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 ِن الرَِّحيمِ اهلِل الرَّْحم ِمْسِب 

 مقدمه مولف

 ِ م  اهللُ  َصّلَّ و الَْعالَِميَ  رَب   اْْلَْمُد لِِلٰ د   َسي ِدنَا ََعَ ِ  انلَِّب   ُُمَمَّ ّم 
ُ
اِهِرينَ  َوآِلِ  اْْل  الطَّ

ْْجَِعيَ  وََصَحابَِتهِ 
َ
 .أ

بُوُشَجاع   الَْقاِض  قَاَل 
َ
ْحَدُ  ،أ

َ
ْحَدَ  بِْن  اْْلَُسْيِ  ْبنُ  أ

َ
ْصَفَهاِني  أ

َ
 : َتَعاَلم  اهللُ  رَِحَهُ  ،اْْل

 گفت: -خداوند متعال او را رحمت کند  -حمد اصفهانی قاضی أبوشجاع، احمد بن حسین بن ا

لَِن 
َ
ْصِدقَاءِ  َبْعُض  َسأ

َ
نْ  ،َتَعاَلم  اهللُ  َحِفَظُهمُ  ،اْْل

َ
ْعَمَل  أ

َ
ا أ م  الِْفْقهِ  ِف  ُُمْتَََصً  َمْذَهِب  ََعَ

افِع   اْْلَِمامِ  ْْيَازِ  َونَِهايَةِ  ْخِتَصارِ اِل  ََغيَةِ  ِف  ،َورِْضَوانُهُ  َعلَيْهِ  َتَعاَلم  اهللِ  رَْحَةُ  الش    ،اْْلِ

که مختصری در فقه بر مذهب امام  از من درخواست کردند –خداوند متعال آنان را حفظ کند  -بعضی از دوستان 

  در نهایت اختصار و کوتاهی انجام دهم.  –اش  رحمت خداوند متعال بر او باد و خوشنودی –شافعی 

نْ  ،ِحْفُظهُ  الُْمبْتَِدئِ  ََعَ  َويَْسُهَل  ،َدرُْسهُ  الُْمتََعل مِ  ََعَ  ِِلَْقُرَب 
َ
ْكِثَ  َوأ

ُ
 ،اتلَّْقِسيَماِت  ِمنَ  ِفيهِ  أ

  ،اْْلَِصالِ  وََحَْصِ 
ها و  بندی که در آن از تقسیم وارد، حفظ آن آسان شود و آن  ازهآموز، درس آن نزدیک شود و بر ت که بر دانش تا این 

 کنم. ها زیاد شمردن خصلت

َجبْتُهُ 
َ
َواِب  اتلَّْوِفيِق  ِف  َتَعاَلم  اهللِ  إَِلم  َراِغبًا ،لِلثََّواِب  َطاِِلًا ،ذملَِك  إَِلم  فَأ م  إِنَّهُ  ،لِلصَّ  َما ََعَ

 .َخِبي   لَِطيف   َوبِِعبَاِدهِ  ،قَِدير   يََشاءُ 
پس آن )درخواست( را اجابت کردم به خاطر خواهانِ ثواب و مایل بسوی خداوند متعال در توفیقِ درستی، همانا او بر 

 چه بخواهد قادر است و به بندگانش مهربان و آگاه است.  آن
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َهاَرةِ  ِكتَاُب   الطَّ

 : ِميَاه   َْيُوُز بَِها اتلَّْطِهْيُ َسبْعُ  الِْميَاُه الَِّت 
 گرفتن با آن درست می شود، هفت آب است: طهارت هائی که آب

َماِء، َماءُ  ، َوَماءُ  3انلَّْهِر، َوَماءُ  2اِْلَْحِر، َوَماءُ  1السَّ   4اِْلِْْئِ
 آب آسمان )باران(، و آب دریا، و آب رودخانه، و آب چاه،         

ُل ﴿ فرماید: اهلل عزوجل می .1 ماءِ  ِمنَ  َعلَيُْكمْ  َو ُيََن  َرُكمْ  َماءً  السَّ  11 ، آیهأنفالسوره  بِِه﴾ ِِلَُطه 

 ی آن، شما را پاک بگرداند. کند تا بوسیله و از آسمان، آبی را بر شما نازل می

بُوُهَريَْرةَ  قَاَل . 2
َ
َل : أ

َ
 اِْلَْحَر، نَْرَكُب  إِنَّا اهلِل، رَُسوَل  يا: َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوَل  رَُجل   َسأ

نَا فَإِنْ  الَْماِء، ِمنَ  الَْقِليَْل  َمَعَنا َوََنِْمُل 
ْ
أ   َعِطْشنَا، بِهِ  تَوَضَّ

ُ
أ َفَنتَوَضَّ

َ
 اهللِ  رَُسوُل  فَقاَل  اِْلَْحِر؟ بَِماءِ  أ

ُهورُ  ُهوَ : )وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ   69، ترمذى38صحیح. أبوداوود  (.َميْتَتُهُ  اْْلِلي  َماُؤُه، الطَّ

خدا! همانا ما بر کشتی در دریا سوار می شویم و  سلم پرسید و گفت: ای رسول و علیه اهلل اهلل صلی رسولشخصی از 

اهلل  شویم، آیا از آب دریا وضو بگیریم؟ رسول کنیم. اگر وضو بگیریم تشنه می همراه خود، آب کمی حمل می

 ی آن حالل است. کننده و مُرده سلم فرمود: دریا، آبِ آن پاک و پاک و علیه اهلل صلی

 گوید: بر پاکی آب رودخانه، اجماع شده است.  المنذر می ابن .8

بُوَسِعيد   قَاَل . 4
َ
، أ نَّهُ  اْْلُْدِريي

َ
 : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  لِرَُسولِ  ِقيَل  أ

ُ
أ َنتَوَضَّ

َ
 بِْْئ   َوِهَ  بَُضاَعةَ  بِْْئِ  ِمنْ  أ

ِب  َوَْلْمُ  اْْلِيَُض  ِفيَها ُيْطَرحُ  ؟ اللِِْكَ  َل  َطُهور   الَْماءُ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  َوانلَّْْتُ
ُسهُ  ء   ُينَج    66 ترمذی ،66 ابوداوود. صحیح. ََشْ

خون حیض  های شد: آیا از چاه بضاعه وضو بگیریم؟ و آن چاهی است که پارچه سلم گفته و علیه اهلل اهلل صلی به رسول

گذشت  شود )یعنی آب باران از مسیری می می  ها و چیزهای بدبو و گندیده )مانند جیفه( در آن انداخته و گوشت سگ

سلم فرمود: آب، پاک و  و علیه اهلل اهلل صلی ی آشغال و زباله بود(. رسول شد که محل تخلیه و به چاه سرازیر می

 د.گردان کننده است و چیزی آن را نجس نمی پاک

ی نجاست، در رنگ یا طعم و یا بوی آن تغییری  دهد که آب چاه، پاک است. اما اگر بوسیله این حدیث داللت می

 شود که دلیل آن خواهد آمد.  بوجود بیاید، نجس می
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، َوَماءُ   2.الََْبَدِ  َوَماءُ   اثلَّلِْج، َوَماءُ  1الَْعْيِ

 و آب برف، و آب تگرگ  و آب چشمه،
 

 

 

 

 

 .آیند چشمه همانند آب چاه است زیرا هر دو، از زمین بیرون میحکم آب . 1

ِب  َعنْ . 2
َ
َ  إَِذا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  ُهَريَْرَة، أ ََلِة، ِف  َكَبَّ  َقبَْل  ُهَنيَّةً  َسَكَت  الصَّ

نْ 
َ
، أ

َ
ِب  اهللِ  رَُسوَل  يَا: َفُقلُْت  َيْقَرأ

َ
نَْت  بِأ

َ
ّم   أ

ُ
يَْت  َوأ

َ
َرأ

َ
 َقاَل  َتُقوُل؟ َما َوالِْقَراَءِة، اتلَّْكِبيِ  َبْيَ  ُسُكوتََك  أ

قُوُل " 
َ
قِ  َبْيَ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَاَي  َوَبْيَ  بَيِْن  بَاِعدْ  اللُٰهمَّ : أ ِن  اللُٰهمَّ  َوالَْمْغِرِب، الَْمْْشِ  ِمنْ  َنق 

ْبيَُض  اثلَّوُْب  ُيَنّقَّ  َكَما َخَطايَاَي 
َ
نَِس، ِمنَ  اْْل . َوالََْبَدِ  َوالَْماءِ  بِاثلَّلِْج  َخَطايَاَي  ِمنْ  اْغِسلِْن  اللُٰهمَّ  ادلَّ

  893 مسلم

ی فاتحه( را بخواند اندکی  که )سوره آورد، قبل از این اإلحرام می هرگاه برای نماز، تکبیرهسلم  و علیه اهلل اهلل صلی رسول

اإلحرام و قرائت  ل خدا! پدر و مادرم به فدایت. مرا از سکوت خویش، بین تکبیرهکرد. من گفتم: ای رسو درنگ می

گونه که بین مشرق و مغرب دوری  هایم دوری بینداز، همان گویم: خدایا! بین من و لغزش فاتحه خبر بده. فرمود: می

شود. خدایا!  ودگی پاک کرده میی سفید از آل گونه که پارچه بگردان همان هایم پاک ای. خدایا! مرا از لغزش انداخته

 هایم را با برف و آب و تگرگ بشویان.  لغزش

 کرد. چنین دعائی نمی سلم و علیه اهلل اهلل صلی رسولپس برف و تگرگ پاک هستند زیرا اگر پلید بودند 

ُل ﴿است: ی انفال  سوره 11ی  آیهدلیل دیگر،  ماءِ  ِمنَ  َعلَيُْكمْ  َو ُيََن  َرُكمْ  َماءً  السَّ و چون آب  بِِه﴾ ِِلَُطه 

 کننده هستند.  شوند پس پاک و پاک برف و تگرگ از آسمان نازل می
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م  ُثمَّ الِْميَاهُ  ْرَبَعةِ  ََعَ
َ
قَْسام   أ

َ
، َغْيُ : أ ر  ، ُمَطه    1.الُْمْطلَُق  الَْماءُ  َوُهوَ  َمْكُروه ، َطاِهر 

 مکروه نیست، و آن آب مطلق است.کننده،  ها بر چهار قسمت هستند:  پاک، پاک سپس آب

، َمْكُروه ، ر  ، ُمَطه  ُس  الَْماءُ  َوُهوَ  َوَطاِهر   2.الُْمَشمَّ

های گرمسیر بر أثر حرارت  های فلزی در سرزمین کننده، مکروه است، و آن آبی است که در ظرف و پاک، پاک

  آفتاب، گرم شده باشد.

 

به آب بدون قید و شرطی را آب مطلق گویند. به تعبیری دیگر، هرگاه به آن نظری افکنده شود، گفته شود: این . 1

شود.  ها مخلوط شود، آب مطلق گفته نمی ها که با پاکی آب است. پس به آب گالب، آب پرتقال، آب گچ و أمثال این

 شود بلکه با صفتی همراه است.  ها آب گفته نمی زیرا به آن

بُوُهَريَْرةَ  قَاَل 
َ
ْعَراِبي  قَامَ : أ

َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  لَُهمُ  َفَقاَل  انلَّاُس، َفتَنَاَوَلُ  الَْمْسِجِد، ِف  َفبَاَل  أ

م  َوَهِريُقوا َدُعوهُ  ، ِمنْ  َسْجًَل  بَْوِلِ  ََعَ وْ  َماء 
َ
، ِمنْ  َذنُوًبا أ َما َماء  يَن، بُِعثْتُمْ  فَإِنَّ ِ  ُتبَْعثُوا َولَمْ  ُميَِّس 

يَن. ِ  222بخاری  ُمَعِّس 

نشینی بلند شد و در مسجد ادرار کرد. مردم با تندی با او برخورد کردند. رسول  گوید: بادیه عنه می اهلل ابوهریره رضی

ید. همانا شما مبعوث سلم به آنان فرمود: او را رها کنید و بر محل إدرارش، دلوی پر از آب بپاش و علیه اهلل اهلل صلی

 شدید که آسان بگیرید و مبعوث نشدید که سخت بگیرید.

انَ  َعنْ . 2 زَْهَر، بِْن  َحسَّ
َ
نَّ  أ

َ
اِب رَِضَ  ْبنَ  ُعَمرَ  أ ِس، بِالَْماءِ  َتْغتَِسلُوا َل : قَاَل  َعنْهُ  اهللُ  اْْلَطَّ  الُْمَشمَّ

الدین  نویسد: إسناد آن، جید است و حافظ محب البدرالمنیر می ملقن در ، ابن33سنن دارقطنى الََْبََص.  يُورُِث  فَإِنَّهُ 

 طبری إسناد آن را صحیح دانسته.
 آورد.  با آب مشمس غسل نزنید زیرا بیماری برص بوجود می

عنه این قول را به توقیف از  اهلل نویسد: احتماال امام شافعی اطالع یافته که عمر رضی ی إقناع می نبراوی در حاشیه
 است.  گفته سلم و علیه اهلل  صلیاهلل رسول

نویسد: أصلی برای  دانم مگر از جهت طب. و امام نووی در مجموع می گوید: مکروه نمی اما امام شافعی در األم می
کراهت آب مشمس نیست و این قول، راست و موافق دلیل است زیرا امام شافعی در األم از جهت طب نص آورده 

 است. 
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، ، َغْيُ  َوطاِهر  ر  ُ  1الُْمْستَْعَمُل، اْلْاءُ  َوُهوَ  ُمَطه  اِهَراِت  ِمنَ  َخالََطهُ  بَِما َوالُْمتََغي    2.الطَّ
 کننده، و آن آب مستعمل است، و تغییرخورده به چیزی که پاکی ها با آن مخلوط شده است. و پاک، غیر پاک

 گرفته شده است.آب مستعمل آبی است که یک بار در فرض وضو یا فرض غسل بکار  .1

ائَِب  َسِمْعُت : قَاَل  اْْلَْعِد، َعِن   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   إَِل  َخالَِت  ِب  َذَهبَْت : َيُقوُل  يَِزيَد، ْبنَ  السَّ
، رَُسوَل  يَا: َفَقالَْت  ِ ْخِت  اْبنَ  إِنَّ  الِلَّ

ُ
، أ ِس  َفَمَسحَ  وَِجع 

ْ
َكِة، ِل  وََدَع  َرأ ، ُثمَّ  بِالََْبَ

َ
أ ْبُت  تَوَضَّ  ِمنْ  فََْشِ

 192بخاری  وَُضوئِِه.
خدا! همانا پسر خواهرم   سلم برد و گفت: ای رسول و علیه اهلل اهلل صلی ام مرا به نزد رسول گوید: خاله سائب بن یزید می

گرفت و من از  سلم سرم را مسح نمود و برایم دعای برکت فرمود و سپس وضو و علیه اهلل اهلل صلی درد دارد. رسول

 آب وضوی ایشان نوشیدم.

إجازه نمی داد که  سلم و علیه اهلل اهلل صلی رسولدهد. زیرا اگر نجس بود  آب وضو داللت می این حدیث بر پاکی

 نوشیده شود.

َحُدُكمْ  َيْغتَِسْل  َل : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل 
َ
ائِمِ  الَْماءِ  ِف  أ  َكيَْف : َفَقاَل  «ُجنُب   ُهوَ وَ  ادلَّ

بَاُهَريَْرَة، يَا َيْفَعُل 
َ
 238مسلم َتنَاُوًل.  يَتَنَاَوُلُ : قَاَل  أ

یکی از شما در حالی که جنب است در آب راکد غسل نزند. )راوی( گفت: ای اباهریره، پس چگونه انجام دهد؟ 

 ابوهریره گفت: آن را بردارد. 

زدن در آب راکد تأثیری در آب نداشت،  کننده نیست. زیرا اگر غسل جنابت، پاکدهد آب غسل  این حدیث داللت می
 آمد. از آن نهی به عمل نمی

ُدوا َماًء فَ ﴿فرماید:  اهلل عزوجل می .2 ُموا﴾فَلَْم ََتِ  48 سوره نساء، آیه تَيَمَّ

 گر آب نیابیدید پس تیمم نمائید.ا

ی نجاست به غیر از آب مطلق با مایعات دیگر جایز بود اهلل عزوجل در این آیه به تیمم  پس اگر رفع حدث و إزاله

کردند و در حالی که همراه آنان  عنهم در سفر، آب تمام می اهلل نمود. همچنین زمانی که أصحاب رضی أمر نمی

 آوردند.  فتند بلکه به تیمم رو میگر روغن، شیر و مایعات دیگر وجود داشت اما با آن وضو نمی
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، َوَماء   س  ي َوُهوَ  ََنِ ِ ، َوُهَو ُدْونَ  َحلَّْت ِفيِه ََنَاَسة   اَّلَّ   1الُْقلَّتَْيِ
 و آب نجس، و آن آبی است که در آن نجاست واقع شود و آن کمتر از دو قله باشد، 

وْ 
َ
َ  ََكنَ  أ ، َفتََغيَّ َصح   ِف  َتْقِريبًا َبْغَداِدي   ِرْطل   ِمائَةِ  ََخُْس : َوالُْقلَّتَانِ  2.قُلَّتَْيِ

َ
 3.اْْل

 یا دو قله باشد پس تغییر خورد. و دو قله: پانصد رطل بغدادی تقریباً در قول أصح است.

َواب   ِمنَ  َينُوُبهُ  َوَما الَْماءِ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  ُسئَِل . 1 َباِع، ادلَّ  َفَقاَل  َوالس 
 68صحیح. أبوداوود َينُْجُس.  َل  فَإِنَّهُ  قُلَّتَْيِ  الَْماءُ  ََكنَ  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ 

کنند.  از آب، پرسیده شد و از چیزی که چهارپایان و درندگان در آن آمد و شد میسلم  و علیه اهلل اهلل صلی رسولز ا

 شود. رسید همانا آن نجس نمی ایشان فرمودند: هرگاه آب به دو قله

شود و اگر چه تغییر نخورد. این حدیث نیز بر آن  مفهوم حدیث این است که اگر آب کمتر از دو قله باشد نجس می

َحُدُكمْ  اْستَيَْقَظ  إَِذادهد:  داللت می
َ
نَاءِ  ِف  يََدهُ  َيْغِمْس  فَََل  نَْوِمِه، ِمنْ  أ م  اْْلِ  فَإِنَّهُ  ثَََلثًا، َيْغِسلََها َحّتَّ

ْينَ  يَْدِري َل 
َ
 273مسلم يَُدُه.  بَاتَْت  أ

داند  که سه بار آن را بشوید زیرا نمی هرگاه یکی از شما از خواب برخاست پس دستش را در ظرف آب فرو نبرد تا این

 که شب، دستش کجا بوده است.

رود دستش با  که دستش را در ظرفی فرو ببرد زیرا بیم آن می خیزد، نهی شده از این فردی که از خواب بر می

دهد.  شود آب را تغییر نمی شود آغشته شده باشد و قطعاً نجاستی که با چشم دیده نمی نجاستی که با چشم دیده نمی

شود اگر چه آن را  مالقات نجاست، نجس میشود که آب کمتر از دو قله به محض  پس نتیجه چنین حاصل می

 تغییر ندهد. 

المنذر می گوید: علماء إجماع دارند که آب قلیل یا  نویسد: ابن دلیل آن إجماع است. امام نووی در مجموع می .2

 گردد. کثیر هرگاه نجاستی در آن واقع شود و رنگ یا طعم و یا بوی آن را تغییر دهد، نجس می

باشد. دکتر مصطفی دیب  ر مکان مربعی شکل، یک ذرع و ربع از جهت طول، عرض و عمق میمساحت دو قله د .8

 داند.  لیتر می 192البغا، دو قله را تقریباً 
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: بَاِغ  1وَُجلُوُد الَْميْتَةِ  فَْصل  يِر، الََْكِْب  إِلَّ ِجْلَ  2َتْطُهُر بِادل   3َواْْلَِْنِ

 پوست مردار با دَبّاغِی پاک می شود، مگر پوست سگ و خوک،      و 

وْ  َوَما
َ
َ ِمنُْهَما أ َحِدِهَما. تََودلَّ

َ
  ِمْن أ

 چه از آن دو یا از یکی از آن دو متولد شود. و آن

گوشتی که چه با شروط ذبح شرعی و چه  گوشتی که بدون ذبح شرعی بمیرد؛ و هر حیوان حرام هر حیوانِ حالل .1

 شود و نجس است. بدون شروط ذبح شرعی بمیرد؛ مردار نامیده می

گویند. این  به عملیات پاک سازی پوست از خون، چربی و بقیه ی فضالت و ضدعفونی کردن آن را دباغی می .2

 گیرد. با برگ یا پوست درختانی مانند کاج، صنوبر، بلوط، فندق، سماق، قرظ، أنار و... انجام میعملیات 

 866مسلم. َطُهرَ  َفَقدْ  اْْلَِهاُب  ُدبِغَ  إَِذا وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  قَاَل رَُسوُل 

 گاه پوست، دباغی کرده شد بدون شک پاک شده است.هر

، بِنِْت  الَْعاِِلَةِ  َعنْ  نَّ  ُسبَيْع 
َ
َثتَْها، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   َزْوجَ  َميُْمونَةَ  أ نَّهُ  َحدَّ

َ
ِ  بِرَُسولِ  َمرَّ  أ  الِلَّ

ونَ  قَُريْش   ِمنْ  رَِجال   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ   اهللِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َفَقاَل  اْْلَِصاِن، ِمثَْل  لَُهمْ  َشاةً  َْيُري
َخْذُتمْ  لَوْ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ 

َ
َها: قَالُوا «إَِهاَبَها؟ أ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  َميْتَة   إِنَّ

ُرَها  4243صحیح. نسائى  َوالَْقَرُظ. الَْماءُ  ُيَطه 
می گذشتند در حالی که با خود گوسفند )مرده ای( را سلم  و علیه اهلل اهلل صلی روزی مردانی از قریش از کنار رسول

دارید؟ گفتند: مردار  سلم به آنان فرمود: چرا پوست آن را بر نمی و علیه اهلل اهلل صلی همانند اسب می کشیدند. رسول

د، روی سلم فرمود: آب و برگ درخت قرظ )درختی خاردار که در مناطق گرمسیر می و علیه اهلل اهلل صلی است. رسول

 گرداند. اهالی جزیره ی قشم به آن کِرَت می گویند( آن را پاک می

مانند. اما  جس باقی میزیرا در حال حیات نیز نجس هستند پس هنگامی که جیفه گردیدند از باب أولی که ن .8

 شود زیرا در حال حیات، پاک هستند. ی حیوانات دباغی می پوست بقیه
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س  الَْميْتَِة وََشْعُرها  َوَعْظمُ   2.اْْلَدِّمَّ  إِلَّ  1ََنِ

 و استخوان مردار و موی آن نجس است مگر آدمی.

 

 

 

 

 

َمْت ﴿فرماید:  اهلل عزوجل می .1  8 سوره مائده، آیه ﴾الَْميْتَةُ  َعلَيُكمُ  ُحر 

 مردار بر شما حرام شده است.

ْمنَا َولََقدْ ﴿: فرماید می عزوجل اهلل .2  72 ، آیهإسراءسوره  آَدَم﴾ بَِن  َكرَّ

 آدم را مُکَرَّم و گرامی داشتیم. ما بنی

کند که انسان، کافر یا مسلمان باشد بعد از حیات نیز حکم به پاکی و طهارت  ی تکریم و بزرگداشت ایجاب می قضیه

شود که با تکریم، مغایرت  گردد نوعی تحقیر محسوب می او نمائیم. زیرا اگر بپنداریم انسان بعد از حیات نجس می

 کند.  پیدا می

﴾﴿فرماید:  که میی توبه  سوره 23ی  آیهاما  ُكوَن ََنَس  َما الُْمْْشِ طعاً که مشرکین نجس هستند. منظور از ق إِنَّ

أسیر مشرکی را آمده: اصحاب،  462صحیح بخاری این نجاست، نجاست عقیده است نه نجاست بدن. دلیل آن در 

داد که  بالفاصله دستور می سلم و علیه اهلل اهلل صلی رسولاگر بدن مشرکین نجس بود  مسجد بستند.با طناب به ستون 

 نجاست را از مسجد خارج کنند.

 238بخاری  َينُْجُس. َل  الُْمْؤِمنَ  إِنَّ فرماید:  می سلم و علیه اهلل اهلل صلی رسولدر حدیثی دیگر، 

 شود.  شود. و این لفظ، عام است که حیات و ممات را شامل می قطعاً مؤمن نجس نمی
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 : َهِب  َوَل فَْصل  َواِِن اَّلَّ
َ
ِة، َْيُوُز اْسِتْعَماُل أ   1َو الِْفضَّ

 شود. های طال و نقره جایز نمی و استفاده کردن )از( ظرف

َواِن  ِمنَ  َغْيِِهَما اْسِتْعَماُل  َوَْيُوزُ 
َ
 2.اْْل

 شود. ها جایز می استفاده کردن غیر از این دو از ظرفو 

 

 

 

 

يبَاَج، َوَل  اْْلَِريرَ  تَلْبَُسوا َل  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  قَاَل رَُسوُل . 1 ُبوا َوَل  ادل  َهِب  آِنيَةِ  ِف  تَْْشَ  اَّلَّ
ِة، ُكلُوا َوَل  َوالِْفضَّ

ْ
َها ِصَحافَِها، ِف  تَأ ْنيَا ِف  لَُهمْ  فَإِنَّ  8426بخاری اْْلِخَرِة.  ِف  َونَلَا ادلي

های آن نخورید. بدون  های طال و نقره ننوشید و در بشقاب )دیباج نوعی ابریشم نفیس( نپوشید. و در ظرفابریشم 

 شک طال و نقره در دنیا برای کفار است و در آخرت برای ماست.

، ِمنْ  إِنَاء   ِف  ََشَِب  َمنْ  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  قَاَل رَُسوُل  وْ  َذَهب 
َ
، أ ة  َما ِفضَّ  َبْطِنهِ  ِف  ُْيَرِْجرُ  فَإِنَّ

 2268مسلم  .َجَهنَّمَ  ِمنْ  نَاًرا

 برد.   نوشد، همانا آتش را جرعه جرعه در شکم خویش فرو می کسی که در ظرف طال یا نقره می

 .کرده است بیان را علماء إجماع مسلم، صحیح شرح در نووی امام مسأله، این در همچنین

های طال و نقره به  تنبیه: زیورآالت طال و نقره برای زن و انگشتر نقره برای مرد حالل می باشد. اما استعمال ظرف

طال و نقره،  هر شکلی که باشد حتی اگر برای دیکور و تزئین خانه یا برای ذخیره باشد، حتی خالل دندان و میل از

 برای مرد و زن حرام است.

 زیرا اصل بر مباح بودن است تا مادامی که دلیلی بر تحریم نباشد. .2
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: َواكُ  فَْصل  ائِِم، 1ِف ُُك  َحال   ُمْستََحبي  َوالس  َواِل لِلصَّ   2إِلَّ َبْعَد الزَّ
 دار. سمت مغرب برای شخص روزهزدن در هر حالتی سنت است مگر بعد از مایل شدنِ خورشید به  و مسواک

 

َواكُ  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1 .  َمْرَضاة   لِلَْفمِ  َمْطَهَرة   الس   8صحیح. نسائی لِلرَّب 
 ی پروردگار است. کننده ی دهان و راضی مسواک، خوشبوکننده

يْح  قَاَل  َعِن  لُْت : َُشَ
َ
ي  : قُلُْت  َعئَِشَة، َسأ

َ
ء   بِأ   ََكنَ  ََشْ

ُ
 َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َيبَْدأ

َواكِ : »قَالَْت  بَيْتَُه؟  288مسلم . «بِالس 

آمدند ابتدا چه کاری انجام  وسلم هرگاه به منزل می علیه اهلل گوید: از عائشه پرسیدم و گفتم: رسول اهلل صلی شریح می
 زدند. سواک میدادند؟ گفت: م می

ائِمِ  فَمِ  َْلُلُوُف  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي  .2 ْطيَُب  الصَّ
َ
 الِْمْسِك.  ِريِح  ِمنْ  اهللِ  ِعنْدَ  أ

 1181، مسلم 1798بخارى 
 بوتر است. دار به نزد اهلل عزوجل از بوی مسک نیز خوش بویِ دهانِ شخصِ روزه

برد به  زدن، آن را از بین می شود و چون مسواک تغییر بوی دهان است که غالبا بعد از زوال حاصل می )اْْلُلُوف(

 زدن در چنین وقتی مکروه دانسته شده است. همین علت مسواک

َواك در مجموع در بابهمچنین امام نووی  نویسد: امام حسن بن سفیان در مسند خویش از جابر بن عبداهلل  می الس 

ا وسلم فرمود:  علیه اهلل کند که رسول اهلل صلی میروایت  مَّ
َ
ِت ِف َشْهِر َرَمَضاَن ََخًْسا، قَاَل َو أ مَّ

ُ
ْعِطيَْت أ

ُ
أ
ْطيَُب 

َ
فْواِهِهْم أ

َ
ُهْم ُيْمُسوَن َو ُخلُوُف أ  الِْمْسِك.  ِريِح  ِمنْ  اهللِ  ِعنْدَ  اثلَّاِنيَُة: فَإِنَّ

 ابوبکر سمعانی در أمالی خویش این حدیث را روایت نموده و گفته که این حدیث حسن است. امام حافظ

ی خویش را به پایان می  در ماه رمضان به أمت من پنج چیز داده شده است: و اما دومین چیز: همانا ایشان روزه
 بوتر است. رسانند در حالی که بوی دهان ایشان از بوی مسک خوش

 .شود مساء به بعد از زوال گفته می ُيْمُسوَن:
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َشدي  َمَواِضعَ  ِف ثََلثَةِ  َوُهوَ 
َ
 : اْسِتْحبَابًا أ

 آن در سه جا بیشتر مستحب است: و

ِ الَْفِم ِمنْ  ِعنْدَ  ْزم   َتَغيي
َ
 1َو َغْيِهِ، أ

  هنگام تغییر دهان از نخوردن یا سکوتی طوالنی و غیر آن،

ََلةِ  الِْقيَاِم إَِل  وَِعنْدَ  2انلَّْوِم، وَِعنَْد الِْقيَاِم ِمنَ   3.الصَّ

 و هنگام برخاستن از خواب و هنگام ایستادن به نماز.

 

َواِك.  فَاهُ  يَُشوُص  اللَّيِْل، ِمنَ  قَامَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَاَل  ُحَذْيَفَة، َعنْ . 1 بخاری بِالس 

248 

خاست، به دهان مبارک خویش  وسلم هرگاه شب از خواب بر می علیه اهلل گوید: رسول اهلل صلی می حذیفه بن یمان

 کشید. مسواک می

گیرد. پس از  نویسد: زیرا شخص خوابیده، دهانش بسته است به همین سبب بو می ابواسحاق شیرازی در المهذب می

 طرف نمودن آن باید مسواک زده شود.شود به هر طریقی دهان بو بگیرد جهت بر این حدیث برداشت می

 دلیل آن حدیثی که گذشت. همچنین حدیث: .2

نَّ  َعئَِشَة، َعنْ 
َ
حسن تََسوََّك.  إِلَّ  فَيَْستَيِْقُظ، َنَهاًرا، َوَل  َِلًَْل  يَْرقُدُ  َل  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

 87، ابوداوود 24922لغیره. مسند احمد 

 وسلم بخوابد سپس بر خیزد مگر مسواک می زد. علیه اهلل همانا شب و روزی نبود که رسول اهلل صلی

نْ  َل لَوْ  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 3
َ
ُشقَّ  أ

َ
م  أ ِت  ََعَ مَّ

ُ
َمْرُتُهمْ  أ

َ
َواكِ  َْل بخاری َصََلة .  ُُك   ِعنْدَ  بِالس 

 282، مسلم 347

 نمودم.  گشت هنگام هر نمازی به مسواک زدن أمر می اگر بر أمت من دشوار نمی
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: ْشيَاءَ  الْوُُضوِء ِستَّةُ  َوفُُروُض  فَْصل 
َ
  وََغْسُل الْوَْجِه، 2الْوَْجِه، َغْسِل  ِعنْدَ  1انل يَّةُ : أ

  و فرض های وضو شش چیز است:  نیت هنگام شستن صورت و شستن صورت
، وََغْسُل  ِس، َبْعِض  َوَمْسحُ  اِْلََديِْن َمَع الِْمْرَفَقْيِ

ْ
أ   الرَّ

 و شستن دو دست همراه دو آرنج و مسح قسمتی از سر

، إَِل  وََغْسُل الر ْجلَْيِ  ِتيُب  3الَْكْعبَْيِ ْ م َما َذَكْرنَاُه. َوالَّتَّ  4ََعَ

 چه آن را بیان کردیم. و شستن دو پا  تا دو قوزک و ترتیب بر آن

 
َما وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1 ْعماُل  إِنَّ

َ
 1927، مسلم 1بخاری بِانل يَّاِت.  اْْل

 قطعاً أعمال به نیت بستگی دارد.

های شستن دو کف دست و آب به دهان کشیدن و  نیت هنگام شستن صورت واجب است اما برای اینکه سنت .2

 آب به بینی زدن حاصل شود باید در ابتدا نیت کرده شود. 

ََلةِ  إَِل  ُقْمتُمْ  إَِذا﴿ :فرماید می عزوجل اهلل .3 يِْديَُكْم إَِل  فَاْغِسلُوا الصَّ
َ
الَْمَرافِِق َو وُُجوَهُكْم َو أ

 
َ
﴾اْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكْم َو أ  6 ، آیهمائدهسوره  رُْجلَُكْم إَِل الَْكْعبَْيِ

هایتان را به همراه آرنج بشویید و سرتان را مسح نمایید و  دستو  هایتان صورت پس برخاستید نماز به هرگاه

 پاهایتان را تا قوزک )بشویید(.

نویسد: دلیل بر ترتیب، احادیث صحیح و مشهور بسیاری است که اصحاب در مورد  امام نووی در مجموع می .4

اند، با وجودی که راویان، مختلف و مواطن،  وسلم در مواطن مختلف نقل نموده علیه اهلل صفت وضوی رسول اهلل صلی

ی این  سه بار سه بار روایت شده اما در همه متعدد است و در بعضی موارد وضو یک بار یک بار، دو بار دو بار و

روایات ترتیب وجود دارد و خالف این دیده نشده است و اگر جایز بود ترتیب ترک شود در بعضی از احوال برای 

 گونه که تکرار در وضو را در بعضی مواقع ترک نمودند.  نمودند همان بیان جواز، ترتیب را ترک می

سر بین شستن دست و شستن پا آورده شد، یعنی ممسوحات بین مغسوالت قرار ی وضو، مسح  همچنین در آیه

گرفت. و عرب عادت دارند که اگر بخواهند أشیاء متجانس و غیر متجانس را بیان کنند، متجانسات را به ترتیب کنار 

ای در  گاه فایدهکنند مگر هر نمایند و با این قاعده مخالفت نمی هم آورده سپس غیر متجانسات را به آن عطف می

 شدند. واهلل أعلم. بود نظایر از یکدیگر جدا نمی ی ترتیب نمی آن نهفته باشد. پس در این آیه اگر فایده
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ةُ  ْشيَاءَ  وَُسنَنُُه َعَْشَ
َ
ْيِ  وََغْسُل  1التَّْسِميَُة،: أ نَاَء، 2الَْكفَّ   3َقبَْل إِْدَخالِِهَما اْْلِ

 و شستن دو کف دست قبل از داخل کردن آن دو به ظرف  گفتناست: بسم اهلل  های آن ده چیز و سنت

  4َواِلْسِتنَْشاُق، َوالَْمْضَمَضُة،
 آب به بینی باال بردن و آب به دهان کشیدن و

نَس   َعنْ . 1
َ
ْصَحاِب  َبْعُض  َطلََب : قَاَل  أ

َ
 الِٰلِ  رَُسوُل : َفَقاَل . وَُضوًءا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   أ

َحد   َمعَ  َهْل : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ 
َ
؟ ِمنُْكمْ  أ ئُوا: »َوَيُقوُل  الَْماءِ  ِف  يََدهُ  فَوََضعَ  «َماء  . «الِٰلِ  ِمْسِب تَوَضَّ

 73جید، نسائى  إسناد
اهلل وسلم برای وضو درخواست آب نمودند. رسول  علیه اهلل گوید: بعضی از اصحاب رسول اهلل صلی نس بن مالک میا

وسلم فرمود: آیا همراه کسی آب هست؟ سپس دست مبارک خویش را در آب قرار داد و فرمود:  با نام  علیه اهلل صلی

 خدا وضو بگیرید.

، َعِصم   بِْن  َزْيدِ  بِْن  اهللِ  َعبْدِ  ُعَماَرَة َعنْ  بِْن  ََيَْيم  َعنْ . 2 نَْصاِري 
َ
: َقاَل  - ُصْحبَة   َلُ  َوََكنَْت  - اْْل

 :  َلُ  ِقيَل 
ْ
أ   بِإِنَاء   فََدَع : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  نَلَا تَوَضَّ

َ
ْكَفأ

َ
م  ِمنَْها فَأ  َفَغَسلَُهَما يََديْهِ  ََعَ

 288مسلم ثَََلثًا. 

بده. عبداهلل  وسلم را به ما نشان علیه اهلل به صحابی جلیل القدر، عبداهلل بن زید گفته شد: وضوی رسول اهلل صلی

 ظرفی را طلب نمود و آب آن ظرف را بر دستانش ریخت و آن دو را سه بار شست. 

َحُدُكمْ  اْستَيَْقَظ  إَِذاوََسلََّم:  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قاَل انلَِّبي . 3
َ
نَاءِ  ِف  يََدهُ  َيْغِمْس  فَََل  نَْوِمِه، ِمنْ  أ م  اْْلِ  َحّتَّ

ْينَ  يَْدِري َل  فَإِنَّهُ  ثَََلثًا، َيْغِسلََها
َ
 273مسلم يَُدُه.  بَاتَْت  أ

داند  هرگاه یکی از شما از خواب برخاست پس دستش را در ظرف آب فرو نبرد تا اینکه سه بار آن را بشوید زیرا نمی

 که شب دستش کجا بوده است.

 138بخاری . ثَََلثًا َواْستَنَْثَ  َمْضَمَض  ُثمَّ حدیث عبداهلل بن زید:  .4

 سپس آب به دهان کشید و آبی که به بینی باال برده بود را خارج نمود.
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ِس،
ْ
أ يِْع الرَّ ُذَنْيِ َظاِهِرِهَما َوَمْسحُ  1َوَمْسُح َْجِ

ُ
، بَِماء   2َوَباِطِنِهَما اْْل   3َجِديد 

 و مسح تمام سر، و مسح دو گوش ظاهر آن دو و داخل آن دو با آب جدید.

َسهُ  َمَسحَ  ُثمَّ : وسلم را نشان داد علیه اهلل وضوی رسول اهلل صلیزید که  بن عبداهلل حدیث. 1
ْ
ْقبََل  بَِيَديِْه، َرأ

َ
 فَأ

ْدبََر، بِِهَما
َ
  َوأ

َ
مِ  بََدأ ِسهِ  بُِمَقدَّ

ْ
م  َرأ ُهَما ُثمَّ  َقَفاُه، إَِلم  بِِهَما َذَهَب  َحّتَّ ْ  إَِل  رَدَّ ي َمََكنِ ال ِ   اَّلَّ

َ
بخاری . ِمنْهُ  بََدأ

138  

خویش را مسح نمود، پس دو دستانش را به جلو و عقب سر برد. ابتدا از قسمت جلو سرش آغاز نمود تا سپس سر 
 که دو دستانش را به پشت سرش برد سپس آن دو را به مکانی که از آنجا آغاز نموده بود؛ برگرداند. این

نَّ : َعبَّاس   ابِْن  َعِن . 2
َ
ِسهِ  َمَسحَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

ْ
ُذَنيِْه، بَِرأ

ُ
حسن  .َوَباِطِنِهَما َظاِهِرِهَما َوأ

 86صحیح. ترمذى 

 وسلم سر و دو گوش خویش، ظاهر آن دو و داخل آن دو را مسح نمود.  علیه اهلل همانا نبی أکرم صلی
ِسهِ  َمَسحَ  ُثمَّ  :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  َعبَّاس  ِف ِصَفِة وُُضوِء انلَِّب   ابِْن  َعِن حدیث دیگر: 

ْ
ُذَنيْهِ  بَِرأ

ُ
 َوأ

بَّاَحتَْيِ  بَاِطِنِهَما  122حسن صحیح. نسائی بِإِْبَهاَميِْه.  َوَظاِهِرِهَما بِالسَّ

سپس سر خویش و دو گوش خویش، داخل آن دو را با انگشت شهاده و ظاهر آن دو را با دو ابهام خویش مسح 
 نمود.

نَّ : ابِْن َعبَّاس   َعِن . 3
َ
ُذَنيْهِ  َمَسحَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

ُ
ي الَْماءِ  بَِغْيِ  أ ِ َسُه.  بِهِ  َمَسحَ  اَّلَّ

ْ
َرأ

 و وافقه الذهبی. 889صححه الحاکم فى المستدرک 

  از آبی که با آن مسح سر نموده بود.وسلم دو گوش خویش را مسح می نمود با آبی غیر  علیه اهلل همانا نبی أکرم صلی

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ، َزيْد   بِْن  الِلَّ نَْصاِري 
َ
يُْت : قَاَل  اْْل

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ   ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِلَّ

ُ
أ َخذَ  َيتَوَضَّ

َ
 َماءً  فَأ

ُذَنيْهِ 
ُ
ي الَْماءِ  ِخََلَف  ِْل ِ َسهُ  بِهِ  َمَسحَ  اَّلَّ

ْ
 و کرده سکوت ذهبی دانسته، صحیح 883 مستدرک در حاکم .َرأ

 .دانسته صحیح را آن إسناد 823 الکبری السنن در بیهقی

 آن با که آبی از غیر برداشت آبی خویش، گوش دو برای پس گیرد می وضو که دیدم را وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

 .بود کرده سر مسح
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َصابِعِ َوََتِْليُل  1َوََتِْليُل الل ْحيَِة الَْكثَِّة،
َ
، اِْلََديِْن  أ َوَتْقِديُم اِْلُْمََنم ََعَ  2َوالر ْجلَْيِ

،   3الْيُِّْسَىم
 وخالل کردن ریش غلیظ، و خالل کردن انگشتان دو دست و دو پا، و مقدم کردن راست بر چپ،

نَس   َعنْ . 1
َ
، اْبنَ  َيْعِن  أ نَّ » َمالِك 

َ
، إَِذا ََكنَ وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوَل  أ

َ
أ َخذَ  تَوَضَّ

َ
ا أ  َماء   ِمنْ  َكفًّ

ْدَخلَهُ 
َ
َمَرِن  همَكَذا: َوقَاَل  ،«ِْلْيَتَهُ  بِهِ  َفَخلََّل  َحنَِكهِ  ََتَْت  فَأ

َ
.  َعزَّ  َرّب   أ  148صحیح. ابوداوود وََجلَّ

کف دست آب را بر می داشت و به زیر چانه ی خویش وسلم هرگاه وضو می گرفت، یک  علیه اهلل رسول اهلل صلی
 فرمود این گونه پروردگارم عزوجل مرا أمر نموده است. نمود. و می کرد و ریش خویش را خالل می داخل می

َة قاَل يَا بِْن  َعْن لَِقيِط . 2 ، رَُسوَل  َصَْبَ ِن، الِٰلِ ْخَِبْ
َ
ْسِبغِ : قَاَل  الْوُُضوِء، َعِن  أ

َ
 َبْيَ  وََخل ْل  الْوُُضوَء، أ

َصابِِع. 
َ
  142ابوداوود  صحیح.اْْل

 لقیط بن صبره گفت: ای رسول خدا! مرا از وضو خبر بده. فرمود: کامل وضو بگیر و بین انگشتان خالل کن.

ُ  َصّلَّ  اهللِ  قَاَل رَُسوُل  َت  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الِلَّ
ْ
أ َصابِعِ  َبْيَ  فََخل ْل  تَوَضَّ

َ
 صحیح.َورِْجلَيَْك.  يََديَْك  أ

 89ترمذی 

 هرگاه وضو گرفتی میانِ انگشتانِ دو دست و دو پایت خالل کن.

َخذَ  ُثمَّ : ابِْن َعبَّاس   َعِن . 3
َ
، ِمنْ  َغْرفَةً  أ ، يََدهُ  بَِها َفَغَسَل  َماء  َخذَ  ُثمَّ  اِلُْمََنم

َ
، ِمنْ  َغْرفَةً  أ  َفَغَسَل  َماء 

، يََدهُ  بَِها ِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ  اليُِّْسَىم
ْ
َخذَ  ُثمَّ  بَِرأ

َ
، ِمنْ  َغْرفَةً  أ م  فََرشَّ  َماء  م  اِلُْمََنم  رِْجِلهِ  ََعَ  َغَسلََها، َحّتَّ

َخذَ  ُثمَّ 
َ
، َغْرفَةً  أ ْخَرىم

ُ
يُْت  همَكَذا: قَاَل  ُثمَّ  «اليُِّْسَىم  َيْعِن  رِْجلَُه، بَِها َفَغَسَل  أ

َ
وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  َرأ

 .
ُ
أ  142بخارى َيتَوَضَّ

سپس )ابن عباس( یک کف دست از آب را برداشت و با آن، دست راست خویش را شست. سپس یک کف دست از 
آب را برداشت و با آن، دست چپ خویش را شست. سپس سر خویش را مسح نمود. سپس یک کف دست از آب را 

ت. سپس یک کف دست، آب دیگری برداشت پس با که آن را شس برداشت و بر پای راست خویش آب پاشاند تا این
وضو  وسلم علیه اهلل صلیآن، پای چپ خویش را شست. سپس )ابن عباس( گفت: این چنین دیدم که رسول اهلل 

 گرفتند. 
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َهاَرةُ   2.َوالُْمَواَلةُ  1ثَََلثًا، ثَََلثًا َوالطَّ

 گرفتن سه بار سه بار، و پی در پی )شستن(،و وضو 
 

ِب  َعنْ . 1
َ
نَّ  أ

َ
، أ نَس 

َ
َل : قَاَل  ُعثَْمانَ  أ

َ
ِريُكمْ  أ

ُ
  ُثمَّ  ؟وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  أ

َ
أ  تَوَضَّ

 282مسلم ثَََلثًا.  ثَََلثًا

وسلم را به شما نشان ندهم؟ سپس سه بار سه بار وضو  علیه اهلل عثمان بن عفان گفت: آیا وضوی رسول اهلل صلی
 گرفت.
در مورد مسح سر که یک بار یا سه بار باشد اختالف نظر وجود دارد. شافعیه برآنند که سه بار مسح سر کردن نکته: 

 سنت است و به احادیث زیر استدالل نموده اند:

  حُمْران می گوید: دیدم که عثمان بن عفان وضو گرفت. سپس گفت:
َسهُ  َوَمَسحَ 

ْ
يُْت : قَاَل  ُثمَّ  ثَََلثًا. َرأ

َ
  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوَل  َرأ

َ
أ  همَكَذا.  تَوَضَّ

 وسلم وضو گرفتند.  علیه اهلل و سر خویش را سه بار مسح نمود و گفت: دیدم که این چنین رسول اهلل صلی
 127ابوداوود  حسن صحیح.
وسلم را به تو نشان ندهم؟  علیه اهلل صلیعلی بن ابی طالب به ابن عباس فرمود: آیا وضوی رسول اهلل حدیث دیگر: 

َسهُ  َوَمَسحَ  در این حدیث آمده است:
ْ
 117حسن. ابوداوود . سر خویش را سه بار مسح نمود. ثَََلثًا َرأ

ِسهِ  َوَمَسحَ  گوید: وسلم می علیه اهلل ذ در صفت وضوی رسول اهلل صلیرُبَیِّع بنت مُعَوِّحدیث دیگر: 
ْ
.  بَِرأ َتْيِ و سر َمرَّ

 126حسن. ابوداوود  خویش را دو بار مسح نمود.
، َعنْ . 2 نَّ  نَافِع 

َ
وقِ  بَاَل  ُعَمرَ  ْبنَ  اهللِ  َعبْدَ  أ ، ُثمَّ . بِالسي

َ
أ ِسهِ  َمَسحَ  وَ  َوَيَديِْه، وَْجَهُه، وََغَسَل  تَوَضَّ

ْ
. بَِرأ

َ َعلَيَْها ِْلََناَزة   ُدِعَ  ُثمَّ  م  َفَمَسحَ  الَْمْسِجَد، َدَخَل  ِحيَ  ِِلَُصِّل  يِْه، ََعَ م  ُثمَّ  ُخفَّ  .َعلَيَْها َصّلَّ
  121صحیح. الموطأ  

عبداهلل بن عمر در بازار، قضاء حاجت نمود سپس وضو گرفت و صورت و دو دست خویش را شست و سر خویش را 

دو کفش ای فرا خوانده شد که بر آن نماز بگزارد پس بر  مسح نمود سپس هنگامی که داخل مسجد شد بسوی جنازه

 خویش مسح نمود و سپس بر آن جنازه نماز گزارد.

در این روایت، ابن عمر پای خویش را بعد از مدتی مسح نمود پس اگر مواالت واجب بود وضوی ابن عمر صحیح 

بود و همچنین ابن عمر این کار را در حضور جمعی از صحابه انجام داد اما کسی بر او انکار نکرد. پس داللت  نمی

 که مواالت سنت است.  دهد می
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 : نْ  1َوالَْغائِِط  اِْلَْولِ  ِمنَ  َواِجب   َواْلِْستِنَْجاءُ فَْصل 
َ
فَْضُل أ

َ
ْحَجارِ  يَْستَنِْجَ  َواْْل

َ
  ُثمَّ  بِاْْل

 ها پاک کند سپس  که خود را با سنگ و خود را پاک کردن از ادرار و مدفوع واجب است و بهتر است آن

2يُتِْبُعَها بِالَْماءِ 
 

 دنبال آن با آب قرار دهد.

. بَِثََلثَةِ  وََسلََّم: َولْيَْستَنِْج  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1 ْحَجار 
َ
 1/86صحیح. رواه الشافعی فى األم  أ

 دهد.  و أمر داللت بر وجوب می«. د خود را پاک بگرداندو با سه تکه سنگ بای»
همچنین یکی از شرایط صحت نماز پاکی بدن است. و چون ما أمر به نماز شده ایم پس به تَبَعِ آن، چیزهائی که بر 

 نویسد:  گردد. امام الحرمین در الورقات فی أصول الفقه می شود نیز بر ما واجب می صحت نماز متوقف می

ْمر  بِِه َو بَِما َل 
َ
ْمُر بِإِْْيَاِد الِْفْعِل أ

َ
 .يَِتمي الِْفْعُل إِلَّ بِهِ َو اْْل

بيونَ  رَِجال   ِفيهِ ﴿ فرماید: نماید و می در این مورد روایتی نقل شده که اهلل عزوجل از أهل قبا تمجید می.  2 نْ  َُيِ
َ
 أ

ُروا ِرينَ  َُيِبي  َوالِٰلُ  َيتََطهَّ ه  )در آن مردانی هستند که دوست دارند پاک شوند و  [123: سوره توبه، آیه] ﴾الُْمطَّ

دهید  وسلم از آنان سؤال گرفت: شما چه کاری انجام می علیه اهلل اهلل عزوجل پاکان را دوست دارد(. رسول اهلل صلی

ر کنیم. امام نووی در مورد این روایت د که اهلل عزوجل از شما تمجید نمود؟ گفتند: به دنبال سنگ از آب استفاده می

کنیم( در کُتب فقه و تفسیر  نویسد: اصحاب ما و غیر ایشان این چنین: )به دنبال سنگ از آب استفاده می مجموع می

گوید: اصحاب ما روایت  اند اما در کتب حدیث برای آن، اصلی نیست. شیخ ابو حامد در التعلیق نیز می روایت نموده

و غیر آن بدون ذکر سنگ است. یعنی أهل قبا در  888ر ابن ماجه صحیح دشناسم. اما روایت  اند اما آن را نمی کرده

 کنیم.  گویند: ما با آب استنجا می جواب می

پس وقتی که دانسته شد از جهت روایت برای آن اصلی نیست از جهت استنباط، امکان تصحیح آن وجود دارد زیرا 

دادند اما استنجا با آب، پس آن چیزی است که فقط  استنجا کردن با سنگ نزد آنان مشهور و همگی آن را انجام می

د اما نامی از سنگ به میان نیامد زیرا که استنجا با دادند. به همین سبب نام آب برده ش اهل قباء آن را انجام می

 سنگ بین اهل قباء و دیگران أمر مشترک و معلومی بود. 

شد دوست داشت با  هرگاه یکی از ما از قضای حاجت خارج می»گویند:  ی آنان که می کند گفته این قول را تأیید می

عد از خروج آنان از بیت الخال بوده است و چون عادت بر دهد که استنجا با آب ب پس این دلیل می«. آب استنجا کند

توان نتیجه گرفت که  ی آنان می آید از گفته کند و سپس از بیت الخال بیرون می این است که انسان ابتدا استنجا می

ز نمودند و سپس بیرون از بیت الخال خود را با آب تمی آنان در مکان قضای حاجت ابتدا با سنگ خود را پاک می

کردند. و همین هم مستحب است که در مکان قضای حاجت، ابتدا خود را با سنگ پاک نماید و آب را به تأخیر  می

 که از آن مکان به مکانی دیگر منتقل شود. واهلل أعلم.  بیندازد تا این



19 
 

نْ  َوَْيُوزُ 
َ
م  1َيْقتََِصَ ََعَ الَْماِء، أ ْو ََعَ

َ
ْحَجار   ثَََلثَةِ  أ

َ
، ُينِِْق بِِهنَّ  أ   2الَْمَحلَّ

 که اکتفا کند بر آب یا بر سه سنگی )که( با آن ها محل )را( پاک کند. شود آن و درست می

َراَد اْلِقِْتَصارَ 
َ
َحِدِهَما، فَالَْماءُ  فَإَِذا أ

َ
م أ فَْضُل  ََعَ

َ
 3أ

 پس هرگاه اکتفا کردن بر یکی از آن دو را اراده کرد، آب بهتر است.

 

 

 

 

نَُس  َيُقوُل . 1
َ
: ْبنُ  أ ِِجءُ  ِْلَاَجِتِه، َخَرجَ  إَِذا» وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ  َمالِك 

َ
نَا أ

َ
، أ  َمَعنَا وَُغََلم 

، ِمنْ  إَِداَوة     149بخاری  «بِهِ  يَْستَنِْج  َيْعِن  َماء 

آمدیم در حالی که همراه  ای می بچهشد، من و پسر  وسلم هرگاه برای قضای حاجت خارج می علیه اهلل رسول اهلل صلی

 نمود. وسلم با آن آب استنجا می علیه اهلل ما ظرفی از آب بود. یعنی رسول اهلل صلی

َحُدُكمْ  َذَهَب  إَِذا وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قاَل انلَِّبي . 2
َ
ْحَجار   بِثَََلثَةِ  َمَعهُ  فَلْيَْذَهْب  الَْغائِِط، إَِل  أ

َ
 أ

، ُب يَْستَِطي َها بِِهنَّ  42حسن. ابوداوود َعنُْه.  َُتِْزئُ  فَإِنَّ

ها پاک کند،  هرگاه یکی از شما به قضای حاجت رفت پس به همراه خویش، سه تکه سنگ ببرد که خود را با آن

 کند. زیرا سه تکه سنگ او را کفایت می

يُْت  ْت عئَِشُة: َماقالَ . 3
َ
َماًء.  َمسَّ  إِلَّ  َقطي  ََغئِط   ِمنْ  وََسلََّم َخَرجَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوَل  َرأ

 884صحیح. ابن ماجه 
 نمود. که آب استفاده می وسلم از قضای حاجت خارج شود مگر این علیه اهلل گز ندیدم که رسول اهلل صلیهر

 دلیل دیگر بر آن، حدیث اهل قبا که گذشت.
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ْحَراِء، اْسِتْقبَاَل الِْقبْلَةِ  َوَْيْتَِنُب  اِْلَْوَل َوالْغائَِط ِف الَْماِء  َوَْيْتَِنُب  1َواْسِتْدبَارَها ِف الصَّ
اِكِد، َجَرةِ  2الرَّ   3الُْمثِْمَرةِ  َوََتَْت الشَّ

زیر درخت کند، و )از( ادرار و مدفوع در آب راکد و  و )از( رو کردن به قبله و پشت کردن به آن در صحرا پرهیز می
 می کند. ثمردار اجتناب

َتم  إَِذا وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1
َ
َحُدُكمُ  أ

َ
 َظْهَرُه. يَُول َها َوَل  الِْقبْلَةَ  يَْسَتْقِبِل  فَََل  الَغائَِط، أ

 144بخاری 

 گاه یکی از شما به قضای حاجت رفت پس رو به قبله و پشت به آن نکند.هر

گیرد اما حدیث آتی، نهی را به فضای باز مخصوص  این حدیث عام است و فضای باز و ساختمان را در برمی
 سازد:  هائی که برای قضای حاجت آماده شده را از نهی خارج می گرداند و مکان می

يْ  َحاَجِت، ِِلَْعِض  َحْفَصةَ  َبيِْت  َظْهرِ  فَْوَق  اْرَتَقيُْت  قَاَل اْبُن ُعَمَر:
َ
 الِٰلِ  رَُسوَل  ُت فََرأ

ِم.  ُمْستَْقِبَل  الِقبْلَِة، ُمْسَتْدبِرَ  َحاَجتَهُ  َيْقِض  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ 
ْ
أ  143بخاری الشَّ

گوید: برای بعضی از حاجتم، به پشت بامِ خانه ی حفصه )خواهرم(  باال رفتم، پس رسول اهلل  ابن عمر می
 نمود. را دیدم که پشت به قبله و رو به شام، قضای حاجت می وسلم علیه اهلل صلی

 اند از نهی، مستثنا هستند.  هائی که برای قضای حاجت آماده شده شود مکان از این حدیث برداشت می

نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  َعنْ : َجابِر   َعنْ . 2
َ
نْ  َنَهم  أ

َ
اِكِد.  الَْماءِ  ِف  ُيبَاَل  أ  231مسلم الرَّ

 نهی نمودند از اینکه در آب راکد ادرار شود. وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 شود. وقتی که از ادرار نهی شد مدفوع از باب أولی شامل می

 و آزار سبب همچنین و آورده عمل به نهی مال ی اضاعه از شارع، و رود می احتمال آن در درخت ثمر افتادن زیرا. 3

 .است عنه منهی نیز کار این و شود می مردم اذیت

ِ  رَُسوُل  َنَهم : »قَاَل  ُعَمرَ  ابِْن  َعِن  نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِلَّ
َ
 ُمثِْمَرة ، َشَجَرة   ََتَْت  الرَُّجُل  َيتََخّلَّ  أ

نْ  َوَنَهم 
َ
م  أ م  َيتََخّلَّ ةِ  ََعَ  2892 طبرانی أوسط معجم ضعیف،. «َجار   َنَهر   َضفَّ

 .نمودند نهی رودخانه کنار بر و دار ثمر درخت زیر در کردن حاجت قضای از وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
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ِريِق، ِل، َوِِف الطَّ   3َوالَْغائِِط، َيتَََكَُّم ََعَ اِْلَْولِ  َوَل  2َواثليْقِب، 1َوالظ 
 زند. به )هنگام( ادرار و مدفوع حرف نمیکند(، و  و )از قضای حاجت( در راه، و سایه، و سوراخ )پرهیز می

اَنْيِ » وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1 انَاِن يَا رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل: « اتَُّقوا اللَّعَّ ِي »قَالُوا: َوَما اللَّعَّ اَّلَّ
م  ْو ِف ِظل ِهمْ  َيتََخّلَّ

َ
  261مسلم . ِف َطِريِق انلَّاِس، أ

شوند،  شوند. گفتند: ای رسول خدا! دو چیزی که سبب لعنت می پرهیز کنید از دو چیزی که سبب لعنت میبترسید و 
پردازند و  ی آنان )جاهائی که مردم اجتماع و یا به استراحت می چیستند؟ فرمود: کسی که در راه مردم و یا سایه

 کند. مواردی شبیه آن( قضای حاجت می

َحُدُكمْ  َيبُولَنَّ  َل  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 2
َ
بر شرط بخاری  666حاکم در مستدرک اْْلُْحِر.  ِف  أ

 و مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.

 هرگز یکی از شما در سوراخ ادرار نکند. 

ی روایت  سیبی برساند به همین سبب دنبالهزیرا امکان دارد در سوراخ، مار و یا حیوان موذی دیگری باشد و به او آ

َها ُيَقاُل آمده که از قتاده سوال شد: چرا؟ گفت:  با رجال ثقات 22778مسند احمد در  ن   َمَساِكنُ  إِنَّ . گفته اْْلِ

 شود که مسکن جن است. می

احتمال دارد که منظورِ قتاده، جن معروفی که از دیدگان ما پنهان است؛ باشد و احتمال دارد؛ مار باشد. زیرا جن به 
 ی موسی علیه السالم آمده: در مورد قصهی نمل  سوره 12 ی آیهطوری که در  مار نیز تفسیر شده است همان

نََّها﴿
َ
 گویا مار چابک و تیزروی است. ﴾َجاني  َكأ

َبانِ  الرَُّجََلنِ  ََيُْرِج  َل  وََسلََّم: َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 3 ثَاِن، َعْوَرَتُهَما ََكِشَفانِ  الَْغائَِط  يَْْضِ  َيتََحدَّ
م  َيْمُقُت  اهللَ  فَإِنَّ   11812صحیح لغیره. مسند احمد ذملَِك.  ََعَ

 صحبت یکدیگر با و نمایند کشف را خویش عورت که حالی در کنند حاجت قضای که نشوند خارج شخصی دو
 .گیرد می خشم کارشان این بر عزوجل اهلل همانا کنند،

نَّ : »ُعَمرَ  ابِْن  َعِن 
َ
مسلم . «َعلَيْهِ  يَُردَّ  فَلَمْ  فََسلََّم، َيبُوُل، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  َورَُسوُل  َمرَّ  رَُجًَل  أ

872 

 رسول. کرد سالم ایشان به مرد آن. کرد می حاجت قضای وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول که حالی در کرد گذر مردی
 .نداد را او سالم جواب وسلم علیه اهلل صلی اهلل
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ْمَس  َوَل   1.يَْستَْدبُِرُهَما َوالَْقَمَر َوَل  يَْستَْقِبُل الشَّ

 کند. و رو به خورشید و ماه و پشت به آن دو نمی

نویسد: مصنف )ابواسحاق شیرازی( در التنبیه و بسیاری از اصحاب ما مستحب  می 8/88مجموع امام نووی در . 1

اند. و این در چهار  اند که رو به خورشید و ماه و پشت به آن دو کرده نشود. و به حدیث ضعیفی استیناس کرده دانسته

ضعیف، بلکه باطل است به همین مورد مخالف استقبال قبله است: دلیل قبله صحیح و مشهور است و دلیل این 

اند. و این قولِ مختار است  سبب نه مصنف و نه امام شافعی و نه بسیاری )از اصحاب ما( آن )دلیل( را بیان نکرده

 زیرا حکم به استحباب نیاز به دلیل دارد و در این مسأله دلیلی نیست...

َذا َحِديث  بَاِطل  َلُيْعَرُف نویسد: امام نووی در شرح المهذب گفته:  می 124التلخیص الحبیر ابن حجر در   . هم

 شناخته اما شده روایت مرفوع صورت به( ترمذی حکیم تألیف) المناهی کتاب در حدیث این: گوید می صالح ابن

نْ  َنَهم : است چنین آن لفظ است؛ حدیث ضعیفی و نیست شده
َ
ْمِس  بَاد   َوَفرُْجهُ  الرَُّجُل  َيبُوَل  أ   َوَنَهم  لِلشَّ

َ
 نْ أ

وسلم نهی نمود از اینکه شخص ادرار کند در حالی که شرمگاه  علیه اهلل رسول اهلل صلی. لِلَْقَمرِ  بَاد   َوفَرُْجهُ  َيبُوَل 

گویم این حدیث، بخشی از حدیث  نویسد: من می او به طرف خورشید و ماه ظاهر باشد. ابن حجر در ادامه می

ی پنج صفحه آمده و بیشترین موضوع آن در رابطه با احکام  طوالنی است که در کتاب المناهی تقریبا به اندازه

 است؛ این حدیث باطل و اصلی برای آن نیست.

ابن کثیر نیز در کتاب إرشاد الفقیه إلی معرفه أدله التنبیه بر مکروه بودن آن دلیلی پیدا نکرده جز اینکه قول امام 
 نماید.  مجموع را ذکر می نووی در

نویسد: کراهت استقبال و استدبار خورشید و ماه نقل شده اما اصلی برای آن نیست.  می 1/34التحقیق امام نووی در 
های امام نووی اختالف رأی وجود داشت به ترتیب التحقیق، المجموع، و بعد از آن،  دانیم که هرگاه در کتاب و ما می

ی کالم دیگران را مختصر کرده، مانند: الروضه، المنهاج و سپس فتاوای ایشان، شرح مسلم و هائی که امام نوو کتاب
 باشد. سپس تصحیح التنبیه مقدم می

اند که استقبال به خورشید و ماه مکروه است به غیر از استدبار. و در مذهب  رملی و ابن حجر در تحفه و نهایه متفق
ی مذهب شافعی در آن قرار دارد مگر کسی که  نهایه شود زیرا زبده و عمدهجایز نیست فتوا مخالف با تحفه و 

 صاحب ترجیح باشد.
 در مذهب مالکیه، استقبال و استدبار جایز می باشد. )مختصر خلیل(

در مذهب حنابله، استقبال مکروه می باشد به غیر از استدبار. )المحرر، کشاف القناع، عمده الفقه، شرح العمده، المغنی 
 بن قدامه(ال

در مذهب حنفیه، استقبال مکروه می باشد به غیر از استدبار. )مراقی الفالح، نور اإلیضاح، حاشیه الطحاوی علی 

 .مختار(ه ابن عابدین علی الدر المراقی الفالح، الدر المختار، حاشی


