فصل اول
طھارت )پاکيزگی(
طھارت در لغت به معنای نظافت و پاکی از ھر نوع نجاست است و در اصطالح
*
عبارت است از رفع بی وضويی يا برداشتن نجاست.

 -1انواع آبھا:
ھر آبی که از آسمان فرود آيد و يا از زمين خارج شود پاک کننده است :
به دليل فرموده خداوند متعال :
س َماْ ِء َماْ ًء َ
ط ُھ ْو َراً ( )فرقان (48 :
) َوأ ْن َز ْلنَاْ ِمنَ ال ﱠ
»و ما ھستيم که از آسمان آب پاک و پاک کننده را نازل می گردانيم«.
و به دليل فرموده پيامبر rدربارة دريا ) :ھو الطھور ماؤه ،الحل ميتت*ه(]» .[6آب آن پاک
کننده و مردار آن حالل است«.
و به دليل فرموده پيامبر rدرباة آب چاه ) :إن الم*اء طھ*ور الينجس*ه ش*ی(]» .[7آب پاک
کننده است و ھيچ چيزی آن را نجس نمیکند«.
اگر چيزی پاک با آب آميخته شود ،در صورتی که نام آن از حالت اصلی خارج نشود،
بصورت پاککننده باقی خواھد ماند .به دليل فرموده پيامبر rبه زنانی که خواستند دخترش
را )برای دفن( تجھيز کنند ) :اغس*لنھا ثالث*ا أو خمس*ا أوأکث*ر م*ن ذل*ک إن رأي*تن ،بم*اء و
سدر ،واجعلن فی اآلخرة کافورا أو ش*يئا م*ن ک*افور(]» [8او را سه يا پنج بار يا اگر الزم
دانستيد بيشتر از آن با آب و سدر بشوييد و در آخرين بار کافور يا مقداری از آن را در آب
قرار دھيد«.
به محض داخل شدن نجاست در آب ،به نجس بودن آن حکم نمیشود مگر وقتی که آب
تغيير کند.
به دليل حديث ابوسعيد که گفت ) :قي*ل ي*ا رس*ول ﷲ أنتوض*ا م*ن بئ*ر بض*اعة؟ وھ*ی بئ*ر
يلقی فيھا الحيض ولحوم الکالب والنتن ،فقال  : rالماء طھور الينجسه شی(]» .[9گفته شد
ای رسول خدا  :آيا از چاه بضاعه وضو بگيريم؟ و آن چاھی است که پارچه آلوده به خون

حيض و الشه سگھا و چيزھای گنديده در آن انداخته میشود ،پيامبر rفرمود  :آب پاک
کننده است و ھيچ چيزی آن رانجس نمیکند«.
فھرست

 -2نجاسات:
نجاسات جمع نجاست است و آن ھر چيزی است که صاحبان طبع سليم آن را ناپاک
دانسته و خود را از آن حفظ کنند و اگر لباسشان به آن آلوده شود آن را میشويند .مانند
][10
مدفوع و ادرار.
اصل در اشياء ،مباح بودن و پاکی آنھاست؛ پس اگر کسی گمان کرد که چيزی نجس
است ،برای اثبات نجس بودن آن بايد دليل بياورد ،و اگر دليل بر نجس بودن آن وجود
نداشته باشد يا دليلی وجود داشته باشد ولی در حد حجيت نباشد ،بايد آنرا به اصل حمل
کرده و پاک بداند] .[11چون حکم به نجاست ،حکمی تکليفی است و بدون دليل حکم به
][12
نجاست چيزی جايز نيست.
از جمله چيزھايی که نجس بودن آنھا از روی دليل ثابت است عبارتند از :
 1و  -2ادرار و مدفوع انسان:
دليل نجس بودن مدفوع حديث ابوھريره است که پيامبر rفرمود ) :إذا وط*ی أح*دکم بنعل*ه
األذی ف**إن الت**راب ل**ه طھ**ور(]» [13ھرگاه يکی از شما با کفشش روی ناپاکی رفت خاک
برای )کفش( او پاککننده است«.
»األذی«  :ھر چيزی که باعث أذيت شود مانند نجاست و أشغال و سنگ و خارک و
غيره] .[14و منظور از »أذی« در حديث ھمچنانکه واضح است نجاست است.
و اما دليل نجس بودن ادرار حديث أنس است که گفت ) :أن أعرابيا بال فی المس*جد فق*ام
إليه بعض القوم ،فقال رسول ﷲ : rدع*وه والتزرم*وه ،ق*ال  :فلم*ا ف*رغ دع*ا ب*دلو م*ن م*اء
فصبه عليه(]» [15يک نفر اعرابی )صحرانشين( در مسجد ادرار کرد بعضی از مردم به
سوی او بلند شدند )تا او را منع کنند( .پيامبر rفرمود  :او را به حال خود رھا کنيد وباعث
حبس ادرارش نشويد .انس گفت  :وقتی تمام شد )پيامبر( سطلی آب درخواست کرد و آن
را بر محل ادرار ريخت«.
ی:
ی و َو ِد ْ
 3و َ -4م ِذ ْ
مذی  :آب سفيد و رقيق و لزجی است که ھنگام شھوت ،بدون احساس لذت و فوران
خارج میشود ،بدون اينکه به دنبال آن سستی در بدن ايجاد شود و گاھی خروج آن حس
][16
نمیشود ،زن و مرد مذی دارند.
مذی نجس است و بھمين دليل پيامبر rدستور داده تا با خروج آن ،آلت تناسلی شسته
شود :

از علی رضی ﷲ عنه روايت است که گفت ) :کنت رجال مذاء ،و کنت أستحيی أن أس*أل
][17
النب**ی rبمک**ان ابنت**ه ،ف**أمرت المق**داد ب**ن األس**ود فس**أله فق**ال  :يغس**ل ذک**ره و يتوض**ا(
»مردی بودم که مذی زيادی از من خارج می شد و به خاطر جايگاه دختر پيامبر rشرم
داشتم از پيامبر rسؤال کنم به مقداد بن أسود گفتم تا از او سؤال کند ،پس پيامبر rفرمود :
آلت تناسليش را بشويد و وضو بگيرد«.
اما ودی  :آب سفيد و غليظی است که بعد از ادرار خارج میشود] [18و نجس است :
از ابن عباس روايت است که گفت ) :المنی والودی و الم*ذی ،أم*ا المن*ی فھ*و ال*ذی من*ه
الغس***ل و أم***ا ال***ودی و الم***ذی فق***ال  :اغس***ل ذک***رک او)*( م***ذاکيرک و توض***أ وض***وءک
للصالة(]» [19منی وودی و مذی ،اما منی چيزی است که با خارج شدن آن غسل واجب
میشود و اما دربارة ودی و مذی گفت  :آلت تناسليت يا بيضهھايت را بشوی و سپس مانند
وضوی نمازت وضو بگير«.
فھرست
 -5سرگين )فضالت( حيوانی که گوشتش خوردنی نيست :
از عبدﷲ روايت است که گفت ) :أراد النب**ی rأن يتب**رز ،فق**ال « ائتن**ی بثالث**ة أحج**ار،
][20
فوجدت له حجرين وروثة حمار ،فأمس*ک الحج*رين وط*رح الروث*ة وق*ال  :ھ*ی رج*س(
»پيامبر rخواست برای قضای حاجت دور شود فرمود  :سه سنگ برايم بياور ،من ھم دو
سنگ و سرگين االغی را پيدا کردم و برايش بردم ،پيامبر دو سنگ را برداشت و سرگين
را دور انداخت و فرمود اين نجس است«.
يض:
 -6خون َح ْ
از اسماء دختر ابوبکر روايت است ) :ج**اءت ام*رأة إل**ی النب*ی rفقال**ت  :إح*دنا يص**يب
ثوبھ**ا م**ن دم الح**يض کي**ف تص**نع؟ فق**ال  :تحت**ه ث**م تقرص**ه بالم**اء ث**م تنض**حه ،ث**م تص**لی
في*ه(]» .[21زنی نزد پيامبر rآمد و گفت  :اگر لباس يکی از ما به خون حيضآلوده شد،
چکار بايدبکند؟ پيامبر rفرمود  :آن را از لباسش بزدايدو سپس با نوک انگشتان و آب آن
را بشويد و سپس بر روی آن ،آب بريزد و در آن نماز بخواند«.
 -7آب دھان سگ:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :طھ*ور إن*اء أح*دکم إذا ول*غ في*ه الکل*ب أن
يغسله سبع مرات أوالھن بالتراب(]» [22طريقهی پاک کردن ظرف )کاسه( يکی از شما،
زمانی که سگ در آن ليسيد ،چنين است که بايد ھفت بار آن را بشويد ،بار اول با خاک«.
 -8مردار:
مردار حيوانی است که بدون ذبح شرعی بميرد ،به دليل فرموده پيامبر) : rإذا دب**غ
اإلھاب فقد طھر(]» [23اگر پوست مردار دباغی شد پاک میشود« إھاب ،پوست مردار را
گويند.

موارد زير از حکم مردار مستثنی ھستند:
 -1مردارماھی و ملخ :
به دليل حديث ابن عمر)رض( که گفت  :پيامبر rفرمود ) :أحلت لن*ا ميتت*ان ودم*ان  :أم*ا
الميتت**ان ف**الحوت والج**راد وأم**ا ال**دمان فالکب**د و الطح**ال(]» [24دو نوع مردار و دو نوع
خون برای ما حالل شدهاند  :دومردار عبارتند از مردار ماھی و ملخ ،و دو خون عبارتند
از کبد و طحال«.
 -2مردار چيزی که خون روان ندارد مانند مگس ،مورچه ،زنبور عسل و مانند اينھا :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا وقع الذباب فی إناء أحدکم فليغمسه کله
ثم ليطرحه ،فإن فی إحدی جناحيه داء وفی اآلخر شفاء(]» [25ھرگاه مگس در ظرف يکی
از شما افتاد ،تمام آنرا در مايع ظرف فرو ببريد ،سپس آن را دور بياندازيد ،چون در يکی
از بالھايش بيماری و در ديگری شفا است«.
 -3استخوان ،ش*اخ ،س*م)ناخن( ،م*و و پَ*ر م*ردار ھمگی پاک ھستند چون اصل در آن
پاکی است .و به دليل روايت معلقی که بخاری آورده است] .[26او میگويد :
زھری دربارة استخوان حيوانات مردهای – چون فيل و غيره – گفت ) :أدرکت ناسا من
سلف العلماء يمتشطون بھا و يدھنون فيھا ،اليرون به بأسا(» .افرادی از علمای سلف را
ديدم که با آن )استخوان فيل( شانه میکردند و در آن روغن نگھداری میکردند و در بکار
بردن آن گناھی نمیديدند«.
حماد میگويد  :پر مردار نجس نيست.
فھرست

چگونگی پاک کردن نجاست:
بدان ،شارعی که اشياء نجس و نجس شده را به ما معرفی کرده است ،کيفيت پاک کردن
آنھا را نيز به ما ياد داده است و تنھا چيزی که بر ما واجب است اينست که دنبالهرو فرمان
او و اجراکننده اوامر او باشيم .بعضی از نجاسات برای اينکه پاک شوند ،الزم است
طوری شسته شوند که رنگ ،بو و طعم آنھا از بين برود؛ ولی برای پاک کردن بعضی
ديگر از نجاسات ريختن يا پاشيدن آب و يا کندن نجاست و يا مسح کردن زمين و يا تنھا
راه رفتن بر زمين پاک ،کافی است .بدان که آب در پاک کردن نجاسات اصل است چون
شارع اين وصف را به آن داده و فرموده است :
)خل**ق ﷲ الم**اء طھ**ورا(]» [27خداوند آب را پاک کننده خلق کرد« برای پاک کردن
نجاسات نمیتوان غير آب را جايگزين آن کرد ،مگر اينکه شارع دستور دھد؛ چراکه با

اين کار چيزی را که پاککنندگی آن معلوم نيست جايگزين چيزی میکنيم که پاککنندگی
آن معلوم است ،و اين برخالف مقتضای شريعت است.
حال که اين نکته را فھميدی ،دستورات شرعی را دربارة چگونگی پاک کردن چيزھ*ای
نجس يا نجس شده را بيان میکنم:
 -1پاک کردن پوست مردار به وسيله دباغی :
از ابن عباس روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :أيم**ا إھ**اب دب**غ فق**د
طھر(]» .[28ھر پوستی که دباغی شود ،پاک میشود«.
 -2پاک کردن ظرفی که سگ آنرا ليسيده است :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :طھ*ور إن*اء أدک*م إذا ول*غ في*ه الکل*ب أن
يغسله سبع مرات أوالھن بالتراب(]» .[29پاکی ظرف ھر يک از شما وقتی که سگ آن را
ليسيد اين است که ھفت بار آن را بشويد ،اولين بار با خاک«.
 -3پاک کردن لباس آغشته به خون حيض :
از اسماء بنت ابوبکر)رض( روايت است ) :ج**اءت ام**رأة إل**ی النب**ی rفقال**ت  :إح**دانا
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
تصلی فيه(]» .[30زنی نزد پيامبر rآمد و گفت  :اگر لباس يکی از ما به خون حيض آلوده
شد چکار بايد بکند؟ پيامبر rفرمود  :بايدآن را از لباسش بزدايد و سپس با نوک انگشتان و
آب آن را بشويد و سپس بر روی آن ،آب بريزد و در آن نماز بخواند«.
اگر بعد از اين کار اثری از خون باقی ماند ،اشکالی ندارد :
از ابوھريره tروايت است که خوله بنت يسار گفت ) :ي*ا رس*ول ﷲ ،ل*يس ل*ی إال ث*وب
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
ﷲ .إن لم يخرج أثره؟ قال  :يکفيک الم*اء و اليض*رک أث*ره(]» [31ای رسول خدا ،غير از
يک لباس ،لباس ديگری ندارم و در ھمان لباس به حيض میافتم؟ فرمود  :وقتی پاک شدی
محل آغشته به خون را بشوی سپس در آن نماز بخوان ،گفتم ای رسول خدا اگر اثرش از
بين نرفت چکار کنم؟ فرمود  :کافی است بر آن آب بريزی ،اثر آن اشکالی ندارد«.
 -4پاک کردن دامن لباس زن:
از ام ولد ابراھيم بن عبدالرحمن بن عوف روايت است که او از ام سلمه ھمسر پيامبرr
سؤال کرد و گفت ) :إنی امرأة أطيل ذيلی و أمشی فی المکان الق*ذر؟ فقال*ت أم س*لمة  :ق*ال
النبی : rيطھره مابعده(]» .[32من زنی ھستم که پايين دامنم را دراز میکنم و از محلی که

نجاست در آن ھست عبور میکنم؟ ام سلمه گفت  :پيامبر rفرمود  :آنچه بعد از نجاست
است )خاک( آنرا پاک میکند«.
 -5پاک کردن لباس از ادرار طفل شيرخوار :
از ابوسمح خادم پيامبر rروايت است که پيامبر rفرمود ) :يغسل من بول الجارية و يرش
من بول الغالم(]» [33ادرار دختر بچه )شيرخوار( شسته شود ولی برای پاک کردن ادرار
پسر بچه )شيرخوار( کافی است که روی آن آب پاشيده شود«.
 -6پاک کردن لباس از مذی :
از سھل بن حنيف روايت است که گفت  :بر اثر خروج مذی زياد و غسل کردن زياد
دچار رنج و سختی شدم ،وضعيت خود را برای پيامبر rبازگو کردم ،پيامبر rفرمود ) :إنم*ا
يجزيک من ذلک الوضوء( »کافی است که بعد از خروج آن وضو بگيری ،گفتم ای رسول
خدا آن قسمتی از لباسم را که به مذی آلوده شود چکار کنم؟ فرمود ) :يکفي*ک أن تأخ*ذ کف*ا
من م*اء فتنض*ح ب*ه ثوب*ک ،حي*ث ت*ری أن*ه ق*د أص*اب من*ه(]» .[34کافی است مشتی آب به
جايی از لباست که گمان میکنی به مذی الوده شده ،بپاشی«.
 -7پاک کردن زير کفش:
از ابوسعيد tروايت است که پيامبر rفرمود :
)إذا جاء أحدکم المسجد فليقلب نعلي*ه و لينظ*ر فيھم*ا ف*إن رأی خبث*ا فليمس*ه ب*األرض ث*م
ليصل فيھما(]» [35ھرگاه يکی از شما به مسجد آمد کفشھايش را وارونه کرده به زير آنھا
نگاه کند ،اگر نجاستی را ديد ،آنرا به زمين بمالد و سپس در آنھا نماز بخواند«.
 -8پاک کردن زمين:
از ابوھريره tروايت است که گفت ) :قام أعرابی فبال فی المسجد ،فتناوله الن*اس ،فق*ال
لھ*م النب*ی rدع*وه ،و ھريق*وا عل*ی بول*ه س*جال م*ن م*اء – أو ذنوب*ا م*ن م*اء – فإنم*ا بعث**تم
ميس**رين و ل**م تبعث**وا معس**رين(]) [36شخصی اعرابی )صحرانشين( بلند شد و در مسجد
ادرار کرد ،مردم خواستند او را منع کنند پيامبر rبه آنان فرمود  :او را به حال خود
بگذاريد سپس بر ادرارش دلويی از آب بريزيد ،چرا که شما مبعوث شدهايد تا سھلگير
باشيد نه سختگير«.
پيامبر rبه ريختن آب بر ادرار اوامر کرد تا در پاک شدن زمين شتاب شود ،و اگر محل
نجاست به حال خود رھا میشد تا اينکه خشک شود و اثر نجاست از بين رود ،پاک میشد.
به دليل حديث ابن عمر)رض( که گفت ) :کان*ت الک*الب تب*ول ف*ی المس*جد و تقب*ل و ت*دبر
زمان رسول ﷲ rفلم يکونوا يرشون ش*يئا(]» .[37در زمان پيامبر rسگھا در مسجد ادرار
و رفت و آمد میکردند و ھيچگاه )بر محل ادرارشان( چيزی نمیريختند«.

فھرست

سنتھای فطرت:
از ابوھريره روايت است که پيامبرrفرمود ) :خم**س م**ن الفط**رة  :اإلس**تحداد] [38و
الخت**ان ،و ق**ص الش**ارب ،ونت**ف اإلب**ط و تقل**يم األظف**ار(]» [39پنج چيز از فطرت است؛
تراشيدن موھای زير ناف ،ختنه کردن ،کوتاه کردن سبيل ،کندن موی زير بغل و کوتاه
کردن ناخنھا«.
از زکريا بن ابی زائده از مصعب بن شيبه از طللق بن حبيب از ابن زبير از عائشه
روايت است که گفت  :پيامبر rفرمود ) :عشر من الفطرة  :ق*ص الش*ارب ،وإعف*اء اللحي*ه،
والس**واک و استنش**اق الم**اء و ق**ص األظف**ار و غس**ل الب**راجم] ،[40و نت**ف اإلب**ط ،و حل**ق
العانة ،و انتقاص الماء – يعنی اإلستنجاء – قال زکريا  :قال مصعب  :و نسيت العاش*رة إال
أن تک**ون المضمض**ة(]» [41ده چيز از فطرت است؛ کوتاه کردن سبيل ،گذاشتن ريش،
سواک ،آب در بينی کردن ،کوتاه کردن ناخنھا ،شستن بندھای انگشتان ،کندن موی زير
بغل ،تراشيدن موی زير ناف ،استنجاء با آب ،زکريا گويد  :مصعب گفت  :دھمی را
فراموش کردم گمان میکنم مضمضه باشد«.
ختنه کردن:
)*(
ختنه برای مرد و زن واجب است چون از شعائراسالم است و پيامبر rبه مردی که
اسالم آورده بود فرمود ) :أل**ق عن**ک ش**عر الکف**ر و اخت**تن(]» [42موی کفر را از خودت
بردار و خودت را ختنه کن«.
ختنه کردن از شريعت ابراھيم است  :از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود :
)اختتن إبراھيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة(]» [43ابراھيم خليل الرحمن بعد
از آنکه ھشتاد سال از عمرش گذشته بود ،ختنه کرد« و خداوند به پيامبرش محمد rفرمود :
ک أ ِن اتﱠ ِب ْع ِملﱠةَ إ ْب َر ْا ِھ ْي َم َحنِ ْيفا ً ( )نحل (123 :
أو َح ْينَاْ إ َل ْي َ
) ثُ ﱠم ْ
»سپس به تو )ای رسول خدا( وحی کرديم که از دين حنيف ابراھيم پيروی
کن«.
مستحب است که ختنه در روز ھفتم والدت باشد :
به دليل حديث جابر که گفت ) :أن رس**ول ﷲ rع**ق ع**ن الحس**ن و الحس**ين و ختنھم**ا
لس**بعة أي**ام(]» [44پيامبر rدر روز ھفتم والدت حسن و حسين عقيقه داد )وليمهای که به
مناسبت تولد فرزند داده میشود( و آنھا را ختنه کرد«.
ابن عباس گويد ) :س*بعة م*ن الس*نة ف*ی الص*بی ي*وم الس*ابع  :يس*می و يخ*تن(]» .[45در
روز ھفتم تولد نوزاد ،ھفت چيز سنت است  :اينکه نامگذاری و ختنه شود .«...

اگرچه در سندھای اين دو حديث ضعف ھست اما يکی از آنھا ديگری را تقويت میکند؛
][46
چون مخرج آنھا مختلف و در آنھا راوی متھم وجود ندارد.
گذاشتن ريش:
گذاشتن ريش واجب و تراشيدن آن حرام است؛ چون تغيير خلقت خدای به حساب
میآيد ،و از عمل شيطان است که گفته است :
ﷲ( )نساء (119 :
) َوآل ُم َرنﱠ ُھ ْم فَلَيُ َغيﱢ ُرنﱠ َخ ْل َ
ق ِ
»و به آنان دستور میدھم تا خلقت خدايی را تغيير و دگرگون کنند«.
تراشيدن ريش مشابھت به زنان است و پيامبر rمردانی را که خود را شبيه به زنان
][47
میکنند لعنت کرده است ) :لعن رسول ﷲ rالمتشبھين من الرجال بالنساء(.
پيامبر rبه گذاشتن ريش امر فرموده است و امر چنانکه معلوم است بر وجوب داللت
میکند :
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود ) :ج*زوا الش*وارب و أرخ*وا اللح*ی ،خ*الفوا
المجوس(]» .[48سبيلھايتان را کوتاه کرده و ريشھايتان را بگذاريد و )با اين کار( با مجوس
مخالفت کنيد«.
از ابن عمر)رض( روايت است که پيامبر rفرمود :
)خ**الفوا المش**رکين ،وف**روا اللح**ی ،وأحف**وا الش**وارب(]» .[49با مشرکين مخالفت کنيد،
ريشھايتان را گذاشته و سبيلھايتان را کوتاه کنيد«.
سواک زدن:
][50
سواک زدن در ھر حالت مستحب است ليکن در موارد زير بيشتر به آن تأکيد شده
است :
 -1ھنگام وضو :
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود :
)ل**وال أن أش**ق عل**ی أمت**ی ألم**رتھم بالس**واک م**ع الوض**وء(]» [51اگر بر امتم احساس
دشواری نمیکردم ،آنان را ھنگام وضو به سواک زدن امر میکردم«.
 -2ھنگام نماز :
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود :
)ل*وال أن أش**ق عل**ی أمت**ی ألم**رتھم بالس**واک عن**د ک**ل ص**الة(]» [52اگر بر امتم احساس
دشواری نمیکردم ،آنان را ھنگام ھر نمازی ،به سواک زدن امر میکردم«.

 -3ھنگام قرائت قرآن :
از علی tروايت است که  :پيامبر rما را به سواک زدن امر کرد و فرمود ) :إن العب*د إذا
قام يصلی أتاه ملک فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو ،فاليزال يس*تمع و ي*دنو حت*ی يض*ع ف*اه
عل**ی في**ه ،ف**ال يق**رأ آي**ة إال کان**ت ف**ی ج**وف المل**ک(]» [53وقتی که انسان برای نماز قيام
میکند ،فرشتهای نزد او آمده ،پشت سر او میايستد و به قرآن گوش فرا میدھد و به او
ھمچنان نزديک میشود تا دھنش را روی دھن او )نمازگزار( قرار میدھد .ھيچ آيهای را
نمیخواند مگر اينکه آن آيه در درون ملک قرار میگيرد«.
 -4ھنگام ورود به خانه :
از مقدام بن شريح از پدرش روايت است  :از عايشه سؤال کرده و گفتم ) :ب*أی ش*یء
ک**ان يب**دأ النب**ی rإذا دخ**ل بيت**ه؟ قال**ت  :بالس**واک(]» [54پيامبر rوقتی وارد خانه میشد،
شروع به چه چيزی میکرد؟ گفت به سواک زدن«.
 -5شب ،ھنگام بيدار شدن )برای تھجد(
از حذيفه tروايت است ) :ک**ن رس**ول ﷲ rإذا ق**ام ليتھج**د يش**وص ف**اه بالس**واک(
»پيامبر rوقتی که برای تھجد بلند میشد دھان )و دندانھايش( را سواک میزد«.

][55

فھرست

کراھت کندن موی سفيد:
از عمروبن شعيب از پدرش از جدش روايت است که پيامبر rفرمود ) :التنف*وا الش*يب،
ما من مسلم يشيب شيبةفی اإلسالم إال کانت له نورا يوم القيامة(]» [56موی سفيد را نکنيد.
چون ھر مويی که مسلمان در اسالم سفيد میکند ،در روز قيامت برای او نوری خواھد
شد«.
تغيير موی سفيد به وسيلهء حناء و کتم )نوعی رنگ گي*اھی( و مانن*د اينھ*ا و ح*رام ب*ودن
رنگ سياه :
از ابوذر tروايت است که پيامبر rفرمود :
)إن أحسن ماغيرتم به الشيب الحناء و الکتم(]» [57بھترين چيزی که با آن موی سفيد را
تغيير میدھيد حناء و کتم است«.
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود :
)إن اليھ**ود و النص**اری اليص**بغون فخ**الفوھم(]» [58يھود و نصاری موھايشان رنگ
نمیکنند ،پس شما با آنھا مخالفت کنيد )موھايتان را رنگ کنيد(«.

از جابر tروايت است که گفت ) :أت**ی ب**أبی قحاف**ة ي**وم ف**تح مک**ة و رأس**ه و لحيت**ه
کالثغامة بياضا ،فقال رسول ﷲ : rغيروا ھذا بشیء واجتنبوا الس*واد(]» [59روز فتح مکه
ابوقحافه را نزد پيامبر rآوردند در حالی که سر و ريشش مانند ثغامه )گياھی با شکوفهھای
سفيد( سفيد بود .پيامبر rفرمود  :اين موی سفيد را با چيزی تغيير دھيد و از رنگ سياه
بپرھيزيد«.
از ابن عباس)رض( روايت است که پيامبر rفرمود :
)يک***ون ق***وم يخض***بون ف***ی آخرالزم***ان بالس***واد کحواص***ل الحم***ام اليريح***ون رائح***ة
الجنة(]» [60قومی در آخر زمان پيدا میشوند که مانند چينهدان کبوتران مویھايشان را
رنگ میکنند و بوی بھشت به مشامشان نمیرسد«.
فھرست

آداب دستشويی:
 -1مستحب است کسی که میخواھد وارد دستشويی شود بگويد ) :بس**م ﷲ اللھ**م إن**ی
أعوذ بک من الخبث و الخبائث( »به نام خدا ،خداوندا پناه میبرم به تو از شر شياطين نر
و ماده« .به دليل حديث علی tکه پيامبر rفرمود ) :ستر ما ب*ين الج*ن و ع*ورات بن*ی آدم إذا
دخ***ل أح***دھم الخ***الء أن يق***ول بس***م ﷲ(]» [61پردة بين جن و عورت انسانی که وارد
دستشويی میشود اينست که بگويد  :بسم ﷲ«.
و به دليل حديث انس tکه گفت :
)کان رسول ﷲ rإذا دخ*ل الخ*الء ق*ال  :اللھ*م إن*ی أع*وذ ب*ک م*ن الخب*ث و الخبائ*ث(
»پيامبر rوقتی وارد دستشويی میشد میفرمود ) :اللھ**م إن**ی أع**وذ ب**ک م**ن الخب**ث و
الخبائث( – خدايا از شياطين نر و ماده به تو پناه میبرم«.
][62

 -2مستحب است پس از خارج شدن از دستشويی بگويد ) :غفرانک( – خدايا مرا ببخش
– به دليل حديث عايشه)رض( که گفت :
)کان النبی rإذا خرج من الخالء قال  :غفرانک(]» [63پيامبر rوقتی از دستشويی خارج
میشد میفرمود  :غفرانک«» .از تو بخشش میخواھم«.
 -3مستحب است ھنگام داخل شدن ،پای چپ و ھنگام خارج شدن پای راست را جلوتر
بگذارد ،چون در اعمال شريف راست و در اعمال غيرشريف چپ مقدم است .و رواياتی
][64
نيز در اين باره امده است که بطور کلی بر اين موضوع داللت میکند.
 -4اگر شخصی در فضايی باز قضای حاجت کند ،مستحب است که از مردم دور شود
تا جايی که ديده نشود .از جابر tروايت است که ) :خرجنا مع رسول ﷲ rفی سفر ،وکان

رسول ﷲ rاليأتی البراز حتی يتغيب فاليری(]» [65با پيامبر rدر سفری خارج شديم،
پيامبر rبرای قضای حاجت طوری دور میرفت که ديده نشود«.
 -5مستحب است تا به زمين نزديک نشده ،لباسش را باال نبرد :
از ابن عمر)رض( روايت است ) :أن النبی rکان إذا أراد الحاجة اليرفع توبه حتی
يدنومن األرض(]» [66ھرگاه پيامبر rمیخواست قضای حاجت کند تا نزديک شدن به زمين
لباسش را باال نمیبرد«.
 -6ھنگام قضای حاجت در صحرا يا ساختمان ،رو و پشت کردن به قبله جايز نيست:
از ابوايوب انصاری tروايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا أتيتم الغائط فاستقبلوا القبلة
والتستدبروھا ،ولکن شرقوا ،أو غربوا(]» .[67ھرگاه خواستيد قضای حاجت کنيد رو يا
پشت به قبله نکنيد بلکه به جھت شرق يا غرب بنشينيد«.
ابوايوب گفت ) :فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قدبنيت نحو الکعبة ،فننحرف عنھا و
نستغفرﷲ تعالی(]» [68به شام رفتيم ،دستشويیھايی را ديديم رو به قبله بنا شده بود) ،ھنگام
قضای حاجت خود را به طرف غيرقبله کج میکرديم و از خدا طلب آمرزش مینموديم«.
 -7قضای حاجت در محل عبور مردم و در )سايهی( جای استراحتشان حرام است :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :اتقوا الالعنين ،قالوا  :ا الالعنان يا رسول
ﷲ؟ قال  :الذی يتخلی فی طريق الناس أو فی ظلھم(]» .[69از دو چيز که باعث لعنت
میشوند بپرھيزيد ،گفتند  :ای رسول خدا آن دو کدامند؟ فرمود  :آن دو راه مردم يا در
سايهای که مینشيننند قضای حاجت میکند«.
 -8ادرار کردن در محل استحمام مکروه است :
از حميد حميری روايت است که گفت  :مردی را که ھمانند ابوھريره درمصاحبت
پيامبر rبود ديدم گفت ) :نھی رسول ﷲ rأن يمتشط أحدنا کل يوم ،أو يبول فی مغتسله(].[70
»پيامبر rاز اينکه ھر روز موھايمان را شانه زده و يا در محل استحمام ادرار کنيم نھی
کرده است«.
 -9ادرار کردن در آب راکد حرام است :
جابر از پيامبر rروايت کره که فرمود ) :أنه نھی أن يبال فی الماء الراکد(]» [71پيامبرr
از ادرار کردن در آب راکد نھی کرده است«.
 -10ايستاده ادرار کردن جايز است ولی نشسته بھتر است :

از حذيفه tروايت است که ) :أن النبی rانتھی إلی سباطة قوم فبال قائما ،فتنحيت فقال
ادنه ،فدنوت حتی قمت عند عقبيه ،فتوضا و مسح علی خفيه(]» [72پيامبر rبه محل ريختن
زباله )سباطه(] [73قومی آمد و ايستاده ادرار کرد ،خودم را کنار کشيدم ،فرمود  :نزديک
شو ،نزديک شدم تا جايی که پشت سرش قرار گرفتم ،سپس وضو گرفت و بر خفھايش
مسح کشيد«.
و اينکه گفتيم به حالت نشسته بھتر است بدان جھت است که پيامبر غالبا ً نشسته ادرار
میکرده تا جايی که عايشه)رض( میگويد ) :م***ن ح***دثکم أن رس***ول ﷲ rب***ال قائم***ا
فالتصدقوه ،ما کان يبول إال جالسا(]» .[74ھرکس به شما گفت که پيامبر rبه حالت ايستاده
ادرار کرده است ،سخن او را باور نکنيد ،چون پيامبر rتنھا به حالت نشسته ادرار
میکرد«.
اين سخن عايشه ،حديث حذيفه رانفی نمیکند؛ چون عايشه از چيزی که ديده سخن گفته
و حذيفه ھم از مشاھدات خود خبر داده است و معلوم است که اثبات کننده مقدم بر نفیکننده
است چون با او )اثبات کننده( خبری اضافه است.
 -11پرھيز از قطرات ادرار واجب است :
از ابن عباس)رض( روايت است که پيامبر rاز کنار دو قبر عبور کرده و فرمود :
)إنھما ليع*ذبان ،وم*ا يع*ذبان ف*ی کبي*ر ،أم*ا أح*دھما فک*ان اليس*تنزه م*ن بول*ه ،و أم*ا اآلخ*ر
فکان يمشی بين الناس بالنميمة(]» [75صاحب اين دو قبر در عذابند البته بخاطر ارتکاب
گناھی کبيره نيست بلکه به اين دليل است که يکی از آنھا از ادرارش پرھيز نمیکرد و
ديگری بين مردم سخنچينی میکرد«.
 -12در حال ادرار کردن از گرفتن آلت تناسلی با دست راست و استنجا کردن با آن
خودداری شود :
از ابوقتاده tروايت است که  :پيامبر rفرمود :
)إذا بال أحدکم فاليمس ذکره بيمينه ،واليس*تنج بيمين*ه(]» [76ھرگاه ،يکی از شما ادرار
کرد از گرفتن آلت تناسبی با دست راست و استنجا با آن خودداری کند«.
 -13استنجاء با آب يا سنگ و مثل آن جايز است؛ ولی آب بھتر است  :از انس tروايت
است که گفت ) :کان رس*ول ﷲ rي*دخل الخ*الء ،فأحم*ل أن*ا و غ*الم نح*وی اداوة م*ن م*اء و
عنرة ،فيس*تنجی بالم*اء(]» [77پيامبر rداخل دستشويی میشد من و پسربچهای ھمانند من
ظرفی کوچک از آب و نيزهای کوچک را برای پيامبر برمیداشتيم ،پيامبر rبا آب استنجاء
میکرد«.
از عايشه)رض( روايت است که پيامبر rفرمود :

)إذ ذھ***ب أح***دکم إل***ی الغ***ائط فلي***ذھب مع***ه بثالث***ة أحج***ار فليس***تطب بھ***ا فإنھ***ا تج***زی
عنه(]» .[78ھرگاه يکی از شما خواست قضای حاجت کند ،با خود سه سنگ ببرد و خود را
با آن پاک کند؛ چون سنگ )در استنجاء( جايگزين آب میشود«.
 -14بسنده کرن به کمتر از سه سنگ جايز نيست :
به سلمان فارسی tگفته شد  :پيامبرتان rھمه چيز حتی قضای حاجت را به شما آموزش
داده است ،سلمان گفت )أج**ل لق**د نھان**ا أن نس**تقبل القبل**ه لغ**ائط أوب**ول ،أو أن نس**تنجی
باليمين ،أو أن نستنجی بأقل من ثالثة أحجار ،أو أن نستنجی يرجي*ع أو بعظ*م(]» .[79بله ما
را از رو کردن به قبله ھنام قضای حاجت نھی کرده ،و اينکه با دست راست يا با کمتر از
سه سنگ يا با مدفوع حيوان يا استخوان ،استنجاء کنيم نيز ،نھی کرده است«.
 -15استنجاء با استخوان و سرگين جايز نيست :
از جابر tروايت است که گفت ) :نھ*ی النب*ی rأن يتمس*ح بعظ*م أوببع*ر(]» [80پيامبر rاز
استنجاءبا استخوان و سرگين نھی کرده است«.
فھرست
ظروف:
بکار بردن تمام ظروف بجز ظروف طال و نقره جايز است؛ تنھا خوردن و آشاميدن در
ظروف طال و نقره حرام است و میتوان برای کارھای ديگر از آنھا استفاده کرد :
از حذيفه tروايت است که پيامبر rفرمود :
)التشربوا فی آنية الذھب و الفضة ،والتلبسوا الحرير والديبا ،فإنھا لھم فی ال*دنيا و لک*م
فی اآلخرة(]» [81در ظروف طال و نقره نياشاميد و ابريشم و ديبا را بر تن نکنيد؛ چراکه
اينھا در دنيا به کفار و در آخرت به شما اختصاص دارند«.
از ام سلمه)رض( روايت است که پيامبر rفرمود :
)ال**ذی يش**رب ف**ی إن**اء الفض**ة إنم**ا يجرج**و ف**ی بطن**ه ن**ار جھ**نم( بخاری و مسلم آن را
روايت کردهاند]» .[82کسی که در ظرف نقره آب مینوشد ،در واقع آتش جھنم را در شکم
میريزد«.
و در لفظ مسلم چنين آمده است) :إن الذی يأکل أو يش*رب ف*ی آني*ة الفض*ة و ال*ذھب .«...
کسی که در ظرف طال و نقره میخورد يا مینوشد.«...
امام مسلم میگويد  :در ھيچکدام از روايات لفظ »أکل« و »ذھب« ذکر نشده بجز در
روايت ابن مسھر.

شيخ آلب انی میگويد  :اين اضافه از جھت روايت شاذ است؛ اگرچه ازجھت درايت
صحيح است؛ چون ھمانطور که واضح است خوردن و طال نسبت به نوشيدن ونقره از
اھميت و خطر بيشتری برخوردار ھستند][83أھ.
فھرست

طھارت برای نماز

از ابن عمر)رض( روايت است که گفت  :شنيدم از پيامبر rکه میفرمود ) :ال تقب**ل
صالة بغير طھور(]» [84ھيچ نمازی بدون طھارت قبول نمیشود«.
طھارت دو نوع است  :طھارت با آب و طھارت با سطح زمين.

اول :طھارت با آب )وضو و غسل(

چگونگی وضو:

وضو

از حمران موالی عثمان روايت است که عثمان بن عفان برای وضو گرفتن ،آب
درخواست کرد و وضو گرفت.ابتدا دستھايش را سه بار شست ،سپس مضمضه کرد بعد از
آن آب را در بينیاش کرد ،آنگاه صورتش را سه بار شست بعد از آن دست راست را با
آرنجش سه بار شست ،سپس دست چپ را ،مانند دست راستش شست ،به دنبال ان سرش
را مسح کرد و عداً پای راستش را با قوزکش سه بار شست و پای چپش را ھم مانند پای
راستش شست .سپس گفت پيامبر خدا rرا ديدم که به اين روش وضو گرفت و فرمود ) :من
توضأ نحو وضوئی ھذا ثم قام فرکع رکعتين اليحدث فيھما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه(
»ھرکس اين چنين وضو بگيرد و با حضور قلب دو رکعت نماز بخواند گناھان )صغيره(
گذشته او بخشيده میشود«.
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ابن شھاب میگويد  :علمای ما میگفتند اين وضو کاملترين وضو برای نماز است.

شروط صحت وضو:
 -1نيت :
به دليل فرموده پيامبر) : rإنم*ا األعم*ال بالني*ات(]» [86قبولی و صحت اعمال انسان به
نيت بستگی دارد«.
تلفظ به نيت مشروع نيست؛ چون ھيچ دليلی از پيامبر rدر اين باره ثابت نشده است.
 -2گفتن بسمﷲ :
به دليل فرموده پيامبر) : rالص**الة لم**ن الوض**وء ل**ه ،والوض**وء لم**ن ل**م ي**ذکر اس**م ﷲ
عليه(]» [87نماز کسی که وضو نداشته باشد و وضويی که بر آن بسم ﷲ گفته نشده باشد
باطل است«.

 -3مواالت )پشت سر ھم انجام دادن فرايض وضو( :
به دليل حديث خالدبن معدان ) :أن النب*ی rرأی رج*ال يص*لی و ف*ی ظھ*ر قدم*ه لمع*ة ق*در
الدرھم لم يصبھا الم*اء ،ف*امره النب*ی rأن يعي*د الوض*وء و الص*الة(]» [88پيامبر rمردی را
ديد که نماز میخواند و در پشت پايش خشکی ای به اندازه درھمی ديده میشد ،پيامبر rبه
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او امر کرد تا وضو و نمازش را اعاده کند«.

فرائض وضو:
 -1شستن صورت که مضمضه و استنشاق ھم جزو آن است.
 -2شستن دو دست با آرنجھا.
 -3مسح تمام سر ،گوشھا جزو سر ھستند.
 -4شستن پاھا با قوزکھا )بجلکھا(.
به دليل فرموده خداوند متعال :
ص ْ
ک ْم َو أَ ْي ِديَ ُ
سلُ ْو ْا ُو ُج ْو َھ ُ
ق َو
) يَ ْأ أَ ﱡي َھاْ الﱠ ِذيْنَ آ َمنُ ْو ْا إِ َذ ْا قُ ْمتُ ْم إلَ ْی ال ﱠ
ال ِة فَاْ ْغ ِ
ک ْم إِلَ ْی ال َم َر ْافِ ِ
أر ُجلَ ُ
ک ْم إِلَی ال َک ْعبَ ْي ِن) .(...مائده .(6 :
ک ُم َو ْ
ْا ْم َ
س ِ
س ُح ْو ْا بِ ُرؤ ِ
»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 «.
دليل اينکه مضمضه و استنشاق جزو شستن صورت بحساب میآيند و انجام آن واجب
است ،اينست که خداوند متعال در قرآن کريم به شستن صورت امر فرموده و ثابت شده که
پيامبر rھم ھمواره ھنگام وضو گرفتن ،آنھا را انجام داده است و تمام کسانی که چگونگی
وضوی پيامبر rرا بيان کردهاند ،مواظبت ايشان بر مضمضه و استنشاق را ھم روايت
کردهاند و اين داللت میکند بر اينکه شستن صورت که در قرآن به آن امر شده است شامل
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مضمضه و استنشاق ھم میشود.
پيامبر rنيز به مضمضه و استنشاق دستور داده و میفرمايد ) :إذا توض*أ أح*دکم فليجع*ل
فی أنفه م*اء ث*م ليس*تنثر(]» [91ھرگاه يکی از شما وضوگرفت در بينیاش آب فرو کند و
سپس آن را بيرون کند«.
و میفرمايد ) :و بالغ ف*ی االستنش*اق إال أن تک*ون ص*ائما(]» [92در استنشاق مبالغه کن
مگر اينکه روزه باشی«.
و میفرمايد ) :إذا توضأت فمضمض(]» .[93ھرگاه وضو گرفتی مضمضه کن«.

و دليل وجوب مسح تمام سر اين است که مسح در قرآن به صورت مجمل ذکر شده و
برای بيان کردن آن به سنت نبوی مراجعه میشود ،در صحيحين و ديگر کتب حديث ثابت
شده که پيامبر rتمام سرش را مسح کرده است و اين داللت میکند بر اينکه مسح تمام سر
واجب است.
اگر گفته شود که حديث مغيره بيانگر اين است که پيامبر rپيشانی و عمامهاش را مسح
کرده جواب اين است که :
به اين دليل پيامبر rبه مسح پيشانی بسنده کرده است؛ چون مسح بقيه سرش را بامسح
عمامه کامل کرده است ،ما ھم اين نظريه را قبول داريم و در اين حديث دليلی بر صحت
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اکتفا به مسح پيشانی يا قسمتی از سر بدون تکميل آن با مسح عمامه وجود ندارد.
بنابراين نتيجه میگيريم که مسح تمام سر واجب است و شخص میتواند تنھا سر و يا
تنھا عمامه و يا سر و عمامه را با ھم مسح کند.
و دليل اينکه گوشھا جزو سر به حساب میآيند و مسح آنھا واجب است ،حديثی است که
از پيامبر rثابت است که فرمود ) :األذنان من الرأس(]» [95گوشھا جزو سر ھستند«.
 -5خالل کردن ريش )آب را به تمام ريش رساندن( :
به دليل حديث انس بن مالک) : tأن رس*ول ﷲ rک*ان إذا توض*ا أخ*ذ کف*ا م*ن ماءفادخل*ه
تحت حنکه فخلل ب*ه لحيت*ه و ق*ال  :ھک*ذا أمرن*ی رب*ی عزوج*ل(]» [96ھرگاه پيامبر rوضو
میگرفت ،مشتی آب برمیداشت و آن را زير چانهاش وارد کرده ريشش را با آن خالل
میکرد و میفرمود  :پروردگارم اينچنين به من دستور داده است«.
 -6خالل کردن انگشتان دست و پا :
به دليل فرموده پيامبر) : rاس*بغ الوض*وء و خل*ل ب*ين األص*ابع و ب*الغ ف*ی اإلستنش*اق إال
أن تک**ون ص**ائما(]» ،[97وضو را کامل بگير و بين انگشتان را خالل کن و در استنشاق
مبالغه کن مگر اينکه روزه باشی«.
فھرست

سنتھاي وضو:
 -1سواک کردن:
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود :
)ل**وال أن أش**ق عل**ی أمت**ی ألم**رتھم بالس**واک م**ع ک**ل وض**وء(]» [98اگربر امتم دشوار
نمیديدم ،به آنھا دستور میدادم که با ھر وضويی سواک کنند«.

 -2سه بار شستن دو کف دست در ابتدای وضو :
به دليل حديث عثمان tکه در آن آمده پيامبر rدو کف دستش را سه مرتبه شست]:[99
 -3مضمه و استنشاق را سه بار با ھم و با يک مشت آب انجام دادن :
به دليل حديث عبدﷲ بن زيد tکه در آن وضوی پيامبر rرا آموزش میداد و میگفت :
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او با يک مشت آب ،مضمضه و استنشاق میکرد و اين کار را سه بار تکرار مینمود.
 -4مبالغه در مضمضه و استنشاق برای کسی که روزه نيست :
به دليل فرموده پيامبر) : rوب***الغ ف***ی اإلستنش***اق إال أن تک***ون ص***ائما(]» .[101و در
استنشاق مبالغه کن مگر اينکه روزه باشی«.
 -5تقديم راست به چپ :
به دليل حديث عايشه)رض( ) :ک**ان رس**ول ﷲ rيح**ب التي**امن ف**ی تنعل**ه و ترجل**ه و
طھ**وره و ف**ی ش**أنه کل**ه(]» [102پيامبر rھنگام نعل به پا کردن و سرشانه کرن و وضو
گرفتن و در تمام کارھايش ،دوست داشت که طرف راست را بر طرف چپ مقدم دارد«.
و به دليل حديث عثمان که وضوی پيامبر rرا تعريف کرد و گفت  :پيامبر rاول طرف
راست و سپس طرف چپش را میشست.
 -6دست ماليدن روی اعضای وضو :
به دليل حديث عبدﷲ بن زيد ) :أن النبی rأتی بثلثی مد فتوضا فجعل يدلک ذراعي*ه(
»برای پيامبر rدوسوم ُمد ،آب آوردند ،از آن وضو گرفت و بر ساعدھايش دست ماليد«.

][103

 -7سه بار شستن )اعضای وضو( :
به دليل حديث عثمان که گفته است  :پيامبر rاعضای وضو را سه بار میشست و از
پيامبر rثابت شده که بعضی اوقات اعضای وضو را يک بار و گاھی ھم دو بار
][104
میشست.
تکرار مسح سرگاھگاھی مستحب است به دليل حديثی که از عثمان روايت است مبنی
بر اين که او وضو گرفت و سه بار سرش را مسح کرد و گفت ) :رأي*ت رس*ول ﷲrتوض*ا
ھکذا(]» [105پيامبر rرا ديدم که اينطور وضو گرفت«.
 -8ترتيب :

به دليل اينکه آنچه در مورد وضوی پيامبر rثابت شده اکثراً ترتيب را رعايت کرده
است .البته از مقدام بن معديکرب روايت است که گفت ) :أن**ه أت**ی رس**ول ﷲ rبوض**وء
فتوضا فغسل کفيه ثالثا و غسل وجھه ثالثا ،ثم غسل ذراعيه ثالث*ا ،ث*م تمض*مض و اس*تنثر
ثالثا ثم مسح برأس*ه و أذني*ه  ...الح*ديث(]» .[106او آب وضو را برای پيامبر rبرد وی از
آن وضو گرفت ،دستھا و صورتش را سه بار شست ،سپس ساعدھايش را سه بار شست،
آنگاه سه بار مضمضه و استنشاق کرد و به دنبال آن سر و گوشھايش را مسح کرد  ...تا
آخر حديث«.
 -9دعا بعد از وضو :
به دليل فرموده پيامبر) : rم*امنکم م*ن أد يتوض*ا فيس*بغ الوض*وء ث*م يق*ول  :أش*ھد أن ال
إله إال ﷲ ،وحده الشريک له ،و أشھد أن محمدا عبده و رسوله ،إال فتحت ل*ه أب*واب الجن*ة
الثماني**ة ي**دخل م**ن أيھ**ا ش**اء(]» [107اگر ھر يک از شما بطور کامل وضو بگيرد سپس
بگود  :أش**ھد أن ال إل**ه إال ﷲ ،وح**ده ال ش**ريک ل**ه ،و أش**ھد أن محم**دا عب**ده و رس**وله –
گواھی میدھم که بجز ﷲ معبود بر حقی نيست ،يکتا است و ھيچ شريکی ندارد و شھادت
میدھم که محمد بنده و فرستاده اوست – درھای ھشتگانه بھشت به روی او باز میشود،
از ھر کدام که بخواھد وارد میشود«.
ترمذی اين را ھم اضافه کرده است :
)اللھم اجعلنی من التوابين واجعلنی م*ن المتطھ*رين(]» [108خداوندا مرا از توبهکنندگان
و پاکان قرار بده«.
از ابوسعيد روايت است که پيامب rفرمود ) :م***ن توض***ا فق***ال  :س***بحانک اللھ***م و
بحم**دک ،أش**ھد أن ال إل**ه إال أن**ت أس**تغفرک و أت**وب إلي**ک کت**ب ف**ی رق ،ث**م طب**ع بط**ابع
فاليکسر إلی يوم القيامة(]» [109کسی که وضو بگيرد و بگويد  :سبحانک اللھم و بحم*دک،
أشھد أن ال إله إال أن*ت اس*تغفرک و أت*وب إلي*ک – خداوندا تو پاک و منزھی و حمد اليق
توست ،شھادت میدھم که ھيچ معبودی به حقی غير از تو نيست ،از تو طلب استغفار
میکنم و به سوی تو باز میگردم – در ورقی نوشته شده ،سپس مھر شده و تا قيامت
شکسته نخواھد شد«.
 -10خواندن دو رکعت نماز بعد از وضو :
به دليل حديث عثمان که پس از آموزش عملی وضوی پيامبر rبه مردم ،گفت :
پيامبر rرا ديدم که مانند اين وضوی من وضو گرفت و فرمود ) :من توضا نحو
وضوئی ھذا ،ثم قام فرکع رکعتين اليحدث فيھما نفسه ،غفرله ماتقدم من ذنبه(]» .[110ھر
کس مانند وضوی من وضو بگيرد ،سپس دو رکعت نماز با خشوع بخواند ،گناھان گذشته
او بخشوده میشود«.

از ابوھريره روايت است که پيامبر rھنگام أذان صبح به بالل فرمود ) :ي*ا ب*الل أخبرن*ی
بأرجی عمل عملته فی اإلسالم فإنی سمعت دف نعليک بين يدی ف*ی الجن*ة؟ ق*ال :م*ا عمل*ت
عمال أرجی عندی  :أنی لم أطھر طھورا فی ساعة من ليل أو نھار إال صليت بذلک الطھ*ور
ماکتب لی أن أصلی(]» [111ای بالل به من بگو چه کاری در اسالم انجام دادهای که به اجر
و پاداش آن از ھر کار ديگری بيشتر اميدواری .زيرا من صدای کفشھايت را پيشاپيش
خودم در بھشت شنيدم ،بالل گفت  :اميدوارکنندهترين کاری که انجام دادهام اين است که در
طول شبانهروز ،ھر بار که وضو میگرفتم تعداد رکعاتی که خدا برايم مقرر کرده بود،
میخواندم«.
فھرست

باطل كنندھاي وضو:
 -1آنچه از دو راه جلو و عقب خارج میشود مانند ادرار ،مدفوع و باد:
به دليل فرموده خداوند متعال :
) أَ ْو َجاْ َء أَ َح ٌد ﱢم ْن ُ
ک ْم ِمنَ ال َغاْئِ ِط ( )مائده (6 :
»يا اينکه يکی از شما قضای حاجت برگشتيد«.
و به دليل فرموده پيامبر) : rاليقبل ﷲ صالة أحدکم إذا أحدث حتی يتوضا ،فقال رجل م*ن
حض**رموت  :ماالح**دث ي**ا أب**ا ھري**رة؟ ق**ال  :فس**اء أو ض**راط(]» .[112ھرگاه يکی از شما
بیوضو شد تا وضو نگيرد خداوند نمازش را قبول نمیکند ،مردی از حضرموت گفت ای
ابوھريره بیوضويی چيست؟ ابوھريره گفت  :بيرون شدن باد بدون صدا يا با صدا ،از
شکم«.
خروج مذی و ودی )ھم وضو را باطل میکند( :
عن ابن عباس رضی ﷲ عنھما قال ) :المنی و الودی و المذی ،أما المنی فھوال*ذی من*ه
الغس**ل ،و أم**ا ال**ودی و الم**ذی فق**ال  :اغس**ل ذک**رک أو)*( م**ذاکيرک و توض**أ وض**وءک
للصالة(]» [113ابن عباس در خصوص منی و ودی و مذی گفت  :منی آن است که با خارج
شدن آن غسل واجب میگردد و اما با خروج ودی و مذی گفت آلت تناسلی و اطراف آن را
بشوی سپس مانند وضوی نماز وضو بگير«.
 -2خواب عميقی که با آن شعور و ادراک باقی نماند ،خواه مقعد به زمين چسبيده باشد
يا خير:
به دليل حديث صفوان بن عسال که گفت ) :ک*ان رس*ول ﷲ rيأمرن*ا إذا کن*ا س*فرا أن ال
ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليھن ،إال من جنابة ،لک*ن م*ن غ*ائط وب*ول و ن*وم(]» [114پيامبرr

به ما دستور میداد که در مسافرت خفھايمان را به مدت سه شبانهروز به خاطر مدفوع،
ادرار و خواب در نياوريم ،مگر در حالت جنابت ،در اين حديث ،پيامبر rبين خواب و
ادرار و مدفوع )برای باطل شدن وضو( فرقی قايل نشده است.
از علی tروايت است که پيامبر rفرمود :
)العين و کاءالسه فمن نام فليتوضا(]» [115چشم بند مقعد است ،پس ھر کس خواب رفت
وضو بگيرد«.
ِوکاء – به کسر واو – نخی است که با آن سرمشک يا کيسه را میبندند.
َس ِه  :به فتح سين مھمل و کسرھاء مخفف ،مقعد است.
و معنی آن اين است که بيداری ،بند مقعد و محافظ آن است ،چون شخص در بيداری
][116
آنچه از او خارج شود را ،احساس میکند.
 -3زائل شدن عقل به خاطر مستی يا بيماری ،چون شدت غفلت در اين موارد ،بيش از
خواب است.
 -4لمس کردن شرمگاه بدون مانع ،با شھوت :
به دليل فرموده پيامبر) : rم*ن م**س ذک*ره فليتوض*ا(]» [117ھرکس شرمگاھش را لمس
کرد بايد وضو بگيرد«.
در حديثی ديگر میفرمايد ) :ھل ھو إال بضعة منک(]» [118آيا بيش از اين نيست که آن
تکه گوشتی از بدنت است؟« زمانی آلت تناسلی ،تکه گوشتی از بدن به حساب میآيد ،که
لمس کردن آن ھمراه با شھوت نباشد؛ زيرا در اين حالت میتوان لمس آن را به لمس
عضوی ديگر از بدن تشبيه کرد؛ ولی اگر با شھوت لمس شود ديگر نمیتوان آن را به
عضوی ديگر تشبيه کرد چون ديگر اعضای بدن عادتا ً با شھوت ھمراه نيست ،و اين
][119
ھمانطور که میدانيد واضح است.
 -5خوردن گوشت شتر :
به دليل حديث براء بن عازب tاز پيامبر rکه فرمود :
)توض**ئوا م**ن لح**وم اإلب**ل ،والتوض**ئوا م**ن لح**وم الغ**نم(]» [120از خوردن گوشت شتر
وضو بگيريد ولی از خوردن گوشت گوسفند وضو نگيريد«.
از جابربن سمره tروايت است که مردی از پيامبر rپرسی :

)أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأو إن شئت التتوضأ  :قال  :أأتوضا من لح*وم
اإلب *ل؟ ق**ال  :نع**م توض**أ م**ن لح**وم اإلب**ل(]» [121آيا بعد از خوردن گوشت گوسفند وضو
بگيرم؟ پيامبر rفرمود  :اگر خواستی وضو بگير و اگر خواستی وضو نگير ،گفت آيا بعد
از خوردن گوشت شتر وضو بگيرم؟ فرمود بله بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگير«.
فھرست
اعمالی که وضو برای آنھا واجب است )آنچه بر بیوضو حرام است( :
 -1نماز :
به دليل فرموده خداوند متعال :
سلُوا ُو ُج ْو َھ ُ
کم ...اآلية (
) َيأ أ ﱡي َھا الﱠ ِذيْنَ آ َمنُوا إ َذا قُ ْمتُم إِلَی ال ﱠ
صال ِة فاغ ِ
)مائده (6 :
»ای مؤمنان ھنگامی که خواستيد نماز بخوانيد )و وضو نداشتيد( صورتھای
خود را بشوييد  ...اآليه«.
و به دليل فرموده پيامبر) : rاليقب*ل ﷲ ص*الة بغي*ر طھ*ور(]» [122خداوند ھيچ نمازی را
بدون وضو قبول نمیکند«.
 -2طواف خانه خدا :
به دليل فرموده پيامبر) : rالطواف بالبيت صالة ،إال أن ﷲ أحل فيه الکالم(].[123
»طواف خانه خدا به منزله نماز است با اين تفاوت که خداوند سخن گفتن در آن را حالل
کرده است«.
اعمالی که وضو برای آنھا سنت است :
 -1ذکر خدای عزوجل ،به دليل حديث مھاجر بن قنفد ) :أن**ه س**لم عل**ی النب**ی rو ھ**و
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 إال أن**ی
کرھت أن إذکر ﷲ إال علی طھارة(]» [124گويد  :در حالی که پيامبر rوضو میگرفت بر او
سالم کردم ،پيامبر rجواب نداد تا اينکه وضويش تمام شد ،سپس جواب سالمم را داد و
فرمود  :به اين دليل جواب سالمت را ندادم که دوست نداشتم بدون وضو ذکر خدا را بر
زبان آورم«.
 -2قبل از خواب  :به دليل حديث براء بن عازب که گفت  :پيامبر rفرمود ) :إذا أتي*ت
مضجعک فتوضا وضوک للصالة ،ثم اضطج علی شقک األيمن 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

إلي*ک ،ألملج*أ وال منج*ی من**ک إال إلي*ک ،اللھ*م آمن*ت بکتاب**ک ال*ذی أنزل*ت ،و نبي*ک ال**ذی
أرسلت ،فإن مت من ليلتک فأنت علی الفطرة واجعلھ*ن آخ*ر م*ا ت*تکلم ب*ه(]» .[125وقتی به
بستر خواب رفتی مانند وضوی نماز وضو بگير سپس بر پھلوی راست بخواب و بگو :
)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 ،الملج**أ و المنج**ی من**ک إال إلي**ک ،اللھ**م أمن**ت بکتاب**ک ال**ذی
أنزلت ،ونبيک الذی أرسلت( – خداوندا جانم را تسليم تو و رويم را به سوی تو و امرم را
محول به تو کردم ،پشتم را در پناه تو قرار دادم اميدو بيمم از تواست ،ھيچ پناھگاه و محل
نجاتی از تو به غير خودت نيست ،خداوندا به کتابت که نازل کردی و به پيامبرت
)پيامبری( که فرستادی ايمان آوردم – چنانچه در آن شب بميری بر فطرت مردهای و
اينھا را آخرين سخنانت قرار بده«.
 -3جنب ھرگاه قصد خوردن ،يا آشاميدن،و يا جماع مجدد داشته باشد:
از عايشه)رض( روايت است که ) :کان النبی rإذا کان جنبا فأراد أن يأکل أو ين*ام توض*أ
وض**وه للص**الة(]» [126پي امبر rوقتی که جنب بود و میخواست بخورد يا بخوابد مانند
وضوی نمازش ،وضو میگرفت«.
از عمار بن ياسر tروايت است که گفت ) :أن النب*ی rرخ*ص للجن*ب إذا أراد أن يأک*ل أو
يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوه للصالة(]» [127پيامبر rبه جنب اجازه داد در صورت تمايل
به خوردن ،آشاميدن و خوابيدن ،وضويی ھمچون وضوء نماز بگيرد«.
از ابوسعيد tروايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا أت**ی أح**دکم أھل**ه ث**م أراد أن يع**ود
فليتوض**أ(]» [128ھرگاه يکی از شما با ھمسرش نزديکی کرد ،سپس خواست دوباره
نزديکی کند ،وضو بگيرد«.
 -4قبل از غسل واجب يا مستحب :
از عايشه)رض( روايت است ) :کان رسول ﷲ rإذا أغتسل من الجنابة يبدأ فيغس*ل يدي*ه
][129
ثم يفرغ بيمينه علی شمال فيغسل فرجه ،ثم يتوضا وضوءه للصالة(.
»ھرگاه پيامبر rغسل جنابت میکرد ابتدا دستھايش را میشست ،سپس با دست راست
بر طرف چپش آب میريخت و شرمگاھش را میشست سپس وضويی ھمچون وضوی
نماز میگرفت«.
 -5وضو از آنچه آتش به آن رسيده باشد :
به دليل حديث ابوھريره tکه گفت از پيامبر rشنيدم که فرمود ) :توض**أوا مم**ا مس**ت
النار(]» [130بعد ازخوردن چيزی که آتش به آن رسيده وضو بگيريد«.

در اينجا صيغه امر بر استحباب حمل شده است ،به دليل حديث عمرو بن أميه ضمری :
)رأيت النبی rيحتز من کتف شاة ،فأک*ل منھ*ا ،ف*دعی إل*ی الص*الة ،فق*ام و ط*رح الس*کين و
صلی ولم يتوضأ(]» [131پيامبر rرا ديدم که از کتف گوسفندی کنده و میخورد ،در ھمين
حال به نماز فرا خوانده شد ،بلند شده ،چاقو را انداخت و نماز خواند بدون اينکه )بخاطر
خوردن گوشت( وضو بگيرد«.
 -6وضو برای ھر نماز:
به دليل حديث بريده) : tکان النبی rيتوضأ عن*د ک*ل ص*الة ،فلم*ا ک*ان ي*وم الف*تح توض*ا و
مسح علی خفيه و صلی الصلوات بوضوء واح*د ،فق*ال ل*ه عم*ر  :ي*ا رس*ول ﷲ إن*ک فعل*ت
ش**يئا ل**م تک**ن تفعل**ه ،فق**ال  :عم**دا فعلت**ه ي**ا عم**ر(]» [132پيامبر rبرای ھر نمازی وضو
میگرفت ،در روز فتح مکه وضو گرفت و خفھايش را مسح کرد و نمازھا)ی پنجگانه( را
با يک وضو خواند .عمر به او گفت  :ای رسول خدا ،کاری انجام دادی که قبالً انجام
نمیدادی .پيامبر rفرمود  :ای عمر عمداً اين کار را کردم«.
 -7بعد از ھر بی وضويی :
به دليل حديث بريده) : tأصبح رسول ﷲ rيوما فدعا بالال فق*ال :ي*ا ب*الل ب*م س*بقتنی إل*ی
الجن**ة ،إن**ی دخل**ت البارح**ة الجن**ه فس**معت خشخش**تک أم**امی؟ فق**ال ب**الل  :ي**ا رس**ول ﷲ،
ماأذن**ت ق**ط إال ص**ليت رکعت**ين ،والأص**ابنی ح**دث ق**ط إال توض**أت عن**ده فق**ال رس**ول ﷲ: r
لھ**ذا(]» [133به ھنگام صبح پيامبر rبالل را صدا زد و فرمود ای بالل با چه کاری در
بھشت بر من پيشی گرفتی ،ديشب به بھشت رفتم و صدای خش خش نعلھايت را پيشاپيش
خودم شنيدم ،بالل گفت  :ای رسول خدا ھيچگاه اذان نگفتم مگر اينکه دو رکعت نماز
خواندم و ھيچگاه بیوضو نشدم مگر اينکه پس از آن وضو گرفتم ،پيامبر rفرمود ) :پيشی
گرفتن تو از من در بھشت به اين دليل بود«.
 -8وضو از استفراغ :
به دليل حديث معدان بن أبی طلحه از ابودرداء ) :أن رس*ول ﷲ rق**اء ف*أفطر فتوض**أ،
فلقيت ثوبان فی مسجد دمشق فذکرت ذل*ک ل*ه ،فق*ال ،ص*دق ،أن*ا ص*ببت ل*ه وض*وءه(
»پيامبر rاستفراغ کرد ،پس )به خاطر آن( افطار نمود و وضو گرفت) ،پس از آن( ثوبان
را در مسجد دمشق مالقات کرده ،جريان را برايش تعريف کردم ،ثوبان گفت  :ابودرداء
راست میگويد من آب وضو را برايش ريختم«.
][134

 -9از حمل جنازه :
به دليل فرموده پيامبر) : rمن غسل ميتا فليغتسل ،و م*ن حمل*ه فليتوض*ا(]» [135ھر کس
جنازهای را شست غسل کند و ھر کس آن را حمل کرد وضو بگيرد«.
فھرست

مسح خفين
امام نووی رحمه ﷲ در شرح مسلم ) (3/164میگويد :
ھمهی کسانی که به اجماعشان اعتماد میشود ،بر جايز بودن مسح خفين )موزهھا( در
سفر و حضر اجماع کردهاند ،خواه برای ضرورت باشد يا غيرضرورت ،حتی برای زنی
که ھميشه در خانه است يا از پا افتادهای که توانايی حرکت ندارد نيز جايز است.
تنھا خوارج و بعضی فِ َرق ،مسح خفين را جايز نمیدانند و مخالفتشان ناقض اجماع
نيست.
حسن بصری رحمه ﷲ گويد  :ھفتاد نفر از اصحاب پيامبر rبرای من روايت کردهاند که
پيامبر rخفين را مسح میکرد – أھ.
بھترين دليل بر جواز مسح خفين حديثی است که مسلم از أمش از ابراھيم از ھمام
روايت کرده که گفت  :جرير ادرار کرد سپس وضو گرفت و خفھايش را مسح کرد به او
گفته شد  :اين چنين میکنی؟ گفت ) :نعم رأيت رسول ﷲ rبال ثم توضأ و مسح علی خفي*ه(
»بله پيامبر rرا ديدم که ادرار کرد ،سپس وضو گرفت و خفھايش را مسح کرد« أعمش
گويد  :ابراھيم گفت  :اين حديث گفت  :اين حديث بسيار مورد توجهشان قرار گرفت چون
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اسالم جرير بعد از نزول سوره مائده بود :
نووی ميگويد :
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معنای اين سخن ھمان گفتهی خداوند متعال در سورة مائده است :
أرجلَ ُ
س ُ
کم َو أي ِديَ ُ
سلُ ْو ْا ُو ُج ْو َھ ُ
کم إلَی
کم و ُ
ق وام َ
س ُحوا بِرؤ ِ
) فَاغ ِ
کم إلَی ال َمرافِ ِ
الکعبين ( )مائده (6 :
»صورتھا و دستھای خود را ھمراه با آرنجھا بشوييد و سرھای خود را مسح
کنيدو پاھای خود راھمراه با قوزکھای آن بشوييد «.
اگر اسالم جرير قبل از نزول سوره مائده میبود احتمال داشت که حديث او )دربارة
مسح بر خف( بوسيله آيه مائده منسوخ شده باشد ،ليکن اسالم او بعد از نزول سوره مائده
بوده ،لذا در میيابيم که به حديث او عمل میشود و حديث روشن میکند که آيه دربارة
کسی است که بدون خف باشد؛ به اين ترتيب سنت ،مخصص )خاص کننده( آيه بوده است.
وﷲ أعلم.
شروط مسح بر خفين:
شرط جايز بودن مسح خفين اين است که خفھا بعد از وضو پوشيده شوند :

از مغيره بن شعبه tروايت است که ) :کنت مع النبی rذات ليلة فی مسير ،فأفرغت علي*ه
م*ن اإلداوة فغس*ل وجھ*ه و ذراعي*ه و مس*ح برأس**ه ،ث*م أھوي*ت إلن*زع خفي*ه فق*ال  :دعھم**ا
فأنی أدخلتھما طاھرتين .فمسح عليھما(]» .[138شبی در راه با پيامبر  rبودم ،از آبی که در
ظرف بود بر دستھايش ريختم ،صورت و دستھايش ھمراه با ساعدھايش را شست و
سرش را مسح کرد ،سپس خواستم تا خفھايش را در بياورم فرمود  :آنھا را در نياور چون
در حالت طھارت آنھا را پوشيدهام )وضو داشتم( سپس بر آنھا مسح کرد«.
مدت زمان مسح:
از علی ابن ابی طالب tروايت است ) :جع*ل رس*ول ﷲ rثالث*ة أي*ام ولي*اليھن للمس*افر و
يوما و ليلة للمقيم(]» [139پيامبر) rمدت مسح را( سه شبانه روز برای مسافر و يک شبانه
روز برای مقيم تعيين کرد«.
محل )جاي( مسح و چگونگی آن:
محل مشروعی که بايد مسح شود باالی خف است ،به دليل گفته علی ابن ابی طالب: t
)ل*و ک**ان ال*دين ب**الرأی لک**ان أس*فل الخ**ف أول**ی بالمس*ح م**ن أع**اله ،لق*د رأي**ت رس**ول ﷲr
يمسح عل*ی ظ*اھر خفي*ه(]» [140اگر دين بر اساس رأی – اشخاص  -میبود مسح قسمت
زيرين خف بر مسح باالی آن برتری داشت ،ولی پيامبر rرا ديدم که بااليخف را مسح
میکرد«.
مقدار واجب مسح ،اندازهای است که اسم مسح بر آن اطالق شود.
مسح بر جوراب ونعل )دمپايی(:
ھمانطور که مسح بر خف جايز است ،مسح بر جورابھا و نعلھا )دمپايی( نيز
جايزاست؛ به دليل حديث مغيره بن شعبه ) :أن النب**ی rتوض**أ و مس**ح عل**ی الج**وربين و
النعلين(]» [141پيامبر rوضو گرفت و بر جورابھا ودمپايیھايش مسح کرد«.
از عبيد بن جريج روايت است ) :قي*ل الب*ن عم*ر  :رأين*اک تفع*ل ش*يئا ل*م ن*ر أح*دا يفعل*ه
غيرک ،قال و ما ھو؟ قالوا  :رأيناک تلبس ھذه النعال السبتية  :قال إن*ی رأي*ت رس*ول ﷲr
يلبسھا و يتوضا فھا و يمسح عليھا( »به ابن عمر گفته شد  :از تو کاری را ديديم که از
کس ديگر آن را نديدهايم .گفت چه کاری؟ گفتند  :میبينيم که اين دمپايیھای چرمی را
پوشيدهای] ،[142گفت  :پيامبر rرا ديدم که از اين دمپايیھا میپوشيد و با آنھا وضو
میگرفت و بر آنھا مسح میکرد«.
فھرست
آنچه مسح را باطل میکند :

مسح به يکی از اين سه مورد باطل میشود :
 -1سپری شدن مدت مسح :
چون ھمانطور که بيان شد اعتبار مسح خفين مدت معينی دارد که پس از آن جايز
نيست.
 -2جنابت :
به دليل حديث صفوان ) :کان رسول ﷲ rيأمرنا إذا کن*ا س*فرا أال نن*زع خفافن*ا ثالث*ة أي*ام
ولي*اليھن إال م*ن جناب**ة لک*ن م**ن غ*ائط وب**ول و ن*وم(]» [143پيامبر rبه ما امر کرد که در
مسافرت خفھايمان را سه شبانهروز در نياوريم مگر به خاطر جنابت )در اين صورت بايد
خفھارا در آوريم چون مسح باطل میشود( اما بر اثر مدفوع ،ادرار و خواب ،درآوردن
آنھا الزم نيست«.
 -3درآوردن چيزھای مسح شده )خف و جوراب و دمپايی( از پاھا :
چون وقتی که آنھا را درآورد و دوباره پوشيد ،نمیتوان گفت  :با پاھای پاک آنھا را
پوشيده است.
فايده:
انقضای مدت مسح و نيز درآوردن چيزھای مسح شده تنھا مسح را باطل میکند .پس تا
دوباره وضو نگيرد و پاھايش رانشويد و )خف و دمپايی يا جوراب( را نپوشد نمیتواند
مسح کند اما اگر ھنگام درآوردن مسح شده يا سپری شدن مدت مسح وضو داشته باشد،
وضويش به حال خود باقی میماند و تا زمانی که وضويش باطل نشده ،میتواند ھر اندازه
که میخواھد با آن نماز بخواند.
فايده:
اگر کسی با طھارت )وضو( دو جفت جوراب بپوشد ،سپس بر آنھا مسح کند و جوراب
بااليی را بعد از مس ح درآورد ،میتواند با مسح جوراب دومی ،مدت مسح را به اتمام
برساند .چون میتوان گفت که اين فرد با طھارت جورابھا را پوشيده است .اما اگر يک
جفت جوراب بپوشد و بر آن مسح کند؛ سپس يک جفت ديگر روی آن بپوشد ،جايز نيست
)*(
که جوراب دومی را مسح کند؛ چراکه نمیتوان گفت آنھا را با طھارت پوشيده است.
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فھرست

غسل

آنچه غسل را واجب میکند :
 -1خروج منی در حالت بيداری يا خواب :
به دليل فرموده پيامبر) : rإنما الماء من الم*اء(])» [145غسل با( آب به سبب خروج آب
)منی( است«.
از ام سلمه روايت است که ام سليم گفت ) :يا رسول ﷲ إن ﷲ اليستحی م*ن الح*ق ،فھ*ل
علی الم*رأة غس*ل إذا احتلم*ت؟ ق*ال نع*م إذا رأت الم*اء(]» [146ای رسول خدا! خدا از بيان
حق شرم نمیکند ،آيا بر زن واجب است وقتی احتالم شد ،غسل کند؟ فرمود  :بله ،ھرگاه
آب )منی( را ديد«.
ھنگام بيداری ،خروج منی به شرطی موجب غسل میشود که باشھوت ھمراه باشد ولی
در خواب اين شرط الزم نيست به دليل فرموده پيامبر) : rإذا ح**ذفت الم**اء فاغتس**ل م**ن
الجنابة ،فإذا لم تک*ن حاذف*ا تغتس*ل(]» [147وقتی آبرا به حالت جھيدن بيرون کردی غسل
جنابت کن ولی اگر آب به حالت جھيدن بيرون نشد غسل نکن«.
شوکانی میگويد]» : [148حذف« پرت کردن است و اين امکان ندارد مگر اينکه ھمراه
با شھوت باشد .به ھمين دليل نويسنده میگويد  :اين امر بيانگر آن است که آنچه بدون
شھوت و بر اثر بيماری يا سرما خارج میشود ،غسل را واجب نمیکند«.
اگر کسی در خواب محتلم شود ولی آب منی نبيند ،غسل بر او واجب نمیشود ولی اگر
آب منی را ببيند و احتالمی را در خواب به ياد نداشته باشد ،غسل بر او واجب میشود ،از
عايشه روايت است ) :س**ئل رس**ول ﷲ rع**ن الرج**ل يج**د البل**ل و الي**ذکر احتالم**ا؟ فق**ال :
يغتسل ،و عن الرجل يری أنه قد احتلم و اليجد البلل؟ فقال  :الغسل عليه(]» [149از پيامبرr
دربارة کسی که تری را میبيند ولی احتالمی به ياد نمیآورد سؤال شد ،فرمود  :غسل کند
و ھمچنين دربارة کسی که گمان میکند محتلم شده ،بدون اينکه رطوبتی را ببيند ،سؤال
شد .پيامبر rدر جواب فرمود  :غسل بر او واجب نيست«.
 -2جماع ،اگرچه منی خارج نشود :
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا جل*س ب*ين ش*عبھا األرب*ع ث*م جھ*دھا
فق**د وج**ب الغس**ل و إن ل**م ين**زل(]» [150ھرگاه بين رانھای زن بنشيند و شروع به آميزش
کند ،غسل بر او واجب میگردد؛ اگرچه منی ھم خارج نشود«.
 -3کافری که مسلمان میشود :
از قيس بن عاصم روايت است ) :أن*ه أس*لم ف*أمره النب*ی rأن يغتس*ل بم*اء و س*در(
»قيس بن عاصم مسلمان شد ،پيامبر rبه او امر کرد تا با آب و سدر )کنار( غسل کند«.
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 -4قطع شدن خون حيض و نفاس :
به دليل حديث عايشه)رض(  :پيامبر rبه فاطمه بنت أبی حبيش فرمود :
)إذا أقبل**ت الحيض**ة ف**دعی الص**الة ،وإذا أدب**رت فاغتس**لی و ص**لی(]» [152ھرگاه مدت
حيض فرا رسيد نماز را ترک و وقتيکه پايان يافت غسل کن و نماز بخوان«.
بنا به اجماع نفاس ھم مانند حيض است.
 -5روز جمع**ه :از ابوسعيد خدری آمده است که رسول ﷲ rفرمود ) :غس**ل الجمع**ة
واجب علی کل محتلم(]» [153غسل جمعه بر ھر فرد بالغ واجب است«.
فھرست
ارکان غسل:
 -1نيت :
به دليل حديث )إنما األعمال بالنيات(]» [154قبول و صحت اعمال به نيت بستگی دارد«.
 -2آب را به تمام بدن رساندن.
فھرست
غسل کردن به طريقه سنت:
از عايشه)رض( روايت است ) :ک**ان رس**ول ﷲ rإذا اغتس**ل م**ن الجناب**ة يب**دأ فيغس**ل
يديه ،ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغس*ل فرج*ه ،ث*م يتوض*ا وض*وءه للص*الة ث*م يأخ*ذ الم*اء
فيدخل صابعه فی أصول الشعر ،حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن علی رأسه ثالث حفن*ات،ثم
أفاض علی سائر جسده ،ثم غسل رجليه(]» [155پيامبر rبھنگام غسل جنابت ابتدا دستھايش
را میشست ،سپس با دست راستش بر طرف چپش آب میريخت و شرمگاھش را
میشست .آنگاه وضويی ھمچون وضوی نماز میگرفت و آب برمیداشت و با انگشتانش
بين موھايش را خالل میکرد تا مطمئن شود که آب به پوست رسيده است سپس سه مشت
آب بر سرش میريخت و بدنبال آن بر ساير بدنش آب میريخت سپس پاھايش را
میشست«.
فھرست
فايده:

بر زن واجب نيست که برای غسل جنابت موھای بافته شدهاش را باز کند ولی برای
غسل حيض بايد آنھا را باز کند :
از ام سلمه)رض( روايت است ) :قلت يا رسول ﷲ ،إنی أمراة أشد ضفر رأسی أفأنقصه
لغسل الجنابة؟ ق*ال ال إنم*ا يکفي*ک دن تحث*ی عل*ی رأس*ک ث*الث حثي*ات ث*م تفيض*ين علي*ک
الماء فتطھرين(]» [156گفتم  :ای رسول خدا! من زنی ھستم که موھايم را میبافم آيا برای
غسل جنابت بايد آنھا را باز کنم؟ پيامبر rدر جواب فرمود  :خير ،بلکه کافی است که سه
مشت آب را بر سرت بريزی ،سپس آب را بر تمام بدنت جاری کنی تا پاک شوی«.
از عايشه)رض( روايت است که اسماء از پيامبر rدربارة غسل حيض سؤال کرد.
پيامبر rفرمود ) :تأخ*ذ إح*داکن ماءھ*ا و س*درتھا ،فتطھ*ر ،فتحس*ن الطھ*ور ث*م تص*ب عل*ی
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 ﷲ تطھ*ری بھ*ا ،فقال*ت
عائشة کأنھا تخفی ذلک  :تتبعين بھا أثر الدم.
وسألته عن غسل الجناب*ة ،تأخ*ذ م*اء فتطھ*ر فتحس*ن الطھ*ور أو تبل*غ الطھ*ور ث*م تص*ب
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علی رأسھا فتدلکه حتی تبلغ شئون رأسھا ،ثم تفيض عليھا الماء(.
»ھر کدام از شما مقداری آب و سدر را بردارد و با آن به خوبی طھار بگيرد سپس آب
را سرش بريزد و خوب آن را مالش دھد تا آب به تمام نقاط سرش )زيرموھا( برسد .سپس
آب را بر خودش بريزد و تکه پنبهای آغشته به مسک را برداشته و با آن خود را پاک کند،
اسماء گفت  :چگونه با آن خود را پاک کند؟ فرمود  :سبحان ﷲ! خودش را با آن پاک کند،
عايشه در حالی که گويا میخواست آن را )از ديگران( پنھان کند ،گفت  :با آن تکه پنبه
آغشته به مسک ،اثر خون را پاک کند«.
ھمچنين از پيامبر rدربارة غسل جنابت سؤال کرد ،فرمود » :آب را بردارد و با آن به
خوبی وضو بگيرد سپس آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دھد تا آب به تمام نقاط
سرش )زيرموھا( برسد ،سپس آب را بر ساير بدنش بريزد«.
اين حديث به صراحت فرق بين غسل حيض و جنابت را بيان میکند بطوريکه تأکيد
شده است زن حايض بايد در ماليدن سرش مبالغه کند و آن را پاک نمايد ولی در غسل
جنابت چنين تأکيدی وجود ندارد .ھمچنين حديث ام سلمه دليل بر عدم وجوب باز کردن
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موی بافته شده در غسل جنابت است.
در اصل موھای بافته شده را بايد باز کرد تا يقين حاصل شود که آب به ته آنھا رسيده
است .ولی در غسل جنابت بخاطر تکرار و مشقت زياد در اين کار )باز کردن موھا(،
مورد عفو قرار گرفته است ،برخالف غسل حيض که در ماه تنھا يکبار صورت
][159
میگيرد.

فايده:
برای زن و شوھر غسل کردن در يک مکان و ديدن عورت ھمديگر ،جايز است .به
][160
دليل گفته عايشه)رض( ) :کنت أغتسل أنا و رسول ﷲ rمن إناء واحد و نحن جنبان(
»من و پيامبر rدر حالی که جنب بوديم از يک ظرف غسل میکرديم«.
فھرست
غسلھاي مستحب:
 -1غسل پس از ھر جماع:
به دليل حديث ابورافع ) :أن النب*ی rط*اف ذات ليل*ة عل*ی نس*ائه يغس*تل عن*د ھ*ذه و عن*د
ھ*ذه ق**ال  :فقل*ت ي**ا رس*ول ﷲ  :أال تجعل**ه واح*دا؟ ق**ال  :ھ*ذا أزک**ی و أطي*ب و أطھ**ر(].[161
»پيامبر rدر شبی با ھمسرانش جماع کرد ،و پس از جماع با ھر کدام ،غسل ميکرد.
)ابورافع( گويد  :گفتم  :ای رسول خدا! )به جای اين غسلھا( چرا يک غسل نکرديد؟
پيامبر rفرمود  :اين روش بھتر و پاکتر است«.
 -2غسل مستحاضه )دائم الحيض( :
زنی که بطور مداوم مبتال به خون حيض است ،بايد برای ھر نماز يا برای نماز ظھر و
عصر با ھم ،يک غسل و برای نماز مغرب و عشاء با ھم يک غسل و برای نماز صبح
يک غسل بکند به دليل حديث عايشه)رض( :
][162

)أن أم حبيبه استحيضت فی عھد رسول ﷲ rفأمرھا بالغسل لکل صالة  ...الحديث(
»أم حبيبه در زمان پيامبر rمستحاضه شد ،پيامبر rبه او امر کرد تا برای ھر نمازی غسل
کند «...و در روايتی ديگر از عايشه)رض( چنين روايت است ) :استحيض*ت ام*رأة عل*ی
عھ**د رس**ول ﷲ rف**أمرت أن تعج**ل العص**ر و ت**ؤخر الظھ**ر و تغتس**ل لھم**ا غس**ال واح**دا ،و
][163
ت**ؤخر المغ**رب و تعج**ل العش**اء و تغتس**ل لھم**ا غس**ال و تغتس**ل لص**الة الص**بح غس**ال(
»زنی در زمان پيامبر rمستحاضه شد ،پيامبر rبه او دستور داد که نماز عصر را در اول
وقت و نماز ظھررا در آخر وقت بخواند و برای ھر دو نماز يک غسل انجام دھد .ھمچنين
نماز مغرب و عشاء بھمين ترتيب بخواند و برای آنھا ھم يک غسل بجای بياورد و برای
نماز صبح به تنھايی يک غسل انجام دھد«.
 -3غسل بعد از بيھوشی:
به دليل حديث عايشه)رض( ) :ثق**ل رس**ول ﷲ rفق**ال  :أص**لی الن**اس؟ فقلن**ا ال ،ھ**م
ينظرونک يا رسول ﷲ ،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  :ال ،ھ*م ينظرون*ک ي*ا رس*ول ﷲ،
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  :ال ،ھ*م ينظرون*ک ي*ا رس*ول ﷲ ،ف*ذکرت إرس*اله إل*ی أب*ی
بکر و تمام الحديث(]» [164بيماری پيامبر rشدت گرفت ،فرمود  :آيا مردم نماز خواندهاند،
گفتيم خير ،منتظر شما ھستند ای رسول خدا ،سپس فرمود  :تشت آبی برايم آماده کنيد.
عايشه گفت  :اين کار را کرديم و پيامبر rغسل کرد ،به سختی خواست بلند شود ،ناگھان
بيھوش شد ،سپس به ھوش آمد و فرمود  :آيا مردم نماز خواندهاند؟ گفتيم خير ،منتظر شما
ھستند ای رسول خدا! فرمود  :تشتی آب برايم آماده کنيد ،عايشه گفت  :اين کار را کرديم،
پيامبر rغسل کرد و به سختی خواست بلند شود ،دوباره بيھوش شد .سپس به ھوش آمد و
فرمود  :آيا مردم نماز خواندهاند؟ گفتيم خير ،منتظر شما ھستند ای رسول خدا! سپس
عايشه قضيهی فرستادن پيامبر rبه دنبال ابوبکر را ذکر کرد  ...تا آخر حديث«.
 -5غسل عيد فطر و قربان و روز عرفه:
به دليل حديثی که بيھقی از طريق شافعی از زاذان روايت کرده ) :سأل رجل عليا رض*ی
ﷲ عنه عن الغسل؟ قال  :اغتسل کل يوم إن شئت ،فقال  :ال ،الغسل الذی ھو الغسل؟ ق*ال :
يوم الجمعة ،و يوم عرفة و يوم النحر ،و يوم الفطر(» .مردی از علی tدربارة غسل سؤال
کرد ،علی گفت  :اگر میخواھی ھر روز غسل کن) ،آن مرد( گفت  :نه ،منظورم غسل
سنت است؟ گفت  :غسل روز جمعه ،روز عرفه ،روز عيد قربان و عيد فطر«.
 -6غسل بعد از شستن مرده:
به دليل فرموده پيامبر) : rم*ن غس**ل ميت*ا فليغتس*ل(]» .[165کسی که مردهای را شست
غسل کند«.
 -7غسل احرام برای حج يا عمره:
به دليل حديث زيد بن ثابت ) :أنه رأی النبی rتجرد إلھالل*ه و اغتس*ل(]» .[166او پيامبرr
را ديد که خود را برای احرام آماده نمود )لباسھايش را کشيد( و غسل کرد«.
 -8غسل برای ورود به مکه:
از ابن عمر)رض( روايت است ) :أنه کان اليقدم مکة إال بأت بذی ط*وی حت*ی يص*بح و
يغس*تل ث**م ي*دخل مک**ة نھ*ارا ،و ي**ذکر ع*ن النب**ی rأن*ه فعل**ه(]» [167ابن عمر)رض( قبل از
اينکه وارد مکه شود شب را در ذی طوی به صبح میرساند ،سپس غسل میکرد و در
ھنگام روز وارد مکه میشد و از پيامبر rنقل میکرد که اوھم اين کار را انجام داده
است«.
فھرست

مشروعيت تيمم:

دوم  :طھارت با سطح زمين )تيمم(

خداوند متعال میفرمايد :
أح ٌد ِم ْن ُ
ساْ َء
أو ْال َم ْ
ستُ ُم النﱢ َ
أو َجاْ َء َ
أو َعلَی َ
) َو إِنْ ُک ْنتُم َم ْر َ
کم ِمنَ ال َغاْئِ ِط ْ
سفَر ْ
ضی ْ
ص ِع ْيداً َ
کم َو أ ْي ِد ْي ُ
س ُح ْو ْا بِ ُو ُج ْو ِھ ُ
کم ) ( ...مائده :
طيﱢبَا ً فَاْ ْم َ
فَلَ ْم تَ ِجد ُْو ْا َماْ ًء فَتَ َي ﱠم ُم ْو ْا َ
(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«.
و پيامبر rفرمود ) :إن الصعيد الطيب طھور المسلم و إن لم يجد الماء عش*ر س*نين(
»سطح زمين پاک ،پاک کننده مسلمان است اگرچه ده سال آب نيابد«.

][168

در چه مواردی تيمم جايز است؟
تيمم وقتی جايز است که شخص از استفادهی آب ناتوان باشد .بطوريکه آب در دسترس
نباشد ،يا اينکه به دليل بيماری جسمی يا شدت سرما از استفاده کردن آن بترسد:
از عمران بن حصين tروايت است ) :کنا م*ع رس*ول ﷲ rف*ی س*فر ،فص*لی بالن*اس ف*إذا
ھو برجل معتزل ،فقال  :ما منعک أن تصلی؟ قال  :أصابتنی جنابة والم*اء ،فق*ال : rعلي*ک
بالصعيد فإنه يکفيک(]» .[169در سفری با پيامبر rبوديم .پيامبر rبا مردم )به جماعت( نماز
خواند و ناگھان متوجه مردی شد )بدون اينکه نماز خوانده باشد( در گوشهای نشسته،
پيامبر rفرمود  :چرا با ما نماز نخواندی؟ آن مرد گفت  :جنب شدهام و آب نيست ،پيامبرr
فرمود  :با سطح زمين تيمم کن ،آن تو را کفايت میکند«.
از جابر tآمده روايت است ) :خرجنا فی سفر ،فأصاب رجال منا حج*ر فش*جه ف*ی رأس*ه،
ثم أحتلم فسأل أصحابه  :ھل تجدون لی رخصة ف*ی الت*يمم؟ فق*الوا  :م*ا نج*د ل*ک رخص*ة و
أن**ت تق**در عل**ی الم**اء ،فاغتس**ل فم**ات  :فلم**ا ق**دمنا عل**ی رس**ول ﷲ rأخب**ر ب**ذلک ،فق**ال :
قتل**وه ،ق**تلھم ﷲ ،أال س**ألوا إذا ل**م يعلم**وا ،فإنم**ا ش**فاء الع**ی الس**ؤال ،إنم**ا ک**ان يکفي**ه أن
يتيمم(]» .[170به قصد مسافرتی بيرون رفتيم ،سنگی به مردی خورد و سرش را زخمی
کرد ،سپس آن مرد محتلم شد ،از دوستانش پرسيد آيا به نظر شما میتوانم تيمم کنم؟ گفتند :
در حالی که میتوانی با آب غسل کنی رخصتی برای شما نمیيابيم ،پس آن مرد غسل کرد
و مرد ،وقتی نزد پيامبر rرفتيم او را از اين جريان باخبر کردند فرمود  :او را کشتند ،خدا
آنھا را بکشد چرا وقتی که نمیدانستند سؤال نکردند؟ چراکه شفای درمانده سؤال)کردن(
است ،کافی بود تيمم کند«.

از عمرو بن عاص tروايت است  :وقتی به غزوه ذات السالسل اعزام شدم در شب
بسيار سردی احتالم شدم ،ترسيدم اگر غسل کنم ھالک شوم ،در نتيجه تيمم کردم و برای
ھمراھانم در نماز صبح امامت کردم .وقتی نزد پيامبر rبرگشتيم جريان را برايش بازگو
کردند فرمود ) :يا عمرو ص*ليت بأص*حابک و أن*ت جن*ب؟ فقل*ت  :ذک*رت ق*ول ﷲ تع*الی ) :
ک ْم إِنﱠ ﷲَ َکاْنَ بِ ُ
س ُ
ک ْم َر ِح ْيما ً ( فتيممت ثم صليت ،فض*حک رس*ول ﷲ rول*م يق*ل
َوالَتَ ْقتُلُ ْو ْا أَ ْنفُ َ
ش**يئا(]» [171ای عمرو! در حاليکه جنب بودی برای ھمراھانت امامت کردی؟ گفتم :
ک ْم إِنﱠ ﷲَ َک *اْنَ بِ ُ
س* ُ
ک* ْم َر ِح ْيم *ا ً (
فرموده خداوند متعال را به ياد آوردم که َ ) :والَتَ ْقتُلُ* ْ*و ْا أَ ْنفُ َ
»خودتان را از بين نبريد ،چراکه خداوند نسبت به شما رحيم و مھربان است ،پس تيمم
کردم و نماز خواندم .پيامبر rخنديد وچيزی نگفت«.
فھرست
صعيد جيست؟
ابن مظور در لسان العرب میگويد] : [172صعيد زمين است و گفته شده  :صعيد به معنی
زمين پاک است) ،عدهای ھم آن را به معنی ھر خاک پاکی دانستهاند( .در قرآن کريم چنين
ص * ِع ْيداً َ
طيﱢب*ا ً ( ابواسحاق میگويد  :صعيد سطح زمين است و بر
آمده است  ) :فَتَيَ ﱠم ُم* ْ*و ْا َ
انسان الزم است که )ھنگام تيمم( ھر دو دستش را بدون توجه به اينکه در آنجا خاک وجود
دارد يا نه؛ بر سطح زمين بزند چراکه صعيد بمعنی خاک نيست ،بلکه بمعنی سطح زمين
است ،خاک باشد يا غيرخاک ،گويد  :اگر تمام زمين صخره باشد و ھيچ خاکی روی آن
نباشد و تيمم کننده دستش را بر آن صخره بزند وصورتش را با آن مسح کند ،ھمان برايش
پاک کننده به حساب میآيد.
روش تيمم:
از عمار بن ياسر tروايت است ) :أجنب*ت فل*م أص*ب م*اء فتمعک*ت ف*ی الص*عيد و ص*ليت
ف**ذکرت ذل**ک للنب**ی rفق**ال :إنم**ا ک**ان يکفي*ک ھک**ذا و ض**رب النب**ی rبکفي**ه األرض و نف**خ
فيھما ،ثم مسح بھم*ا وجھ*ه و کفي*ه(]» [173جنب شدم و آبی نيافتم؛ پس خودم را به روی
زمين ماليدم و نماز خواندم ،جريان را برای پيامبر rتعريف کردم ،پيامبر rفرمود  :کافی
بود که چنين میکردی  :و پيامبر rدوکف دستش را بر زمين زد و در آنھا فوت کرد و
سپس با آنھا صورت و دو کف دستش را مسح کرد«.
فايده:
تيمم در اصل جانشين وضو است ،و ھر آنچه با وضو جايز میشود با تيمم نيز جايز
میگردد و شخص میتواند ھمانند وضو قبل از دخول وقت ،تيمم بگيرد و ھر اندازه که
میخواھد با آن نماز بخواند.
فھرست

باطل کننده ھای تيمم:
آنچه وضو را باطل میکند ،تيمم را نيز باطل میکند .عالوه بر اين کسی که به علت
عدم دسترسی به آب ،تيمم کرده است ،ھرگاه آب را پيدا کند ،تيممش باطل میشود ،و نيز
کسی که بخاطر بيماری و غيره از بکار بردن آب عاجز بوده ،با رفع ناتوانی ،تيمم او
باطل میشود ،ولی ھر نمازی که قبالً با تيمم خوانده ،صحيح است و اعاده آن )دوباره
خواندن( الزم نيست.
از ابوسعيد خدری tروايت است ) :خ**رج رج**الن ف**ی س**فر ،فحض**رت الص**الة و ل**يس
معھما مأء ،فتي ًمما صعيدا طيبا فصليا ثم وج*دا الم*اء ف*ی الوق*ت ،فأع*اد أح*دھما الوض*وء و
الصالة و لم يعد اآلخر ،ثم أتيا رسول ﷲ rفذکرا ذلک له ،فقال للذی لم يعد  :أصبت الس*نة،
و اجزان**ک ص**التک ،و ق***ال لل**ذی توض***أ و أع**اد  :ل***ک األج**ر م***رتين(]» [174دومرد به
مسافرت رفتند ،وقت نماز فرا رسيد در حاليکه آب به ھمراه نداشتند ،در نتيجه با سطح
زمين پاک تيمم کردند و نماز خواندند؛ سپس آب را در ھمان وقت يافتند .يکی از آنھا وضو
گرفته و نماز را اعاده کرد و ديگری اعاده نکرد؛ سپس آب را در ھمان وقت يافتند .يکی
ازآنھا وضو گرفته و نماز را اعاده کرد و ديگری اعاده نکرد .وقتی که نزد پيامبر rآمدند
جريان را برايش بازگو کردند ،به کسی که نماز و وضو را اعاده نکرده بود فرمود
:مطابق سنت عمل کردهای و نمازت صحيح است و به کسی که اعاده کرده بود فرمود  :تو
دو ثواب داری«.
فايده:
اگر عضوی از کسی زخمی شد و محل آن را باندپيچی کرد ،يا جايی از بدنش شکست
آن را بست )گچ گرفت( ،شستن يا مسح کردن آن محل الزم نيست و نيازی به تيمم ھم
ندارد ،بدليل فرمودة خداوند :
س َع َھاْ ( )بقره (286 :
) ْاليُ َکلﱢفُ ﷲُ نَ ْفسا ً إِالﱠ ُو ْ
»خداوند به ھيچ کس جز به اندازه توانايیاش تکليف نمیکند«.
و فرمودهی پيامبر rکه ) :إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(]» [175ھرگاه شما را به
کاری امر کردم ھر اندازه که توانايی داريد آن را انجام دھيد« .بنابراين با استناد به قرآن و
سنت در میيابيم که ھرچه در توان انسان نباشد ،از او ساقط میشود.
و جايگزين کردن مسح )محل شکسته شده( و تيمم )برای محلی که قادر به شستن آن
نيستيم( به جای شستن )محل مذکور( ،بايدبا دليل شرعی ثابت شود ،و احکام ھم تنھا با
قرآن و سنت به اثبات میرسد در حاليکه در قرآن و سنت ھيچ دليلی دربارة اين جايگزينی
][176
وجود ندارد ،بنابراين ،چنين نظريهای از درجة اعتبار ساقط است.
فھرست

جواز تيمم بر ديوار

][177

از ابن عباس روايت است  :من و عبدﷲ بن يسار ،موالی ميمونه زن پيامبر rنزد
ابوجھيم بن حارث بن صمه انصاری رفتيم ،أبوجھيم گفت ) :أقب*ل النب*ی rم*ن نح*و »بئ*ر
جم**ل] .«[178فلقي**ه رج**ل فس**لم علي**ه ،فل**م ي**رد علي**ه النب**ی rحت**ی أقب**ل عل**ی الج**دار فمس**ح
بوجھه ويديه ،ثم رد عليه السالم(]» .[179پيامبر rاز طرف »بئر جمل« برمیگشت ،مردی
با او مالقات کرد و سالم کرد ،پيامبر rجواب سالم او را نداد تا رو به ديوار کرد و )دست
بر ديوار زد( صورت ودستھايش را با آن مسح کد و سپس جواب سالم او را داد«.
احکام حيض ونفاس
تعريف حيض ونفاس و بيان مدت آنھا:
حيض خونی است شناخته شده نزد زنان که در شرع ھيچ حدی برای حداقل و حداکثر
آن وجود ندارد و در اين مورد به عادت زنان مراجعه میشود.
نفاس  :خونی است که به سبب زايمان خارج میشود و حداکثر آن چھل روز است :
از أم سلمه)رض( روايت است ) :کان**ت النفس**اء تجل**س عل**ی عھ**د رس**ول ﷲ rأربع**ين
يوم**ا(]» [180نفساء )زنانی که وضع حمل میکنند( زمان پيامبر rچھل روز مینشستند
)يعنی نماز و روزه را ادا نمیکردند(«.
اگر خون نفاس قبل از چھل روز قطع شود ،بايد غسل کند و پاکیاش شروع میشود و
اگر بعد از چھل روز ،خونريزی ادامه يابد بعد از پايان چھل روز غسل کند و پاکی او
محسوب میشود.
آنچه برای حائض حرام است:
آنچه بر بیوضو حرام است ،بر حائض و نفساء نيز حرام است .عالوه بر آن موارد
زير نيز بر زنی که در مدت حيض يا نفاس است حرام میشود :
 -1روزه ،و ھرگاه پاک شود بايد آن را قضا کند.
از معاذه روايت است ) :سألت عائشة فقلت  :ما ب*ال الح*ائض تقض*ی الص*وم و التقض*ی
الص**الة قال**ت  :ک**ان يص**يبنا ذل**ک م**ع رس**ول ﷲ rفن**ؤمر بقض**اء الص**وم و الن**ؤمر بقض**اء
الصالة(]» [181از عايشه سؤال کردم چرا حائض روزه را قضا میگيرد ولی نماز را قضا
نمیآورد؟ عائشه گفت  :زمان رسول ﷲ،rدچار حيض میشديم ،به قضای روزه امر
میشديم ولی به قضای نماز امر نمیشديم«.
 -2آميزش با زنان از راه طبيعی )زايمان( :

به دليل فرموده خداوند متعال :
ض َو
) َويَ ْ
ی ،فَاعتَ ِزلُ ْو ْا النﱢ َ
ض قُ ْل ُھ َو أ َذ ً
سئَلُ ْونَ َ
س ْا َء فِ ْی ال َم ِح ْي ِ
ک َع ِن ال َم ِح ْي ِ
ْالتَ ْق َربُ ْوھُنﱠ َحتﱠی يَ ْط ُھ ْرنَ  ،فَإ َذ ْا تَ َ
ط ﱠھ ْرنَ فَأت ُْوھُنﱠ ِمنْ َح ْي ُ
ث أ َم َر ُک ُم ﷲُ ( )بقره :
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»از تو دبارة )آميزش با زنان ھنگام حيض( میپرسند بگو  :زيان و ضرر
است پس در حالت قاعدگی از )ھمبستری( با زنان کنارهگيری نماييد و با ايشان
نزديکی نکنيد ،تا آنگاه که پاک میشوند ،ھنگامی که پاک شدند از جايی که خدا
به شما فرمان داده است )و راه طبيعی زناشويی و وسيلة حفظ نسل است( با
آنان نزديکی کنيد«.
و به دليل فرموده پيامبر) : rإصنعوا کل شی إالالنک*اح(]» [182ھرکاری غير از آميزش،
با آنھا انجام دھيد«.
حکم کسی که با حائض آميزش کند:
امام نووی رحمه ﷲ در شرح مسلم ) (3/204میگويد :
اگر مسلمانی معتقد به جواز آميزش با حائض در فرجش )از راه طبيعی( باشد ،کافر و
مرتد میشود؛ و اگر کسی اين کار را انجام دھد و معتقد به حالل بودن آن نباشد اگر
فراموش کرد يا از وجود حيض خبر نداشت يا ندانست که حرام است يا کسی به زور او را
وادار به اين کار کرد ،ھيچ گناھی بر او نيست و کفاره ھم ندارد؛ اما اگر عمداً و با آگاھی
از فرارسيدن حيض و تحريم آن و با اختيار ،با زن حائض آميزش کرد مرتکب گناھی
کبيره شده است ،شافعی ھم به کبيره بودن آن تصريح کرده است .بر او واجب است که
توبه کند ،و در وجوب کفاره بر او دو نظريه وجود دارد .أھ.
میگويم )مؤلف(  :قول راجح اين است که کفاره بر او واجب است؛ به دليل حديث ابن
عباس)رض(  :پيامبر rدربارة مردی که با زن حائض خود آميزش کرده بود ،فرمودند :
)يتصدق بدينار)*( أو نصف دينار(]» [183يک يا نصف دينار صدقه دھد«.
مختار بودن شخص )در پرداخت نصف دينار يا يک دينار( که در حديث آمده به تفاوت
بين اول حيض و آخر آن برمیگردد .به دليل حديث موقوفی که از ابن عباس روايت است
که ) :إن أصابھا فی فور الدم تصدق بدينار وإن کان فی آخره فنصف دينار(]» [184اگر در
ابتدای حيض با او آميزش کرد يک دينار و اگر در آخر حيض با او آميزش کرد نصف
دينار صدقه بدھد«.
فھرست

استحاضه:
خونی است که در غير مدت حيض و نفاس يا در ادامه آن دو خارج میشود که اگر در
غير مدت حيض و نفاس باشد ،واضح است ،و اگر در ادامه آن دو خارج شود به صورت
زير است :
اگر زن عادت ماھيانهاش منظم باشد ،آنچه بعد از مدت عادت خارج شود استحاضه
است ،چون پيامبر rبه أم حبيبه فرمود ) :أمکثی قدرما کانت تحبس*ک حيض*تک ث*م اغتس*لی
وصلی(]» [185به اندازة قاعدگی ماھانهات منتظر بمان؛ سپس غسل کن و نماز بخوان«.
ھرچند اين دو خون قابل تشخيص از ھم ھستند ،خون حيض سياه و شناخته شده است و
غير از اين خون استحاضه به حساب میآيد :
به دليل فرموده پيامبر rبه فاطمه بنت أبی حبيش ) :إذا ک*ان دم الح*ی فإن*ه أس*ود م*روف،
فأمسکی عن الصالة ،ف*إذا ک*ان اآلخ*ر فتوض*ی فإنم*ا ھ*و ع*رق(]» .[186ھرگاه خون حيض
بود که آن سياه و شناخته شده است ،نماز نخوان و اگر خونی ديگر بود وضو بگير که اين
بر اثر )پارگی( رگ است«.
اگر زن مستحاضهای بالغ شد و توانايی تشخيص دادن )خون حيض و غير آن( را
نداشت ،به عادت رايج در زنان )خويشاوندش( مراجعه کند ،به دليل فرموده پيامبر rبه
حمنه بنت جحش ) :إنما ھذه رکضة من رکض*ات الش*يطان فتحيض*ی س*تة أي*ام أو س*بعة ف*ی
علم ﷲ ،ثم اغتسلی ،حتی إذا رأيتأنک قد طھرت و استنقيت فصلی أربعا و عشرين ليل*ة أو
ثالثا و عشرين و أيامھن ،وص*ومی ف*إن ذل*ک يجزي*ک و ک*ذلک ف*افعلی ف*ی ک*ل ش*ھر ،کم*ا
تحيض النس*اء و کم*ا يطھ*رن لميق*ات حيض*ھن و طھ*رن(]» [187اين ضربهای از ضربات
شيطان است ،و تو شش يا ھفت روز را )خدا مدت آن را میداند( حيض حساب کن)*(،
سپس وقتی ديدی که پاک شدی ،غسل کن ،بيست و چھار يا بيست و سه شبانه روز نماز
بخوان و روزه بگير ،اين تو را کفايت میکند ،و در ھر ماه اينچنين عمل کن ،ھمانطور که
زنان در اوقات مشخصی حيض و پاک میشوند«.
احکام مستحاضه:
آنچه بر زن حايض حرام میشود بر مستحاضه حرام نيست .ولی بر زن مستحاضه
واجب است که برای ھر نمازی وضو بگيرد؛ به دليل فرموده پيامبر rبه فاطمه بنت أبی
حبيش ) :ثم توضيی لکل صالة(]» .[188سپس برای ھر نمازی وضو بگير«.
سنت است که زن مستحاضه برای ھر نمازی غسل کند ھمچنانکه در غسلھای مستحب
ذکر شد.
فھرست

