
 فصل اول
  طھارت (پاکيزگی)

طھ��ارت در لغ��ت ب��ه معن��ای نظاف��ت و پ��اکی از ھ��ر ن��وع نجاس��ت اس��ت و در اص��ط�ح 
*وضويی يا برداشتن نجاست.  عبارت است از رفع بی

  

   انواع آبھا: -1

  کننده است :   ھر آبی که از آسمان فرود آيد و يا از زمين خارج شود پاک

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

َماِْء َماًْء َطُھْوَراً  (   )48(فرقان :  )َوأْنَزْلنَاْ ِمَن السَّ

  ».گردانيم  کننده را نازل می  و ما ھستيم که از آسمان آب پاک و پاک«

آب آن پ�اک . «[6](ھو الطھور ماؤه، الحل ميتت*ه)دربارة دريا :  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».کننده و مردار آن ح�ل است

آب پ�اک . «[7](إن الم*اء طھ*ور 5ينجس*ه ش*ی)درب�اة آب چ�اه :  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».کند کننده است و ھيچ چيزی آن را نجس نمی

اگر چيزی پاک با آب آميخته شود، در صورتی که ن�ام آن از حال�ت اص�لی خ�ارج نش�ود، 
به زن�انی ک�ه خواس�تند دخت�رش  rبرکننده باقی خواھد ماند. به دليل فرموده پيام بصورت پاک

(اغس*لنھا ث<ث*ا أو خمس*ا أوأکث*ر م*ن ذل*ک إن رأي*تن، بم*اء و را (برای دفن) تجھي�ز کنن�د : 
ا س�ه ي�ا پ�نج ب�ار ي�ا اگ�ر Oزم او ر« [8]سدر، واجعلن فی اCخرة کافورا أو ش*يئا م*ن ک*افور)

دانستيد بيشتر از آن با آب و سدر بشوييد و در آخرين بار کافور يا مق�داری از آن را در آب 
  ».قرار دھيد

ش�ود مگ�ر وقت�ی ک�ه آب  به محض داخل شدن نجاست در آب، به نجس بودن آن حک�م نمی
  تغيير کند.

نتوض*ا م*ن بئ*ر بض*اعة؟ وھ*ی بئ*ر (قي*ل ي*ا رس*ول هللا أبه دليل حديث ابوسعيد که گفت : 
گفته ش�د . «[9]: الماء طھور 5ينجسه شی) rيلقی فيھا الحيض ولحوم الک<ب والنتن، فقال 

که پارچه آل�وده ب�ه خ�ون  ای رسول خدا : آيا از چاه بضاعه وضو بگيريم؟ و آن چاھی است



فرم��ود : آب پ��اک  rش��ود، پي��امبر ح��يض و Oش��ه س��گھا و چيزھ��ای گندي��ده در آن انداخت��ه می
  ».کند کننده است و ھيچ چيزی آن رانجس نمی

  فھرست

  نجاسات: -2

نجاس��ات جم��ع نجاس��ت اس��ت و آن ھ��ر چي��زی اس��ت ک��ه ص��احبان طب��ع س��ليم آن را ناپ��اک 
ش��ويند. مانن��د  دانس��ته و خ��ود را از آن حف��ظ کنن��د و اگ��ر لباسش��ان ب��ه آن آل��وده ش��ود آن را می

[10]مدفوع و ادرار.
  

اصل در اشياء، مباح بودن و پ�اکی آنھاس�ت؛ پ�س اگ�ر کس�ی گم�ان ک�رد ک�ه چي�زی نج�س 
اس�ت، ب��رای اثب�ات نج��س ب�ودن آن باي��د دلي��ل بي�اورد، و اگ��ر دلي�ل ب��ر نج�س ب��ودن آن وج��ود 
نداشته باشد يا دليل�ی وج�ود داش�ته باش�د ول�ی در ح�د حجي�ت نباش�د، باي�د آن�را ب�ه اص�ل حم�ل 

. چ��ون حک��م ب��ه نجاس��ت، حکم��ی تکليف��ی اس��ت و ب��دون دلي��ل حک��م ب��ه [11]ک��رده و پ��اک بدان��د
[12]نجاست چيزی جايز نيست.

  

  از جمله چيزھايی که نجس بودن آنھا از روی دليل ثابت است عبارتند از : 

  ادرار و مدفوع انسان: -2و  1
(إذا وط*ی أح*دکم بنعل*ه فرمود :  rدليل نجس بودن مدفوع حديث ابوھريره است که پيامبر

ھرگ��اه يک��ی از ش��ما ب��ا کفش��ش روی ناپ��اکی رف��ت خ��اک « [13]اYذی ف**إن الت**راب ل**ه طھ**ور)
  ».کننده است برای (کفش) او پاک

ھ�ر چي�زی ک�ه باع�ث أذي�ت ش�ود مانن�د نجاس�ت و أش�غال و س�نگ و خ��ارک و » : اaذی«
  در حديث ھمچنانکه واضح است نجاست است.» أذی«. و منظور از [14]غيره

(أن أعرابيا بال فی المس*جد فق*ام و اما دليل نجس بودن ادرار حديث أنس است که گفت : 
ه و5تزرم*وه، ق*ال : فلم*ا ف*رغ دع*ا ب*دلو م*ن م*اء : دع*و rإليه بعض القوم، فقال رسول هللا

يک نفر اعرابی (صحرانش�ين) در مس�جد ادرار ک�رد بعض�ی از م�ردم ب�ه « [15]فصبه عليه)
فرمود : او را به حال خ�ود رھ�ا کني�د وباع�ث  rسوی او بلند شدند (تا او را منع کنند). پيامبر

حبس ادرارش نشويد. انس گف�ت : وقت�ی تم�ام ش�د (پي�امبر) س�طلی آب درخواس�ت ک�رد و آن 
  ».را بر محل ادرار ريخت

  :َمِذْی و َوِدیْ  -4و  3
مذی : آب س�فيد و رقي�ق و لزج�ی اس�ت ک�ه ھنگ�ام ش�ھوت، ب�دون احس�اس ل�ذت و ف�وران 

ب�ه دنب�ال آن سس�تی در ب�دن ايج�اد ش�ود و گ�اھی خ�روج آن ح�س شود، بدون اينکه  خارج می
[16]شود، زن و مرد مذی دارند. نمی

  

دس�تور داده ت�ا ب�ا خ�روج آن، آل�ت تناس�لی شس�ته  rمذی نج�س اس�ت و بھم�ين دلي�ل پي�امبر
   شود :



(کنت رج< مذاء، و کنت أستحيی أن أس*أل از علی رضی هللا عنه روايت است که گفت : 
 [17]بمک**ان ابنت**ه، ف**أمرت المق**داد ب**ن اYس**ود فس**أله فق**ال : يغس**ل ذک**ره و يتوض**ا) rالنب**ی

ش�رم  rودم که مذی زيادی از م�ن خ�ارج م�ی ش�د و ب�ه خ�اطر جايگ�اه دخت�ر پي�امبرمردی ب«
فرم�ود :  rسؤال کنم به مقداد بن أسود گف�تم ت�ا از او س�ؤال کن�د، پ�س پي�امبر rداشتم از پيامبر

  ».آلت تناسليش را بشويد و وضو بگيرد

  و نجس است :  [18]شود اما ودی : آب سفيد و غليظی است که بعد از ادرار خارج می

(المنی والودی و الم*ذی، أم*ا المن*ی فھ*و ال*ذی من*ه از ابن عباس روايت است که گفت : 
ک ءم***ذاکيرک و توض***أ وض***و (*)الغس***ل و أم***ا ال***ودی و الم***ذی فق***ال : اغس***ل ذک***رک او

منی وودی و م�ذی، ام�ا من�ی چي�زی اس�ت ک�ه ب�ا خ�ارج ش�دن آن غس�ل واج�ب « [19]للص<ة)
ھايت را بشوی و س�پس مانن�د  شود و اما دربارة ودی و مذی گفت : آلت تناسليت يا بيضه می

  ».وضو بگيروضوی نمازت 

  فھرست

  سرگين (فض<ت) حيوانی که گوشتش خوردنی نيست :  -5
بث<ث**ة أحج**ار، ائتن**ی » أن يتب**رز، فق**ال  r(أراد النب**یاز عب��دهللا رواي��ت اس��ت ک��ه گف��ت : 

 [20]فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمس*ک الحج*رين وط*رح الروث*ة وق*ال : ھ*ی رج*س)
خواست برای قضای حاجت دور شود فرمود : سه س�نگ ب�رايم بي�اور، م�ن ھ�م دو  rپيامبر«

و سرگين اOغی را پيدا کردم و برايش ب�ردم، پي�امبر دو س�نگ را برداش�ت و س�رگين سنگ 
  ».را دور انداخت و فرمود اين نجس است

  خون َحيْض: -6

فقال**ت : إح*دنا يص**يب  r(ج**اءت ام*رأة إل**ی النب*یاز اس�ماء دخت��ر اب�وبکر رواي��ت اس�ت : 
تنض**حه، ث**م تص**لی  ثوبھ**ا م**ن دم الح**يض کي**ف تص**نع؟ فق**ال : تحت**ه ث**م تقرص**ه بالم**اء ث**م

آل��وده ش��د،  آم�د و گف��ت : اگ��ر لب�اس يک��ی از م�ا ب��ه خ�ون حيض rزن��ی ن�زد پي��امبر. «[21]في*ه)
ان و آب آن فرم�ود : آن را از لباس�ش بزداي�دو س�پس ب�ا ن�وک انگش�ت rچکار بايدبکند؟ پيامبر

  ».را بشويد و سپس بر روی آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند

  آب دھان سگ:  -7

(طھ*ور إن*اء أح*دکم إذا ول*غ في*ه الکل*ب أن فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ی پ�اک ک�ردن ظ�رف (کاس�ه) يک�ی از ش�ما،  طريق�ه« [22]يغسله سبع مرات أو5ھن بالتراب)

  ».زمانی که سگ در آن ليسيد، چنين است که بايد ھفت بار آن را بشويد، بار اول با خاک

  :مردار -8
(إذا دب**غ :  rم��ردار حي��وانی اس��ت ک��ه ب��دون ذب��ح ش��رعی بمي��رد، ب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر

إھ�اب، پوس�ت م�ردار را » ش�ود اگر پوست مردار دباغی شد پاک می« [23]اmھاب فقد طھر)
  گويند.



  موارد زير از حکم مردار مستثنی ھستند: 

  مردارماھی و ملخ :  -1

(أحلت لن*ا ميتت*ان ودم*ان : أم*ا  فرمود : rبه دليل حديث ابن عمر(رض) که گفت : پيامبر
دو ن��وع م��ردار و دو ن��وع « [24]الميتت**ان ف**الحوت والج**راد وأم**ا ال**دمان فالکب**د و الطح**ال)

اند : دومردار عبارتن�د از م�ردار م�اھی و مل�خ، و دو خ�ون عبارتن�د  ای ما ح�ل شدهخون بر
  ».از کبد و طحال

  مردار چيزی که خون روان ندارد مانند مگس، مورچه، زنبور عسل و مانند اينھا : -2

فرمود : (إذا وقع الذباب فی إناء أحدکم فليغمس�ه کل�ه  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ھرگ�اه مگ�س در ظ�رف يک�ی « [25]رحه، فإن فی إحدی جناحيه داء وف�ی اtخ�ر ش�فاء)ثم ليط

از شما افتاد، تمام آنرا در مايع ظرف فرو ببريد، سپس آن را دور بياندازي�د، چ�ون در يک�ی 
  ».يماری و در ديگری شفا استاز بالھايش ب

ھمگ�ی پ�اک ھس�تند چ�ون اص�ل در آن  و پَ*ر م*ردار استخوان، ش*اخ، س*م(ناخن)، م*و -3
  :  گويد  . او می[26]پاکی است. و به دليل روايت معلقی که بخاری آورده است

گفت : (أدرکت ناس�ا م�ن  –چون فيل و غيره  –ای  زھری دربارة استخوان حيوانات مرده
اف�رادی از علم�ای س�لف را «سلف العلماء يمتشطون بھ�ا و ي�دھنون فيھ�ا، Oي�رون ب�ه بأس�ا). 

کردن�د و در بک�ار  کردند و در آن روغن نگھ�داری می ديدم که با آن (استخوان فيل) شانه می
  ».ديدند میبردن آن گناھی ن

  گويد : پر مردار نجس نيست. حماد می

  فھرست

  چگونگی پاک کردن نجاست:

ک�ردن بدان، شارعی که اشياء نجس و نجس شده را به ما معرفی کرده است، کيفيت پاک 
رو فرم�ان  آنھا را نيز به ما ياد داده است و تنھا چيزی که بر ما واجب است اينست که دنباله

او و اجراکنن��ده اوام��ر او باش��يم. بعض��ی از نجاس��ات ب��رای اينک��ه پ��اک ش��وند، Oزم اس��ت 
طوری شسته شوند که رن�گ، ب�و و طع�م آنھ�ا از ب�ين ب�رود؛ ول�ی ب�رای پ�اک ک�ردن بعض�ی 

يختن يا پاشيدن آب و ي�ا کن�دن نجاس�ت و ي�ا مس�ح ک�ردن زم�ين و ي�ا تنھ�ا ديگر از نجاسات ر
راه رفتن بر زمين پاک، کافی است. بدان ک�ه آب در پ�اک ک�ردن نجاس�ات اص�ل اس�ت چ�ون 

  شارع اين وصف را به آن داده و فرموده است : 

ب��رای پ��اک ک��ردن » خداون��د آب را پ��اک کنن��ده خل��ق ک��رد« [27](خل**ق هللا الم**اء طھ**ورا)
توان غير آب را ج�ايگزين آن ک�رد، مگ�ر اينک�ه ش�ارع دس�تور دھ�د؛ چراک�ه ب�ا  نجاسات نمی



کنن�دگی  کنيم ک�ه پاک کنندگی آن معل�وم نيس�ت ج�ايگزين چي�زی م�ی اين کار چيزی را که پاک
  ت، و اين برخ�ف مقتضای شريعت است.آن معلوم اس

حال که اين نکته را فھميدی، دستورات شرعی را دربارة چگونگی پاک کردن چيزھ*ای 
  کنم:  نجس يا نجس شده را بيان می

  پاک کردن پوست مردار به وسيله دباغی : -1

دب**غ فق**د (أيم**ا إھ**اب فرم��ود :  ش��نيدم ک��ه می rاز اب��ن عب��اس رواي��ت اس��ت : از پي��امبر
  ».شود ھر پوستی که دباغی شود، پاک می. «[28]طھر)

  پاک کردن ظرفی که سگ آنرا ليسيده است :  -2

الکل*ب أن  (طھ*ور إن*اء أدک*م إذا ول*غ في*هفرم�ود :  rاز ابوھريره روايت اس�ت ک�ه پي�امبر
پاکی ظرف ھر يک از ش�ما وقت�ی ک�ه س�گ آن را . «[29]يغسله سبع مرات أو5ھن بالتراب)

  ».ليسيد اين است که ھفت بار آن را بشويد، اولين بار با خاک

  به خون حيض : پاک کردن لباس آغشته -3

فقال**ت : إح**دانا  r(ج**اءت ام**رأة إل**ی النب**یاز اس��ماء بن��ت اب��وبکر(رض) رواي��ت اس��ت : 
يصيب ثوبھا من دم الحيضة کي*ف تص*نع؟ فق*ال : تحت*ه ث*م تقرص*ه بالم*اء، ث*م تنض*حح، ث*م 

آمد و گفت : اگر لب�اس يک�ی از م�ا ب�ه خ�ون ح�يض آل�وده  rزنی نزد پيامبر. «[30]تصلی فيه)
فرمود : بايدآن را از لباسش بزدايد و سپس ب�ا ن�وک انگش�تان و  rشد چکار بايد بکند؟ پيامبر

  ».آب آن را بشويد و سپس بر روی آن، آب بريزد و در آن نماز بخواند

  باقی ماند، اشکالی ندارد :  اگر بعد از اين کار اثری از خون

(ي*ا رس*ول هللا، ل*يس ل*ی إ5 ث*وب روايت است ک�ه خول�ه بن�ت يس�ار گف�ت :  tاز ابوھريره
واحد و أنا أحيض فيه؟ قال فإذا طھرت فاغسلی موض*ع ال*دم ث*م ص*لی في*ه، قال*ت ي*ا رس*ول 

ای رس�ول خ�دا، غي�ر از « [31]هللا. إن لم يخرج أثره؟ قال : يکفيک الم*اء و 5يض*رک أث*ره)
افتم؟ فرمود : وقتی پ�اک ش�دی  يک لباس، لباس ديگری ندارم و در ھمان لباس به حيض می

محل آغشته به خون را بشوی سپس در آن نماز بخ�وان، گف�تم ای رس�ول خ�دا اگ�ر اث�رش از 
  ».رفت چکار کنم؟ فرمود : کافی است بر آن آب بريزی، اثر آن اشکالی نداردبين ن

  پاک کردن دامن لباس زن:  -4

 rاز ام ولد ابراھيم بن عبدالرحمن بن عوف روايت اس�ت ک�ه او از ام س�لمه ھمس�ر پي�امبر
(إنی امرأة أطيل ذيلی و أمشی فی المکان الق*ذر؟ فقال*ت أم س*لمة : ق*ال سؤال کرد و گفت : 

کنم و از محل�ی ک�ه  من زنی ھستم که پايين دام�نم را دراز م�ی. «[32]: يطھره مابعده) rالنبی



فرم��ود : آنچ��ه بع��د از نجاس��ت  rکنم؟ ام س��لمه گف��ت : پي��امبر نجاس��ت در آن ھس��ت عب��ور م��ی
  ».کند است (خاک) آنرا پاک می

  پاک کردن لباس از ادرار طفل شيرخوار :  -5

فرمود : (يغسل من بول الجارية و ي�رش  rروايت است که پيامبر rاز ابوسمح خادم پيامبر
ادرار دختر بچه (شيرخوار) شس�ته ش�ود ول�ی ب�رای پ�اک ک�ردن ادرار « [33]من بول الغ�م)

  ».پسر بچه (شيرخوار) کافی است که روی آن آب پاشيده شود

  پاک کردن لباس از مذی :  -6

است ک�ه گف�ت : ب�ر اث�ر خ�روج م�ذی زي�اد و غس�ل ک�ردن زي�اد از سھل بن حنيف روايت 
(إنم*ا فرمود :  rبازگو کردم، پيامبر rدچار رنج و سختی شدم، وضعيت خود را برای پيامبر

کافی است که بعد از خروج آن وضو بگيری، گفتم ای رس�ول « يجزيک من ذلک الوضوء)
(يکفي*ک أن تأخ*ذ کف*ا م؟ فرم�ود : خدا آن قسمتی از لباسم را که به مذی آلوده شود چکار ک�ن

ک�افی اس�ت مش�تی آب ب�ه . «[34]من م*اء فتنض*ح ب*ه ثوب*ک، حي*ث ت*ری أن*ه ق*د أص*اب من*ه)
  ».کنی به مذی الوده شده، بپاشی جايی از لباست که گمان می

  کردن زير کفش:پاک  -7

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوسعيد

(إذا جاء أحدکم المسجد فليقلب نعلي*ه و لينظ*ر فيھم*ا ف*إن رأی خبث*ا فليمس*ه ب*اYرض ث*م 
شما به مسجد آمد کفش�ھايش را وارون�ه ک�رده ب�ه زي�ر آنھ�ا ھرگاه يکی از « [35]ليصل فيھما)

  ».نگاه کند، اگر نجاستی را ديد، آنرا به زمين بمالد و سپس در آنھا نماز بخواند

  پاک کردن زمين:  -8

(قام أعرابی فبال فی المسجد، فتناوله الن*اس، فق*ال روايت است که گفت :  tاز ابوھريره
فإنم*ا بعث**تم  –أو ذنوب*ا م*ن م*اء  –بول*ه س*ج< م*ن م*اء دع*وه، و ھريق*وا عل*ی  rلھ*م النب*ی

بلن��د ش��د و در مس��جد (شخص��ی اعراب��ی (صحرانش��ين)  [36]ميس**رين و ل**م تبعث**وا معس**رين)
ب��ه آن��ان فرم��ود : او را ب��ه ح��ال خ��ود  rادرار ک��رد، م��ردم خواس��تند او را من��ع کنن��د پي��امبر

گير  ايد ت��ا س��ھل بگذاري��د س��پس ب��ر ادرارش دل��ويی از آب بريزي��د، چ��را ک��ه ش��ما مبع��وث ش��ده
  ».گير باشيد نه سخت

ب شود، و اگ�ر مح�ل به ريختن آب بر ادرار اوامر کرد تا در پاک شدن زمين شتا rپيامبر
ش�د.  شد تا اينکه خشک شود و اثر نجاست از بين رود، پاک می نجاست به حال خود رھا می

(کان*ت الک*<ب تب*ول ف*ی المس*جد و تقب*ل و ت*دبر به دليل حديث اب�ن عم�ر(رض) ک�ه گف�ت : 
س�گھا در مس�جد ادرار  rدر زم�ان پي�امبر. «[37]فلم يکونوا يرشون ش*يئا) rزمان رسول هللا

  ».ريختند کردند و ھيچگاه (بر محل ادرارشان) چيزی نمی و رفت و آمد می



  فھرست

  سنتھای فطرت:

و  [38](خم**س م**ن الفط**رة : اmس**تحدادفرم��ود : rاز اب��وھريره رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
پ��نج چي��ز از فط��رت اس��ت؛ « [39]الخت**ان، و ق**ص الش**ارب، ونت**ف اmب**ط و تقل**يم اYظف**ار)

تراشيدن موھای زير ن�اف، ختن�ه ک�ردن، کوت�اه ک�ردن س�بيل، کن�دن م�وی زي�ر بغ�ل و کوت�اه 
  ».کردن ناخنھا

از زکري�ا ب�ن اب�ی زائ��ده از مص�عب ب�ن ش��يبه از طلل�ق ب�ن حبي��ب از اب�ن زبي�ر از عائش��ه 
(عشر من الفطرة : ق*ص الش*ارب، وإعف*اء اللحي*ه، فرمود :  rت است که گفت : پيامبررواي

، و نت**ف اmب**ط، و حل**ق [40]والس**واک و استنش**اق الم**اء و ق**ص اYظف**ار و غس**ل الب**راجم
قال زکريا : قال مصعب : و نسيت العاش*رة إ5  –يعنی اmستنجاء  –الماء  العانة، و انتقاص

ده چي��ز از فط��رت اس��ت؛ کوت��اه ک��ردن س��بيل، گذاش��تن ري��ش، « [41]أن تک**ون المضمض**ة)
اه ک�ردن ناخنھ�ا، شس�تن بن�دھای انگش�تان، کن�دن م�وی زي�ر سواک، آب در بينی ک�ردن، کوت�

بغ��ل، تراش��يدن م��وی زي��ر ن��اف، اس��تنجاء ب��ا آب، زکري��ا گوي��د : مص��عب گف��ت : دھم��ی را 
  ».کنم مضمضه باشد فراموش کردم گمان می

  ختنه کردن: 
م�ردی ک�ه ب�ه  rواجب اس�ت چ�ون از شعائراس��م اس�ت و پي�امبر (*)ختنه برای مرد و زن

م��وی کف��ر را از خ��ودت « [42](أل**ق عن**ک ش**عر الکف**ر و اخت**تن)اس���م آورده ب��ود فرم��ود : 
  ».بردار و خودت را ختنه کن

فرم��ود :  rک��ه پي��امبر رواي��ت اس�ت tختن�ه ک��ردن از ش��ريعت اب�راھيم اس��ت : از اب��وھريره
ابراھيم خليل ال�رحمن بع�د « [43](اختتن إبراھيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة)

  فرمود :  rامبرش محمدو خداوند به پي» از آنکه ھشتاد سال از عمرش گذشته بود، ختنه کرد

  )123(نحل :  )ثُمَّ أْوَحْينَاْ إَلْيَک أِن اتَّبِْع ِملَّةَ إْبَرْاِھْيَم َحنِْيفاً  (

سپس به تو (ای رسول خدا) وحی کرديم که از دين حنيف ابراھيم پيروی «
  ».کن

  مستحب است که ختنه در روز ھفتم وOدت باشد : 

ع**ق ع**ن الحس**ن و الحس**ين و ختنھم**ا  r(أن رس**ول هللاب��ه دلي��ل ح��ديث ج��ابر ک��ه گف��ت : 
ای ک��ه ب��ه  در روز ھف��تم وOدت حس��ن و حس��ين عقيق��ه داد (وليم��ه rپي��امبر« [44]لس**بعة أي**ام)

  ».ختنه کرد شود) و آنھا را مناسبت تولد فرزند داده می

در . «[45](س*بعة م*ن الس*نة ف*ی الص*بی ي*وم الس*ابع : يس*می و يخ*تن)ابن عباس گوي�د : 
  ...».روز ھفتم تولد نوزاد، ھفت چيز سنت است : اينکه نامگذاری و ختنه شود 



کن�د؛  ر سندھای اين دو حديث ضعف ھست اما يکی از آنھا ديگری را تقويت میاگرچه د
[46]چون مخرج آنھا مختلف و در آنھا راوی متھم وجود ندارد.

  

  گذاشتن ريش:
ح��رام اس��ت؛ چ��ون تغيي��ر خلق��ت خ��دای ب��ه حس��اب گذاش��تن ري��ش واج��ب و تراش��يدن آن 

  آيد، و از عمل شيطان است که گفته است :  می

  )119(نساء :  )َوCُمَرنَُّھْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق هللاِ  (

  ».دھم تا خلقت خدايی را تغيير و دگرگون کنند و به آنان دستور می«

مردان��ی را ک��ه خ��ود را ش��بيه ب��ه زن��ان  rتراش��يدن ري��ش مش��ابھت ب��ه زن��ان اس��ت و پي��امبر
[47].المتشبھين من الرجال بالنساء) r(لعن رسول هللاکنند لعنت کرده است :  می

  

ت ب�ر وج�وب دOل�ت به گذاشتن ريش امر فرم�وده اس�ت و ام�ر چنانک�ه معل�وم اس� rپيامبر
  کند :  می

(ج*زوا الش*وارب و أرخ*وا اللح*ی، خ*الفوا فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
و (با اين کار) با مج�وس  سبيلھايتان را کوتاه کرده و ريشھايتان را بگذاريد. «[48]المجوس)

  ».مخالفت کنيد

  فرمود :  rاز ابن عمر(رض) روايت است که پيامبر

ب��ا مش��رکين مخالف��ت کني��د، . «[49](خ**الفوا المش**رکين، وف**روا اللح**ی، وأحف**وا الش**وارب)
  ».تان را گذاشته و سبيلھايتان را کوتاه کنيدريشھاي

  سواک زدن:
زدن در ھر حالت مس�تحب اس�ت ل�يکن در م�وارد زي�ر بيش�تر ب�ه آن تأکي�د ش�ده [50]سواک

  است : 

  ھنگام وضو :  -1

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره

اگ��ر ب��ر ام��تم احس��اس « [51](ل**و5 أن أش**ق عل**ی أمت**ی Yم**رتھم بالس**واک م**ع الوض**وء)
  ».کردم کردم، آنان را ھنگام وضو به سواک زدن امر می دشواری نمی

  ھنگام نماز :  -2

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره

اگ��ر ب��ر ام��تم احس��اس « [52](ل*و5 أن أش**ق عل**ی أمت**ی Yم**رتھم بالس**واک عن**د ک**ل ص**<ة)
  ».کردم کردم، آنان را ھنگام ھر نمازی، به سواک زدن امر می نمیدشواری 



  ھنگام قرائت قرآن : -3

(إن العب*د إذا ما را به سواک زدن امر کرد و فرمود :  rروايت است که : پيامبر tاز علی
قام يصلی أتاه ملک فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، ف<يزال يس*تمع و ي*دنو حت*ی يض*ع ف*اه 

وقت��ی ک��ه انس��ان ب��رای نم��از قي��ام « [53]يق**رأ آي**ة إ5 کان**ت ف**ی ج**وف المل**ک) عل**ی في**ه، ف**<
دھ�د و ب�ه او  ايس�تد و ب�ه ق�رآن گ�وش ف�را می ای نزد او آم�ده، پش�ت س�ر او می کند، فرشته می

ای را  دھ�د. ھ�يچ آي�ه شود تا دھنش را روی دھن او (نمازگزار) ق�رار می ھمچنان نزديک می
  ».گيرد خواند مگر اينکه آن آيه در درون ملک قرار می نمی

  ھنگام ورود به خانه :  -4

(ب*أی ش*یء از مقدام بن شريح از پ�درش رواي�ت اس�ت : از عايش�ه س�ؤال ک�رده و گف�تم : 
ش��د،  وقت��ی وارد خان��ه می rپي��امبر« [54]لس**واک)إذا دخ**ل بيت**ه؟ قال**ت : با rک**ان يب**دأ النب**ی

  ».کرد؟ گفت به سواک زدن شروع به چه چيزی می

  شب، ھنگام بيدار شدن (برای تھجد) -5

 [55]إذا ق**ام ليتھج**د يش**وص ف**اه بالس**واک) r(ک**ن رس**ول هللارواي��ت اس��ت :  tاز حذيف��ه
  ».زد شد دھان (و دندانھايش) را سواک می وقتی که برای تھجد بلند می rپيامبر«

  فھرست

  کراھت کندن موی سفيد:

(5تنف*وا الش*يب، فرم�ود :  rاز عمروبن شعيب از پدرش از جدش روايت است که پي�امبر
موی س�فيد را نکني�د. « [56]ما من مسلم يشيب شيبةفی اmس<م إ5 کانت له نورا يوم القيامة)

کن�د، در روز قيام�ت ب�رای او ن�وری خواھ�د  چون ھر م�ويی ک�ه مس�لمان در اس��م س�فيد می
  ».شد

د اينھ*ا و ح*رام ب*ودن تغيير موی سفيد به وسيلهء حناء و کتم (نوعی رنگ گي*اھی) و مانن*
  رنگ سياه :

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوذر

بھترين چيزی که با آن موی س�فيد را « [57](إن أحسن ماغيرتم به الشيب الحناء و الکتم)
  ».حناء و کتم استدھيد  تغيير می

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره

يھ��ود و نص��اری موھايش��ان رن��گ « [58](إن اليھ**ود و النص**اری 5يص**بغون فخ**الفوھم)
  ».يد (موھايتان را رنگ کنيد)کنند، پس شما با آنھا مخالفت کن نمی



(أت**ی ب**أبی قحاف**ة ي**وم ف**تح مک**ة و رأس**ه و لحيت**ه رواي��ت اس��ت ک��ه گف��ت :  tاز ج��ابر
روز ف�تح مک�ه « ][59: غيروا ھذا بشیء واجتنبوا الس*واد) rکالثغامة بياضا، فقال رسول هللا

ھای  آوردند در حالی که سر و ريشش مانند ثغامه (گياھی با ش�کوفه rابوقحافه را نزد پيامبر
فرم�ود : اي�ن م�وی س�فيد را ب�ا چي�زی تغيي�ر دھي�د و از رن�گ س�ياه  rسفيد) سفيد ب�ود. پي�امبر

  ».بپرھيزيد

  فرمود :  rاز ابن عباس(رض) روايت است که پيامبر

(يک***ون ق***وم يخض***بون ف***ی آخرالزم***ان بالس***واد کحواص***ل الحم***ام 5يريح***ون رائح***ة 
ھايش�ان را  دان کب�وتران موی ش�وند ک�ه مانن�د چين�ه ق�ومی در آخ�ر زم�ان پي�دا می« [60]الجنة)

  ».رسد ی بھشت به مشامشان نمیکنند و بو رنگ می

  فھرست

  آداب دستشويی:

(بس**م هللا اللھ**م إن**ی :  خواھ��د وارد دستش��ويی ش��ود بگوي��د مس�تحب اس��ت کس��ی ک��ه می -1
برم ب�ه ت�و از ش�ر ش�ياطين ن�ر  به نام خدا، خداوندا پناه می« أعوذ بک من الخبث و الخبائث)

(ستر ما ب*ين الج*ن و ع*ورات بن*ی آدم إذا فرمود :  rکه پيامبر tبه دليل حديث علی». و ماده
پ���ردة ب���ين ج���ن و ع���ورت انس���انی ک���ه وارد « [61]دخ***ل أح***دھم الخ***<ء أن يق***ول بس***م هللا)

  ».شود اينست که بگويد : بسم هللا دستشويی می

  که گفت :  tو به دليل حديث انس

 [62]إذا دخ*ل الخ*<ء ق*ال : اللھ*م إن*ی أع*وذ ب*ک م*ن الخب*ث و الخبائ*ث) r(کان رسول هللا
(اللھ**م إن**ی أع**وذ ب**ک م**ن الخب**ث و فرم��ود :  ش��د می وقت��ی وارد دستش��ويی می rپي��امبر«

  ».برم خدايا از شياطين نر و ماده به تو پناه می – الخبائث)

خدايا مرا ب�بخش  –: (غفرانک)  ز دستشويی بگويدمستحب است پس از خارج شدن ا -2
  به دليل حديث عايشه(رض) که گفت :  –

وقت�ی از دستش�ويی خ�ارج  rپي�امبر« [63]إذا خرج من الخ<ء قال : غفرانک) r(کان النبی
  ».خواھم از تو بخشش می». «فرمود : غفرانک شد می می

مستحب است ھنگام داخل شدن، پای چپ و ھنگام خارج ش�دن پ�ای راس�ت را جل�وتر  -3
، چون در اعمال شريف راست و در اعمال غيرش�ريف چ�پ مق�دم اس�ت. و رواي�اتی بگذارد

[64]کند. نيز در اين باره امده است که بطور کلی بر اين موضوع دOلت می
  

، مس�تحب اس�ت ک�ه از م�ردم دور ش�ود اگر شخصی در فضايی باز قضای حاجت کند -4
ف�ی س�فر، وک�ان  rروايت اس�ت ک�ه : (خرجن�ا م�ع رس�ول هللا tتا جايی که ديده نشود. از جابر



در س��فری خ��ارج ش��ديم،  rب��ا پي��امبر« [65]لب��راز حت��ی يتغي��ب ف�ي��ری)Oي��أتی ا rرس��ول هللا
  ».رفت که ديده نشود برای قضای حاجت طوری دور می rپيامبر

  نزديک نشده، لباسش را باO نبرد : مستحب است تا به زمين  -5

ک��ان إذا أراد الحاج��ة Oيرف��ع توب��ه حت��ی  rاز اب��ن عم��ر(رض) رواي��ت اس��ت : (أن النب��ی
ا نزديک شدن ب�ه زم�ين خواست قضای حاجت کند ت می rھرگاه پيامبر« [66]يدنومن اaرض)

  ».برد لباسش را باO نمی

  ھنگام قضای حاجت در صحرا يا ساختمان، رو و پشت کردن به قبله جايز نيست:  -6

فرم�ود : (إذا أتي�تم الغ�ائط فاس�تقبلوا القبل�ة  rرواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر tاز ابوايوب انصاری
ھرگ��اه خواس��تيد قض��ای حاج��ت کني��د رو ي��ا . «[67]وOتس��تدبروھا، ولک��ن ش��رقوا، أو غرب��وا)

  ».پشت به قبله نکنيد بلکه به جھت شرق يا غرب بنشينيد

ابواي��وب گف��ت : (فق��دمنا الش��ام فوج��دنا م��راحيض ق��دبنيت نح��و الکعب��ة، فننح��رف عنھ��ا و 
ھايی را ديديم رو به قبله بنا شده ب�ود، (ھنگ�ام  به شام رفتيم، دستشويی« [68]نستغفرهللا تعالی)

  ».نموديم کرديم و از خدا طلب آمرزش می قضای حاجت خود را به طرف غيرقبله کج می

  ی) جای استراحتشان حرام است :  ل عبور مردم و در (سايهقضای حاجت در مح -7

فرمود : (اتقوا ال�عنين، قالوا : ا ال�عنان يا رس�ول  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
از دو چي��ز ک��ه باع��ث لعن��ت . «[69]هللا؟ ق��ال : ال��ذی يتخل��ی ف��ی طري��ق الن��اس أو ف��ی ظلھ��م)

ش��وند بپرھيزي��د، گفتن��د : ای رس��ول خ��دا آن دو کدامن��د؟ فرم��ود : آن دو راه م��ردم ي��ا در  می
  ».کند نشيننند قضای حاجت می ای که می سايه

  ادرار کردن در محل استحمام مکروه است :  -8

ک��ه ھمانن��د اب��وھريره درمص��احبت از حمي��د حمي��ری رواي��ت اس��ت ک��ه گف��ت : م��ردی را 
. [70]أن يمتشط أحدنا کل ي�وم، أو يب�ول ف�ی مغتس�له) rبود ديدم گفت : (نھی رسول هللا rپيامبر

را ش��انه زده و ي�ا در مح�ل اس�تحمام ادرار کن�يم نھ��ی از اينک�ه ھ�ر روز موھايم�ان  rپي�امبر«
  ».کرده است

  ادرار کردن در آب راکد حرام است :  -9

 rپي�امبر« [71]روايت کره که فرمود : (أنه نھی أن يب�ال ف�ی الم�اء الراک�د) rجابر از پيامبر
  ».از ادرار کردن در آب راکد نھی کرده است

  ايستاده ادرار کردن جايز است ولی نشسته بھتر است :  -10



انتھ�ی إل�ی س�باطة ق�وم فب�ال قائم�ا، فتنحي�ت فق�ال  rروايت اس�ت ک�ه : (أن النب�ی tاز حذيفه
ب�ه مح�ل ريخ�تن  rپي�امبر« [72]ادنه، فدنوت حتی قمت عند عقبيه، فتوضا و مس�ح عل�ی خفي�ه)

يدم، فرم�ود : نزدي�ک قومی آمد و ايس�تاده ادرار ک�رد، خ�ودم را کن�ار کش� [73]زباله (سباطه)
شو، نزديک شدم تا ج�ايی ک�ه پش�ت س�رش ق�رار گ�رفتم، س�پس وض�و گرف�ت و ب�ر خفھ�ايش 

  ».مسح کشيد

و اينکه گفتيم به حالت نشسته بھت�ر اس�ت ب�دان جھ�ت اس�ت ک�ه پي�امبر غالب�اً نشس�ته ادرار 
ب***ال قائم***ا  r(م***ن ح***دثکم أن رس***ول هللاگوي���د :  ک���رده ت���ا ج���ايی ک���ه عايش���ه(رض) می می
ب�ه حال�ت ايس�تاده  rھرکس به شما گفت ک�ه پي�امبر. «[74]صدقوه، ما کان يبول إ5 جالسا)ف<ت

تنھ���ا ب���ه حال���ت نشس���ته ادرار  rادرار ک���رده اس���ت، س���خن او را ب���اور نکني���د، چ���ون پي���امبر
  ».کرد می

کند؛ چون عايشه از چيزی ک�ه دي�ده س�خن گفت�ه  اين سخن عايشه، حديث حذيفه رانفی نمی
کنن�ده  و حذيفه ھم از مشاھدات خود خبر داده است و معلوم است که اثبات کننده مقدم ب�ر نفی

  است چون با او (اثبات کننده) خبری اضافه است.

  پرھيز از قطرات ادرار واجب است :  -11

از کن��ار دو قب��ر عب��ور ک��رده و فرم��ود :  rرواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر از اب��ن عب��اس(رض)
(إنھما ليع*ذبان، وم*ا يع*ذبان ف*ی کبي*ر، أم*ا أح*دھما فک*ان 5يس*تنزه م*ن بول*ه، و أم*ا اCخ*ر 

صاحب اي�ن دو قب�ر در عذابن�د البت�ه بخ�اطر ارتک�اب « [75]فکان يمشی بين الناس بالنميمة)
ک�رد و  گناھی کبي�ره نيس�ت بلک�ه ب�ه اي�ن دلي�ل اس�ت ک�ه يک�ی از آنھ�ا از ادرارش پرھي�ز نمی

  ».کرد چينی می ديگری بين مردم سخن

در ح�ال ادرار ک��ردن از گ��رفتن آل��ت تناس��لی ب��ا دس��ت راس��ت و اس��تنجا ک��ردن ب��ا آن  -12
  خودداری شود : 

  فرمود :  rروايت است که : پيامبر tز ابوقتادها

ھرگ�اه، يک�ی از ش�ما ادرار « [76](إذا بال أحدکم ف<يمس ذکره بيمينه، و5يس*تنج بيمين*ه)
  ».کرد از گرفتن آلت تناسبی با دست راست و استنجا با آن خودداری کند

رواي�ت  t: از ان�س استنجاء با آب يا سنگ و مثل آن جايز است؛ ولی آب بھت�ر اس�ت -13
ي*دخل الخ*<ء، فأحم*ل أن*ا و غ*<م نح*وی اداوة م*ن م*اء و  r(کان رس*ول هللاست که گفت : 

ای ھمانن�د م�ن  ش�د م�ن و پس�ربچه داخ�ل دستش�ويی می rپي�امبر« [77]عنرة، فيس*تنجی بالم*اء)
ب�ا آب اس�تنجاء  rداشتيم، پيامبر ای کوچک را برای پيامبر برمی ظرفی کوچک از آب و نيزه

  ».کرد می

  فرمود :  rاز عايشه(رض) روايت است که پيامبر



(إذ ذھ***ب أح***دکم إل***ی الغ***ائط فلي***ذھب مع***ه بث<ث***ة أحج***ار فليس***تطب بھ***ا فإنھ***ا تج***زی 
ھرگاه يکی از شما خواست قضای حاجت کند، با خود سه سنگ ببرد و خ�ود را . «[78]عنه)
  ».شود پاک کند؛ چون سنگ (در استنجاء) جايگزين آب می با آن

  بسنده کرن به کمتر از سه سنگ جايز نيست :  -14

ھمه چيز حتی قض�ای حاج�ت را ب�ه ش�ما آم�وزش  rگفته شد : پيامبرتان tبه سلمان فارسی
القبل**ه لغ**ائط أوب**ول، أو أن نس**تنجی (أج**ل لق**د نھان**ا أن نس**تقبل داده اس��ت، س��لمان گف��ت 

بل�ه م�ا . «[79]باليمين، أو أن نستنجی بأقل من ث<ثة أحجار، أو أن نستنجی يرجي*ع أو بعظ*م)
اينکه با دست راست ي�ا ب�ا کمت�ر از  را از رو کردن به قبله ھنام قضای حاجت نھی کرده، و

  ».سه سنگ يا با مدفوع حيوان يا استخوان، استنجاء کنيم نيز، نھی کرده است

  استنجاء با استخوان و سرگين جايز نيست :  -15

از  rپي�امبر« [80]أن يتمس*ح بعظ*م أوببع*ر) r(نھ*ی النب*یروايت است که گفت :  tاز جابر
  ».استنجاءبا استخوان و سرگين نھی کرده است

  فھرست

  :ظروف
بکار بردن تمام ظروف بجز ظروف ط� و نقره جايز است؛ تنھ�ا خ�وردن و آش�اميدن در 

  توان برای کارھای ديگر از آنھا استفاده کرد : ظروف ط� و نقره حرام است و می

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز حذيفه

فی ال*دنيا و لک*م  (5تشربوا فی آنية الذھب و الفضة، و5تلبسوا الحرير والديبا، فإنھا لھم
در ظروف ط� و نق�ره نياش�اميد و ابريش�م و ديب�ا را ب�ر ت�ن نکني�د؛ چراک�ه « [81]فی اCخرة)

  ».اينھا در دنيا به کفار و در آخرت به شما اختصاص دارند

  فرمود :  rض) روايت است که پيامبراز ام سلمه(ر

بخ��اری و مس��لم آن را  (ال**ذی يش**رب ف**ی إن**اء الفض**ة إنم**ا يجرج**و ف**ی بطن**ه ن**ار جھ**نم)
آت�ش جھ�نم را در ش�کم  نوشد، در واق�ع کسی که در ظرف نقره آب می. «[82]اند روايت کرده

  ».ريزد می

. ...»(إن الذی يأکل أو يش*رب ف*ی آني*ة الفض*ة و ال*ذھب و در لفظ مسلم چنين آمده است: 
  ».نوشد... خورد يا می کسی که در ظرف ط� و نقره می

ذک�ر نش�ده بج�ز در » ذھ�ب«و » أک�ل«گوي�د : در ھيچک�دام از رواي�ات لف�ظ  امام مس�لم می
  روايت ابن مسھر.



گوي��د : اي��ن اض��افه از جھ��ت رواي��ت ش��اذ اس��ت؛ اگرچ��ه ازجھ��ت دراي��ت  انی میش��يخ آلب��
صحيح است؛ چ�ون ھم�انطور ک�ه واض�ح اس�ت خ�وردن و ط�� نس�بت ب�ه نوش�يدن ونق�ره از 

  . أھ[83]اھميت و خطر بيشتری برخوردار ھستند

  فھرست

  طھارت برای نماز
(5 تقب**ل فرم��ود :  ک��ه می rاز اب��ن عم��ر(رض) رواي��ت اس��ت ک��ه گف��ت : ش��نيدم از پي��امبر

  ».شود ھيچ نمازی بدون طھارت قبول نمی« [84]ص<ة بغير طھور)

  طھارت دو نوع است : طھارت با آب و طھارت با سطح زمين.

  اول: طھارت با آب (وضو و غسل)

  وضو

  چگونگی وضو:
از حم��ران م��وOی عثم��ان رواي��ت اس��ت ک��ه عثم��ان ب��ن عف��ان ب��رای وض��و گ��رفتن، آب 
درخواست کرد و وضو گرفت.ابتدا دستھايش را سه بار شست، سپس مضمضه کرد بع�د از 

اش کرد، آنگاه ص�ورتش را س�ه ب�ار شس�ت بع�د از آن دس�ت راس�ت را ب�ا  آن آب را در بينی
س�ت راس�تش شس�ت، ب�ه دنب�ال ان س�رش آرنجش سه بار شست، سپس دست چپ را، مانند د

را مسح کرد و عداً پای راستش را با قوزکش س�ه ب�ار شس�ت و پ�ای چ�پش را ھ�م مانن�د پ�ای 
را ديدم که به اين روش وضو گرفت و فرمود : (م�ن  rراستش شست. سپس گفت پيامبر خدا

ذنب�ه) توضأ نحو وضوئی ھذا ثم ق�ام فرک�ع رکعت�ين Oيح�دث فيھم�ا نفس�ه غفرل�ه م�ا تق�دم م�ن 
ھرکس اين چنين وضو بگيرد و با حضور قل�ب دو رکع�ت نم�از بخوان�د گناھ�ان (ص�غيره) «

  ».شود گذشته او بخشيده می

[85]گفتند اين وضو کاملترين وضو برای نماز است. گويد : علمای ما می ابن شھاب می
  

  شروط صحت وضو:

  نيت : -1

قب�ولی و ص�حت اعم�ال انس�ان ب�ه « [86](إنم*ا اYعم*ال بالني*ات):  rبه دليل فرم�وده پي�امبر
  ».نيت بستگی دارد

  در اين باره ثابت نشده است.  rھيچ دليلی از پيامبرتلفظ به نيت مشروع نيست؛ چون 

   هللا : گفتن بسم -2

(5ص**<ة لم**ن 5وض**وء ل**ه، و5وض**وء لم**ن ل**م ي**ذکر اس**م هللا :  rب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر
که وض�و نداش�ته باش�د و وض�ويی ک�ه ب�ر آن بس�م هللا گفت�ه نش�ده باش�د  نماز کسی« [87]عليه)

  ».باطل است



  (پشت سر ھم انجام دادن فرايض وضو) :  مواOت -3

رأی رج*< يص*لی و ف*ی ظھ*ر قدم*ه لمع*ة ق*در  r(أن النب*یبه دليل حديث خالدبن مع�دان : 
م�ردی را  rپي�امبر« [88]أن يعي*د الوض*وء و الص*<ة) rالدرھم لم يصبھا الم*اء، ف*امره النب*ی

ب�ه  rش�د، پي�امبر ای به اندازه درھمی دي�ده می خواند و در پشت پايش خشکی  ديد که نماز می
[89]».او امر کرد تا وضو و نمازش را اعاده کند

  

  فرائض وضو:

  که مضمضه و استنشاق ھم جزو آن است. شستن صورت -1

  شستن دو دست با آرنجھا. -2

  ، گوشھا جزو سر ھستند.مسح تمام سر -3

  شستن پاھا با قوزکھا (بجلکھا). -4

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

ْ<ِة فَاْْغِسلُْوْا ُوُجْوَھُکْم َو أَْيِديَُکْم إِلَْی الَمَراْ يَ  ( فِِق َو أْ أَيَُّھاْ الَِّذْيَن آَمنُْوْا إَِذْا قُْمتُْم إلَْی الصَّ
   .)6(مائده :  .)ْاْمَسُحْوْا بُِرؤِسِکُم َو أْرُجلَُکْم إِلَی الَکْعبَْيِن...

ای مؤمنان، ھنگامی که خواستيد نماز بخوانيد (و وضو نداشتيد) صورتھا و «
دستھای خود را ھمراه با آرنجھا بشوييد و سرھای خود را مسح کنيد و پاھای 

  ».خود را ھمراه با قوزکھای آنھا بشوييد 

آين�د و انج�ام آن واج�ب  دليل اينکه مضمضه و استنشاق ج�زو شس�تن ص�ورت بحس�اب می
ت که خداوند متعال در قرآن کريم به شستن صورت امر فرموده و ثابت ش�ده ک�ه است، اينس

ھم ھمواره ھنگام وضو گرفتن، آنھا را انجام داده است و تم�ام کس�انی ک�ه چگ�ونگی  rپيامبر
ان��د، مواظب��ت ايش��ان ب��ر مضمض��ه و استنش��اق را ھ��م رواي��ت  را بي��ان کرده rوض��وی پي��امبر

اينکه شستن صورت که در قرآن به آن امر شده اس�ت ش�امل کند بر  اند و اين دOلت می کرده
[90]شود. مضمضه و استنشاق ھم می

  

(إذا توض*أ أح*دکم فليجع*ل فرماي�د :  نيز به مضمضه و استنش�اق دس�تور داده و می rپيامبر
اش آب ف�رو کن�د و  ھرگ�اه يک�ی از ش�ما وض�وگرفت در بين�ی« [91]فه م*اء ث*م ليس*تنثر)فی أن

  ».سپس آن را بيرون کند

در استنش�اق مبالغ�ه ک�ن « [92](و بالغ ف*ی ا5ستنش*اق إ5 أن تک*ون ص*ائما)فرمايد :  و می
  ».مگر اينکه روزه باشی

  ».ه وضو گرفتی مضمضه کنھرگا. «[93](إذا توضأت فمضمض)فرمايد :  و می



و دليل وجوب مسح تمام سر اين است ک�ه مس�ح در ق�رآن ب�ه ص�ورت مجم�ل ذک�ر ش�ده و 
شود، در صحيحين و ديگر کت�ب ح�ديث ثاب�ت  برای بيان کردن آن به سنت نبوی مراجعه می

کن�د ب�ر اينک�ه مس�ح تم�ام س�ر  تمام سرش را مسح کرده است و اين دOلت می rشده که پيامبر
  ت.واجب اس

اش را مس�ح  پيش�انی و عمام�ه rاگر گفته شود که حديث مغيره بيانگر اين اس�ت ک�ه پي�امبر
  کرده جواب اين است که : 

به مسح پيش�انی بس�نده ک�رده اس�ت؛ چ�ون مس�ح بقي�ه س�رش را بامس�ح  rبه اين دليل پيامبر
داري�م و در اي�ن ح�ديث دليل�ی ب�ر ص�حت عمامه کامل کرده است، ما ھم اين نظريه را قب�ول 

[94]اکتفا به مسح پيشانی يا قسمتی از سر بدون تکميل آن با مسح عمامه وجود ندارد.
  

توان�د تنھ�ا س�ر و ي�ا  میگيريم که مسح تم�ام س�ر واج�ب اس�ت و ش�خص  بنابراين نتيجه می
  تنھا عمامه و يا سر و عمامه را با ھم مسح کند.

آيند و مسح آنھا واجب است، ح�ديثی اس�ت ک�ه  و دليل اينکه گوشھا جزو سر به حساب می
  ».گوشھا جزو سر ھستند« [95](اYذنان من الرأس)ثابت است که فرمود :  rاز پيامبر

  (آب را به تمام ريش رساندن) :  خ�ل کردن ريش -5

ک*ان إذا توض*ا أخ*ذ کف*ا م*ن ماءفادخل*ه  r(أن رس*ول هللا:  tبه دليل حديث ان�س ب�ن مال�ک
وض�و  rھرگ�اه پي�امبر« [96]تحت حنکه فخلل ب*ه لحيت*ه و ق*ال : ھک*ذا أمرن*ی رب*ی عزوج*ل)

اش وارد ک��رده ريش��ش را ب��ا آن خ���ل  داش��ت و آن را زي��ر چان��ه گرف��ت، مش��تی آب برمی می
  ».فرمود : پروردگارم اينچنين به من دستور داده است کرد و می می

  : خ�ل کردن انگشتان دست و پا  -6

(اس*بغ الوض*وء و خل*ل ب*ين اYص*ابع و ب*الغ ف*ی اmستنش*اق إr  : 5به دليل فرموده پيامبر
وض��و را کام��ل بگي��ر و ب��ين انگش��تان را خ���ل ک��ن و در استنش��اق «، [97]أن تک**ون ص**ائما)

  ».کن مگر اينکه روزه باشی مبالغه

  فھرست

  سنتھاي وضو:

  سواک کردن:  -1

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره

اگرب��ر ام��تم دش��وار « [98](ل**و5 أن أش**ق عل**ی أمت**ی Yم**رتھم بالس**واک م**ع ک**ل وض**وء)
  ».دادم که با ھر وضويی سواک کنند ديدم، به آنھا دستور می نمی



  سه بار شستن دو کف دست در ابتدای وضو : -2

  :[99]دو کف دستش را سه مرتبه شست rکه در آن آمده پيامبر tبه دليل حديث عثمان

  :   مضمه و استنشاق را سه بار با ھم و با يک مشت آب انجام دادن -3

گف�ت :  یداد و م را آم�وزش م�ی rک�ه در آن وض�وی پي�امبر tبه دليل حديث عبدهللا ب�ن زي�د
[100]نمود. کرد و اين کار را سه بار تکرار می او با يک مشت آب، مضمضه و استنشاق می

  

  مبالغه در مضمضه و استنشاق برای کسی که روزه نيست :  -4

و در . «[101](وب***الغ ف***ی اmستنش***اق إ5 أن تک***ون ص***ائما):  rب���ه دلي���ل فرم���وده پي���امبر
  ».استنشاق مبالغه کن مگر اينکه روزه باشی

  تقديم راست به چپ : -5

ي**امن ف**ی تنعل**ه و ترجل**ه و يح**ب الت r(ک**ان رس**ول هللاب��ه دلي��ل ح��ديث عايش��ه(رض) : 
ھنگ��ام نع��ل ب��ه پ��ا ک��ردن و سرش��انه ک��رن و وض��و  rپي��امبر« [102]طھ**وره و ف**ی ش**أنه کل**ه)

  ».داردگرفتن و در تمام کارھايش، دوست داشت که طرف راست را بر طرف چپ مقدم 

اول ط�رف  rرا تعري�ف ک�رد و گف�ت : پي�امبر rو به دليل حديث عثمان که وض�وی پي�امبر
  شست. راست و سپس طرف چپش را می

  دست ماليدن روی اعضای وضو :  -6

 [103]أتی بثلثی مد فتوضا فجعل يدلک ذراعي*ه) r(أن النبیبه دليل حديث عبدهللا بن زيد : 
  ».دوسوم ُمد، آب آوردند، از آن وضو گرفت و بر ساعدھايش دست ماليد rبرای پيامبر«

  :  سه بار شستن (اعضای وضو)  -7

شس�ت و از  را س�ه ب�ار میاعض�ای وض�و  rبه دليل حديث عثم�ان ک�ه گفت�ه اس�ت : پي�امبر
ثاب���ت ش���ده ک���ه بعض���ی اوق���ات اعض���ای وض���و را ي���ک ب���ار و گ���اھی ھ���م دو ب���ار  rپي���امبر

[104]شست. می
  

اس�ت مبن�ی  تکرار مسح سرگاھگاھی مستحب است به دلي�ل ح�ديثی ک�ه از عثم�ان رواي�ت
توض*ا r(رأي*ت رس*ول هللابر اين که او وضو گرفت و سه بار سرش را مس�ح ک�رد و گف�ت : 

  ».را ديدم که اينطور وضو گرفت rپيامبر« [105]ھکذا)

  ترتيب : -8



ثاب��ت ش��ده اکث��راً ترتي��ب را رعاي��ت ک��رده  rدر م��ورد وض��وی پي��امبرب��ه دلي��ل اينک��ه آنچ��ه 
بوض**وء  r(أن**ه أت**ی رس**ول هللاس�ت. البت��ه از مق��دام ب��ن مع��ديکرب رواي��ت اس�ت ک��ه گف��ت : 

فتوضا فغسل کفيه ث<ثا و غسل وجھه ث<ثا، ثم غسل ذراعيه ث<ث*ا، ث*م تمض*مض و اس*تنثر 
ب�رد وی از  rاو آب وض�و را ب�رای پي�امبر. «[106]ث<ثا ثم مسح برأس*ه و أذني*ه ... الح*ديث)

آن وضو گرفت، دستھا و صورتش را سه بار شس�ت، س�پس س�اعدھايش را س�ه ب�ار شس�ت، 
آنگاه سه بار مضمضه و استنشاق ک�رد و ب�ه دنب�ال آن س�ر و گوش�ھايش را مس�ح ک�رد ... ت�ا 

  ».آخر حديث

  دعا بعد از وضو :  -9

(م*امنکم م*ن أد يتوض*ا فيس*بغ الوض*وء ث*م يق*ول : أش*ھد أن r  : 5به دليل فرموده پيامبر
ت ل*ه أب*واب الجن*ة إله إ5 هللا، وحده 5شريک له، و أشھد أن محمدا عبده و رسوله، إ5 فتح

اگ��ر ھ��ر ي��ک از ش��ما بط��ور کام��ل وض��و بگي��رد س��پس « [107]الثماني**ة ي**دخل م**ن أيھ**ا ش**اء)
 – س**ولهأش**ھد أن 5 إل**ه إ5 هللا، وح**ده 5 ش**ريک ل**ه، و أش**ھد أن محم**دا عب**ده و ربگ��ود : 

دھم که بجز هللا معبود بر حقی نيست، يکتا است و ھ�يچ ش�ريکی ن�دارد و ش�ھادت  گواھی می
ش�ود،  درھ�ای ھش�تگانه بھش�ت ب�ه روی او ب�از می –دھم که محمد بنده و فرستاده اوست  می

  ».شود از ھر کدام که بخواھد وارد می

  ترمذی اين را ھم اضافه کرده است : 

کنن�دگان  خداون�دا م�را از توبه« [108]ين واجعلنی م*ن المتطھ*رين)(اللھم اجعلنی من التواب
  ».و پاکان قرار بده

اللھ***م و (م***ن توض***ا فق***ال : س***بحانک فرم���ود :  rاز ابوس���عيد رواي���ت اس���ت ک���ه پيام���ب
بحم**دک، أش**ھد أن 5 إل**ه إ5 أن**ت أس**تغفرک و أت**وب إلي**ک کت**ب ف**ی رق، ث**م طب**ع بط**ابع 

سبحانک اللھم و بحم*دک، کسی که وضو بگيرد و بگويد : « [109]ف<يکسر إلی يوم القيامة)
خداون�دا ت�و پ�اک و منزھ�ی و حم�د Oي�ق  – ھد أن 5 إله إ5 أن*ت اس*تغفرک و أت*وب إلي*کأش

دھم ک��ه ھ�يچ معب��ودی ب�ه حق��ی غي�ر از ت��و نيس�ت، از ت��و طل�ب اس��تغفار  توس�ت، ش��ھادت م�ی
در ورق��ی نوش��ته ش��ده، س��پس مھ��ر ش��ده و ت��ا قيام��ت  –گ��ردم  کنم و ب��ه س��وی ت��و ب��از می م��ی

  ».شکسته نخواھد شد

  و رکعت نماز بعد از وضو : خواندن د -10

  به مردم، گفت :  rبه دليل حديث عثمان که پس از آموزش عملی وضوی پيامبر

را دي��دم ک��ه مانن��د اي��ن وض��وی م��ن وض��و گرف��ت و فرم��ود : (م��ن توض��ا نح��و  rپي��امبر
ھ�ر . «[110]وضوئی ھذا، ثم قام فرکع رکعت�ين Oيح�دث فيھم�ا نفس�ه، غفرل�ه ماتق�دم م�ن ذنب�ه)

کس مانند وضوی من وضو بگيرد، سپس دو رکعت نماز ب�ا خش�وع بخوان�د، گناھ�ان گذش�ته 
  ».شود او بخشوده می



ب*<ل أخبرن*ی (ي*ا ھنگام أذان صبح به ب�ل فرم�ود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
بأرجی عمل عملته فی اmس<م فإنی سمعت دف نعليک بين يدی ف*ی الجن*ة؟ ق*ال: م*ا عمل*ت 
عم< أرجی عندی : أنی لم أطھر طھورا فی ساعة من ليل أو نھار إ5 صليت بذلک الطھ*ور 

ای ک�ه ب�ه اج�ر  ای ب�ل به من بگو چه کاری در اس�م انجام داده« [111]ماکتب لی أن أصلی)
و پ��اداش آن از ھ��ر ک��ار ديگ��ری بيش��تر امي��دواری. زي��را م��ن ص��دای کفش��ھايت را پيش��اپيش 

ام اين است ک�ه در  ترين کاری که انجام داده خودم در بھشت شنيدم، ب�ل گفت : اميدوارکننده
گ�رفتم تع�داد رکع�اتی ک�ه خ�دا ب�رايم مق�رر ک�رده ب�ود،  روز، ھر بار که وض�و می طول شبانه

  ».خواندم می

  فھرست

  باطل كنندھاي وضو:

  دفوع و باد:شود مانند ادرار، م آنچه از دو راه جلو و عقب خارج می -1

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

ْنُکْم ِمَن الَغاْئِِط  (   )6(مائده :  )أَْو َجاَْء أََحٌد مِّ

  ».يا اينکه يکی از شما قضای حاجت برگشتيد«

أحدث حتی يتوضا، فقال رجل م*ن (5يقبل هللا ص<ة أحدکم إذا :  rو به دليل فرموده پيامبر
ھرگ��اه يک��ی از ش��ما . «[112]حض**رموت : ماالح**دث ي**ا أب**ا ھري**رة؟ ق**ال : فس**اء أو ض**راط)

حض�رموت گف�ت ای کند، م�ردی از  وضو شد تا وضو نگيرد خداوند نمازش را قبول نمی بی
وضويی چيس�ت؟ اب�وھريره گف�ت : بي�رون ش�دن ب�اد ب�دون ص�دا ي�ا ب�ا ص�دا، از  ابوھريره بی

  ».شکم

  کند) : خروج مذی و ودی (ھم وضو را باطل می

عن ابن عباس رضی هللا عنھما قال : (المنی و الودی و المذی، أما المنی فھوال*ذی من*ه 
م**ذاکيرک و توض**أ وض**وءک  (*)ک**رک أوالغس**ل، و أم**ا ال**ودی و الم**ذی فق**ال : اغس**ل ذ

ابن عباس در خصوص منی و ودی و مذی گفت : منی آن است که ب�ا خ�ارج « [113]للص<ة)
اسلی و اط�راف آن را گردد و اما با خروج ودی و مذی گفت آلت تن شدن آن غسل واجب می

  ».بشوی سپس مانند وضوی نماز وضو بگير

خواب عميقی که با آن شعور و ادراک باقی نماند، خ�واه مقع�د ب�ه زم�ين چس�بيده باش�د  -2
  يا خير: 

يأمرن*ا إذا کن*ا س*فرا أن r  5(ک*ان رس*ول هللابه دليل حديث ص�فوان ب�ن عس�ال ک�ه گف�ت : 
 rپي�امبر« [114]ننزع خفافنا ث<ثة أيام ولياليھن، إ5 من جنابة، لک*ن م*ن غ*ائط وب*ول و ن*وم)



 روز ب�ه خ�اطر م�دفوع، ھايمان را به مدت سه ش�بانه داد که در مسافرت خف به ما دستور می
ب��ين خ��واب و  rادرار و خ��واب در ني��اوريم، مگ��ر در حال��ت جناب��ت، در اي��ن ح��ديث، پي��امبر

  ادرار و مدفوع (برای باطل شدن وضو) فرقی قايل نشده است.

  فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز علی

چشم بند مقعد است، پس ھر کس خ�واب رف�ت « [115](العين و کاءالسه فمن نام فليتوضا)
  ».وضو بگيرد

  بندند. نخی است که با آن سرمشک يا کيسه را می –به کسر واو  –ِوکاء 

  َسِه : به فتح سين مھمل و کسرھاء مخفف، مقعد است.

س�ت، چ�ون ش�خص در بي�داری و معنی آن اين اس�ت ک�ه بي�داری، بن�د مقع�د و مح�افظ آن ا
[116]کند. آنچه از او خارج شود را، احساس می

  

زائل شدن عقل به خاطر مستی يا بيماری، چون شدت غفل�ت در اي�ن م�وارد، ب�يش از  -3
  خواب است.

  لمس کردن شرمگاه بدون مانع، با شھوت :  -4

ھ�رکس ش�رمگاھش را لم��س « [117](م*ن م**س ذک*ره فليتوض*ا):  rب�ه دلي�ل فرم�وده پي�امبر
  ».کرد بايد وضو بگيرد

آيا ب�يش از اي�ن نيس�ت ک�ه آن « [118]ھو إ5 بضعة منک)(ھل فرمايد :  در حديثی ديگر می
آي�د، ک�ه  زمانی آلت تناسلی، تکه گوش�تی از ب�دن ب�ه حس�اب می» تکه گوشتی از بدنت است؟

ت��وان لم��س آن را ب��ه لم��س  لم��س ک��ردن آن ھم��راه ب��ا ش��ھوت نباش��د؛ زي��را در اي��ن حال��ت می
ت�وان آن را ب�ه  عضوی ديگر از ب�دن تش�بيه ک�رد؛ ول�ی اگ�ر ب�ا ش�ھوت لم�س ش�ود ديگ�ر نمی

عض��وی ديگ��ر تش��بيه ک��رد چ��ون ديگ��ر اعض��ای ب��دن عادت��اً ب��ا ش��ھوت ھم��راه نيس��ت، و اي��ن 
[119]دانيد واضح است. ھمانطور که می

  

  خوردن گوشت شتر :  -5

  که فرمود :  rاز پيامبر tبه دليل حديث براء بن عازب

از خ��وردن گوش��ت ش��تر « [120](توض**ئوا م**ن لح**وم اmب**ل، و5توض**ئوا م**ن لح**وم الغ**نم)
  ».وضو بگيريد ولی از خوردن گوشت گوسفند وضو نگيريد

  پرسی :  rروايت است که مردی از پيامبر tاز جابربن سمره



(أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأو إن شئت 5تتوضأ : قال : أأتوضا من لح*وم 
آي��ا بع��د از خ��وردن گوش��ت گوس��فند وض��و « [121]ل؟ ق**ال : نع**م توض**أ م**ن لح**وم اmب**ل)اmب**

فرمود : اگر خواستی وضو بگير و اگر خواس�تی وض�و نگي�ر، گف�ت آي�ا بع�د  rبگيرم؟ پيامبر
  ».شتر وضو بگيرم؟ فرمود بله بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگيراز خوردن گوشت 

  فھرست

  وضو حرام است) :  اعمالی که وضو برای آنھا واجب است (آنچه بر بی

  نماز :  -1

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

<ِة فاغِسلُوا ُوُجْوَھُکم... اCية  (   )يَأ أيَُّھا الَِّذْيَن آَمنُوا إَذا قُْمتُم إِلَی الصَّ

  )6(مائده : 

ای مؤمنان ھنگامی که خواستيد نماز بخوانيد (و وضو نداشتيد) صورتھای «
  ».خود را بشوييد ... اtيه

خداون�د ھ�يچ نم�ازی را « [122](5يقب*ل هللا ص*<ة بغي*ر طھ*ور) : rو به دليل فرموده پيامبر
  ».کند بدون وضو قبول نمی

  طواف خانه خدا :  -2

. [123]إO أن هللا أح���ل في���ه الک����م): (الط���واف بالبي���ت ص����ة،  rب���ه دلي���ل فرم���وده پي���امبر
طواف خانه خدا به منزله نماز است ب�ا اي�ن تف�اوت ک�ه خداون�د س�خن گف�تن در آن را ح��ل «

  ».کرده است

  اعمالی که وضو برای آنھا سنت است : 

و ھ**و  r(أن**ه س**لم عل**ی النب**یب��ه دلي��ل ح��ديث مھ��اجر ب��ن قنف��د :  ر خ��دای عزوج��ل،ذک�� -1
يتوض**افلم ي**رد علي**ه حت**ی توض**أ، ف**رد علي**ه و ق**ال : إن**ه ل**م يمنعن**ی أن أرد علي**ک إ5 أن**ی 

گرف�ت ب�ر او  وضو می rگويد : در حالی که پيامبر« [124]کرھت أن إذکر هللا إ5 علی طھارة)
ج�واب ن�داد ت�ا اينک�ه وض�ويش تم�ام ش�د، س�پس ج�واب س��مم را داد و  rس�م ک�ردم، پي�امبر

فرمود : به اين دليل جواب س�مت را ن�دادم ک�ه دوس�ت نداش�تم ب�دون وض�و ذک�ر خ�دا را ب�ر 
  ».زبان آورم

(إذا أتي*ت فرم�ود :  rبه دليل ح�ديث ب�راء ب�ن ع�ازب ک�ه گف�ت : پي�امبرقبل از خواب :  -2
مضجعک فتوضا وضوک للص<ة، ثم اضطج علی شقک اYيمن ثم قل : اللھم أسلمت نفس*ی 
إليک و وجھت وجھی إليک، وفوضت أمری إليک، و ألج*أت ظھ*ری إلي*ک، رغب*ة و رھب*ة 



ب**ک ال*ذی أنزل*ت، و نبي*ک ال**ذی إلي*ک، Yملج*أ و5 منج*ی من**ک إ5 إلي*ک، اللھ*م آمن*ت بکتا
وقت�ی ب�ه . «[125]أرسلت، فإن مت من ليلتک فأنت علی الفطرة واجعلھ*ن آخ*ر م*ا ت*تکلم ب*ه)
بخ�واب و بگ�و : بستر خواب رفتی مانند وضوی نم�از وض�و بگي�ر س�پس ب�ر پھل�وی راس�ت 

(اللھم أسلمت نفسی إليک، و وجھت وجھی إليک، وفوضت أمری إلي*ک، و ألج*أت ظھ*ری 
إلي**ک، رغب**ة و رھب**ة إلي**ک، 5ملج**أ و 5منج**ی من**ک إ5 إلي**ک، اللھ**م أمن**ت بکتاب**ک ال**ذی 

خداوندا جانم را تسليم تو و رويم را ب�ه س�وی ت�و و ام�رم را  – أنزلت، ونبيک الذی أرسلت)
کردم، پشتم را در پناه تو قرار دادم اميدو بيمم از تواست، ھ�يچ پناھگ�اه و مح�ل محول به تو 

نج��اتی از ت��و ب��ه غي��ر خ��ودت نيس��ت، خداون��دا ب��ه کتاب��ت ک��ه ن��ازل ک��ردی و ب��ه پي��امبرت 
ای و  چنانچ��ه در آن ش��ب بمي��ری ب��ر فط��رت م��رده –(پي��امبری) ک��ه فرس��تادی ايم��ان آوردم 

  ».ھا را آخرين سخنانت قرار بده اين

  جنب ھرگاه قصد خوردن، يا آشاميدن،و يا جماع مجدد داشته باشد:  -3

إذا کان جنبا فأراد أن يأکل أو ين*ام توض*أ  r(کان النبیاز عايشه(رض) روايت است که : 
خواس��ت بخ��ورد ي��ا بخواب��د مانن��د  وقت��ی ک��ه جن��ب ب��ود و می rامبرپي��« [126]وض**وه للص**<ة)

  ».گرفت وضوی نمازش، وضو می

رخ*ص للجن*ب إذا أراد أن يأک*ل أو  r(أن النب*یروايت است که گف�ت :  tاز عمار بن ياسر
به جنب اجازه داد در صورت تماي�ل  rپيامبر« [127]يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوه للص<ة)

  ».به خوردن، آشاميدن و خوابيدن، وضويی ھمچون وضوء نماز بگيرد

(إذا أت**ی أح**دکم أھل**ه ث**م أراد أن يع**ود فرم��ود :  rرواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر tاز ابوس��عيد
ھرگ��اه يک��ی از ش��ما ب��ا ھمس��رش نزديک��ی ک��رد، س��پس خواس��ت دوب��اره « [128]فليتوض**أ)

  ».نزديکی کند، وضو بگيرد

  قبل از غسل واجب يا مستحب :  -4

إذا أغتسل من الجنابة يبدأ فيغس*ل يدي*ه  r(کان رسول هللاز عايشه(رض) روايت است : 
[129].بيمينه علی شمال فيغسل فرجه، ثم يتوضا وضوءه للص<ة) ثم يفرغ

  

شس�ت، س�پس ب�ا دس�ت راس�ت  کرد ابت�دا دس�تھايش را می غسل جنابت می rھرگاه پيامبر«
شس�ت س�پس وض�ويی ھمچ�ون وض��وی  ا میريخ�ت و ش�رمگاھش ر ب�ر ط�رف چ�پش آب می

  ».گرفت نماز می

  وضو از آنچه آتش به آن رسيده باشد :  -5

(توض**أوا مم**ا مس**ت ش��نيدم ک��ه فرم��ود :  rک��ه گف��ت از پي��امبر tب��ه دلي��ل ح��ديث اب��وھريره
  ».بعد ازخوردن چيزی که آتش به آن رسيده وضو بگيريد« [130]النار)



در اينجا صيغه امر بر استحباب حمل شده است، به دليل حديث عمرو بن أمي�ه ض�مری : 
يحتز من کتف شاة، فأک*ل منھ*ا، ف*دعی إل*ی الص*<ة، فق*ام و ط*رح الس*کين و  r(رأيت النبی

خ�ورد، در ھم�ين  را دي�دم ک�ه از کت�ف گوس�فندی کن�ده و می rپي�امبر« [131]صلی ولم يتوضأ)
حال به نماز فرا خوانده شد، بلند ش�ده، چ�اقو را ان�داخت و نم�از خوان�د ب�دون اينک�ه (بخ�اطر 

  ».خوردن گوشت) وضو بگيرد

  وضو برای ھر نماز:  -6

يتوضأ عن*د ک*ل ص*<ة، فلم*ا ک*ان ي*وم الف*تح توض*ا و  r(کان النبی:  tدليل حديث بريدهبه 
مسح علی خفيه و صلی الصلوات بوضوء واح*د، فق*ال ل*ه عم*ر : ي*ا رس*ول هللا إن*ک فعل*ت 

ب��رای ھ��ر نم��ازی وض��و  rپي��امبر« [132]ش**يئا ل**م تک**ن تفعل**ه، فق**ال : عم**دا فعلت**ه ي**ا عم**ر)
گرفت، در روز فتح مکه وضو گرفت و خفھايش را مسح کرد و نمازھ�ا(ی پنجگان�ه) را  می

ب��ا ي��ک وض��و خوان��د. عم��ر ب��ه او گف��ت : ای رس��ول خ��دا، ک��اری انج��ام دادی ک��ه ق��ب�ً انج��ام 
  ».اين کار را کردمفرمود : ای عمر عمداً  rدادی. پيامبر نمی

  وضويی :  بعد از ھر بی  -7

يوما فدعا ب<5 فق*ال: ي*ا ب*<ل ب*م س*بقتنی إل*ی  r(أصبح رسول هللا:  tبه دليل حديث بريده
الجن**ة، إن**ی دخل**ت البارح**ة الجن**ه فس**معت خشخش**تک أم**امی؟ فق**ال ب**<ل : ي**ا رس**ول هللا، 

:  rعن**ده فق**ال رس**ول هللا ماأذن**ت ق**ط إ5 ص**ليت رکعت**ين، و5أص**ابنی ح**دث ق**ط إ5 توض**أت
ب���ل را ص��دا زد و فرم��ود ای ب���ل ب��ا چ��ه ک��اری در  rب��ه ھنگ��ام ص��بح پي��امبر« [133]لھ**ذا)

را پيش�اپيش بھشت بر من پيشی گرفتی، ديشب به بھشت رف�تم و ص�دای خ�ش خ�ش نعلھاي�ت 
خ��ودم ش��نيدم، ب���ل گف��ت : ای رس��ول خ��دا ھيچگ��اه اذان نگف��تم مگ��ر اينک��ه دو رکع��ت نم��از 

فرم�ود : (پيش�ی  rوضو نشدم مگر اينکه پس از آن وضو گرفتم، پي�امبر خواندم و ھيچگاه بی
  ».گرفتن تو از من در بھشت به اين دليل بود

  وضو از استفراغ :  -8

ق**اء ف*أفطر فتوض**أ،  r(أن رس*ول هللاب�ه دلي��ل ح�ديث مع��دان ب�ن أب��ی طلح�ه از اب��ودرداء : 
 [134]فلقيت ثوبان فی مسجد دمشق فذکرت ذل*ک ل*ه، فق*ال، ص*دق، أن*ا ص*ببت ل*ه وض*وءه)

راغ کرد، پس (به خاطر آن) افط�ار نم�ود و وض�و گرف�ت، (پ�س از آن) ثوب�ان استف rپيامبر«
را در مسجد دمشق م�قات ک�رده، جري�ان را ب�رايش تعري�ف ک�ردم، ثوب�ان گف�ت : اب�ودرداء 

  ».گويد من آب وضو را برايش ريختم راست می

  از حمل جنازه :  -9

ھ�ر ک�س « [135]ه فليتوض*ا)(من غسل ميتا فليغتسل، و م*ن حمل*:  rبه دليل فرموده پيامبر
  ».ای را شست غسل کند و ھر کس آن را حمل کرد وضو بگيرد جنازه

  فھرست



  مسح خفين

  گويد :  ) می164/3امام نووی رحمه هللا در شرح مسلم (

ھ�ا) در  شود، ب�ر ج�ايز ب�ودن مس�ح خف�ين (موزه ی کسانی که به اجماعشان اعتماد می ھمه
ب�رای زن�ی اند، خواه برای ضرورت باشد يا غيرضرورت، حت�ی  سفر و حضر اجماع کرده

  ای که توانايی حرکت ندارد نيز جايز است. که ھميشه در خانه است يا از پا افتاده

دانن��د و مخالفتش��ان ن��اقض اجم��اع  تنھ��ا خ��وارج و بعض��ی فِ��َرق، مس��ح خف��ين را ج��ايز نمی
  نيست.

اند ک�ه  برای من روايت کرده rحسن بصری رحمه هللا گويد : ھفتاد نفر از اصحاب پيامبر
  . أھ –کرد  ن را مسح میخفي rپيامبر

بھت��رين دلي��ل ب��ر ج��واز مس��ح خف��ين ح��ديثی اس��ت ک��ه مس��لم از أم��ش از اب��راھيم از ھم��ام 
روايت کرده که گفت : جرير ادرار کرد سپس وض�و گرف�ت و خفھ�ايش را مس�ح ک�رد ب�ه او 

 بال ثم توضأ و مسح علی خفي*ه) r(نعم رأيت رسول هللاکنی؟ گفت :  گفته شد : اين چنين می
أعم�ش » را دي�دم ک�ه ادرار ک�رد، س�پس وض�و گرف�ت و خفھ�ايش را مس�ح ک�رد rپيامبر بله«

ش�ان ق�رار گرف�ت چ�ون  گويد : ابراھيم گفت : اين حديث گفت : اين حديث بسيار م�ورد توجه
[136]اس�م جرير بعد از نزول سوره مائده بود :

  

[137]نووی ميگويد : 
  

  ی خداوند متعال در سورة مائده است :  معنای اين سخن ھمان گفته

وامَسُحوا بِرؤِسُکم و أرُجلَُکم إلَی  فَاغِسلُْوْا ُوُجْوَھُکم َو أيِديَُکم إلَی الَمرافِقِ  (
  )6(مائده :  )الکعبين 

صورتھا و دستھای خود را ھمراه با آرنجھا بشوييد و سرھای خود را مسح «
  ».کنيدو پاھای خود راھمراه با قوزکھای آن بشوييد 

(درب�ارة ب�ود احتم�ال داش�ت ک�ه ح�ديث او  اگر اس�م جري�ر قب�ل از ن�زول س�وره مائ�ده می
مسح بر خف) بوسيله آيه مائده منسوخ شده باش�د، ل�يکن اس��م او بع�د از ن�زول س�وره مائ�ده 

کن�د ک�ه آي�ه درب�ارة  ش�ود و ح�ديث روش�ن می ي�ابيم ک�ه ب�ه ح�ديث او عم�ل می بوده، لذا در می
کسی است که بدون خف باشد؛ به اين ترتيب سنت، مخصص (خاص کننده) آي�ه ب�وده اس�ت. 

  وهللا أعلم.

  روط مسح بر خفين:ش

  ھا بعد از وضو پوشيده شوند :  شرط جايز بودن مسح خفين اين است که خف



ذات ليلة فی مسير، فأفرغت علي*ه  r(کنت مع النبیروايت است که :  tاز مغيره بن شعبه
م*ن اmداوة فغس*ل وجھ*ه و ذراعي*ه و مس*ح برأس**ه، ث*م أھوي*ت mن*زع خفي*ه فق*ال : دعھم**ا 

بودم، از آب�ی ک�ه در  rشبی در راه با پيامبر . «[138]ين. فمسح عليھما)فأنی أدخلتھما طاھرت
ھايش ھم�راه ب�ا س�اعدھايش را شس�ت و  ھايش ريخ�تم، ص�ورت و دس�ت ظرف ب�ود ب�ر دس�ت

ا خفھايش را در بياورم فرمود : آنھ�ا را در ني�اور چ�ون سرش را مسح کرد، سپس خواستم ت
  ».ام (وضو داشتم) سپس بر آنھا مسح کرد در حالت طھارت آنھا را پوشيده

  مدت زمان مسح:

ث<ث*ة أي*ام ولي*اليھن للمس*افر و  r(جع*ل رس*ول هللاروايت است :  tاز علی ابن ابی طالب
(مدت مسح را) سه شبانه روز ب�رای مس�افر و ي�ک ش�بانه  rپيامبر« [139]يوما و ليلة للمقيم)

  ».روز برای مقيم تعيين کرد

  محل (جاي) مسح و چگونگی آن: 

:  tمحل مشروعی که بايد مسح شود باOی خف اس�ت، ب�ه دلي�ل گفت�ه عل�ی اب�ن اب�ی طال�ب
 r(ل*و ک**ان ال*دين ب**الرأی لک**ان أس*فل الخ**ف أول**ی بالمس*ح م**ن أع**<ه، لق*د رأي**ت رس**ول هللا

ب�ود مس�ح قس�مت  می -اش�خاص  –اگ�ر دي�ن ب�ر اس�اس رأی « [140]يمسح عل*ی ظ*اھر خفي*ه)
را دي��دم ک��ه ب��اOيخف را مس��ح  rح ب��اOی آن برت��ری داش��ت، ول��ی پي��امبرزي��رين خ��ف ب��ر مس��

  ».کرد می

  ای است که اسم مسح بر آن اط�ق شود. مقدار واجب مسح، اندازه

  مسح بر جوراب ونعل (دمپايی):

ھ��ا (دمپ��ايی) ني��ز  ھ��ا و نعل ھم��انطور ک��ه مس��ح ب��ر خ��ف ج��ايز اس��ت، مس��ح ب��ر جوراب
توض**أ و مس**ح عل**ی الج**وربين و  r(أن النب**یش��عبه : جايزاس��ت؛ ب��ه دلي��ل ح��ديث مغي��ره ب��ن 

  ».ھايش مسح کرد ھا ودمپايی وضو گرفت و بر جوراب rپيامبر« [141]النعلين)

تفع*ل ش*يئا ل*م ن*ر أح*دا يفعل*ه (قي*ل 5ب*ن عم*ر : رأين*اک از عبيد بن جريج روايت است : 
 rغيرک، قال و ما ھو؟ قالوا : رأيناک تلبس ھذه النعال السبتية : قال إن*ی رأي*ت رس*ول هللا

به اب�ن عم�ر گفت�ه ش�د : از ت�و ک�اری را دي�ديم ک�ه از « يلبسھا و يتوضا فھا و يمسح عليھا)
ھ��ای چرم��ی را  پايیبينيم ک��ه اي��ن دم ايم. گف��ت چ��ه ک��اری؟ گفتن��د : م��ی ک��س ديگ��ر آن را ندي��ده

پوش���يد و ب���ا آنھ���ا وض���و  ھ���ا می را دي���دم ک���ه از اي���ن دمپايی r، گف���ت : پي���امبر[142]ای پوش���يده
  ».کرد گرفت و بر آنھا مسح می می

   فھرست

  کند :  آنچه مسح را باطل می



  شود :  مسح به يکی از اين سه مورد باطل می

  سپری شدن مدت مسح :  -1

چ��ون ھم��انطور ک��ه بي��ان ش��د اعتب��ار مس��ح خف��ين م��دت معين��ی دارد ک��ه پ��س از آن ج��ايز 
  نيست. 

    جنابت : -2

يأمرنا إذا کن*ا س*فرا أ5 نن*زع خفافن*ا ث<ث*ة أي*ام  r(کان رسول هللابه دليل حديث صفوان : 
ب��ه م�ا ام��ر ک�رد ک��ه در  rپي�امبر« [143]ولي*اليھن إ5 م*ن جناب**ة لک*ن م**ن غ*ائط وب**ول و ن*وم)

روز در نياوريم مگر به خاطر جنابت (در اين ص�ورت باي�د  مسافرت خفھايمان را سه شبانه
ش�ود) ام�ا ب�ر اث�ر م�دفوع، ادرار و خ�واب، درآوردن  خفھارا در آوريم چ�ون مس�ح باط�ل می

  ».  آنھا Oزم نيست

  درآوردن چيزھای مسح شده (خف و جوراب و دمپايی) از پاھا :  -3

ت�وان گف��ت : ب�ا پاھ��ای پ�اک آنھ��ا را  ورد و دوب�اره پوش��يد، نمیچ�ون وقت��ی ک�ه آنھ��ا را درآ
  پوشيده است.

  فايده:

کن�د. پ�س ت�ا  انقضای مدت مسح و نيز درآوردن چيزھای مسح شده تنھا مسح را باط�ل می
توان��د  دوب�اره وض�و نگي�رد و پاھ�ايش رانش�ويد و (خ�ف و دمپ�ايی ي�ا ج�وراب) را نپوش�د نمی

ن مس�ح ش�ده ي�ا س�پری ش�دن م�دت مس�ح وض�و داش�ته باش�د، مسح کند اما اگر ھنگ�ام درآورد
توان�د ھ�ر ان�دازه  ماند و تا زمانی که وضويش باطل نشده، می وضويش به حال خود باقی می

  خواھد با آن نماز بخواند. که می

  فايده: 

اگر کسی با طھارت (وضو) دو جفت جوراب بپوشد، سپس بر آنھ�ا مس�ح کن�د و ج�وراب 
توان��د ب��ا مس��ح ج��وراب دوم��ی، م��دت مس��ح را ب��ه اتم��ام  ح درآورد، میب��اOيی را بع��د از مس��

توان گفت که اي�ن ف�رد ب�ا طھ�ارت جورابھ�ا را پوش�يده اس�ت. ام�ا اگ�ر ي�ک  برساند. چون می
جفت جوراب بپوشد و بر آن مسح کند؛ سپس يک جف�ت ديگ�ر روی آن بپوش�د، ج�ايز نيس�ت 

 (*)ھ�ا را ب�ا طھ�ارت پوش�يده اس�ت.ت�وان گف�ت آن که جوراب دوم�ی را مس�ح کن�د؛ چراک�ه نمی

[144]
  

  فھرست

  غسل



  کند :  آنچه غسل را واجب می

  خروج منی در حالت بيداری يا خواب :  -1

غس�ل ب�ا) آب ب�ه س�بب خ�روج آب «( [145](إنما الماء من الم*اء):  rبه دليل فرموده پيامبر
  ».(منی) است

(يا رسول هللا إن هللا 5يستحی م*ن الح*ق، فھ*ل از ام سلمه روايت است که ام سليم گفت : 
ای رس�ول خ�دا! خ�دا از بي�ان « [146]علی الم*رأة غس*ل إذا احتلم*ت؟ ق*ال نع*م إذا رأت الم*اء)

کند، آيا بر زن واجب است وقتی اح�ت�م ش�د، غس�ل کن�د؟ فرم�ود : بل�ه، ھرگ�اه  شرم نمی حق
  ».آب (منی) را ديد

شود که باشھوت ھم�راه باش�د ول�ی  ھنگام بيداری، خروج منی به شرطی موجب غسل می
(إذا ح**ذفت الم**اء فاغتس**ل م**ن :  rدر خ��واب اي��ن ش��رط Oزم نيس��ت ب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر

وقت�ی آب�را ب�ه حال�ت جھي�دن بي�رون ک�ردی غس�ل « [147]ا لم تک*ن حاذف*ا تغتس*ل)الجنابة، فإذ
  ».جنابت کن ولی اگر آب به حالت جھيدن بيرون نشد غسل نکن

پرت کردن است و اي�ن امک�ان ن�دارد مگ�ر اينک�ه ھم�راه » حذف: « [148]گويد شوکانی می
گوي��د : اي�ن ام��ر بي�انگر آن اس�ت ک��ه آنچ�ه ب��دون  ب�ا ش�ھوت باش��د. ب�ه ھم��ين دلي�ل نويس�نده می
  ».کند ب نمیشود، غسل را واج شھوت و بر اثر بيماری يا سرما خارج می

ش�ود ول�ی اگ�ر  اگر کسی در خواب محتلم شود ولی آب منی نبيند، غسل بر او واج�ب نمی
ش�ود، از  آب منی را ببيند و احت�می را در خواب به ياد نداشته باشد، غسل بر او واج�ب می

ع**ن الرج**ل يج**د البل**ل و 5ي**ذکر احت<م**ا؟ فق**ال :  r(س**ئل رس**ول هللاعايش��ه رواي��ت اس��ت : 
 rاز پيامبر« [149]عن الرجل يری أنه قد احتلم و 5يجد البلل؟ فقال : 5غسل عليه) يغتسل، و

آورد سؤال شد، فرم�ود : غس�ل کن�د  بيند ولی احت�می به ياد نمی دربارة کسی که تری را می
کن�د مح�تلم ش�ده، ب�دون اينک�ه رط�وبتی را ببين�د، س�ؤال  چنين دربارة کس�ی ک�ه گم�ان میو ھم

  ».در جواب فرمود : غسل بر او واجب نيست rشد. پيامبر

  جماع، اگرچه منی خارج نشود :  -2

(إذا جل*س ب*ين ش*عبھا اYرب*ع ث*م جھ*دھا فرم�ود :  rروايت است ک�ه پي�امبر tاز ابوھريره
ھرگ��اه ب��ين رانھ��ای زن بنش��يند و ش��روع ب��ه آمي��زش « [150]ين**زل)فق**د وج**ب الغس**ل و إن ل**م 
  ».گردد؛ اگرچه منی ھم خارج نشود کند، غسل بر او واجب می

  شود : کافری که مسلمان می -3

 [151]أن يغتس*ل بم*اء و س*در) r(أن*ه أس*لم ف*أمره النب*یاز قيس بن عاصم رواي�ت اس�ت : 
  ».به او امر کرد تا با آب و سدر (کنار) غسل کند rقيس بن عاصم مسلمان شد، پيامبر«



  قطع شدن خون حيض و نفاس :  -4

  به فاطمه بنت أبی حبيش فرمود :  rحديث عايشه(رض) : پيامبربه دليل 

ھرگ��اه م��دت « [152](إذا أقبل**ت الحيض**ة ف**دعی الص**<ة، وإذا أدب**رت فاغتس**لی و ص**لی)
  ».ايان يافت غسل کن و نماز بخوانحيض فرا رسيد نماز را ترک و وقتيکه پ

  بنا به اجماع نفاس ھم مانند حيض است. 

(غس**ل الجمع**ة فرم��ود :  rاز ابوس��عيد خ��دری آم��ده اس��ت ک��ه رس��ول هللا روز جمع**ه: -5
  ».غسل جمعه بر ھر فرد بالغ واجب است« [153]واجب علی کل محتلم)

  فھرست

  ارکان غسل:

  نيت : -1

  ».قبول و صحت اعمال به نيت بستگی دارد« [154](إنما اYعمال بالنيات)به دليل حديث 

  آب را به تمام بدن رساندن. -2

  فھرست

  غسل کردن به طريقه سنت:

إذا اغتس**ل م**ن الجناب**ة يب**دأ فيغس**ل  r(ک**ان رس**ول هللاز عايش��ه(رض) رواي��ت اس��ت : 
يديه، ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغس*ل فرج*ه، ث*م يتوض*ا وض*وءه للص*<ة ث*م يأخ*ذ الم*اء 

حفن*ات،ثم فيدخل صابعه فی أصول الشعر، حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن علی رأسه ث<ث 
بھنگام غس�ل جناب�ت ابت�دا دس�تھايش  rپيامبر« [155]أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليه)

ريخ���ت و ش���رمگاھش را  شس���ت، س���پس ب���ا دس���ت راس���تش ب���ر ط���رف چ���پش آب می را می
داش�ت و ب�ا انگش�تانش  گرف�ت و آب برمی  وضويی ھمچون وضوی نم�از می شست. آنگاه می

کرد تا مطمئن شود که آب به پوست رس�يده اس�ت س�پس س�ه مش�ت  بين موھايش را خ�ل می
ريخ���ت س���پس پاھ���ايش را  ريخ���ت و ب���دنبال آن ب���ر س���اير ب���دنش آب می آب ب���ر س���رش می

  ».شست می

  فھرست

  فايده:



اش را ب�از کن�د ول�ی ب�رای  بر زن واجب نيست ک�ه ب�رای غس�ل جناب�ت موھ�ای بافت�ه ش�ده
  غسل حيض بايد آنھا را باز کند : 

(قلت يا رسول هللا، إنی أمراة أشد ضفر رأسی أفأنقصه از ام سلمه(رض) روايت است : 
ابة؟ ق*ال 5 إنم*ا يکفي*ک دن تحث*ی عل*ی رأس*ک ث*<ث حثي*ات ث*م تفيض*ين علي*ک لغسل الجن

ب�افم آي�ا ب�رای  زنی ھستم ک�ه موھ�ايم را میگفتم : ای رسول خدا! من « [156]الماء فتطھرين)
در جواب فرم�ود : خي�ر، بلک�ه ک�افی اس�ت ک�ه س�ه  rغسل جنابت بايد آنھا را باز کنم؟ پيامبر

  ».مشت آب را بر سرت بريزی، سپس آب را بر تمام بدنت جاری کنی تا پاک شوی

 درب��ارة غس��ل ح��يض س��ؤال ک��رد. rاز عايش��ه(رض) رواي��ت اس��ت ک��ه اس��ماء از پي��امبر
(تأخ*ذ إح*داکن ماءھ*ا و س*درتھا، فتطھ*ر، فتحس*ن الطھ*ور ث*م تص*ب عل*ی فرم�ود :  rپيامبر

رأسھا فتدلکه دلکا شديدا، حتی تبلغ شئون رأسھاف ثم تصب عليھا الماء، ثم تأخ*ذ فرص*ة 
ممسکة فتطھر بھا فقالت أسماء : کيف أتطھر بھا؟ فق*ال : س*بحان هللا تطھ*ری بھ*ا، فقال*ت 

  : تتبعين بھا أثر الدم. عائشة کأنھا تخفی ذلک

وسألته عن غسل الجناب*ة، تأخ*ذ م*اء فتطھ*ر فتحس*ن الطھ*ور أو تبل*غ الطھ*ور ث*م تص*ب 
[157].علی رأسھا فتدلکه حتی تبلغ شئون رأسھا، ثم تفيض عليھا الماء)

  

ر کدام از شما مقداری آب و سدر را بردارد و با آن به خ�وبی طھ�ار بگي�رد س�پس آب ھ«
را سرش بريزد و خوب آن را مالش دھد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموھا) برس�د. س�پس 

ای آغشته به مسک را برداشته و با آن خود را پاک کن�د،  آب را بر خودش بريزد و تکه پنبه
هللا! خودش را ب�ا آن پ�اک کن�د،   خود را پاک کند؟ فرمود : سبحان اسماء گفت : چگونه با آن

خواس�ت آن را (از ديگ�ران) پنھ�ان کن�د، گف�ت : ب�ا آن تک�ه پنب�ه  عايشه در حالی ک�ه گوي�ا می
  ».آغشته به مسک، اثر خون را پاک کند

آب را ب�ردارد و ب�ا آن ب�ه «ک�رد، فرم�ود : دربارة غسل جنابت س�ؤال  rھمچنين از پيامبر
خ��وبی وض��و بگي��رد س��پس آب را ب��ر س��رش بري��زد و آن را م��الش دھ��د ت��ا آب ب��ه تم��ام نق��اط 

  ».سرش (زيرموھا) برسد، سپس آب را بر ساير بدنش بريزد

کن�د بطوريک�ه تأکي�د  اين حديث ب�ه ص�راحت ف�رق ب�ين غس�ل ح�يض و جناب�ت را بي�ان می
ر مالي��دن س��رش مبالغ��ه کن��د و آن را پ��اک نماي��د ول��ی در غس��ل ش��ده اس��ت زن ح��ايض باي��د د

جنابت چنين تأکيدی وج�ود ن�دارد. ھمچن�ين ح�ديث ام س�لمه دلي�ل ب�ر ع�دم وج�وب ب�از ک�ردن 
158][موی بافته شده در غسل جنابت است.

  

در اصل موھای بافته شده را بايد باز کرد تا يق�ين حاص�ل ش�ود ک�ه آب ب�ه ت�ه آنھ�ا رس�يده 
اس�ت. ول�ی در غس�ل جناب�ت بخ�اطر تک�رار و مش��قت زي�اد در اي�ن ک�ار (ب�از ک�ردن موھ��ا)، 
م���ورد عف���و ق���رار گرفت���ه اس���ت، ب���رخ�ف غس���ل ح���يض ک���ه در م���اه تنھ���ا يکب���ار ص���ورت 

[159]گيرد. می
  



  ده: فاي

برای زن و شوھر غس�ل ک�ردن در ي�ک مک�ان و دي�دن ع�ورت ھم�ديگر، ج�ايز اس�ت. ب�ه 
 [160]م�ن إن�اء واح�د و نح�ن جنب�ان) rدليل گفته عايشه(رض) : (کنت أغتس�ل أن�ا و رس�ول هللا

  ».کرديم در حالی که جنب بوديم از يک ظرف غسل می rمن و پيامبر«

  فھرست

  غسلھاي مستحب:

  جماع:غسل پس از ھر  -1

ط*اف ذات ليل*ة عل*ی نس*ائه يغس*تل عن*د ھ*ذه و عن*د  r(أن النب*یبه دليل حديث ابورافع : 
. [161]ھ*ذه ق**ال : فقل*ت ي**ا رس*ول هللا : أ5 تجعل**ه واح*دا؟ ق**ال : ھ*ذا أزک**ی و أطي*ب و أطھ**ر)

در ش��بی ب��ا ھمس��رانش جم��اع ک��رد، و پ��س از جم��اع ب��ا ھ��ر ک��دام، غس��ل ميک��رد.  rپي��امبر«
(ابوراف��ع) گوي��د : گف��تم : ای رس��ول خ��دا! (ب��ه ج��ای اي��ن غس��لھا) چ��را ي��ک غس��ل نکردي��د؟ 

  ».تر است فرمود : اين روش بھتر و پاک rپيامبر

  غسل مستحاضه (دائم الحيض) : -2

زنی که بطور مداوم مبت� به خون حيض است، بايد برای ھر نماز يا برای نم�از ظھ�ر و 
عصر با ھم، يک غسل و برای نم�از مغ�رب و عش�اء ب�ا ھ�م ي�ک غس�ل و ب�رای نم�از ص�بح 

  يک غسل بکند به دليل حديث عايشه(رض) : 

 [162]يث)فأمرھ�ا بالغس�ل لک�ل ص��ة ... الح�د r(أن أم حبيبه استحيضت فی عھد رسول هللا
به او امر کرد تا ب�رای ھ�ر نم�ازی غس�ل  rمستحاضه شد، پيامبر rأم حبيبه در زمان پيامبر«

(استحيض*ت ام*رأة عل*ی و در روايتی ديگ�ر از عايش�ه(رض) چن�ين رواي�ت اس�ت : » کند...
ف**أمرت أن تعج**ل العص**ر و ت**ؤخر الظھ**ر و تغتس**ل لھم**ا غس**< واح**دا، و  rعھ**د رس**ول هللا

 [163]ت**ؤخر المغ**رب و تعج**ل العش**اء و تغتس**ل لھم**ا غس**< و تغتس**ل لص**<ة الص**بح غس**<)
ب�ه او دس�تور داد ک�ه نم�از عص�ر را در اول  rمستحاضه شد، پيامبر rيامبرزنی در زمان پ«

وقت و نماز ظھررا در آخر وقت بخواند و برای ھر دو نماز يک غسل انجام دھ�د. ھمچن�ين 
نماز مغرب و عشاء بھمين ترتيب بخواند و ب�رای آنھ�ا ھ�م ي�ک غس�ل بج�ای بي�اورد و ب�رای 

  .»نماز صبح به تنھايی يک غسل انجام دھد

  غسل بعد از بيھوشی: -3

فق**ال : أص**لی الن**اس؟ فقلن**ا 5، ھ**م  r(ثق**ل رس**ول هللاب��ه دلي��ل ح��ديث عايش��ه(رض) : 
ينظرونک يا رسول هللا، فقال : ضعا لی ماء فی المخضب، قالت : ففعلن*ا، فاغتس*ل ث*م ذھ*ب 

، لينوء ف*أغمی علي*ه ث*م أف*اق فق*ال : أص*لی الن*اس؟ فقلن*ا : 5، ھ*م ينظرون*ک ي*ا رس*ول هللا
فقال ضعوا لی م*اء ف*ی المخض*ب، قال*ت : ففعلن*ا، فاغتس*ل ث*م ذھ*ب لين*وء ف*أغمی علي*ه ث*م 



أفاق فقال : أصلی الناس؟ فقلنا : 5، ھ*م ينظرون*ک ي*ا رس*ول هللا، ف*ذکرت إرس*اله إل*ی أب*ی 
ان�د، شدت گرفت، فرمود : آيا م�ردم نم�از خوان�ده rبيماری پيامبر« [164]بکر و تمام الحديث)

گفت�يم خي�ر، منتظ�ر ش�ما ھس�تند ای رس�ول خ��دا، س�پس فرم�ود : تش�ت آب�ی ب�رايم آم�اده کني��د. 
غس�ل ک�رد، ب�ه س�ختی خواس�ت بلن�د ش�ود، ناگھ�ان  rعايشه گفت : اين کار را کرديم و پيامبر

ان�د؟ گفت�يم خي�ر، منتظ�ر ش�ما  وش آمد و فرمود : آيا مردم نماز خواندهبيھوش شد، سپس به ھ
ھستند ای رسول خدا! فرمود : تشتی آب برايم آماده کنيد، عايشه گفت : اي�ن ک�ار را ک�رديم، 

غسل کرد و به سختی خواست بلند شود، دوب�اره بيھ�وش ش�د. س�پس ب�ه ھ�وش آم�د و  rپيامبر
گفت��يم خي��ر، منتظ��ر ش��ما ھس��تند ای رس��ول خ��دا! س��پس  ان��د؟ فرم��ود : آي��ا م��ردم نم��از خوانده

  ».به دنبال ابوبکر را ذکر کرد ... تا آخر حديث rی فرستادن پيامبر عايشه قضيه

  غسل عيد فطر و قربان و روز عرفه:  -5

(سأل رجل عليا رض*ی به دليل حديثی که بيھقی از طريق شافعی از زاذان روايت کرده : 
اغتسل کل يوم إن شئت، فقال : 5، الغسل الذی ھو الغسل؟ ق*ال :  هللا عنه عن الغسل؟ قال :

دربارة غس�ل س�ؤال  tمردی از علی. «يوم الجمعة، و يوم عرفة و يوم النحر، و يوم الفطر)
خ�واھی ھ�ر روز غس�ل ک�ن، (آن م�رد) گف�ت : ن�ه، منظ�ورم غس�ل  کرد، علی گفت : اگ�ر می

  ».غسل روز جمعه، روز عرفه، روز عيد قربان و عيد فطرسنت است؟ گفت : 

  غسل بعد از شستن مرده:  -6

ای را شس��ت  کس��ی ک�ه م�رده. «[165](م*ن غس**ل ميت*ا فليغتس*ل):  rب�ه دلي�ل فرم��وده پي�امبر
  ».غسل کند

  غسل احرام برای حج يا عمره: -7

 rاو پي�امبر. «[166]تجرد mھ<ل*ه و اغتس*ل) r(أنه رأی النبیبه دليل حديث زيد بن ثابت : 
  ».شيد) و غسل کردرا ديد که خود را برای احرام آماده نمود (لباسھايش را ک

  غسل برای ورود به مکه:  -8

(أنه کان 5يقدم مکة إ5 بأت بذی ط*وی حت*ی يص*بح و از ابن عمر(رض) روايت است : 
اب�ن عم��ر(رض) قب��ل از « [167]أن*ه فعل**ه) rيغس*تل ث**م ي*دخل مک**ة نھ*ارا، و ي**ذکر ع*ن النب**ی

ک��رد و در  رس��اند، س�پس غس��ل می اينک�ه وارد مک��ه ش�ود ش��ب را در ذی ط��وی ب�ه ص��بح می
ک��رد ک��ه اوھ��م اي��ن ک��ار را انج��ام داده  نق��ل می rش��د و از پي��امبر ھنگ��ام روز وارد مک��ه می

  ».  است

  فھرست



  زمين (تيمم)دوم : طھارت با سطح 
  مشروعيت تيمم:

  فرمايد :  خداوند متعال می

َو إِْن ُکْنتُم َمْرَضی أْو َعلَی َسفَر أْوَجاَْء أَحٌد ِمْنُکم ِمَن الَغاْئِِط أْو 5َْمْستُُم النَِّساَْء  (
ً فَاْْمَسُحْوْا بُِوُجْوِھُکم َو أْيِدْيُکم ...  ُمْوْا َصِعْيداً َطيِّبَا (مائده :  )فَلَْم تَِجُدْوْا َماًْء فَتَيَمَّ

6(  

و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا اينکه يکی از شما از قضای حاجت برگشت «
يا با زنان ھمبستر شديد و (در ھمه اين صورتھا آب برای غسل يا وضو) نيافتيد 
با سطح زمين پاک تيمم کنيد (بدين شکل که پس از زدن دستھا بر سطح زمين) 

  ».بر صورتھا و دستھای خود مسح بکشيد

 [168](إن الصعيد الطيب طھور المسلم و إن لم يجد الماء عش*ر س*نين)فرمود :  rو پيامبر
  ».سطح زمين پاک، پاک کننده مسلمان است اگرچه ده سال آب نيابد«

  در چه مواردی تيمم جايز است؟

ی آب ن�اتوان باش�د. بطوريک�ه آب در دس�ترس  قتی جايز است که شخص از استفادهتيمم و
  نباشد، يا اينکه به دليل بيماری جسمی يا شدت سرما از استفاده کردن آن بترسد:

ف*ی س*فر، فص*لی بالن*اس ف*إذا  r(کنا م*ع رس*ول هللاروايت است :  tاز عمران بن حصين
: علي*ک  rقال : أصابتنی جنابة و5م*اء، فق*الھو برجل معتزل، فقال : ما منعک أن تصلی؟ 

با مردم (به جماعت) نم�از  rبوديم. پيامبر rدر سفری با پيامبر. «[169]بالصعيد فإنه يکفيک)
ای نشس��ته،  ک��ه نم��از خوان��ده باش��د) در گوش��هخوان��د و ناگھ��ان متوج��ه م��ردی ش��د (ب��دون اين

 rام و آب نيس�ت، پي�امبر فرمود : چرا با ما نماز نخواندی؟ آن م�رد گف�ت : جن�ب ش�ده rپيامبر
  ».کند فرمود : با سطح زمين تيمم کن، آن تو را کفايت می

(خرجنا فی سفر، فأصاب رج< منا حج*ر فش*جه ف*ی رأس*ه، آمده روايت است :  tاز جابر
م فسأل أصحابه : ھل تجدون لی رخصة ف*ی الت*يمم؟ فق*الوا : م*ا نج*د ل*ک رخص*ة و ثم أحتل

أخب**ر ب**ذلک، فق**ال :  rأن**ت تق**در عل**ی الم**اء، فاغتس**ل فم**ات : فلم**ا ق**دمنا عل**ی رس**ول هللا
قتل**وه، ق**تلھم هللا، أ5 س**ألوا إذا ل**م يعلم**وا، فإنم**ا ش**فاء الع**ی الس**ؤال، إنم**ا ک**ان يکفي**ه أن 

به قص�د مس�افرتی بي�رون رفت�يم، س�نگی ب�ه م�ردی خ�ورد و س�رش را زخم�ی . «[170]يتيمم)
توانم تيمم ک�نم؟ گفتن�د :  کرد، سپس آن مرد محتلم شد، از دوستانش پرسيد آيا به نظر شما می

يابيم، پس آن مرد غس�ل ک�رد  سل کنی رخصتی برای شما نمیتوانی با آب غ در حالی که می
رفتيم او را از اين جريان باخبر کردند فرم�ود : او را کش�تند، خ�دا  rو مرد، وقتی نزد پيامبر

دانس�تند س�ؤال نکردن�د؟ چراک�ه ش�فای درمان�ده س�ؤال(کردن)  آنھا را بکشد چرا وقتی که نمی
  ».است، کافی بود تيمم کند



رواي��ت اس��ت : وقت��ی ب��ه غ��زوه ذات الس�س��ل اع��زام ش��دم در ش��ب  tاز عم��رو ب��ن ع��اص
بسيار سردی احت�م شدم، ترسيدم اگر غسل ک�نم ھ��ک ش�وم، در نتيج�ه ت�يمم ک�ردم و ب�رای 

برگش�تيم جري�ان را ب�رايش ب�ازگو  rھمراھانم در نماز صبح امامت ک�ردم. وقت�ی ن�زد پي�امبر
 (ب؟ فقل*ت : ذک*رت ق*ول هللا تع*الی : (يا عمرو ص*ليت بأص*حابک و أن*ت جن*کردند فرمود : 

ول*م يق*ل  rفتيممت ثم صليت، فض*حک رس*ول هللا )َو5َتَْقتُلُْوْا أَْنفَُسُکْم إِنَّ هللاَ َکاَْن بُِکْم َرِحْيماً 
ای عم��رو! در حاليک��ه جن��ب ب��ودی ب��رای ھمراھان��ت امام��ت ک��ردی؟ گف��تم : « [171]ش**يئا)

 )َو5َتَْقتُلُ**ْوْا أَْنفَُس**ُکْم إِنَّ هللاَ َک**اَْن بُِک**ْم َرِحْيم**اً  (فرم��وده خداون��د متع��ال را ب��ه ي��اد آوردم ک��ه : 
خودت�ان را از ب��ين نبري��د، چراک�ه خداون��د نس��بت ب�ه ش��ما رح��يم و مھرب�ان اس��ت، پ��س ت��يمم «

  ».خنديد وچيزی نگفت rو نماز خواندم. پيامبرکردم 

  فھرست

  صعيد جيست؟

: صعيد زمين است و گفته شده : صعيد به معن�ی  [172]گويد ابن مظور در لسان العرب می
اند). در قرآن ک�ريم چن�ين  ای ھم آن را به معنی ھر خاک پاکی دانسته زمين پاک است، (عده

ُم**ْوْا َص**ِعيْ  (آم��ده اس��ت :  گوي��د : ص��عيد س��طح زم��ين اس��ت و ب��ر  ابواس��حاق می )داً َطيِّب**اً فَتَيَمَّ
انسان Oزم است که (ھنگام تيمم) ھر دو دستش را بدون توجه به اينکه در آنجا خاک وج�ود 
دارد يا نه؛ بر سطح زمين بزند چراکه صعيد بمعنی خ�اک نيس�ت، بلک�ه بمعن�ی س�طح زم�ين 

زم�ين ص�خره باش�د و ھ�يچ خ�اکی روی آن است، خاک باشد ي�ا غيرخ�اک، گوي�د : اگ�ر تم�ام 
نباشد و تيمم کننده دستش را بر آن صخره بزند وصورتش را با آن مسح کن�د، ھم�ان ب�رايش 

  آيد. پاک کننده به حساب می

  روش تيمم:

(أجنب*ت فل*م أص*ب م*اء فتمعک*ت ف*ی الص*عيد و ص*ليت روايت اس�ت :  tاز عمار بن ياسر
بکفي**ه اYرض و نف**خ  rک ھک**ذا و ض**رب النب**یفق**ال :إنم**ا ک**ان يکفي** rف**ذکرت ذل**ک للنب**ی

جن�ب ش�دم و آب�ی ني�افتم؛ پ�س خ�ودم را ب�ه روی « [173]فيھما، ثم مسح بھم*ا وجھ*ه و کفي*ه)
فرم�ود : ک�افی  rتعري�ف ک�ردم، پي�امبر rزمين ماليدم و نماز خواندم، جري�ان را ب�رای پي�امبر

دوک��ف دس��تش را ب��ر زم��ين زد و در آنھ��ا ف��وت ک��رد و  rک��ردی : و پي��امبر ب��ود ک��ه چن��ين می
  ».  سپس با آنھا صورت و دو کف دستش را مسح کرد

  فايده:

ش�ود ب�ا ت�يمم ني�ز ج�ايز  تيمم در اصل جانشين وضو است، و ھ�ر آنچ�ه ب�ا وض�و ج�ايز می
د ھمانن�د وض�و قب�ل از دخ�ول وق�ت، ت�يمم بگي�رد و ھ�ر ان�دازه ک�ه توان گردد و شخص می می
  خواھد با آن نماز بخواند. می

  فھرست



  باطل کننده ھای تيمم:

کن�د. ع��وه ب�ر اي�ن کس�ی ک�ه ب�ه عل�ت  کند، ت�يمم را ني�ز باط�ل می آنچه وضو را باطل می
ش�ود، و ني�ز  عدم دسترسی به آب، تيمم کرده است، ھرگاه آب را پيدا کن�د، ت�يممش باط�ل می

کس��ی ک��ه بخ��اطر بيم��اری و غي��ره از بک��ار ب��ردن آب ع��اجز ب��وده، ب��ا رف��ع ن��اتوانی، ت��يمم او 
م�ازی ک�ه ق�ب�ً ب�ا ت�يمم خوان�ده، ص�حيح اس�ت و اع�اده آن (دوب�اره ش�ود، ول�ی ھ�ر ن باطل می

  خواندن) Oزم نيست.

(خ**رج رج**<ن ف**ی س**فر، فحض**رت الص**<ة و ل**يس رواي��ت اس��ت :  tاز ابوس��عيد خ��دری
معھما مأء، فتيًمما صعيدا طيبا فصليا ثم وج*دا الم*اء ف*ی الوق*ت، فأع*اد أح*دھما الوض*وء و 

فذکرا ذلک له، فقال للذی لم يعد : أصبت الس*نة،  rرسول هللا الص<ة و لم يعد اCخر، ثم أتيا
دوم��رد ب���ه « [174]و اجزان**ک ص**<تک، و ق***ال لل**ذی توض***أ و أع**اد : ل***ک اYج**ر م***رتين)

وق�ت نم�از ف�را رس�يد در حاليک�ه آب ب�ه ھم�راه نداش�تند، در نتيج�ه ب�ا س�طح مسافرت رفتند، 
زمين پاک تيمم کردند و نماز خواندند؛ سپس آب را در ھمان وقت يافتند. يکی از آنھا وض�و 
گرفته و نماز را اعاده کرد و ديگری اعاده نک�رد؛ س�پس آب را در ھم�ان وق�ت يافتن�د. يک�ی 

آمدن�د  rاده کرد و ديگری اعاده نک�رد. وقت�ی ک�ه ن�زد پي�امبرازآنھا وضو گرفته و نماز را اع
جري��ان را ب��رايش ب��ازگو کردن��د، ب��ه کس��ی ک��ه نم��از و وض��و را اع��اده نک��رده ب��ود فرم��ود 

ای و نمازت صحيح است و به کسی که اعاده کرده بود فرمود : ت�و  :مطابق سنت عمل کرده
  ».دو ثواب داری

  فايده:

ل آن را بان�دپيچی ک�رد، ي�ا ج�ايی از ب�دنش شکس�ت اگر عضوی از کسی زخمی شد و مح
آن را بس��ت (گ��چ گرف��ت)، شس��تن ي��ا مس��ح ک��ردن آن مح��ل Oزم نيس��ت و ني��ازی ب��ه ت��يمم ھ��م 

  ندارد، بدليل فرمودة خداوند : 

  )286(بقره :  )5ْيَُکلُِّف هللاُ نَْفساً إ5َِّ ُوْسَعَھاْ  (

  ».کند نمی اش تکليف خداوند به ھيچ کس جز به اندازه توانايی«

ھرگاه شما را ب�ه « [175](إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)که :  rی پيامبر و فرموده
با استناد به ق�رآن و  بنابراين». کاری امر کردم ھر اندازه که توانايی داريد آن را انجام دھيد

  شود. يابيم که ھرچه در توان انسان نباشد، از او ساقط می سنت در می

و جايگزين کردن مس�ح (مح�ل شکس�ته ش�ده) و ت�يمم (ب�رای محل�ی ک�ه ق�ادر ب�ه شس�تن آن 
نيستيم) به جای شس�تن (مح�ل م�ذکور)، باي�دبا دلي�ل ش�رعی ثاب�ت ش�ود، و احک�ام ھ�م تنھ�ا ب�ا 

رسد در حاليکه در قرآن و سنت ھيچ دليلی دربارة اي�ن ج�ايگزينی  میقرآن و سنت به اثبات 
[176]ای از درجة اعتبار ساقط است. وجود ندارد، بنابراين، چنين نظريه

  

  فھرست



[177] جواز تيمم بر ديوار
  

ن��زد  rاز اب��ن عب��اس رواي��ت اس��ت : م��ن و عب��دهللا ب��ن يس��ار، م��وOی ميمون��ه زن پي��امبر
بئ*ر «م*ن نح*و  r(أقب*ل النب*یابوجھيم بن ح�ارث ب�ن ص�مه انص�اری رفت�يم، أب�وجھيم گف�ت : 

أقب**ل عل**ی الج**دار فمس**ح حت**ی  rفلقي**ه رج**ل فس**لم علي**ه، فل**م ي**رد علي**ه النب**ی». [178]جم**ل
گش�ت، م�ردی  برمی» بئر جمل«از طرف  rپيامبر. «[179]بوجھه ويديه، ثم رد عليه الس<م)

به دي�وار ک�رد و (دس�ت جواب س�م او را نداد تا رو  rبا او م�قات کرد و س�م کرد، پيامبر
  ».بر ديوار زد) صورت ودستھايش را با آن مسح کد و سپس جواب س�م او را داد

  احکام حيض ونفاس

  تعريف حيض ونفاس و بيان مدت آنھا:

حيض خونی است شناخته شده نزد زنان ک�ه در ش�رع ھ�يچ ح�دی ب�رای ح�داقل و ح�داکثر 
  شود. آن وجود ندارد و در اين مورد به عادت زنان مراجعه می

  شود و حداکثر آن چھل روز است :  نفاس : خونی است که به سبب زايمان خارج می

أربع**ين  rل هللا(کان**ت النفس**اء تجل**س عل**ی عھ**د رس**واز أم س�لمه(رض) رواي��ت اس��ت : 
نشس��تند  چھ��ل روز می rکنن��د) زم��ان پي��امبر نفس��اء (زن��انی ک��ه وض��ع حم��ل می« [180]يوم**ا)

  ».کردند) (يعنی نماز و روزه را ادا نمی

ش�ود و  اش ش�روع می ، باي�د غس�ل کن�د و پ�اکیاگر خون نفاس قبل از چھل روز قطع شود
اگ��ر بع��د از چھ��ل روز، خ��ونريزی ادام��ه ياب��د بع��د از پاي��ان چھ��ل روز غس��ل کن��د و پ��اکی او 

  شود. محسوب می

  آنچه برای حائض حرام است:

وضو ح�رام اس�ت، ب�ر ح�ائض و نفس�اء ني�ز ح�رام اس�ت. ع��وه ب�ر آن م�وارد  آنچه بر بی
  شود :  زير نيز بر زنی که در مدت حيض يا نفاس است حرام می

  و ھرگاه پاک شود بايد آن را قضا کند. روزه، -1

(سألت عائشة فقلت : ما ب*ال الح*ائض تقض*ی الص*وم و 5تقض*ی از معاذه روايت است : 
فن**ؤمر بقض**اء الص**وم و 5ن**ؤمر بقض**اء  rالص**<ة قال**ت : ک**ان يص**يبنا ذل**ک م**ع رس**ول هللا

گي�رد ول�ی نم�از را قض�ا  از عايشه سؤال کردم چرا حائض روزه را قضا می« [181]ة)الص<
ش��ديم، ب��ه قض��ای روزه ام��ر  ،دچ��ار ح��يض میrآورد؟ عائش��ه گف��ت : زم��ان رس��ول هللا نم��ی
  ».شديم ی نماز امر نمیشديم ولی به قضا می

   آميزش با زنان از راه طبيعی (زايمان) : -2



  به دليل فرموده خداوند متعال : 

َويَْسئَلُْونََک َعِن الَمِحْيِض قُْل ُھَو أَذًی، فَاعتَِزلُْوْا النَِّساَْء فِْی الَمِحْيِض َو  (
(بقره :  )5ْتَْقَربُْوُھنَّ َحتَّی يَْطُھْرَن، فَإَذْا تََطھَّْرَن فَأتُْوُھنَّ ِمْن َحْيُث أَمَرُکُم هللاُ 

222(  

پرسند بگو : زيان و ضرر  از تو دبارة (آميزش با زنان ھنگام حيض) می«
گيری نماييد و با ايشان  است پس در حالت قاعدگی از (ھمبستری) با زنان کناره

شوند، ھنگامی که پاک شدند از جايی که خدا  ی نکنيد، تا آنگاه که پاک مینزديک
به شما فرمان داده است (و راه طبيعی زناشويی و وسيلة حفظ نسل است) با 

  ».آنان نزديکی کنيد

ھرک�اری غي�ر از آمي�زش، « [182](إصنعوا کل شی إ5النک*اح):  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».با آنھا انجام دھيد

  حکم کسی که با حائض آميزش کند:

  گويد :  ) می204/3امام نووی رحمه هللا در شرح مسلم (

ک�افر و اگر مسلمانی معتقد به جواز آميزش با ح�ائض در ف�رجش (از راه طبيع�ی) باش�د، 
ش��ود؛ و اگ��ر کس��ی اي��ن ک��ار را انج��ام دھ��د و معتق��د ب��ه ح���ل ب��ودن آن نباش��د اگ��ر  مرت��د می

فراموش کرد يا از وجود حيض خبر نداشت يا ندانست که حرام است يا کسی ب�ه زور او را 
وادار به اين کار کرد، ھيچ گناھی بر او نيست و کفاره ھم ندارد؛ اما اگ�ر عم�داً و ب�ا آگ�اھی 

س��يدن ح��يض و تح��ريم آن و ب��ا اختي��ار، ب��ا زن ح��ائض آمي��زش ک��رد مرتک��ب گن��اھی از فرار
کبيره شده است، شافعی ھ�م ب�ه کبي�ره ب�ودن آن تص�ريح ک�رده اس�ت. ب�ر او واج�ب اس�ت ک�ه 

  . توبه کند، و در وجوب کفاره بر او دو نظريه وجود دارد. أھ

ب�ه دلي�ل ح�ديث اب�ن  گويم (مؤلف) : قول راجح اين است که کفاره بر او واج�ب اس�ت؛ می
دربارة مردی ک�ه ب�ا زن ح�ائض خ�ود آمي�زش ک�رده ب�ود، فرمودن�د :  rعباس(رض) : پيامبر

  ».يک يا نصف دينار صدقه دھد« [183]أو نصف دينار) (*)(يتصدق بدينار

ودن شخص (در پرداخت نصف دينار يا يک دينار) که در حديث آم�ده ب�ه تف�اوت مختار ب
گردد. به دليل حديث موقوفی که از اب�ن عب�اس رواي�ت اس�ت  بين اول حيض و آخر آن برمی

اگ�ر در « [184]که : (إن أصابھا فی فور الدم تصدق بدينار وإن کان ف�ی آخ�ره فنص�ف دين�ار)
ابتدای حيض با او آمي�زش ک�رد ي�ک دين�ار و اگ�ر در آخ�ر ح�يض ب�ا او آمي�زش ک�رد نص�ف 

  ».دينار صدقه بدھد

  فھرست



  تحاضه:اس

ش�ود ک�ه اگ�ر در  خونی است که در غير مدت حيض و نفاس يا در ادامه آن دو خ�ارج می
غير مدت حيض و نفاس باشد، واضح است، و اگر در ادامه آن دو خ�ارج ش�ود ب�ه ص�ورت 

  زير است : 

اش م��نظم باش��د، آنچ��ه بع��د از م��دت ع��ادت خ��ارج ش��ود استحاض��ه  اگ��ر زن ع��ادت ماھيان��ه
(أمکثی قدرما کانت تحبس*ک حيض*تک ث*م اغتس*لی أم حبيبه فرمود :  به rاست، چون پيامبر

  ».ات منتظر بمان؛ سپس غسل کن و نماز بخوان به اندازة قاعدگی ماھانه« [185]وصلی)

ز ھم ھستند، خون حيض س�ياه و ش�ناخته ش�ده اس�ت و ھرچند اين دو خون قابل تشخيص ا
  آيد :  غير از اين خون استحاضه به حساب می

(إذا ک*ان دم الح*ی فإن*ه أس*ود م*روف، به فاطمه بنت أبی حبيش :  rبه دليل فرموده پيامبر
ھرگ�اه خ�ون ح�يض . «[186]فأمسکی عن الص<ة، ف*إذا ک*ان اCخ*ر فتوض*ی فإنم*ا ھ*و ع*رق)

بود که آن سياه و شناخته شده است، نماز نخوان و اگر خونی ديگر بود وض�و بگي�ر ک�ه اي�ن 
  ».بر اثر (پارگی) رگ است

ای ب��الغ ش��د و توان��ايی تش��خيص دادن (خ��ون ح��يض و غي��ر آن) را  اگ��ر زن مستحاض��ه
ب�ه  rه ع�ادت راي�ج در زن�ان (خويش�اوندش) مراجع�ه کن�د، ب�ه دلي�ل فرم�وده پي�امبرنداشت، ب�

(إنما ھذه رکضة من رکض*ات الش*يطان فتحيض*ی س*تة أي*ام أو س*بعة ف*ی حمنه بنت جحش : 
علم هللا، ثم اغتسلی، حتی إذا رأيتأنک قد طھرت و استنقيت فصلی أربعا و عشرين ليل*ة أو 

ف*إن ذل*ک يجزي*ک و ک*ذلک ف*افعلی ف*ی ک*ل ش*ھر، کم*ا ث<ثا و عشرين و أيامھن، وص*ومی 
ای از ض�ربات  اي�ن ض�ربه« [187]تحيض النس*اء و کم*ا يطھ*رن لميق*ات حيض*ھن و طھ*رن)

، (*)دان�د) ح�يض حس�اب ک�ن یشيطان اس�ت، و ت�و ش�ش ي�ا ھف�ت روز را (خ�دا م�دت آن را م
سپس وقتی ديدی که پاک شدی، غسل ک�ن، بيس�ت و چھ�ار ي�ا بيس�ت و س�ه ش�بانه روز نم�از 

کند، و در ھر ماه اينچنين عمل کن، ھم�انطور ک�ه  بخوان و روزه بگير، اين تو را کفايت می
  ».شوند زنان در اوقات مشخصی حيض و پاک می

  احکام مستحاضه:

ش��ود ب��ر مستحاض��ه ح��رام نيس��ت. ول��ی ب��ر زن مستحاض��ه  آنچ��ه ب��ر زن ح��ايض ح��رام می
ب�ه فاطم�ه بن�ت أب�ی  rواجب است که برای ھر نمازی وضو بگي�رد؛ ب�ه دلي�ل فرم�وده پي�امبر

  ».سپس برای ھر نمازی وضو بگير. «[188](ثم توضيی لکل ص<ة)حبيش : 

سنت است که زن مستحاضه برای ھر نمازی غس�ل کن�د ھمچنانک�ه در غس�لھای مس�تحب 
   ذکر شد.

 فھرست


