
 

 

 

 با سالم خدمت شما عزیزان گرامی

در این پست قصد دارد  21ارـیدائم الوضو بودن از عوامل بسیار نیک و پسندیده ایست که 

کافی را برده و مارا نیز دعا فرمایید.. امیدواریم بهره را به اشتراک بگذاردآن تا آثار   

______________________________________________________ 

بودن م الوضود دائفوائ  

 فلسفه وضو

همانند مسجد می شودو خوابش ثواب کسی را  کسی که با وضو بخوابد بسترخوابش برای او

دارد که شب را بانماز به صبح رسانده باشد.واگر کسی بدون وضو خوابیده باشد بسترش 

برای او همانند قبر خواهد بود و تا فرا رسیدن صبح مانند مرده ای خواهد بود که در قبر 

 خوابیده باشد.

بعضی اوقات باخود می گوییم کاش می  وضو گرفتن برای بیشتر ما سخت و مشکل است و حتی

شد نماز رابدون وضو خواند.مخصوصا در فصل سرما که دشواری آن بیشتر هم می شود.اما 

اگر کمی درمورد وضو وتأثیرات مثبت آن بر جسم و روحمان بیشتر بدانیم شاید ترجیح بدهیم 

 که ازاین پس همه باوضو باشیم.

د وضوفوائ  

ازنظر آثار وضو ازجهت معنوی است و دومی وجه می باشد،اولی وضو ازدونظر قابل ت دفوائ

و بهداشتی.درمانی   

 آثارمعنوی وضو

:سبب طول عمر.2  

رسول خدا)ص( فرمودند: ای انس:سعی کن طاهر و باوضو باشی که خداوند بر طول عمرت می 

 افزاید،واگر توانستی شب و روز باوضو باشی 

 



 

 

(2)از دنیا بروی پاداش و ثواب شهید را خواهی داشت. این کاررا انجام بده زیرا اگربا وضو  

.برآورده شدن حاجات:1  

امام صادق)ع(فرمودند:من تعجب میکنم از کسی که دنبال حاجت و کاری باشد درحالی که 

(1)باوضو است،حاجتش برآورده نشود.  

.باعث زیادی رزق:3  

بیافزاید هنگام غذا خوردن امام صادق)ع( فرمود:کسی که دوست دارد بر خیرو برکت منزلش 

.وضو بگیرد  

وهمچنین آن حضرت فرمودند:وضو و شستن دست و صورت پیش ازغذا و بعد آن باعث زیادی 

(3)روزی می گردد.  

.ثواب شهید:4  

رسول خدا)ص(فرمودند:کسی که با وضو بخوابد اگردر شب مرگ به سراغش آمد این شخص 

(4)شهید از دنیا رفته است.  

ضب:.فرو نشاندن غ5  

(5)هنگامی که یکی از شما خشمگین گردید وضو بگیرد. پیامبراکرم)ص( فرمودند:  

.دوری از پلیدی ها و نجاسات:6  

امام رضا)ع(فرمودند:خداوند سبحان امر به وضو کرده تا اینکه انسان وقتی درپیشگاه خداوند 

باشد.وهمچنین  برای مناجات حق تعالی قرار می گیرد،طاهروپاکیزه گردد و مطیع دستورات او

به وسیله وضو انسان را از پلیدی ها و نجاسات پاک می گردد،ونیز به سبب وضو سستی و 

(6)چرت ازبین می رود و قلب برای نماز و حضور نزدحق تعالی پاک خواهد گشت.  

 آثار درمانی و بهداشتی وضو:

.وضو،لمس کردن اعضای بدن و انرژی دادن با دست به آنهاست.2  

عالوه بر رعایت نظافت و پاکیزگی،حسی از پاکی در فرد ایجاد می کند که خود به  .وضو گرفتن1

 ایجاد آرامش می انجامد.



 

 

.وضو گرفتن با آب سرد ایجاد نشاط کرده وسبب باز شدن منافذ پوست و رسیدن اکسیژن 3

 بیشتر به آن می گردد.

،توجه و دقت می گردد..وضو گرفتن موجب باال رفتن سطح تمرکز4  

.وضو گرفتن موجب خنک شدن خون بدن می گردد که خود سبب کاهش سکته های مختلف 5

 که به دلیل گرم و غلیظ شدن خون روی می دهد خواهدشد.

.وضو تمام کانال های انرژی بدن را باز کرده و چاکراها)مرکز تبادل انرژی در بدن(را متعادل 6

ی انرژی شرایط سالمت می سازد.با متعادل شدن چاکراه و باز شدن کانال ها

 روحیفروانی،ذهنی،احساسی و جسمی در ما فراهم می گردد.

.با وضو گرفتن خستگی مزمن که به دلیل پمپاز شدن انرزی کم به طرف باالست،با باز شدن 7

ی کف پا،از بین می رود.چاکراها  

دن در .وضو سبب رفع بسیاری از بیماریها می شود.دلیلش اثر آب سردبر روی نقاط حساس ب8

قسمت هایی است که وضو می گیریم.جالب این است که دردین اسالم نقاط طب سوزنی 

مخصوصا دروضو رعایت شده است.برای مثال،آقایان باید آب را از پشت آرنج بریزند ولی 

خانمها باید آب را از قسمت تای بدن بریزند،چون که نقاط طب سوزنی در خانمها و آقایان در 

می کند. بعضی از نقاط فرق  

.با وضو گرفتن از گیجی و خواب آلودگی کاسته شده و به سطح هوشیاری افزوده می شود.9  

در احادیث آمده که بعد از وضو بدن را باچیزی خشک نکنیم وبگذاریم خودش خشک .21

شود،دلیل آن این است که بدن در برابر سرمایی که حس می کند خود به خود درجه حرارت 

ا بدن را خشک کند،که همین تحریکات حرارتی باعث رسیدن اکسیژن بیشتری آن باال می رود ت

 به بافت های پوست می شود.
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