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 وضو
  دست برای آب استعمال اي نباشد فراهم آب گاه  هر

  شده انزل خمصوصی آيه ابشد مضر   صورت اي
 گردد  تکرار مرتبه پنج ابيد که

 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 به موىل العاملني "  ات بسم هللا األطهر األطهر مث  يشرع يف العمل هذا ما حكمء يذكر مخس مر  آ" من مل جيد امل – 1

 ( 10بند  –)كتاب اقدس 
 
 طهر" در شد ت سرما و اي جراحت يد و وجهطهر األبسم اّلل  األ سؤال : در ابب وضو "من مل جيد املآء يذکر مخس مر ات"  – 2

  خواندن ذکر جايز است اي نه.
ذکر  دوجه و مانع آخر از قبيل اوجاع که استعمال آب مضر  ابش جواب : در شد ت سرما به آب گرم و در وجود جراحت يد و

  (51)رساله سؤال و جواب، "   معهود را بدل وضو تالوت منايد
 

 
 

  بیت العدل: 
" وضو عبارت است از شسنت دست و صورت به ني ت اداء مناز . اگر آب ايفت نشود ابيد آيه ای خمصوص که برای اين  – 1

مراجعه شود . حکم تيم م در  ٣٤وضو به ايدداشت مشاره منظور انزل گرديده پنج مرتبه تکرار شود . برای اط العات کل ی در ابره 
 صورت عدم وجود آب در ادوار پيشني سابقه دارد و در قرآن کرمي و کتاب مبارک بيان عربی نيز انزل شده است "  

 ( 16شرح  –)كتاب اقدس 
 
گرفنت وضو از شرايط الزمه در تالوت بعضی ادعيه مبارکه است . قبل از جبا آوردن هر يک از سه صالت يومي ه و ذکر نود "   – 2

م عادت ماهيانه جبای مناز و روزه تالوت می منايند گرفنت وضو واجب است و پنج مرتبه "اّلل  اهبی "و آيه ای که نسوان در ااي 
دست و  ز شسنت دست و صورت به ني ت اداء مناز است . در مورد صالت وسطی شسنتوضو عبارت ا (20ايدداشت مشاره (
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رجوع شود (. امهيت وضو صرفًا در شسنت  صورت اب تالوت آايتی خمصوص توأم است ) به *)ملحقات کتاب مستطاب اقدس(*
ابز گرفنت وضو برايش الزم است دست و صورت نيست . چنانکه اگر نفسی حت ی بالفاصله بعد از استحمام ني ت مناز منايد ، 

ای خمصوص پنج مرتبه ابيد تکرار شود هرگاه آب برای وضو موجود نباشد ، جبای وضو آيه ١٨) .  )سؤال و جواب ، فقره
( . مهچنني کسانی که از نظر صح ی استفاده از آب برايشان مضر  ابشد مشمول اين حکم می ابشند ) سؤال 16)ايدداشت مشاره 

  ات١-١٠-١ مقر رات مشروح حکم وضو در جزوه *)تلخيص و تدوين حدود و احکام(* قسمت د ،  ٥١) .  قرهو جواب ، ف
 مندرج است " ٨٦ و ٧٧،  66،  62، 51و مهچنني در رساله *)سؤال و جواب(* ، فقرات  -10-1-٧

 ( ٣٤شرح  –)كتاب اقدس 
 

 


