگر به دليل ارضاي جنسي تميز نيستيد، حمام کنيد. بكشيد

تماس داشتيد و آب نيافتيد، تيمم ) به طور تحريک آميز(دفع شد، يا با زنان ) ادرار، مدفوع يا گاز از مخرج(گوارش 
خشک تميز بزنيد، سپس با آن صورت و دست هاي خود را مسح بدين ترتيب كه دستان خود را به خاک . کنيد

خدا نمي خواهد دين را بر شما سخت بگيرد؛ او مي خواهد شما را پاكيزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام . بکشيد
  .کند، باشد كه سپاسگزار باشيد
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اين . آنند آنها پاي خويش را مسح نمي . زير آب را روي پاي خويش مي ريزند در تصاوير افراد :)١(روش غلط 

 . متداول است و روش غلطي استاهل سنتطريق وضو بين اآثريت 
 

 

 روش غلط  روش غلط 
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خويش را مسح مي آشد او  زير و آناره فرد در شكل زير دست خويش را تر مي آند و روي پاي  :)٢(روش غلط 

 .متداول است و روش غلطي است اهل تشيع اين طريق وضو بين اآثريت. هاي پاي خويش را مسح نمي آشد 
 

 روش غلط 
 

 

  
  . سوره مائده طریقه درست وضو را تشریح مي آند٦آیه . وضوي درست را باید در قرآن یافت: نتيجه
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پاهاي خود ) ۴(سرهاي خود را مسح بکشيد وقسمتي از ) ۳(دست هايتان را تا آرنج بشوييد، ) ۲(صورت هايتان را بشوييد،  )۱(
  .مسح بكشيدرا تا قوزک پا 

  
، فرقه گرائي توجه به اين آه خداي مهربان فرقه گرائي را ممنوع آرده است و همه را مسلمان ناميده است  با 

اما متاسفانه مسلمانان آتابهاي حديث را اختراع آردند . ممنوع است و نبايد قرآن را با عينك فرقه اي و احاديث سنجيد
بلكه ساخته . احاديث و روايات پيام خدا نيست. الم اختراع شدو در آنار قرآن قرار دادند ، به اين طريق منبع دوم اس

زير از آيه قابل استخراج است و نشان نكات .  راز صحيح وضو را بر ما آشكار آرد١٩معجزه رياضي . دست راويان است
  .مي دهد آه پاها را بايد مسح آشيد  و طريقه صحيح مسح آشيدن هم بيان شده است

  ٨۴۶ * ١٩ است و اين يعني   ١۶٠٧۴ سوره مائده ۶مقدار ابجد آيه  
  . تعداد حروف مقطعه هم هست ١۴.  حرف دارد چهارده"    برءوسكم و ارجلكم "عبارت  
مقدار ابجد آن . مسح قسمتي از سر و پاها را مشخص مي آند "   وسكم وارجلكم الى الكعبين امسحوا برء "عبارت  

 ۵١ * ١٩ يعني ٩۶٩.  است٩۶٩

 . مد نظر آيه استقسمتي از سرنشان از اين دارد آه در مسح سر  "  رءوسكمب "در اول آلمه " ب " حرف  
ا در مسح بايد پاها ام. مي توان پاها را شست بدون اين آه آن را لمس آرد:   اختالف بين شستن و مسح آردن  

 ).مسح آرد(آرد هم را لمس 
   

 را با دستهاي خيس)  پايين- آناره-باال( زير تمام پاي خويش فرد در شكل :)١(  صحيحروش
 .  مسح مي آشد وآبدار
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 خويش آب مي ريزد و سپس تمام پاي خويش هاي زير روي پافرد در شكل :)٢(  صحيحروش
  .  مي آشد  مسحشرا با دستهاي)  پايين- آناره-باال(
  

 
 
 
 
 
 

Praise be to God, Lord of the universe 
 

 
 


