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ٌل:  يفَصم ِ موُُضوءَ  َينمُقُض  َواَّلَّ يَاءَ  ال شم
َ
، َخَرجَ  َما: ِستَُّة أ ِ ِبيلَيم مُ  1ِمَن السَّ ِ  2َوانلَّوم ٰ َغْيم ََعَ

ِن، َهيمئَةِ  مُمتََمك    3ال
کند، شش چیز است: هر چه از دو مخرج خارج شد و خواب به غیر از حالتی که )مقعد  میچه که وضو را باطل  و آن

 به زمین( محکم شده.

 

 

وم ﴿: تَعاَلٰ  قَاَل  .1
َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
 .6 :سوره مائده، آیه المَغائِِط﴾ ِمنَ  ِمنمُكمم  أ

 نماید(ز شما از قضای حاجت آمد )و برای نماز گزاردن آب نیابید پس تیمم یا یکی ا

ٰ  َينمََصِفم  لَ  وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي  َمعَ  َحّتَّ تًا يَسم وم  َصوم
َ
دَ  أ  711بخاری ِرحًيا.  ََيِ

 که صدائی بشنود یا بوئی به مشامش برسد. ز نماز منصرف نشود تا اینا

ِي  ِمنَ  وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي  مَمذم موُُضوُء.  ال  771صحیح ترمذی ال

 از آمدنِ مذی، وضو الزم است.

هِ  ِوََكءُ  وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 2 . نَامَ  َفَمنم  المَعيمنَاِن، السَّ
م
أ  302حسن ابوداوود  فَلميَتَوَضَّ

 کسی که خوابید، وضو بگیرد.چشمان، بندِ مقعدِ انسان است )کنایه از بیداری و هوشیاری است(. پس همانا 

، َعنم . 3 نَس 
َ
َحاُب  ََكنَ : »قَاَل  أ صم

َ
ِخَرةَ  المِعَشاءَ  يَنمتَِظُرونَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسولِ  أ ٰ  اْلم  َحّتَّ

، ََتمِفَق  ئُونَ  َوَل  يَُصليونَ  ُثمَّ  رُُءوُسُهمم بُو قَاَل  ،«َيتَوَضَّ
َ
بَُة، ِفيهِ  َزادَ : َداوُدَ  أ  ُكنَّا: قَاَل  َقتَاَدَة، َعنم  ُشعم

ٰ  ََنمِفُق  دِ  ََعَ  300صحیح. ابوداوود  وََسلََّم. َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسولِ  َعهم

افتاد )در حالت  که سرهای آنان پایین می ماندند تا این وسلم منتظر نماز عشاء می علیه اهلل اهلل صلی اصحاب رسول

 بر های آنان رفتند و چانه ماندند به علت خستگی شدید، بعضی از آنان به خواب می نشسته که منتظر نماز می

  از = شعبه روایت در. گرفتند نمی وضو و خواندند می نماز سپس( شد می سست و فروهشته هایشان سینه
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ِل  َوَزواُل  ، المَعقم وم َمَرض 
َ
ر  أ

نَِبيَّةَ  1بُِسكم جم
َ َة اْلم

َ
أ مَمرم ، ِمنم  َولَممُس الرَُّجِل ال ِ َحائِل   2َغْيم

 و از بین رفتنِ عقل به مستی یا بیماری، و لمس کردنِ مرد، زن بیگانه )را( بدون پرده،

 

 

 

 .افتاد می پایین ما سرهای وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زمان در: است آمده = قتاده

، َعنم  َرَوٰی َمالٌِك، نَّ  نَافِع 
َ
  َوَل  يَُصّل   ُثمَّ  َجالِساً، َينَامُ  ََكنَ  ُعَمرَ  ابمنَ  أ

ُ
أ  85 الموطأ. صحیح إسناد. َيتَوَضَّ

 .گرفت نمی وضو و گزارد می نماز سپس خوابید می نشسته حالت در عمر ابن

 مقعدش نیست زیرا باطل وضویش نشسته، شخص که شود چنین حاصل می نتیجه احادیث، بین نمودن جمع با

 .است أمان در شدن وضو بی از اما نیست که هوشیار این وجود با حالتی چنین در و چسبیده زمین به محکم

 اند. نقل نمودهگونه که ابن المنذر و دیگران  نویسد: دلیل آن اجماع است همان امام نووی در مجموع می. 1

شود زیرا علتِ باطل شدنِ وضو به هنگام خواب، از بین رفتنِ عقل و هوشیاری  گرفته می همچنین بر خواب، قیاس

 کند. است و در اینجا نیز همین علت، صدق می

ُموا﴿ فرماید: اهلل عزوجل می. 2 ُدوا َماًء َفَتيَمَّ تُُم الن َساَء فَلَمم ََتِ وم لَٰمسم
َ
 12آیه:  سوره نساء، ﴾أ

تُُم الن َساءَ ﴿در مورد  اختالف نظر وجود دارد بعضی از علما، آن را به معنای جماع و گروهی دیگر، آن را به  ﴾لَٰمسم

اند. قول دوم اختیار مذهب شافعی، مالکی و حنبلی است و از اصحاب، قول عمر بن  معنای لمس کردن تفسیر کرده

مکحول، عامر شعبی، ابراهیم نخعی،  ،عمر، و از تابعین، قول زید بن أسلمخطاب، عبداهلل بن مسعود و عبداهلل بن 

عطاء بن سائب، ابن شهاب زهری، ربیعه الرأی، عَبیِده سلمانی، ابوعثمان نهدی، ثابت بن حَجّاج، و یحیی بن سعید 

 انصاری است. دلیل آنان به قرار زیر است:

 شود. = طالق میدر حقیقت به لمس کردنِ چیزی با دست ا اللَّممس()
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............................................................................................................................... 

يمِديمِهمم ﴿فرماید:  = اهلل عزوجل می
َ
 های خویش لمس کنند.  پس آن را با دست[ 1]سوره انعام آیه:  ﴾فَلََمُسوُه بِأ

َت به ماعز فرمودند:  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  وم لََمسم
َ
 [3732]صحیح اإلسناد. مسند احمد . لََعلََّك َقبَّلمَت أ

 شاید او را بوسیدی یا با دست لمس نمودی. 

مُمََلَمَسةِ  وََسلََّم َعِن  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  َنَهٰ  حدیث دیگر: وسلم از بیع  علیه اهلل رسول اهلل صلی [3716]بخاری . ال

مالمسه نهی نمودند. اگر گفته شود هر کدام از اجناس را با دست لمس نمودی آن را به تو فروختم، بیع مالمسه 
 شود.  نامیده می

َدُ فرمایند:  وسلم می علیه اهلل حدیث دیگر: رسول اهلل صلی ُس  ِزنَاَها َواْلم و دست،  [5825]صحیح. مسند احمد . اللَّمم

 زنای آن لمس کردن نامحرم است.

در جماع  اللَّممس()ی  ی کلمه شود و استفاده در حقیقت بر لمس کردن با دست اطالق می اللَّممس()پس لفظ 

 مجاز است و حقیقت بر مجاز مقدم است. 

باشد بر همین رأی رفته است که در این آیه، لمس را به معنای  همچنین امام شافعی که قول او در لغت حجت می
 لمس کردن با دست تفسیر نموده نه جماع. 

تُُم الن َساءَ ﴿ اند: باشند بدون الف قرائت نموده همچنین حمزه و کسائی که از قراء سبعه می و با این قرائت،  ﴾لََمسم

 گردد.  دهد، خارج می که معنای مشارکت می َتَفاُعلفعل از باب 

ُروا وَ ﴿همچنین در ابتدای این آیه، حکم جنابت گذشت:  هَّ اگر جنب بودید، غسل بزنید.  ﴾إِنم ُكنمتُمم ُجنُبًا فَاطَّ

تُُم الن َساءَ ﴿پس اگر   .را حمل بر جنابت نماییم، تکرار حاصل می شود ﴾لَٰمسم

، َعنم  ابمِن  َعِن  َمالٌِك، َرَوىٰ  دلیل دیگر: بِيهِ  َعنم  اهلِل، َعبمدِ  بمِن  َسالِمِ  ِشَهاب 
َ
نَّهُ  ُعَمَر، بمِن  اهللِ  َعبمدِ  أ

َ
 أ

تَُه، الرَُّجِل  ُقبملَةُ : َيُقوُل  ََكنَ 
َ
َرأ َها امم مُمََلَمَسةِ  ِمنَ  بِيَِدهِ، وََجسي تَُه، َقبََّل  َفَمنم . ال

َ
َرأ وم  امم

َ
َها أ  بِيَِدهِ، َجسَّ

موُُضوءُ  َفَعلَيمهِ   721صحیح، الموطأ . ال

ی( مالمسه است. پس کسی  گوید: بوسیدنِ مرد، همسرش را و با دست، لمس کردن او از )مفهومات آیه ابن عمر می

 شود. که همسرش را بوسید و با دست او را لمس نمود پس بر او وضو الزم می
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َدِّم   َوَمسي   ِج اْلم ، 1فَرم َِديدِ  َحلمَقِة ُدبُِرهِ  َوَمسي  2بِبَاِطِن المَكف   3.ََعَ اْلم

 ی پشتش بر )قول( جدید )امام شافعی(. گاهِ جلوِ انسان با داخلِ کف )دست(، و لمس کردنِ حلقهو لمس کردنِ شرم

 

 

ٰ  يَُصل   فَََل  َذَكَرهُ  َمسَّ  َمنم  وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1   َحّتَّ
َ
أ  53صحیح، ترمذی  .َيتَوَضَّ

 که وضو بگیرد. آلت تناسلی خویش دست گرفت پس نماز نگزارد تا اینکسی که به 

فمَضٰ  إَِذا وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي 
َ
َحُدُكمم  أ

َ
ٌ  َوَل  ِحَجاٌب  ُدونَها لَيمَس  فَرمِجِه، إَِلٰ  بِيَِدهِ  أ  ِستم

موُُضوُء.  َعلَيمهِ  وََجَب  َفَقدم  دو طریق برای آن تخریج نموده و بعد از تخریج  3/112ابن ملقن در البدر المنیر ال

این حدیث را امام شافعی از جماعتی نقل نموده که در إسناد آن نقص : طریق اول می نویسد: ابن صالح می گوید
 آن به نتیجه در رسد ی حسن می مجموع طرق آن به درجهوجود دارد اما بیهقی برای آن طُرُقی ذکر نموده که 

بود بیش از یک نفر از حفاظ، از جمله  که بر آن اعتماد است و تقدیم آن واجب می :طریق دوم .شود می کرده احتجاج
را حسن  7775إسناد ابن حبان  7381اند. ضیاء مقدسى نیز در صحاح األحادیث  ابن حبان آن را صحیح دانسته

 است. دانسته 
 شود. ای نبود، بدون شک وضو بر او واجب می هرگاه یکی از شما دستش را به شرمگاهش رسانید در حالی که پرده

، َذَكَرُه، َمسَّ  َمنم  وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي 
م
أ َما فَلميَتَوَضَّ يي

َ
ة   َوأ

َ
َرأ تم  امم .  فَرمَجَها َمسَّ

م
أ  فَلمتََتوَضَّ

 آن شعیب ارناؤوط اسناد آن را حسن دانسته. . محقق1016احمد مسند 
 . اش را لمس کرد، باید وضو بگیرد و زنی که شرمگاهش را لمس کرد، باید وضو بگیرد مردی که آلت تناسلی

فمَضٰ  )إَِذاکند نه پشت آن. زیرا در حدیث آمده:  کف دست، وضو را باطل می. 2
َ
َحُدُكمم  أ

َ
 فَرمِجِه(. إَِلٰ  بِيَِدهِ  أ

ِفمَضاء(امام شافعی که قول او در لغت حجت است 
را به لمس کردن با کف دست تفسیر نموده است الغیر. و  )اْلم

ِفمَضاء(در لغت نیز همین مشهور است. ابن فارس در مجمل اللغه می نویسد: 
َد(در لغت هرگاه به  )اْلم  )اْلم

رمِض  مضاف شد معنای لمس کردن با کف دست را می رساند. عرب می گوید:
َ فمَضيمُت بِيَِدي إَِل اْلم

َ
)أ

این چنین جوهری در الصحاح و ابن منظور در لسان العرب و فیروز آبادی  هرگاه با کف دست سجود کرد. َساِجًدا(

 اند. در القاموس المحیط ذکر نموده

ج(زیرا لفظ . 3 شود. همچنین بر شرمگاه جلو، قیاس گرفته  أحادیث آمده به جلو و عقب اطالق میکه در  )فَرم

کند  اند. یعنی هر چه از دو مخرج خارج شود وضو را باطل می شود زیرا در حکم باطل کردن وضو با هم مشترک می
 شود. پس دست گرفتن با هر دو نیز سبب ابطال وضو می
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ٌل: ي يُوِجُب  فَصم ِ َل  َواَّلَّ يَاءَ المُغسم شم
َ
َتُِك ِفيمَها الر َجاُل  ثَََلثَةٌ : ِستَُّة أ  َوِهَ  َوالن َساُء، تَشم

، ِ ِتَاَنيم َِقاُء اْلم ،  1اْلم مَمِِن  مَزاُل ال    2َوإِن
گرداند، شش چیز است: سه )مورد( در آن مردان و زنان اشتراک دارند، و آن  و چیزهائی که غسل )را( واجب می

 همدیگر(، و نازل شدن منی،گاه )به  رسیدن دو ختنه

َ  َجلََس  إَِذا وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1 َبعِ  ُشَعِبَها َبيم رم
َ ِتَانُ  َوَمسَّ  اْلم ِتَانَ  اْلم  وََجَب  َفَقدم  اْلم

ُل.   212مسلم  المُغسم

صورت گرفت(، بدون شک غسل گاه به همدیگر رسیدند )دخول  هرگاه بین دو دست و پای زن نشست و دو ختنه

 گردد. واجب می

ََقٰ  إَِذا :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  ِتَانَانِ  اْلم ُل.  وََجَب  َفَقدم  اْلم  605صحیح، ابن ماجه المُغسم

 بدون شک غسل واجب می گردد. )دخول صورت گرفت(،گاه دو ختنه گاه به همدیگر رسیدند هر

م   َعنم . 2
ُ
مي  َجاَءتم : قَالَتم  َسلََمَة، أ

ُ
اهلِل  رَُسوَل  يَا: َفَقالَتم  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسولِ  إَِلٰ  ُسلَيمم   أ

ِي  َل  الِٰلَ  إِنَّ  تَحم ، ِمنَ  يَسم َق  ةِ  ََعَ  َهلم  اْلم
َ
أ ل   ِمنم  الَمرم ؟ ِهَ  إَِذا ُغسم تَلََمتم  الِٰلِ  رَُسوُل  َفَقاَل  احم

ِت  إَِذا َنَعمم : »وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ 
َ
مَماءَ  َرأ  353بخاری . «ال

ورزد. آیا زن هرگاه خواب دید، غسل بر او واجب  أم سلیم گفت: ای رسول خدا! همانا اهلل عزوجل از بیان حق إبا نمی

 وسلم فرمود: بله، هرگاه آب )منی( دید. علیه اهلل شود؟ رسول اهلل صلی می
دُ  الرَُّجِل  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  ُسئَِل : قَالَتم  ِئَِشةَ َع  َعنم  َلََل  ََيِ ُكرُ  َوَل  اْلم ِتََلًما يَذم . احم
تَِسُل : »قَاَل  نَّهُ  يََرى الرَُّجِل  وََعِن  ، «َيغم

َ
تَلَمَ  قَدم  أ دُ  َوَل  احم َلََل. ََيِ َل  َل : »قَاَل  اْلم حسن، . «َعلَيمهِ  ُغسم

  326ابوداوود 

یابد اما یاد ندارد که خواب دیده  پرسیده شد از شخصی که رطوبت )آب منی( می وسلم علیه اهلل صلیاز رسول اهلل 

بیند اما رطوبت  زند. )و پرسیده شد( از شخصی که خواب می فرمود: غسل می وسلم علیه اهلل صلیاست. رسول اهلل 

 فرمود: غسل بر او نیست. وسلم علیه اهلل صلییابد. رسول اهلل  )آب منی( نمی
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مَمومُت، َيمُض، بَِها الن َساُء: َوثَََلثٌَة ََتمتَصي   1َوال مِوَلَدةُ   3َوانل َفاُس،  2َوِهَ اْلم  4.َوال

ها به زنان اختصاص دارد: و آن خون قاعدگی، و خون بعد از زایمان، و متولد کردن  و مرگ است. و سه )مورد( از آن

 نوزاد است.

م   َعنم . 1
ُ
نمَصاِريَِّة، َعِطيَّةَ  أ

َ
َيِت  ِحيَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  َعلَيمَنا َدَخَل : قَالَتم  اْل  ابمنَتُُه، تُُوف 

ِسلمنََها: َفَقاَل  وم  ثَََلثًا، اغم
َ
وم  ََخمًسا، أ

َ
َثَ  أ كم

َ
ُتَّ  إِنم  ٰذلَِك  ِمنم  أ يم

َ
 7382بخاری  ٰذلَِك. َرأ

وسلم بر ما  علیه اهلل دهندگان أم عطیه بود( می گوید: رسول اهلل صلی أم عطیه )اگر زنی فوت می کرد، یکی از غسل

داخل شد زمانی که دختر ایشان )زینب( وفات یافت. پس فرمود: او را سه بار غسل بزنید یا پنج بار یا بیش تر از آن، 

 اگر آن را )نیاز( دیدید.

لُوا﴿: تَعاَلٰ  اهللُ  قَاَل . 2 ََتِ
مَمِحيِض  ِف  الن َساءَ  فَاعم َرُبوُهنَّ  َوَل  ال ٰ  َتقم نَ  َحّتَّ نَ  فَإَِذا يَطُهرم رم تُوُهنَّ  َتَطهَّ

م
 فَأ

َمَرُكمُ  َحيمُث  ِمنم 
َ
ابِيَ  حُيِبي  اهللَ  إِنَّ  اهللُ  أ ِريَن﴾ َوحُيِبي  اْلَّوَّ مُمتََطه   333: سوره بقره، آیه ال

که  گیری نمایید و به آنان نزدیک نشوید )کنایه از اینکه جماع نکنید( تا این از )جماع با( زنان کناره در موقع قاعدگی

گونه که اهلل عزوجل شما را به آن أمر  پاک بگردند. پس هرگاه )بعد از پاکی( غسل زدند با آنان آمیزش کنید آن

کاران و پاکان را دوست  شت( همانا اهلل عزوجل توبهنموده است )یعنی از شرمگاه جلو آمیزش نمایید نه از شرمگاه پ

 دارد.

بَلَِت  فَإَِذا وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي  قم
َ
َيمَضُة، أ ََلةَ  فََدِع  اْلم دمبََرتم  َوإَِذا الصَّ

َ
تَِسِّل  أ .  فَاغم وََصّل 

 230بخارى 
 هرگاه پشت کرد )به پایان رسید( غسل کن و نماز بگزار.گاه قاعدگی رو آورد )آغاز شد(، نماز را رها کن و هر

نویسد: ابن المنذر و ابن جریر طبری و دیگران اجماع علما را در غسل حیض و نفاس  در مجموع میامام نووی . 3

 اند.  نقل نموده

دد و گر گیرد و حدیث بخاری گذشت که با خروج منی، غسل واجب می زیرا جنین از منی مرد و زن شکل می. 4

 فرقی قائل نشد که خروج منی به صورت مایع یا منعقد باشد. 
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ٌل:  ِل ثَََلثَةُ فَصم يَاءَ  َوفََرائُِض المُغسم شم
َ
ٰ بََدنِِه، إِنم ََكنَتم  انلََّجاَسةِ  َوإَِزالَةُ  1انل يَُّة، :أ   2ََعَ

 و از بین بردن نجاست اگر بر بدنش باشد، چیز است: نیت آوردن،و واجبات غسل سه 

مَماءِ  َوإِيمَصاُل  يمعِ  إَِلٰ  ال رِ  ََجِ عم ِة. الشَّ   3َوالمبَََشَ
 و رساندن آب به تمامی مو و پوست.

 

 

 

َما وََسلََّم: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي . 1 ماُل  إِنَّ عم
َ  7201، مسلم 7بخاری بِانل يَّاِت.  اْلم

 قطعاً أعمال به نیت بستگی دارد.

، ابمِن  َعِن . 2 ِج  َميمُمونَةَ  َعنم  َعبَّاس  َصابَهُ  َوَما فَرمَجهُ  وََغَسَل : قَالَتم  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   َزوم
َ
 أ

َذٰى. ِمنَ 
َ   312بخاری  اْلم

گوید: و شرمگاه خویش را شست و آنچه از آلودگی به آن  می وسلم علیه اهلل صلیمیمونه در مورد غسل رسول اهلل 

 رسیده بود.

نَّ  َعِئَِشَة، َعنم . 3
َ
تََسَل  إَِذا ََكنَ : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ َنَابَِة، ِمنَ  اغم   اْلم

َ
 ُثمَّ  يََديمِه، َفَغَسَل  بََدأ

 
ُ
أ   َكَما َيتَوَضَّ

ُ
أ ََلِة، َيتَوَضَّ ِخُل  ُثمَّ  لِلصَّ َصابَِعهُ  يُدم

َ
مَماِء، ِف  أ ُصوَل  بَِها َفيَُخل ُل  ال

ُ
ِرهِ، أ ٰ  يَُصبي  ُثمَّ  َشعم  ََعَ

ِسهِ 
م
مَماءَ  يُِفيُض  ُثمَّ  بَِيَديمِه، ُغَرف   ثَََلَث  َرأ ٰ  ال هِ  ََعَ ِ   315بخاری  ُُك ِه. ِجْلم

شست، سپس وضو  کرد و دستانش را می زد )ابتدا( شروع می هرگاه غسل جنابت می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

کرد  برد و داخل موهای خویش را خالل می گرفت همانند وضوی نماز. سپس انگشتان خویش را در آب فرو می می

 ریخت. ریخت. سپس آب به تمام پوست خویش می سپس با سه کف دست پر از آب بر سر خویش می
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ٌل: يَاءَ  ُسنَنُُه ََخمَسةُ وَ  فَصم شم
َ
ِميَُة،: أ موُُضوءُ  1التَّسم ََسدِ  2َقبملَُه، َوال َِد ََعَ اْلم َراُر اْلم  3َوإِمم

مُمَواَلُة، َنٰ   4َوال ُمم ِديُم اْلم َىٰ  َوَتقم  5.ََعَ الميُْسم
بر بدن، و پیاپی و سنت های آن پنج چیز است: بسم اهلل الرحمن الرحیم گفتن، و وضو قبل از آن،  و کشیدن دست 

 )غسل زدن(، و مقدم کردن راست بر چپ،

نَّ  َعِئَِشَة، َعنم . 2و1
َ
تََسَل  إَِذا ََكنَ : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ َنَابَِة، ِمنَ  اغم   اْلم

َ
 ُثمَّ  يََديمِه، َفَغَسَل  بََدأ

 
ُ
أ   َكَما َيتَوَضَّ

ُ
أ ََلِة.  َيَتوَضَّ  315بخاری لِلصَّ

گرفت  شست، سپس وضو می کرد و دستانش را می زد شروع می هرگاه غسل جنابت می وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
 همانند وضوی نماز. 

بسم "گذشت که در ابتدای وضو  نسائی 15حدیث گرفت و در  در حدیث بیان شد که وضو همانند وضوی نماز می
 گفته شود.  "اهلل

نویسد: دست کشیدن از جهت احتیاط است و خروج از خالف کسانی است  المحتاج میخطیب شربینی در مغنی . 3

 ای نشده است. دانند. نزد ما واجب نیست زیرا در آیه و احادیث به وجوب آن اشاره که آن را واجب می

ی رسول اهلل  اند به فرموده نویسد: اصحاب ما که دست کشیدن را واجب ندانسته امام نووی در مجموع می

كَ اند که به ابوذر فرمود:  وسلم احتجاج نموده علیه اهلل صلی َ ُه ِجْلم ِمسَّ
َ
مَماَء فَأ َت ال  222صحیح، ابوداوود . فَإَِذا وََجدم

لمك"هرگاه آب را یافتی آن را به پوست خویش برسان. و به زیادتر از آن أمر ننمود )یعنی به  أمرننمود بلکه به  "ادلَّ

زدن به معنای شستن است  شود(. و همچنین غسل تعبیر آورد که هر نوع آب رساندن به بدن شامل می "الَمس  "

 زدنِ ظرف از نجاست سگ، که در آن دست کشیدن واجب نیست.   همانند غسل

:  همانند مواالت در وضو سنت است. دلیل آن، که واجب نیست. 4 ُكنمتُمم ُجنُبًا  َو إِنم ﴿قَاَل اهلُل تَعاَلٰ
ُروا﴾ هَّ و اگر جنب بودید پس غسل بزنید. در این آیه، اهلل عزوجل به غسل زدن سفارش  6سوره مائده، آیه  فَاطَّ

شود که او غسل  نمود اما بیان نکرد که متتابع باشد. پس اگر شخصی، بین غسل خویش فاصله بیندازد گفته می
 نموده است.

ِجبُهُ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَالَتم  َعِئَِشَة، َعنم . 5 ُن، ُيعم ِلِه، ِف  اْلَّيَمي ِلِه، َتنَعي  َوُطُهورِهِ، َوتَرَجي
نِهِ  َوِف 

م
 765بخاری  ُُك ِه. َشأ

گرفتن و در تمام أمور خویش، آغاز نمودن از  زدن و طهارت پوشیدن و شانه در نعال وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 
 داشت. سمت راست را دوست می
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ٌل:  تَِساَلُت َواِل فَصم نُونَةُ  غم مَمسم ًَل  َسبمَعةَ  ال ُُمَعِة،: َعََشَ ُغسم ُل اْلم   2َوالمِعيَديمِن، 1ُغسم
َقاِء،َواِل  تِسم ُُسوِف،  3سم   4َوالمُكُسوِف، َواْلم

 و غسل های سنت هفده غسل است: غسل جمعه، و دو عید، و طلب باران، و ماه گرفتگی، و خورشید گرفتگی،

ُل : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل . 1 مَ  المُغسم ُُمَعةِ  يَوم ٰ  َواِجٌب  اْلم . ُك   ََعَ  516مسلم ُُممتَِلم 

رساند اما حدیث آتی  ز جمعه بر هر بالغی حتمی است. ظاهر این حدیث واجب بودن غسل روز جمعه را میغسل رو

 کند.   معنای آن را از وجوب خارج ساخته و به سنت مؤکد منتقل می

  َمنم : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل 
َ
أ مَ  تَوَضَّ ُُمَعةِ  يَوم ، فَِبَها اْلم تََسَل  َوَمِن  َونِعمَمتم ُل  اغم  فَالمُغسم

فمَضُل 
َ
 121صحیح، ترمذى  .أ

کسی که روز جمعه وضو گرفت پس به رخصت گرفته است و چه خوب رخصتی است و کسی که غسل زد پس 

 غسل بهتر است. 

، َعنم  َمالٌِك، َرَوٰی . 2 نَّ  نَافِع 
َ
تَِسُل  ََكنَ  ُعَمرَ  بمنَ  اهللِ  َعبمدَ  أ مَ  َيغم ِر، يَوم نم  َقبمَل  المِفطم

َ
ُدوَ  أ  إَِل  َيغم

. ٰ مُمَصّلَّ   602صحیح، الموطأ  ال

 زد قبل از اینکه صبح زود به مصلی برود. ابن عمر برای عید فطر غسل می

افِِعي  قَاَل  َهُب  ََكنَ : الشَّ ، َمذم َوةَ  َسِعيد  نَّ » ِف  وَُعرم
َ
َل  أ نَّهُ  ُسنَّةٌ  المِعيدِ  ِف  المُغسم

َ
َسنُ  أ حم

َ
عمرَُف  أ

َ
 َوأ

نمَظُف 
َ
نم  َوأ

َ
مٌ  َفَعلَهُ  قَدم  َوأ نَّهُ  َل  َصاِْلُوَن، قَوم

َ
نَّهُ  َحتممٌ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  ُسنَّةُ  بِأ معرفه  .«وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِلَّ

  6502السنن و اآلثار للبیهقی 

مذهب سعید بن مسیب تابعی و عروه بن الزبیر تابعی در غسل عید که سنت است بدون شک که آن نیکوتر و 
که حتمی است که سنت رسول اهلل  دادند نه این تر است و همانا غسل عید را قومی صالح انجام می تر و نظیف معروف

 باشد. وسلم علیه اهلل صلی

شوند زیرا این موارد از لحاظ اجتماع  بر غسل جمعه قیاس گرفته می خسوف، استسقاء، کسوف و غسل دو عید. 4و3

 و ازدحام همانند جمعه هستند.
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مَمي ِت، ِل ال ُل ِمنم ُغسم لََم،  َوالمََكفِرِ   1َوالمُغسم سم
َ
  2إَِذا أ

 و غسل از غسل میت، و کافر هرگاه مسلمان شد،

ِب  َعنم . 1
َ
ِلهِ  ِمنم : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   َعِن  ُهَريمَرَة، أ ُل، ُغسم موُُضوءُ  َْحمِلهِ  َوِمنم  المُغسم  ال

مَمي َت : َيعمِِن  نویسد: این حدیث  می 753حجر در التلخیص الحبیر  در صحت این حدیث اختالف است. ابن .ال

 222ترمذى بدترین حالت آن حسن است. 

 حمل آن وضو. از غسل زدن میت، غسل الزم است و از

دهد اما حدیث آتی آن را از وجوب خارج نموده به سنت  این حدیث به فرض صحت آن بر وجوب غسل داللت می

 سازد. منتقل می

ِل  ِف  َعلَيمُكمم  لَيمَس : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل  ٌل  َمي ِتُكمم  َغسم لمُتُموُه، إَِذا ُغسم  فَإِنَّ  َغسَّ
بُُكمم  بِنََجس   لَيمَس  َمي تَُكمم  نم  َفَحسم

َ
ِسلُوا أ يمِديَُكمم  َتغم

َ
 7136حسن. المستدرک للحاکم . أ

در غسل میت شما غسلی نیست هرگاه آن را غسل زدید. زیرا میت شما نجس نیست پس کفایت است که فقط 

 دستان خود را بشویید.

ِ  َعنم ُعَبيمدِ  ُل  ُكنَّا: ُعَمرَ  ابمِن  َعنم  نَاِفع   َعنم  الِلَّ مَمي َت  ُنَغس  تَِسُل  َمنم  فَِمنَّا ال تَِسُل  َل  َمنم  َوِمنَّا َيغم . َيغم

 إسناد آن را صحیح دانسته.  752حافظ در التلخیص الحبیر 

 زد. زد و کسی بود که غسل نمی زدیم پس از ما کسی بود که غسل )خود را( می ما میت را غسل می

، بمِن  َخِليَفةَ  َعنم . 2 هِ  َعنم  ُحَصيم  َتيمُت : قَاَل  َعِصم   بمِن  قَيمِس  َجد 
َ
ِريدُ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

ُ
 أ

ََلمَ  ِسم َمَرِن  اْلم
َ
نم  فَأ

َ
تَِسَل  أ غم

َ
. بَِماء   أ ر    288صحیح، ابوداوود  وَِسدم

آمدم، می خواستم که مسلمان شوم. پس مرا أمر نمود که با آب و برگ درخت سدر  وسلم علیه اهلل صلینزد رسول اهلل 

 خود را غسل بدهم. 

دلیل اینکه کافر هرگاه مسلمان شد غسل زدن او سنت است نه واجب، این است که خالیق بسیاری مسلمان 

 داد.  ی آنان به غسل زدن دستور نمی به همه وسلم علیه اهلل صلیشدند اما رسول اهلل  می
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نُونِ  مَمجم َمٰ  َوال مُمغم فَاقَا، َوال
َ
ُل   1َعلَيمِه إَِذا أ َراِم، ِعنمدَ  َوالمُغسم ِحم َة،  2اْلم ُخوِل َمكَّ   3َودِلُ

 و دیوانه و بیهوش هرگاه شفا یافتند، و غسل هنگام احرام آوردن، و برای داخل شدن به مکه،

 

َصّلَّ : »َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َثُقَل  َعِئَِشُة: قَالَتم . 1
َ
 يَنمتَِظُرونََك، ُهمم  َل،: قُلمنَا «انلَّاُس؟ أ

َضِب  ِف  َماءً  ِل  َضُعوا: »قَاَل  مِمخم تََسَل، َفَفَعلمنَا،: قَالَتم . «ال غمِمَ  ِْلَنُوءَ  فََذَهَب  فَاغم
ُ
فَاَق. ُثمَّ  َعلَيمِه، فَأ

َ
 أ

َصّلَّ : »وََسلَّمَ  يمهِ َعلَ  اهللُ  َصّلَّ  َفَقاَل 
َ
، رَُسوَل  يَا يَنمتَِظُرونََك  ُهمم  َل،: قُلمنَا «انلَّاُس؟ أ ِ  ِل  َضُعوا: »قَاَل  الِلَّ

َضِب  ِف  َماءً  مِمخم تََسَل، َفَقَعدَ : َقالَتم  «ال غمِمَ  ِْلَنُوءَ  َذَهَب  ُثمَّ  َفاغم
ُ
فَاَق. ُثمَّ  َعلَيمِه، فَأ

َ
 651بخاری  أ

شدت یافت، پس فرمود: آیا مردم نماز گزاردند؟ گفتیم: نه، آنان منتظر شما هستند. فرمود:  وسلم علیه اهلل صلیبیماری 

آب را برایم در ظرف بریزید. ما انجام دادیم پس غسل نمود و خواست که به سختی بلند شود اما بیهوش گشت 

ای رسول خدا! آنان منتظر شما هستند. فرمود: آب  سپس به هوش آمد پس فرمود: آیا مردم نماز گزاردند؟ گفتیم: نه،

را برایم در ظرف بریزید. پس نشست و غسل نمود سپس خواست که به سختی بلند شود پس بیهوش گشت سپس 

 . به هوش آمد

 جنون بر إغماء قیاس گرفته می شود.

، بمِن  َزيمدِ  بمِن  َخارَِجةَ  َعنم . 2 بِيِه، َعنم  ثَابِت 
َ
نَّهُ  أ

َ
ى أ

َ
ََلِلِ  ََتَرَّدَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  ِبَّ انلَّ  َرأ  ِْلِهم

تََسَل.   520صحیح، ترمذى َواغم

وسلم جهت احرام آوردن، لباس را از برِ خویش بیرون آورد و  علیه اهلل زید بن ثابت مشاهده نمود که رسول اهلل صلی

 غسل نمود. 

، َعنم . 3 نَّ  نَافِع 
َ
َدمُ  َل  ََكنَ : »ُعَمرَ  ابمنَ  أ ةَ  َيقم ٰ  َطًوى، بِِذي بَاَت  إِلَّ  َمكَّ ِبحَ  َحّتَّ تَِسَل  يُصم  ُثمَّ  َوَيغم

ُخُل  ةَ  يَدم ُكرُ  َنَهاًرا، َمكَّ نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   َعِن  َوَيذم
َ
 7382مسلم  .«َفَعلَهُ  أ

زد سپس  شد و غسل می که صبح می ماند تا این میطوی  که شب در ذی شد مگر این ابن عمر هرگز داخل مکه نمی

 وسلم آن را انجام داده است. علیه اهلل کرد که رسول اهلل صلی شد و بیان می به هنگام روز، وارد مکه می



14 
 

  2َولِلمَمِبيمِت بُِمزمَدِلَفَة،  1َولِلمُوقُوِف بَِعَرفََة،
 و برای ایستادن در )سرزمین( عرفه، و برای شب ماندن در )سرزمین( مزدلفه، 

َماِر اثلَََّلِث، ِ
ِ اْلم

َواِف،  3َولَِرّمم 4َولِلطَّ
 

 گانه، و برای طواف های سه و برای سنگ زدن به ستون

ِل، َفَقاَل . 1 َل رَُجٌل َعِليًّا َعِن المُغسم
َ
مَ  ِشئمَت  إِنم : »َسأ ُُمَعِة، يَوم مَ  اْلم مَ  َعَرفَةَ  َوَيوم ِر، َوَيوم مَ  انلَّحم  َوَيوم
رِ   6731صحیح. السنن الکبرى للبیهقی  .«المِفطم

شخصی از علی بن ابی طالب در مورد غسل پرسید، پس فرمود: اگر خواسته باشی روز جمعه و روز عرفه و روز عید 

 قربان و روز عید فطر، غسل بزن. 

؛ َعنم  َرَوٰى َمالٌِك، نَّ  نَافِع 
َ
تَِسُل  ََكنَ  ُعَمرَ  بمنَ  اهللِ  َعبمدَ  أ َراِمهِ  َيغم نم  َقبمَل  ِْلِحم

َ
ُخوِلِ  حُيمِرَم، أ َة، َودِلُ  َمكَّ

  7783صحیح. الموطا َعَرفََة.  َعِشيَّةَ  َولُِوقُوفِهِ 

دنش که احرام بیاورد و برای داخل شدنش به مکه و بعد از زوال برای ایستا ابن عمر برای احرام آوردنش قبل از این

 د.ز در سرزمین عرفه، غسل می

اند که غسل زدن برای مبیت به مزدلفه سنت  ابن حجر و رملی و خطیب شربینی در تحفه و نهایه و مغنی متفق. 2

نیست زیرا به غسل عرفه نزدیک است اما غسل بعد از نصف شب برای وقوف در مزدلفه نزد مشعر الحرام سنت 

 اند.  تهاست همان گونه که در األم و منهاج آمده و محققین مذهب بر همین رأی رف

گانه در ایام تشریق به خاطر اجتماع مردم سنت گردیده است اما غسل  های سه غسل برای سنگ زدن به شیطان. 3

 ی عقبه در روز عید، سنت نگردیده زیرا به غسل عید نزدیک است. برای سنگ زدن به جمره

نهاج در فصلی که برای قول جدید امام شافعی بر این است که غسل طواف سنت نیست. امام نووی در م. 4

آورد و به تَبَعِ آن، شارحین در تحفه و نهایه و مغنی، سنت  های حج قرار داده نامی از غسل طواف به میان نمی غسل

 اند. بودن آن را نفی نموده
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نَةِ  ُخوِل َمِديم  2وََسلََّم، َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الرَُّسولِ  َودِلُ

 وسلم )مدینه منوره( علیه اهلل یو برای داخل شدن به شهر رسول اهلل صل

وسلم همانند جمعه،  علیه اهلل زیرا داخل شدن به مدینه برای شتابیدن به مسجد النبی و زیارت رسول اهلل صلی. 1

 مکانی است که محل اجتماع است. 

منهج الطالب و ابن حجر در المنهاج القویم و رملی در نهایه و خطیب در مغنی و شیخ اإلسالم در فتح الوهاب شرح 

اش بر تحفه سنت بودن آن را تأیید  أسنی المطالب شرح روض الطالب و امام نووی در إیضاح و شروانی در حاشیه

 اند. کرده

و   های سنت گنجانده های ابوشجاع، غسل زدن برای سعی بین صفا و مروه را جزو غسل در بعضی از چاپتنبیه: 

َواِف،َولِلسَّ اند:  چنین نوشته ِ َولِلطَّ
ُخولِ  عم نَةِ  َودِلُ  وََسلََّم، َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الرَُّسولِ  َمِديم

 تحقیقِ آن به شرح زیر است:

بیب شرح ابوشجاع اثر رح ابن قاسم بر ابوشجاع، تحفه اللهای الف و ب ش ی مخطوط الف ابوشجاع، نسخه در نسخه

ی قوت الحبیب بر ابن قاسم، اقناع أثر خطیب شربینی و شرح نبراوی و  ابن دقیق العید، النهایه شرح ابوشجاع، حاشیه

(شرح بجیرمی بر آن  ِ
عم وجود نداشت.  )َولِلسَّ

 

نجم الوهاج أثر  اله، و همچنین در کتاب منهاج و شروحات آن: تحفه، نهایه، مغنی، بدایه المحتاج أثر ابن قاضی شهب

دَمِیری، محاملی در لباب، رافعی در محرر، امام غزالی در وجیز، شیخ اإلسالم در منهج، امام نووی در مجموع و امام 

 اند.  های حج، از سنت بودنِ غسل برای سعی بین صفا و مروه نام نبرده در األم به هنگام ذکر غسل

گونه که در کتاب  ها همان ای سنت، هفده غسل است و شمارش آنه همچنین قاضی ابوشجاع بیان کرده که غسل

. غسل از غسل میت 1. خسوف 6. کسوف 8. استسقا 1. عید قربان 2. عید فطر 3. غسل جمعه 7آمده، چنین است: 

. برای داخل 73. غسل هنگام احرام آوردن 77. دیوانه و بیهوش هرگاه شفا یافتند 70و2. کافر هرگاه مسلمان شد 5

گانه  های سه . برای سنگ زدن به شیطان78. برای شب ماندن در مزدلفه 71. برای وقوف در عرفه 72ن به مکه شد

 . برای داخل شدن به مدینه منوره.71. برای طواف کردن 76

  شود. پس اگر غسل برای سعی بین صفا و مروه را به آن اضافه کنیم هجده غسل می
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ٌل:  حُ فَصم مَمسم ِ جائِزٌ ََعَ  َوال يم ُفَّ ائَِط  بِثَََلثَةِ   1اْلم نم يَبمتَِدئَ : ََشَ
َ
َد َكَمالِ  أ  لُبمَسُهَما َبعم

َهاَرِة،   2الطَّ
 که بعد از وضوی کامل، پوشیدن آن دو را آغاز کند. و مسح بر دو کفش به سه شرط جایز است: آن

از حسن بصری روایت  7/122األوسط در مورد مسح بر دو کفش احادیث بیشماری وجود دارد. ابن المنذر در . 1

 بر دو کفش مسح نمود.  وسلم علیه اهلل صلیکند که گفت: هفتاد تن از صحابه به من گفتند که رسول اهلل  می

َفرِ  َعنم  ِرو بمِن  َجعم َميَّةَ  بمِن  َعمم
ُ
، أ ِري  مم نَّ  الضَّ

َ
بَاُه، أ

َ
ََبَهُ  أ خم

َ
نَّهُ  أ

َ
ى» أ

َ
َسحُ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  َرأ  َيمم

ِ  ََعَ  يم  301بخاری  .«اْلُفَّ

بر دو کفش خویش  وسلم علیه اهلل صلیأمیه ضمری به پسرش جعفر خبر داد که: دیده است رسول اهلل عمرو بن 

 مسح نمود.  

َوةَ  َعنم . 2 مُمِغَْيِة، بمِن  ُعرم بِيِه، َعنم  ال
َ
نَّهُ  أ

َ
  أ

َ
أ   وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  وَضَّ

َ
أ ٰ  َوَمَسحَ  َفتَوَضَّ يمِه، ََعَ  ُخفَّ

دمَخلمتُُهَما إِّن  : »َفَقاَل : َلُ  َفَقاَل 
َ
ِ  أ    311مسلم  «َطاِهَرَتيم

آب وضو داد پس ایشان وضو گرفتند و بر دو کفش خویش مسح  وسلم علیه اهلل صلیمغیره بن شعبه به رسول اهلل 
دو کفش نمودی؟ فرمود: همانا من کفش را در قدم  گفت: مسح بر وسلم علیه اهلل صلینمودند. مغیره به رسول اهلل 

  هایم داخل کردم در حالی که آن دو قدم، پاک بودند.

َوةَ  َعنم  مُمِغَْيِة، بمِن  ُعرم مُمِغَْيةِ  َعِن  ال بَةَ  بمِن  ال ، رَُسوَل  يَا: قُلمُت : قَاَل  ُشعم َسحُ  الِٰلِ مم
َ
؟ ََعَ  أ ِ يم ُفَّ : قَاَل  اْلم

«، دمَخلمتَُهَما إَِذا َنَعمم
َ
 731صحیح. مسند الشافعی  «َطاِهَرتَانِ  َوُهَما أ

کردی مغیره بن شعبه گفت، گفتم: ای رسول خدا! بر دو کفش مسح بنمایم؟ فرمود: بله، هرگاه کفش را داخل قدم 
 در حالی که آن دو قدم، پاک بودند.

ِب  َعنم 
َ
َرَة، َعِن  أ نَّهُ : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   بَكم

َ
َص  أ يَّام   ثَََلثَةَ  لِلمُمَسافِرِ  رَخَّ

َ
 َولِلمُمِقيمِ  َوَْلَاِْلَُهنَّ  أ

ًما رَ  إَِذا َوَْلملَةً  يَوم يمهِ  َولَِبَس  َتَطهَّ َسحم  ُخفَّ  7231حسن، صحیح ابن حبان لَيمِهَما. عَ  فَلميَمم
روز  روز و برای مقیم، یک شبانه برای مسافر، سه شبانه وسلم علیه اهلل صلیاز ابی بکره روایت است که رسول اهلل 

 رخصت داد هرگاه وضو گرفت و دو کفشش را پوشید پس بر آن دو مسح کند.
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ِل  نم يَُكونَا َساتَِريمِن لَِمَحل  َغسم
َ
،َوأ ِ   1المَفرمِض ِمَن المَقَدَميم

 که پوشنده برای محل شستن فرض از دو پا باشند. و آن

نم يَُكونَا
َ
ا ُيممِكنُ  َوأ ِ َعلَيمِهَما، تَتاُبعُ  ِممَّ

مَمْشم   2ال
 شود. میکه باشند از چیزی که پیاپی راه رفتن بر آن دو، ممکن  و آن

مُمِقيمُ  َسُح ال ًما َوَْلملَةً  َوَيمم مُمَسافِرُ  يَوم يَّام   َوال
َ
، ثَََلثََة أ   3بِلَيَاِْلِهنَّ

 کند. های آن مسح می افر، سه روز با شبروز و مس و شخص مقیم، یک شبانه

 

 

 

 

 

زیرا مسح بر دو کفش برای سهولت و رخصت مشروع گردیده که شخص مسلمان در عوضِ شستن دو پا تا دو . 1

قوزک از رخصتِ مسح استفاده نماید حال اگر محل فرض از دو پا ظاهر شود دیگر علتی برای رخصت باقی نخواهد 

 ماند. 

نماید کفشی است که بتواند به راحتی  ستفاده میبرای پوشیدن ا کند و به آن احتیاج پیدا میزیرا کفشی که انسان . 2

توان در کوچه و خیابان و در  بر آن راه برود. پس با کفشِ غلیظ از آهن یا جوراب نازک و مواردی مشابه آن، نمی

 گیرد. ها تعلق نمی ها استفاده نمود در نتیجه رخصتِ مسح به آن سفر برای رفع نیازهای خویش از آن

ي بم . 3 ِب طاِلب  قَاَل لََعِ
َ
يَّام   ثَََلثَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  َجَعَل : »ُن أ

َ
 لِلمُمَسافِِر، َوَْلَاِْلَُهنَّ  أ

ًما   316مسلم  «لِلمُمِقيمِ  َوَْلملَةً  َوَيوم

 روز قرار داد. روز و برای مقیم، یک شبانه وسلم برای مسافر، سه شبانه علیه اهلل رسول اهلل صلی
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، ِ يم ُفَّ َد لُبمِس اْلم ِ حُيمِدُث َبعم ِة ِمنم ِحيم مُمدَّ   1َوابمِتَداُء ال
 شود.  و آغاز مدت از هنگامی )است( که بعد از پوشیدن دو کفش بی وضو می

َََضِ ُثمَّ  فَإِنم َمَسحَ 
وم َمَسَح ِف  ِف اْلم

َ
َفرِ  َسافََر أ قَامَ  السَّ

َ
، ُثمَّ أ َح ُمِقيم  َتمَّ َمسم

َ
   2أ

گر در شهر مسح کرد سپس مسافرت کرد یا در سفر مسح کرد سپس إقامت گزید مسح مقیم را تکمیل پس ا

 کند.  می

حُ  مَمسم يَاءَ  َوَيبمُطُل ال شم
َ
ِة، 3ِِبَلمِعِهَما، :بِثَََلثَِة أ مُمدَّ َل   4َوانمِقَضاِء ال  5.َوَما يُوِجُب المُغسم

چه غسل را واجب  شود: به بیرون آوردنِ آن دو، و به پایان رسیدن مدت، و آن و مسح به سه چیز باطل می

 گرداند.  می

 زیرا مسح بر دو کفش همانند نماز، عبادتِ وقت دار است پس اول وقت آن، از وقتِ جوازِ فعلِ آن است.. 1

گونه که اگر مثال در  آید. همان حکمِ حضر غالب میزیرا عبادتی است که در آن حضر و سفر جمع شده است پس . 2

 گزارد و در حال نماز خواندن، کشتی به شهر محل اقامتش برسد نماز را باید تکمیل بخواند. کشتی، نماز قصر می

 شود. گونه که گذشت با ظاهر شدنِ محلِ فرض از پا، شستن الزم می زیرا همان. 3

 که گذشت. 316مسلم دلیل آن: حدیث . 4

، بمِن  ِزر   َعنم . 5 َتيمُت : قَاَل  ُحبَيمش 
َ
َوانَ  أ ال   بمنَ  َصفم ، َعسَّ مُمَراِديَّ ُهُ  ال ْلم

َ
ِح  َعِن  فََسأ مَمسم ، ََعَ  ال ِ يم ُفَّ  اْلم

ُمُرنَا وََسلََّم ، َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  َمعَ  نَُكونُ  ُكنَّا: َفَقاَل 
م
نم  َفيَأ

َ
ِعَ  َل  أ

، ثَََلثَةَ  ِخَفاَفنَا، َنْنم يَّام 
َ
 أ

، ِمنم  إِلَّ  ، ِمنم  َولَِكنم  َجنَابَة  ، ََغئِط  ل  . َوَبوم م     75027صحیح لغیره. مسند أحمد  َونَوم

دادند که تا سه روز  وسلم بودیم. ایشان به ما دستور می علیه اهلل صفوان بن عسال می گوید: ما همراه رسول اهلل صلی

 ها را بیرون نیاوریم(.  های خویش را بیرون نیاوریم مگر از جنابت. اما از ادرار و مدفوع و خواب ) کفش کفش
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ٌل:  يَ فَصم شم
َ
ِم ََخمَسُة أ ائُِط اْلَّيَمي ،: اءَ َوََشَ وم َمَرض 

َ
ِر بَِسَفر  أ   1وُُجوُد المُعذم

 های تیمم، پنج چیز است: وجود عذر به سفر یا بیماری، و شرط

ََلِة، مَماِء، َوَطلَُب  2وَُدُخوُل َوقمِت الصَّ ، 3ال َماِلِ ِتعم ُر اسم   4َوَتَعذي
 و داخل شدن وقت نماز، و جستجوی آب، و معذور بودن از استعمال آن،

وم  َمرمَضٰ  ُكنمتُمم  َوإِنم ﴿: تَعاَلٰ  قَاَل . 1
َ
ٰ  أ وم  َسَفر   ََعَ

َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
وم  المَغائِِط  ِمنَ  ِمنمُكمم  أ

َ
تُمُ  أ ُدوا فَلَمم  الن َساءَ  َلَمسم  ََتِ

ُموا﴾ َماءً   6: سوره مائده آیه َفتَيَمَّ

ید پس لمس نمودید و آب نیافتا زنان را اگر شما مریض بودید یا در سفر یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یو 
 تیمم کنید.

رمُض  ِلَ  وَُجِعلَتم : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل . 2
َ
ِجًدا اْل َما َوَطُهوًرا، َمسم يي

َ
ِت  ِمنم  رَُجل   فَأ مَّ

ُ
دمَرَكتمهُ  أ

َ
 أ

ََلةُ  . الصَّ  228 بخاری فَلميَُصل 
و زمین برای من محل نماز و پاک گردانده شده است پس هر فردی از أمت من که وقت نماز او فرا رسید، نماز 

 بگزارد. 

ِطيُت  لََقدم : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل  عم
ُ
ِطيَُهنَّ  َما ََخمًسا، اللَّيملَةَ  أ عم

ُ
َحدٌ  أ

َ
رم  ِل  وَُجِعلَتم :... َقبمِّل  أ

َ  ُض اْلم
نََما َوَطُهوًرا، َمَساِجدَ  يم

َ
دمَرَكتمِِن  أ

َ
ََلةُ  أ ُت  الصَّ حم  1065 احمد مسند صحیح، .وََصلَّيمُت  َتَمسَّ

 داده قرار پاک و مسجد من برای زمین و:... است نشده داده من از قبل احدی به که شد داده من به چیز پنج دیشب
 .گزارم می نماز و کنم می مسح خاک با فرارسید نماز وقت کجا هر. است شده

دمَرَكتمهُ لفظ 
َ
 کند که تیمم بعد از ادراک وقت باشد. اقتضا می أ

ِلِ َتَعاَلٰ دلیل دیگر:  ََلِة﴾ :ِلَقوم تُمم إَِل الصَّ رساند که از وضو و تیمم منع شده است مگر هنگام  ظاهر آیه می ﴿ِإَذا ُقمم

قبل از که وقت نماز فرابرسد. اما جایز بودنِ وضو  مگر بعد از اینتوان قیام کرد  قیام به نماز. و به نماز فرض نمی
 ماند.  شود و تیمم طبق ظاهر آیه باقی می وقت با دلیل دیگر ثابت می

 همچنین تیمم طهارت ضرورت است و قبل از دخولِ وقتِ نماز، ضرورتی وجود ندارد.

ِلِ َتَعاَلٰ نویسد:  امام نووی در مجموع می. 3 ُموا﴾لَ فَ ﴿ :ِلَقوم ُدوا َماًء َفتَيَمَّ اگر آب نیافتید پس تیمم کنید. امام  مم ََتِ

َ شود ) گویند: گفته نمی شافعی و اصحاب ما می دم ل نیافت( مگر هنگامی که جستجو نماید و نیابد. اما کسی که  = مم ََيِ

َ شود ) طلب نکرد و نیافت گفته نمی دم ل اند. به همین خاطر اگر به وکیلش  نیافت(. چنین از اهل لغت نقل کرده = مم ََيِ

دم فَِعنَبًابگوید:  َتم ِل ُرَطبًا فَإِنم لَمم ََتِ = برایم رطب بخر اگر نیافتی پس انگور بخر. جایز نیست که انگور بخرد  اشم

 که رطب را جستجو نماید. مگر بعد از این

ِرو َعنم . 4 ُت : اَل قَ  المَعاِص  بمِن  َعمم تَلَمم َوةِ  ِف  بَارَِدة   َْلملَة   ِف  احم ََلِسلِ  َذاِت  َغزم ُت  السَّ َفقم شم
َ
نم  اغمتََسلمُت  إِنِ  فَأ

َ
 أ

ِلَك  هم
َ
ُت، أ مم َحاِب  َصلَّيمُت  ُثمَّ  َفتَيَمَّ صم

َ
بمحَ  بِأ ُرو يَا: »وََسلََّم َفَقاَل  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  لِلنَِّب   ٰذلَِك  فََذَكُروا الصي  َصلَّيمَت  َعمم

َحابَِك  صم
َ
نمَت  بِأ

َ
تُهُ  «ُجنٌُب؟ َوأ ََبم خم

َ
ي فَأ ِ تَِسالِ  ِمنَ  َمنََعِِن  بِاَّلَّ  = اِلغم
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لَِب، َد الطَّ َواُزُه َبعم اِهُر َلُ ُغبَاٌر، 1َوإِعم َاُب الطَّ   2َوالتي
 و احتیاج او بعد از جستجو، و خاک پاکی که برای آن غبار باشد،

تُلُوا َوَل ﴿: َيُقوُل  الِٰلَ  َسِمعمُت  إِّن   = َوقُلمُت  نمُفَسُكمم  َتقم
َ
: سوره نساء، آیه] ﴾رَِحيًما بُِكمم  ََكنَ  اهللَ  إِنَّ  أ

  221صحیح. ابوداوود  َشيمئًا. َيُقلم  َولَمم  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  فََضِحَك  [32

ی ذات السالسل در یک شبِ سرد، جنب شدم. از جانم ترسیدم که اگر غسل  گوید: در غزوه عمرو بن عاص می 
بزنم شاید هالک شوم پس تیمم نمودم. سپس به یارانم نماز صبح گزاردم. مردم کارم را به رسول اهلل 

بودی به یارانت نماز گزاردی؟ پس به وسلم گزارش دادند. ایشان فرمودند: ای عمرو! در حالی که جنب  علیه اهلل صلی
ایشان خبر دادم به آن چیزی که مانع من از غسل زدن شده بود و گفتم: من در قران شنیدم که اهلل عزوجل 

تُلُوا َوَل ﴿فرماید:  می نمُفَسُكمم  َتقم
َ
خودکشی نکنید،  [32: سوره نساء، آیه] ﴾رَِحيًما بُِكمم  ََكنَ  الِٰلَ  إِنَّ  أ

 وسلم تبسم نمود و چیزی نگفت. علیه اهلل باشد. پس رسول اهلل صلی عزوجل به شما بسیار مهربان میبدون شک اهلل 

ِتعمماِلِ  این شرط، تحت. 1 ُر اسم  َوَتَعذي
آب احتیاج پیدا کند همان قرار می گیرد زیرا بعد از جستجو اگر انسان به 

 و آن معذور بودن از استعمال آب کافیست. گردد که از استعمال آب معذور است. پس آوردن یک شرط شخصی می

نویسد: در جواز تیمم با خاک اجماع وجود دارد )اما تیمم با غیر خاک  ابن الرفعه در کفایه النبیه شرح التنبیه می. 2

  مختلف فیه است(. 
رمُض  نَلَا ُجِعلَتم  :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  قَاَل 

َ ِجًدا، ُُكيَها اْلم  إَِذا َطُهوًرا نَلَا تَُراُبَها وَُجِعَل  َمسم
دِ  لَمم  مَماَء. ََنِ   361، صحیح ابن خزیمه 833مسلم  ال

 برای ما زمین به تمامی آن، محل نماز گردانده شده و اگر آب نیافتیم خاک آن برای ما پاک گردانده شده است.
است یعنی پاک است اما به هنگام ذکر تیمم، تمام زمین بیان نشد در این روایت بیان شد که زمین به تمامی آن محل نماز 

 دهد که تیمم فقط با خاک صحیح است نه با چیز دیگر. بلکه فقط نام خاک برده شد پس انتقال از عام به خاص دلیل می

َسُحوا بِوُجُ ﴿ دلیل دیگر: يمِديمُكمم ِمنمُه﴾فَامم
َ
برای تبعیض است یعنی بعضی از خاک با عضو تماس پیدا  ِمنم  وِهُكمم َو أ

 که با چیزی مسح نماید که غبار داشته باشد تا خاک و عضو تیمم به یکدیگر بچسبند. کند آن کند و این اقتضا می

ُموا َصِعيًدا َطي بًا﴿ فرماید: در کفایه االخیار آمده: خداوند متعال میدلیل دیگر:    6سوره مائده، آیه  ﴾َفتَيَمَّ

و سطح زمین خیلی چیزها را بر خود جای  شود ی است زیرا به سطح زمین اطالق میمجملی  کلمه ﴾﴿َصِعيًدا

: فرماید وسلم انجام گرفته که می علیه اهلل لیحدیث رسول اهلل صداده است، پس به بیان نیاز دارد. بیان آن توسط 

دِ  لَمم  إَِذا َطُهوًرا نَلَا تَُراُبَها وَُجِعَل  مَماَء. ََنِ   361، صحیح ابن خزیمه 833مسلم  ال

 و اگر آب نیافتیم خاک آن برای ما پاک گردانده شده است.

ُموا َصِعيًدا َطي ًبا﴿ :ی خداوند متعال است که خاک پاک باشد؛ دلیل آن فرموده اما این   6سوره مائده، آیه  ﴾َفَتيَمَّ

 که در باال گذشت. 833مسلم پس با خاک پاک تیمم کنید. همچنین حدیث 
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ٌل، لَمم  وم َرمم
َ
 1.َُيمزِ  فَإِنم َخالََطُه ِجصٌّ أ

 پس اگر با آن، گچ یا شن مخلوط شد؛ کفایت نمی کند.

ٌل:  يَاءَ فَصم شم
َ
َبَعُة أ رم

َ
حُ  :َوفََرائُِضُه أ ِه، َوَمسم موَجم ُح ال ،  انل يَُّة، َوَمسم ِ َفَقيم مِمرم ََديمِن َمَع ال اْلم

ِتيُب، م     2َوالتَّ
 های آن، چهار چیز است: نیت کردن، و مسح صورت، و مسح دو دست همراه دو آرنج، و ترتیب،         و فرض

 آب گونه که وضو فقط با یک نوع آب صحیح است و آن هم تیمم همانند وضو، طهارت از حدث است پس همان. 1

 که است دار غبار خالصِ خاکِ آن و شود می صحیح خاک نوع یک با فقط است وضو از بدل که تیمم در مطلق؛
  .گذشت آن دلیل

گونه که مجموع این تفصیالت در تحفه، نهایه  [ مصنف حکم آن را اطالق کرد اما تفصیل آن همانَرممل] در مورد

 شود. اما به صورت بچسبد؛ جایز نمی[ که غبار نداشته باشد یا غبار داشته باشد َرممل]و مغنی آمده: 

ِلِ . 2 ُموا﴿: َتَعاَلٰ  ِلَقوم َسُحوا َطي ًبا َصِعيًدا َفَتيَمَّ يمديُِكمم  بِوُُجوِهُكم فَامم
َ
 6: سوره مائده آیه ِمنمُه﴾ َوأ

 هایتان مسح کنید. هایتان و دست پس قصدِ خاکِ پاک نمایید و از آن به صورت

ُموا َما :حدیث قصد همان نیت است. همچنین یعنی قصد کنید و: َفتَيَمَّ ماُل  إِنَّ عم
َ   .بِانل يَّاِت  اْلم

، َعنم  َرَوٰی َمالٌِك، نَّهُ  نَافِع 
َ
بََل  أ قم

َ
ٰ  ُعَمرَ  بمنُ  اهللِ  َوَعبمدُ  ُهوَ  أ َبِد، ََكنَ  إَِذا َحّتَّ مَمرم  َعبمُد اهلِل، نََزَل  بِال

مَ  ِههِ  َفَمَسحَ  َطي بًا، َصِعيًدا َفتَيَمَّ ، إَِل  َوَيَديمهِ  بِوَجم ِ َفَقيم مِمرم ٰ  ُثمَّ  ال  716صحیح. الموطأ  .َصّلَّ

که به محلی به نام مربد رسیدند، ابن عمر پایین آمد و با خاک پاک تیمم گرفت. پس  نافع و ابن عمر آمدند تا این
 صورت و دو دست خویش را تا آرنج مسح نمود سپس نماز گزارد.

، َعنم  َصابَِِن : َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسولِ  إَِلٰ  ٌل رَجُ  َجاءَ : قَاَل  َجابِر 
َ
 َوإِّن   َجنَابٌَة، أ

ُت  كم اِب، ِف  َتَمعَّ َ ِبم : »َفَقاَل  التي رمَض  بِيََديمهِ  َوَْضََب  «ٰهَكَذا اْضم
َ َهُه، َفَمَسحَ  اْلم  بِيََديمهِ  َْضََب  ُثمَّ  وَجم

.  إَِل  بِِهَما َفَمَسحَ  ِ َفَقيم مِمرم  صحیح دانسته و ذهبى با او موافقت نموده.   621حاکم در مستدرک ال

وسلم آمد و گفت: جنابت به من رسید. )برای رفع جنابت( در خاک غلطیدم.  علیه اهلل شخصی به نزد رسول اهلل صلی

پس صورت خویش را مسح وسلم فرمود: این چنین بزن و دو دست خویش را به زمین زد  علیه اهلل رسول اهلل صلی

 نمود و دستان خویش را به زمین زد و با آن دو دست تا آرنج را مسح نمود. 

که بگوییم دو دست تا دو آرنج مسح شود به  گوید: این نویسد: امام شافعی می می 7071السنن الکبری بیهقی در 

ماند )در نتیجه در تیمم همانند  چیز میتر است زیرا بدل هر چیز همانند خود آن  تر و به قیاس شبیه قران نزدیک

  وضو دو دست تا دو آرنج در حکم داخل می شود(.
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ٌل: يَاءَ  فَصم شم
َ
 : وَُسنَنُُه ثَََلثَُة أ

 های آن، سه چیز است: و سنت

مُمَواَلُة، ٰى، َوال َ َنٰ ََعَ الميُْسم ُمم ِديُم اْلم ِميَُة، َوَتقم  1التَّسم
 مقدم کردن راست بر چپ، و پیاپی )تیمم نمودن(.گفتنِ بسم اهلل الرحمن الرحیم، و 

ٌل:  يَاءَ فَصم شم
َ
َم ثَََلثَُة أ ي ُيبمِطُل اْلَّيَمي ِ موُُضوَء، :َواَّلَّ بمَطَل ال

َ
  2َما أ

 کند، چه وضو را باطل می کند؛ سه چیز است: آن و چیزهائی که تیمم را باطل می

ََلِة، ِ َوقمِت الصَّ مَماِء ِف َغْيم َيُة ال   3َوُرؤم
 و دیدن، آب در غیرِ وقتِ نماز،

 های وضو گذشت. ها در سنت دالیل آن. 1

شود. همچنین  گرداند پس با مبطالت وضو نیز باطل می زیرا همانند وضو، طهارتی است که نماز را مباح می. 2

 کند. کند از باب أولی بدل را باطل می تیمم، بدل از وضو است پس آنچه اصل را باطل می
ِلِ َتَعاَلٰ . 3 ُموا﴾فَلَ ﴿ :ِلَقوم ُدوا َماًء َفتَيَمَّ  اگر آب نیافتید پس تیمم نمایید. 12سوره نساء، آیه:  مم ََتِ

ِعيدُ  :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  قَاَل  ي ُب  الصَّ ِلمِ  وَُضوءُ  الطَّ مُمسم ِ  إَِلٰ  َولَوم  ال  فَإَِذا ِسنَِي، َعَشم
َت  مَماءَ  وََجدم هُ  ال ِمسَّ

َ
كَ  فَأ َ ٌ  ٰذلَِك  فَإِنَّ  ِجْلم   223صحیح. ابوداوود  .َخْيم

خاکِ پاک، وضوی مسلمان است اگر چه تا ده سال، آب را نیابد. پس هرگاه آب را یافتی آن را به بدن خود برسان 

 زیرا که آن بهتر است. 

کند. همچنین ابن عبدالبر در اإلستذکار،  نقل میدر این مسأله صاحب کفایه األخیار، اجماع را از طرف ابن الرفعه 

 نماید. اجماع را بیان می

 اما اگر در سفر به علت فقدان آب تیمم کرده و در اثنای نماز، آب پیدا شد: 

نویسد: نوع دوم از استصحاب، استصحاب حال إجماع است. مانند آن، امام  امام شیرازی در اللمع فی أصول الفقه می

 = دهد.  به نمازش ادامه می ارد و در اثنای نماز، آب را یافتگز گوید: اگر شخصی با تیمم، نماز می می شافعی در تیمم



23 
 

............................................................................................................................... 
از دیدن آب، نمازش منعقد است. پس واجب است که بعد از دیدن آب، این حالت زیرا علماء اجماع دارند که قبل = 

  د و آن را به بطالن نقل نماید. که دلیلی پیدا شو را در نماز بکشاند تا این

َوَل ُتبمِطلُوا ﴿فرماید:  صحیح است. زیرا خداوند متعال می ، نماز اودلیل دیگر: اگر در اثنای نماز آب یافته شود
مالَُكمم  عم

َ
تواند از آب  وجه داللت آن در این است: شخصی که نماز را آغاز کرده نمی 22سوره محمد، آیه:  ﴾أ

 د. که انسان اعمال خویش را باطل سازنماید  د و آیه نهی میکه نماز خویش را باطل ساز گر ایناستفاده نماید م

گونه که در  شود همان ه شد خروج از آن الزم او نمیافتبیدن به مقصودِ بدل، مُبدَل ی: هرگاه بعد از چسدلیل دیگر
جا  در ایناش را قطع نماید  ای را یافت الزم او نیست که روزه ی قتل یا ظهار، اگر روزه را آغاز نمود سپس برده کفاره

 کند.  وقتی که با تیمم، نماز خویش را آغاز نمود آن را برای وضو گرفتن، قطع نمی نیز

  ه شد باز هم از باب أولی که نماز او صحیح و تیمم او درست است.نماز، آب یافتاگر بعد از 
ِب  َعنم 

َ
ِري   َسِعيد   أ ُدم ، ِف  رَُجََلنِ  َخَرجَ : قَاَل  اْلم ََلةُ  فََحََضَِت  َسَفر  َما َماٌء، َمَعُهَما َولَيمَس  الصَّ  َفَتَيمَّ

مَماءَ  وََجَدا ُثمَّ  فََصلَّيَا، َطي بًا َصِعيًدا مَوقمِت، ِف  ال َعدَ  ال
َ
َحُدُهَما فَأ

َ
ََلةَ  أ موُُضوءَ  الصَّ َخُر، يُِعدِ  َولَمم  َوال  اْلم

َتيَا ُثمَّ 
َ
ي َفَقاَل  َلُ  ٰذلَِك  فََذَكَرا وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوَل  أ ِ َصبمَت : »يُِعدم  لَمم  لَِّلَّ

َ
نََّة، أ  السي

تمَك 
َ
َزأ جم

َ
ي َوَقاَل . «َصََلتَُك  َوأ ِ   لَِّلَّ

َ
أ َعدَ  تَوَضَّ

َ
رُ  لََك : َوأ جم

َ . اْلم ِ َتيم  225صحیح. ابوداوود  َمرَّ

دو نفر در سفر با یکدیگر خارج شدند. وقت نماز رسید در حالی که همراه آنان آب نبود پس با خاکِ پاک، تیمم 

نمودند سپس در وقت نماز، آب را یافتند یکی از آن دو نفر، نماز را اعاده کرد و دیگری اعاده نکرد. سپس نزد رسول 

وسلم به آن شخصی که اعاده نکرده  علیه اهلل ند. رسول اهلل صلیوسلم آمدند و ماجرا را تعریف کرد علیه اهلل اهلل صلی

بود، فرمود: به سنت اصابت کردی و نمازت تو را کفایت کرد. و به آن شخصی که وضو گرفته و نماز را اعاده کرده 

 بود، فرمود: برای تو أجر و پاداش دو برابر است. 

، َعنم  نَّهُ  ُعَمَر، ابمِن  َعِن  نَافِع 
َ
بَ : أ قم

َ
ُرمِف، ِمنَ  َل أ ٰ  اْلم َبدِ  ََكنَ  إَِذا َحّتَّ مِمرم َم، بِال َههُ  َفَمَسحَ  َتيَمَّ  َوَيَديمهِ  وَجم

، وََصّلَّ  َ مَمِدينَةَ  َدَخَل  ُثمَّ  المَعَصم ُس  ال مم تَِفَعٌة، َوالشَّ ََلَة. يُِعدِ  فَلَمم  ُمرم صحیح. معرفه السنن و اآلثار  الصَّ

7617 

اینکه به مربد رسید، تیمم نمود. پس صورت و دو دست خویش را مسح نمود و ی( جرف آمد تا  ابن عمر از )منطقه

 نماز عصر گزارد سپس به مدینه داخل شد در حالی که خورشید هنوز باال بود و نمازش را إعاده نکرد.
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ُة. َسُح َعلَيمَها 1َوالر دَّ َبَائِِر َيمم مُ  وََصاِحُب اْلم   2َوَيتَيَمَّ

 کند  کند و تیمم می و کُفر ورزیدن. و پانسمان کننده بر آن )پانسمان( مسح می

شود؛ دلیل آن: اوال: در قران، سنت، اجماع و قیاس نیامده است. ثانیا: علماء اجماع  با مرتد شدن، وضو باطل نمی. 1

که حدث  -چگونه وضو  سازد را باطل نمی -که آن دو، حدث اکبر هستند  -دارند که ردّه، غسل جنابت و حیض 

 را باطل سازد؟ -اصغر است 

گرداند پس صاحب آن، صفتِ طهارت  اما تیمم با ردّه باطل می شود زیرا نزد ما شافعیون، تیمم حدث را مرتفع نمی

سازد به همین سبب هرگاه وقت نمازی به پایان  کند. بلکه تیمم فقط نماز را مباح می وضوئی را کسب نمی از بی

 ی حدث نیست. شود که تیمم را تجدید نماید زیرا مرتفع گرداننده او می رسید الزم

شوند اما  نویسد: اگر در اثنای نماز و روزه و حج مرتد شد، این عبادات باطل می می 7/21األشباه و النظائر سیوطی در 

یکدیگر مرتبط نیستند )یعنی شوند زیرا که افعال این دو با  در اثنای وضو و غسل مرتد شد، وضو و غسل باطل نمی

در نماز، روزه و حج، مواالت شرط است اما در وضو و غسل، مواالت شرط نیست(. اما تیمم به خاطر ضعف آن باطل 

  تر است(. شود )زیرا وضو اصل و تیمم فرع و بدل آن است و همیشه فرع از اصل ضعیف می
نَا: قَاَل  َجابِر   َعنم . 2 َصا َسَفر   ِف  َخرَجم

َ
هُ  َحَجرٌ  ِمنَّا رَُجًَل  َب فَأ ِسِه، ِف  فََشجَّ

م
تَلَمَ  ُثمَّ  َرأ َل  احم

َ
 فََسأ

َحابَهُ  صم
َ
ُدونَ  َهلم : َفَقاَل  أ َصةً  ِل  ََتِ ِم؟ ِف  رُخم دُ  َما: َفَقالُوا اْلَّيَمي َصةً  لََك  ََنِ نمَت  رُخم

َ
ِدرُ  َوأ مَماءِ  ََعَ  َتقم  ال

تََسَل  ا َفَماَت، فَاغم نَا فَلَمَّ َِبَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   ََعَ  َقِدمم خم
ُ
ُ  َقتَلَُهمُ  َقتَلُوهُ : »َفَقاَل  بِٰذلَِك  أ  الِلَّ

َل 
َ
لُوا أ

َ
لَُموا لَمم  إِذم  َسأ َما َيعم َؤاُل، المِع   ِشَفاءُ  فَإِنَّ َما السي ِفيهِ  ََكنَ  إِنَّ نم  يَكم

َ
مَ  أ وم  - َوَيعمَِصَ  يَتَيَمَّ

َ
 َيعمِصَب  «أ

ٰ  - ُموَسٰ  َشكَّ » قًَة، ُجرمِحهِ  ََعَ َسحَ  ُثمَّ  ِخرم ِسَل  َعلَيمَها َيمم  226 ابوداوود حسن،. «َجَسِدهِ  َسائِرَ  َوَيغم

 یارانش از و شد جنب سپس. شکافت را سرش و کرد اصابت سنگی ما از یکی به. شدیم خارج( مدینه از) سفری در

. داری توانائی آب بر که حالی در یابیم می رخصتی برایت: گفتند یابید؟ می رخصتی برایم تیمم، در آیا: گفت و پرسید

 ایشان. شد داده خبر ایشان به آمدیم سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول خدمت وقتی. یافت وفات و زد غسل پس

 پرسش ناتوانی، و عجز شفای همانا ندانستند؟ که گاه آن نپرسیدند چرا. بکشد را آنان خداوند کشتند را او: فرمودند

 را بدنش سایر و کند مسح آن بر سپس ببندد ای پارچه جراحتش بر و کند تیمم که کرد می کفایت را او قطعا. است

 = .بشوید
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ر   نَ إِنم َكَ  َوُيَصّل  َوَل إَِعَدَة َعلَيمهِ 
ٰ ُطهم   1.وََضَعَها ََعَ

 است. گزارد و تکرارِ نماز بر او نیست اگر آن را بر طهارت گذاشته و نماز می

، ُم ِلُُك  فَِريمَضة  م   2َوَيتَيَمَّ  3َما َشاَء ِمَن انلََّوافِِل. َواِحد   َوُيَصّل  بِتَيَمي

 ها بخواهد نماز می گزارد.  کند؛ و با یک تیمم هر چه از سنت و برای هر نمازِ فرضی، تیمم می

نَّهُ  ُعَمَر، ابمِن  َعِن = 
َ
  أ

َ
أ هُ  تَوَضَّ بیهقی در السنن  .ٰذلَِك  ِسَوىٰ  وََغَسَل  المَعَصائِِب  ََعَ  َفَمَسحَ  َمعمُصوَبةٌ  َوَكفي

 آن را صحیح دانسته. 7057الکبری 
ابن عمر وضو گرفت در حالی که کف دست او بسته شده بود پس بر محل پانسمان، مسح نمود و غیر از آن محل را 

 شست.

کند که اعضای وضوی او  به شخصی شباهت پیدا می کننده نویسد: پانسمانامام ابواسحاق شیرازی در المهذب می
کننده بر دو کفش، شباهت  کند. و از جهتی دیگر به مسح جراحت دارد زیرا برای خوف ضرر، شستن عضو را ترک می

ترسد. پس وقتی  رسد از کندن پانسمان می ی دو کفش به خاطر مشقتی که به او می کند زیرا همانند پوشنده پیدا می
 این دو پیدا کرد واجب است که بین مسح و تیمم جمع نماید. که شبیه به

 ماند و دلیل آن در باب خودش گذشت.  قبل از پانسمان، باید وضو گرفت زیرا همانند مسح بر دو کفش می. 1

، َعنم . 2 مُ : قَاَل  ُعَمَر، ابمِن  َعِن  نَافِع  . لَمم  َوإِنم  َصََلة   ِلُُك   يَتَيَمَّ  الکبرى السنن صَحِیحٌ، إِسْنَادُهُ حُيمِدثم

 7081 للبیهقی
 .باشد نشده ووض بی چه اگر و است نمازی هر برای تیمم

ِلِ ﴿: نویسد می التنبیه شرح النبیه کفایه در الرفعه ابن تُمم  إَِذا َتَعاَلٰ  ِلَقوم ََلةِ  إَِل  ُقمم  و وضو وجوب آیه ظاهر ﴾الصَّ

 شود می خارج وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول فعل به نمازی هر برای وضو وجوب اما رساند می نمازی هر برای را تیمم
 دادی انجام را کاری امروز: گفت عمر. خواند نماز وضو، پنج یک با مکه فتح روز وسلم در علیه اهلل رسول اهلل صلی زیرا
پس تیمم به ظاهر  311مسلم . دادم انجام را کار این عمدا! عمر ای: فرمود بودی؟ نداده انجام را کار این قبال که

ماند. و نمی توان بر وضو قیاس گرفت زیرا که تیمم، طهارت ضرورت است اما طهارت با آب، طهارت  آیه باقی می
 رفاهیت است. 

گوییم: نماز سنت و اگر چه متعدد باشد در حکم یک نماز  ما می: نویسد می التنبیه شرح النبیه کفایه در الرفعه ابن. 3

تواند آن را به صد رکعت  که هرگاه شخصی در نماز سنت به یک رکعت نیت آورد می ماند به دلیل این میفرض 
 تبدیل کند و به عکس. 

ک آن همچنین نمازهای سنت بسیارند و مکلف کردن شخص به تیمم برای هر نماز سنتی باعث مشقت و سبب تر

است مثال به همراه توانائی بر ایستادن، نماز سنت را  ها را بر تخفیف بنا نهاده شود. و شریعت اسالم، سنت می

ی موارد علت این است که شخص بتواند  توان استقبال قبله را ترک کرد. در همه توان نشسته خواند و در سفر می می

 شود. نمازهای سنت بیشتری بگزارد زیرا ترک آن موجب عادت می
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ٌل: ِبيلَ  فَصم ٌس،َوُُكي َمائِع  َخَرَج ِمَن السَّ              1ِي ََنِ
 و هر مایعی که از دو مخرج خارج شد نجس است،    

َل انلَِّبَّ َصّلَّ . 1
َ
أ سم

َ
نم أ

َ
ِي أ َتحم سم

َ
اًء َوُكنمُت أ ٍّ قَاَل: ُكنمُت رَُجًَل َمذَّ وََسلََّم لَِمََكِن ابمنَِتِه  َعلَيمهِ  اهللُ  َعنم لََعِ

وَدِ  سم
َ َداَد بمَن اْلم مِمقم َمرمُت ال

َ
  فَأ

ُ
أ ِسُل َذَكَرُه َوَيتَوَضَّ َلُ َفَقاَل: َيغم

َ
  202مسلم  .فََسأ

وسلم به نزد من، شرم  علیه اهلل من شخصی بودم که مذی من، بسیار می آمد و به خاطرِ جایگاهِ دختر رسول اهلل صلی

ل نمود. ایشان فرمودند: داشتم که )در این رابطه( از ایشان بپرسم. به مقداد بن األسود أمر نمودم مقداد از ایشان سوا

 گیرد. شوید و وضو می شرمگاهش را می

 اند. امام نووی در مجموع می نویسد: علماء بر نجاست مذی و ودی اجماع نموده

ُعود  قَاَل  َت : »َعنم َعبمِد الِٰلِ بمِن َمسم
َ
َمَرِن  المَغائَِط  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  أ

َ
نم  فَأ

َ
 بَِثََلثَةِ  آِتيَهُ  أ

، َجار  حم
َ
ُت  أ ُت  َحَجَريمِن، فَوََجدم ُه، فَلَمم  اثلَّاِلَث  َواَْلَمسم ِجدم

َ
ُت  أ َخذم

َ
ثَةً  فَأ تَيمتُهُ  َروم

َ
َخذَ  بَِها، فَأ

َ
 فَأ

ََجَريمِن  لمَق  اْلم
َ
ثَةَ  َوأ وم ٌس. ٰهَذا: َوقَاَل  «الرَّ   786بخاری  ِركم

مرا أمر نمود که سه سنگ بیاورم. دو سنگ یافتم و دنبال  وسلم به قضای حاجت رفت. پس علیه اهلل رسول اهلل صلی

وسلم دو تکه  علیه اهلل سومی گشتم اما نیافتم. پس مدفوع خشکی را برداشتم و نزد ایشان آوردم. رسول اهلل صلی

 سنگ را گرفت و مدفوع خشک را انداخت و فرمود: این نجس است.
يمِن، وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َمرَّ : قَاَل  َعبَّاس   ابمِن  َعِن  َ ُهَما: »َفَقاَل  بَِقَبم بَاِن، إِنَّ بَانِ  َوَما َْلَُعذَّ  ِف  ُيَعذَّ

، ا َكِبْي  مَّ
َ
َحُدُهَما أ

َ
تَِتُ  َل  فَََكنَ  أ ِل، ِمنَ  يَسم َوم ا اْلم مَّ

َ
َخرُ  َوأ  375بخاری  بِانلَِّميَمِة. َيممِْش  فَََكنَ  اْلم

بینند و در چیز بزرگی عذاب  وسلم از کنار دو قبری گذر کرد، پس فرمود: این دو عذاب می علیه اهلل صلیرسول اهلل 

کرد( اما دیگری به  آورد )خود را از ادرار پاک نمی بینند. اما یکی از آن دو از ادرار محافظت به عمل نمی نمی

 رفت. چینی )بین مردم( می سخن
نَِس  َعنم 

َ
، بمِن  أ زَ  إَِذا» وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَاَل  َمالِك  تَيمتُهُ  ِْلَاَجِتِه، َتََبَّ

َ
ِسُل  بَِماء   أ  .«بِهِ  َفيَغم

 371بخاری 

به قضای حاجت می رفت، من نزد ایشان آب می آوردم پس خود را با آن  وسلم علیه اهلل صلیهرگاه رسول اهلل 

 شست.  می
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. مَمِِنَّ رمَواِث  1إِلَّ ال
َ بمَواِل َواْلم

َ يِع اْلم ُل ََجِ ي لَمم  2َواِجٌب، وََغسم ِ ِب  اَّلَّ َل الصَّ ُكِل  إِلَّ بَوم
م
يَأ

َعاَم،      الطَّ
 ای که طعام نخورده است،  ها واجب است مگر ادرار پسر بچه مگر منی. و شستن تمام ادرارها و مدفوع

مَماِء َعلَيمِه، ُهُر بَِرش  ال   3فَإِنَُّه َيطم
 شود پس همانا آن به پاشاندن آب بر آن پاک می

مَمِِن   ِف  َعِئَِشةَ  َعنم . 1 فمُرُكهُ  ُكنمُت : قَالَتم  ال
َ
 355مسلم  .وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  ثَومِب  ِمنم  أ

کردم.  وسلم پاک می علیه اهلل از عایشه در مورد منی روایت است که گفت: من با دست آن را از لباس رسول اهلل صلی
 گردید.  شد و آب الزم می دهد اگر منی نجس بود با کندنِ دست پاک نمی حدیث داللت می

ها نجس  است زیرا ذات آنی حیوانات پاک  ها نجس است. منی بقیه اما منی سگ و خوک نجس است زیرا ذات آن
 نیست و در حال حیات پاک هستند.

 375و  371و  786بخاری  دلیل آن احادیثی که گذشت: .2

، بمِن  حَيمَي  َعنم  نََس  َسِمعمُت : َقاَل  َسِعيد 
َ
َراِبٌّ  َجاءَ : قَاَل  َمالِك   بمنَ  أ عم

َ
ِجِد، َطائَِفةِ  ِف  َفبَاَل  أ مَمسم  ال

ا وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َفنََهاُهمُ  انلَّاُس، فَزََجَرهُ  َلُ  قََضٰ  فَلَمَّ َمرَ  بَوم
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  أ

ِريَق  َماء   ِمنم  بَِذنُوب   هم
ُ
 337بخاری  َعلَيمِه. فَأ

وسلم  علیه اهلل کردند. رسول اهلل صلیای از مسجد ادرار کرد. مردم با شدت با او برخورد  نشینی آمد و در گوشه بادیه
وسلم دستور داد سطل  علیه اهلل آنان را از این کار بازداشت. زمانی که آن شخص، ادرارش را تمام کرد رسول اهلل صلی

 پر از آبی بر آن پاشانده شود.
م   َعنم  .3

ُ
، بِنمِت  قَيمس   أ َها ُِممَصن  نَّ

َ
تَتم  أ

َ
، لََها بِابمن   أ ُكِل  لَمم  َصِغْي 

م
َعاَم، يَأ  الِٰلِ  رَُسولِ  إَِلٰ  الطَّ

لََسهُ  ،وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  جم
َ
ِرهِ، ِف  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  فَأ ٰ  َفبَاَل  َحجم بِِه، ََعَ ، فََدَع  ثَوم  بَِماء 

ِسلمُه. َولَمم  َفنََضَحهُ    332بخاری  َيغم

ی کوچکش که )غیر از شیر( غذای دیگری نخورده بود را نزد رسول اهلل  أم قیس بنت محصن، بچه
وسلم او را در دامن خویش نشاند. پسر بچه بر روی لباس ایشان ادرار  علیه اهلل وسلم آورد. رسول اهلل صلی علیه اهلل صلی

  نشست.   کرد. ایشان آب طلب نمود و آن را )بر لباس خویش( پاشاند و آن را

ُل  ُينمَضحُ  :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  قَاَل  َسُل  المُغََلِم، بَوم ُل  َوُيغم َاِرَيِة.  بَوم    670ترمذی  صحیح.اْلم

 شود. شود و ادرار دختر بچه شسته می پسر بچه آب پاشانده می بر ادرار
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ء  ِمنَ  َوَل  ََفٰ َعنم ََشم ِم َوالمَقيمِح،انلََّجاَساِت  ُيعم   1إِلَّ الميَِسَْي ِمَن ادلَّ
 شود مگر کمی از خون و خونِ ریم )زردآب یا چرک( و از چیزی از نجاسات عفو نمی

َس  نَاءِ  َلُ  َوَما َل َنفم ِ
ُسُه، فَإِنَُّه َل  ِفيمهِ  َوَماَت  َسائِلٌَة إَِذا َوَقَع ِف اْلم   2ُينَج 

 کند. گاه در ظرف واقع شد و در آن مُرد پس همانا آن را نجس نمیو هر چه خون جاری برای آن نباشد هر
َماَء، َعنم . 1 سم

َ
ةٌ  َجاَءِت : قَالَتم  أ

َ
َرأ يمَت : َفَقالَتم  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  امم

َ
َرأ

َ
َدانَا أ يُض  إِحم  ِف  ََتِ

نَُع؟ َكيمَف  اثلَّومِب، ُرُصهُ  ُثمَّ  ََتُتيُه، :قَاَل  تَصم مَماِء، َتقم   331بخاری  ِفيِه. َوتَُصّل   َوَتنمَضُحُه، بِال

وسلم آمد و گفت: اگر یکی از ما در لباسش حائض شود، خبر بده که چه کاری انجام  علیه اهلل زنی نزد رسول اهلل صلی
 گزارد.  شوید و در آن نماز می ریزد و می کم بر آن می کَنَد سپس آب را کم دهد؟ فرمود: آن را با دست می

وسلم به کندن و سپس شستن لباس امر  علیه اهلل حدیث داللت می دهد که خون نجس است زیرا رسول اهلل صلی
 کرد سپس فرمود: در آن نماز بگزار.

ِحلَّتم  :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  قاَل رَُسوُل 
ُ
ا وََدَماِن، َميمتَتَانِ  لَُكمم  أ مَّ

َ
مَميمتَتَاِن، فَأ ُوُت  ال ََراُد، فَاْلم  َواْلم

ا مَّ
َ
َماِن، َوأ َحاُل.َوا فَالمَكِبدُ  ادلَّ   2271صحیح. ابن ماجه  لط 

برای شما دو خون و دو مردار حالل گردانده شده است: اما دو مردار: ماهی و ملخ و اما دو خون: جگر و اسپرز است. 
 اند. ها نجس ی خون شود که به غیر از جگر و اسپرز، بقیه ی حدیث این می مفهوم مخالفه

که خون است و نجس بودن آن ثابت شد، متعفن و  ا عالوه بر ایناما ریم و زردآب از باب أولی نجس است زیر
 بدبوست.

ی  اما مقدار کمی از خون و ریم و زردآب عفو و بخشیده شده است. سیوطی در األشباه و النظائر در رابطه با قاعده

ُة ََتمِلُب اْلَّيمِسْيِ فقهی:  مَمَشقَّ علت معفو عنه بودن مقداری کمی از خون و ریم و زردآب را مشقت احتراز و  ال

 کند.   دوری ورزیدن و بلوا به بودن، بیان می

بَاُب  َوَقعَ  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  .2 اِب  ِف  اَّلي َحِدُكمم  ََشَ
َ
هُ  أ ِمسم ُه، ُثمَّ  فَلميَغم ِعم  فَإِنَّ  ِْلَْنم

َدىٰ  ِف  َرىٰ  َداءً  َجنَاَحيمهِ  إِحم خم
ُ  2230بخاری  ِشَفاًء. َواْلم

گاه مگس در آشامیدنی یکی از شما واقع شد پس آن را در ظرف فرو ببرد سپس آن را جدا سازد زیرا که در یکی هر
 از دو بال آن، بیماری و در بال دیگر آن، شفا وجود دارد. 

شود. پس اگر  وجه داللت آن این است که فرو بردن مگس در آشامیدنی بخصوص اگر گرم باشد سبب مُردن آن می

داد. همچنین محافظت و نگهداری  به فرو بردن آن دستور نمی وسلم علیه اهلل صلیشد رسول اهلل  آشامیدنی نجس می

 آور است. مور، مورچه، پشه، عقرب( سخت و مشقت ها از چنین جاندارانی که خون جاری ندارند )مانند: زنبور، ظرف



29 
 

َيََواُن ُُكيُه َطاِهٌر  يمَر، 2إِلَّ المََكمَب  1َواْلم ِ
ِْنم   3َواْلم

 و حیوان، تمامی آن پاک است مگر سگ و خوک،      

که شرع، خالف آن را ثابت نماید.  بودن است تا این بودن و در مضار، اصل بر حرام زیرا در منافع، اصل بر مباح. 1

اند. اهلل  نویسد: حیوانات و جمادات همه طاهراند زیرا برای منافع بندگان خلقت شده خطیب شربینی در اإلقناع می

ي َخلََق لَُكمم َما ِف ﴿فرماید:  عزوجل می ِ يمًعاُهَو اَّلَّ رمِض ََجِ
َ او خداوندی است که هر چه در  32بقره  ﴾ اْلم

  زمین وجود دارد همگی برای )منفعت( شما خلقت نموده است. مگر آن چیزهائی که شرع آن را استثنا نموده است.

َحِدُكمم  إِنَاءِ  ِف  المََكمُب  َولَغَ  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل . 2
َ
قمهُ  أ ُْيِ

ِسلمهُ  ُثمَّ  فَلم . َسبمعَ  ِْلَغم  ِمَرار 

 هرگاه سگ در ظرف یکی از شما دهان زد، آن را بریزد سپس هفت بار آن را بشوید.  312مسلم 

3 . : ِلِ َتَعاَلٰ ِجدُ  َل  قُلم ﴿ِلَقوم
َ
وِحَ  َما ِف  أ

ُ
ًما إَِلَّ  أ ٰ  ُُمَرَّ َعُمهُ  َطاِعم   ََعَ نم  إِلَّ  َيطم

َ
وم  َميمتَةً  يَُكونَ  أ

َ
 َدًما أ

ُفوًحا وم  َمسم
َ
ير   َْلممَ  أ ِ

ٌس﴾ فَإِنَّهُ  ِخْنم  718سوره انعام، آیه  رِجم

که مردار یا خون جاری یا  یابم مگر آن ای که آن را بخورد حرام نمی چه به من وحی شده است بر خورنده بگو: در آن
 گوشت خوک باشد همانا )خوک( نجس است. 

 تر است.  به خنزیر است نه به لحم. زیرا برگشت دادن ضمیر به أقرب مذکور، أولی إِنَّهُ فَ  برگشت ضمیر در

شود زیرا در  ی تأسیس خارج می را به گوشت خوک ارجاع دهیم کالم از فایده رِجمسی قبل اگر  همچنین در آیه

مَميمتَُة َو ﴿آمده است:  2ی  مائده، آیهی  سوره َمتم َعلَيمُكُم ال يرِ ُحر  ِ
ِْنم ُم َو َْلمُم اْلم مردار، خون و گوشت  ﴾ادلَّ

 خوک بر شما حرام شده است. 
ی تأسیس  پس بر حرام بودن گوشت خوک نص وارد شده است. اما اگر ضمیر را به خنزیر برگشت دهیم فایده

ٌ اْلَّ ی فقهی آمده است:  گونه که در قاعده شود. همان حاصل شده و معنای جدیدی از آن استنباط می ِسيمُس َخْيم
م
أ

ِكيدِ   شود: تمام اجزای بدن خوک نجس است.  . پس با توضیح فوق، معنا چنین میِمَن اْلَّوم

ِب  َعنم 
َ
لَبَةَ  أ ، َثعم َُشِِن  نَّهُ  اْلم

َ
َل  أ

َ
َل  َُنَاِورُ  إِنَّا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوَل  َسأ هم

َ
 َوُهمم  المِكتَاِب  أ

بَُخونَ  يرَ  قُُدورِِهمُ  ِف  َيطم ِ
ِْنم ُبونَ  اْلم َ َر، آنِيَِتِهمُ  ِف  َويََشم َمم  إِنم : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسوُل  َفَقاَل  اْلم

ُتمم  ََها وََجدم ُبوا، ِفيَها فََُكُوا َغْيم َ ُدوا لَمم  َوإِنم  َواَشم ََها ََتِ مَماءِ  فَارمَحُضوَها َغْيم ُبوا. َوُُكُوا بِال َ صحیح.  َواَشم

 2522ابوداوود 
ایم. آنان در  وسلم پرسید و گفت: ما در همسایگی اهل کتاب قرار گرفته علیه اهلل ابوثعلبه خشنی از رسول اهلل صلی

وسلم فرمود: اگر غیر  علیه اهلل نوشند. رسول اهلل صلی هایشان شراب می ف پزند و در ظر هایشان گوشت خوک می دیگ
افتید در آن بخورید و بیاشامید و اگر غیر از این ظروف نیافتید آن را با آب بشویید سپس بخورید و از این ظروف ی

 بیاشامید.
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َحِدِهَما، َوَما
َ
وم ِمنم أ

َ
َ ِمنمُهَما أ   1تََودلَّ

  چه از آن دو یا از یکی از آن دو متولد شود. و آن
َسةٌ  مَميمتَُة ُُكيَها ََنِ َمَك  إِلَّ  2َوال ََرادَ السَّ . 3َواْلم َدِّمَّ  4َواْلم

 و مردار تمامی آن نجس است مگر ماهی و ملخ و آدمی      

شود. یا از یکی از آن دو  هر چیزی از سگ و خوک متولد شود، نجس است زیرا فرع به تَبَع أصل، نجس می. 1

 گیرد.  دو تعلق می آنترین  متولد شود باز هم نجس است زیرا در طهارت و نجاست بین دو حیوان، حکم به پست

 امام نووی در مجموع، اجماع علما را در مورد نجاست مردار بیان کرده است.. 2

3 . : ِلِ َتَعاَلٰ ِر َو َطَعاُمهُ ﴿ِلَقوم َحم ِحلَّ لَُكمم َصيمُد اْلم
ُ
های آن  صید دریا و خوراکی 26سوره مائده، آیه:  ﴾أ

 برای شما حالل گردانده شده است. 
 مجموع، اجماع علما را در مورد طهارت ماهی و ملخ بیان کرده است.امام نووی در 

ُهورُ  ُهوَ : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قاَل  ِلي  َماُؤُه، الطَّ  62، ترمذى52صحیح. أبوداوود  .َميمتَتُهُ  اْلم

 آب دریا پاک است و مردار آن حالل است.

ِب  بمِن  اهللِ  َعبمدِ  َعنم 
َ
، أ ََفٰ وم

َ
نَا: قَاَل  أ ُكُل  َغَزَوات   َسبمعَ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  َمعَ  َغَزوم

م
 نَأ

ََراَد.  7283مسلم  اْلم

 خوردیم. وسلم هفت غزوه انجام دادیم )که به علت نبود آذوقه( ملخ می علیه اهلل رسول اهلل صلیهمراه 

ِحلَّتم  :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  قاَل رَُسوُل 
ُ
ا وََدَماِن، َميمتَتَانِ  لَُكمم  أ مَّ

َ
مَميمتَتَاِن، فَأ ُوُت  ال ََراُد، فَاْلم  َواْلم

ا مَّ
َ
َماِن، َوأ َحاُل. فَالمَكِبدُ  ادلَّ   2271صحیح. ابن ماجه  َوالط 

 ملخ و اما دو خون: جگر و اسپرز است. برای شما دو خون و دو مردار حالل گردانده شده، اما دو مردار: ماهی و

نَا َولََقدم ﴿: فرماید می عزوجل اهلل. 4 مم  ما بنی آدم را مُکَرَّم و گرامی داشتیم. 10: سوره إسراء، آیه ﴾آَدمَ  بَِِن  َكرَّ

 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 پیدا  گردد نوعی تحقیر محسوب می نمائیم. زیرا اگر بپنداریم انسان بعد از حیات نجس می او

 کند.  می

ُكوَن ََنٌَس﴾﴿فرماید:  که میی توبه  سوره 35آیه ی اما  ِ مُمَشم َما ال طعاً که مشرکین نجس هستند. منظور از ق إِنَّ

أسیر مشرکی را آمده: اصحاب،  163صحیح بخاری نجاست بدن. دلیل آن در این نجاست، نجاست عقیده است نه 
داد که  بالفاصله دستور می سلم و علیه اهلل اهلل صلی رسولاگر بدن مشرکین نجس بود  با طناب به ستون مسجد بستند.
 نجاست را از مسجد خارج کنند.

ِمنَ  إِنَّ فرماید:  می سلم و علیه اهلل اهلل صلی رسولدر حدیثی دیگر،  مُمؤم  358بخاری  َينمُجُس. َل  ال

 شود.  شود. و این لفظ، عام است که حیات و ممات را شامل می قطعاً مؤمن نجس نمی
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اِب، َ َداُهنَّ بِالتي ات  إِحم يمِر َسبمَع َمرَّ ِ
ِْنم نَاُء ِمنم ُولُوِغ المََكمِب َواْلم ِ

َسُل اْلم  1َوُيغم
 شسته می شود یک بار آن با خاک، و ظرف از دهان زدن سگ و خوک هفت بار

ِِت َعلَيمِه،
م
ًة تَأ َسُل ِمنم َسائِِر انلََّجاَساِت َمرَّ فمَضُل، َواثلَََّلُث  2َوُيغم

َ
 3أ

 و از سایر نجاسات یک بار شسته می شود )به این شیوه که آب( بر آن می ریزد و سه بار بهتر است.

ِسلَُه َسبمَع قَاَل رَُسوُل اهلِل َصّلَّ اهلُل َعلَيمِه  .7 نم َيغم
َ
َحِدُكمم إَِذا َولََغ ِفيِه المََكمُب، أ

َ
وََسلََّم: َطُهوُر إِنَاِء أ

اِب  َ وَلُهنَّ بِالتي
ُ
ات  أ   312مسلم  .َمرَّ

 های یکی از شما هرگاه سگ در آن دهان زد این است که هفت بار آن را بشوید بار اول آن با خاک.  پاکی ظرف
بر دهان زدن آمده نمایند که: نص حدیث  در اإلقناع به این مطلب اشاره میالمطلب و خطیب امام الحرمین در نهایه 

 شود همانند: عرق، ادرار، مدفوع و سایر بدن. دن سگ بر آب دهانش قیاس گرفته میی أجزای ب است اما بقیه
ه که با دلیل ثابت شد گون شود. )زیرا همان است که خوک بر سگ قیاس گرفته می امام شافعی در األم نص آورده

لحرمین در ست. همچنین امام انجاست آن دو نیز مثل هم ا فقط این دو حیوان ذاتاً نجس هستند پس طهارت از
کند که حرام بودن گوشت خوک در قران نص آمده است و هرگونه انتفاع بردن از خوک  نهایه المطلب اضافه می

انی و شکار جایز است پس وقتی شش بار شستن با آب و ممنوع است به خالف سگ که نگهداری آن جهت نگهب
 توان خوک را در این حکم داخل کرد(.  در سگ ثابت شد از باب أولی که مییک بار شستن با خاک 

، بمِن  حَيمَي  َعنم  .3 نََس  َسِمعمُت : قَاَل  َسِعيد 
َ
َراِبٌّ  َجاءَ : قَاَل  َمالِك   بمنَ  أ عم

َ
ِجِد، َطائَِفةِ  ِف  َفبَاَل  أ مَمسم  ال

ا وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َفنََهاُهمُ  انلَّاُس، فَزََجَرهُ  َلُ  قََضٰ  فَلَمَّ َمرَ  بَوم
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  أ

ِريَق  َماء   ِمنم  بَِذنُوب   هم
ُ
 337بخاری  َعلَيمِه. فَأ

وسلم  علیه اهلل ادرار کرد. مردم با شدت با او برخورد کردند. رسول اهلل صلیای از مسجد  نشینی آمد و در گوشه بادیه
وسلم دستور داد سطل  علیه اهلل آنان را از این کار بازداشت. زمانی که آن شخص، ادرارش را تمام کرد رسول اهلل صلی

 پر از آبی بر آن پاشانده شود.
َماَء، َعنم  سم

َ
ةٌ  َجاَءِت : قَالَتم  أ

َ
َرأ يمَت : َفَقالَتم  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  امم

َ
َرأ

َ
َدانَا أ يُض  إِحم  ِف  ََتِ

نَُع؟ َكيمَف  اثلَّومِب، ُرُصهُ  ُثمَّ  ََتُتيُه، :قَاَل  تَصم مَماِء، َتقم   331بخاری  ِفيِه. َوتَُصّل   َوَتنمَضُحُه، بِال

ر یکی از ما در لباسش حائض شود، خبر بده که چه کاری انجام وسلم آمد و گفت: اگ علیه اهلل زنی نزد رسول اهلل صلی
 گزارد.  شوید و در آن نماز می ریزد و می کم بر آن می کَنَد سپس آب را کم دهد؟ فرمود: آن را با دست می

تَيمَقَظ  إَِذاقَاَل رَُسوُل اهلِل َصّلَّ اهلُل َعلَيمِه وََسلََّم:  .2 َحُدُكمم  اسم
َ
ِمِه، ِمنم  أ  ِف  يََدهُ  َيغمِمسم  فَََل  نَوم

نَاءِ  ِ
ٰ  اْلم ِسلََها َحّتَّ ِري َل  فَإِنَّهُ  ثَََلثًا، َيغم يمنَ  يَدم

َ
 315مسلم يَُدُه.  بَاتَتم  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.
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ِسَها َطُهَرتم  َرُة بِنَفم َمم   1،َوإَِذا ََتَلَّلَِت اْلم
 و هرگاه شراب خود به خود به سرکه گردید پاک است   

ء  ِفيمَها لَمم  ِح ََشم ُهرم  َوإِنم ُخل لَتم بَِطرم  2.َتطم

 و اگر به انداختن چیزی در آن به سرکه گردید، پاک نشده است.

 

 

 

 

 اجماع بیان شده است.ر عجاله المحتاج در این باره د .7

شد و علت اسکار ست پس وقتی که خود به خود به سرکه تبدیل ر النجم الوهاج آمده: علت نجاست، إسکار اد

 شود.  برطرف شد، طاهر می

اِب: قَ  َطَّ ٰ اَل ُعَمُر بمُن اْلم فمِسَدتم َحّتَّ
ُ
َُب َخلي ََخمر  أ لَِك يَِطيُب ُيبمِدَي اهلُل فََساَدَها، فَِعنمَد ذٰ  فَََل يَُشم

َلي    77307رجاله ثقات. السنن الکبری للبیهقی  .اْلم

که خداوند آن را به سرکه تبدیل گرداند )خود  خمری که )با فعل انسان( به سرکه گردیده است، خورده نشود. تا این

 به خود بدون دخالت انسان به سرکه تبدیل شود( پس در این هنگام سرکه پاک است.

نَِس  َعنم  .3
َ
، بمِن  أ نَّ  َمالِك 

َ
بَا أ

َ
َل  َطلمَحَة، أ

َ
تَام   َعنم  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ يم

َ
: قَاَل  ََخمًرا، َوِرثُوا أ

َها» ِرقم هم
َ
فَََل : قَاَل  «أ

َ
َعلَُها أ جم

َ
؟ أ  2618صحیح. ابوداوود . «َل : »قَاَل  َخَلًّ

که خمر را به ارث بردند. رسول اهلل پرسید أیتامی  وسلم در مورد علیه اهلل ابوطلحه از رسول اهلل صلی

سلم و علیه اهلل صلیسلم فرمود: آن را بریز. ابوطلحه گفت: آیا آن را به سرکه تبدیل نگردانم؟ رسول اهلل و علیه اهلل صلی

 فرمود: نه.

، َعنم  نَس 
َ
نَّ  أ

َ
رِ  َعِن  ُسئَِل  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ َمم ، ُتتََّخذُ  اْلم  7252مسلم  .«َل : »َفَقاَل  َخَلًّ

سوال گرفته شد. پس  با فعل انسان( تبدیل به سرکه شود؛سلم در مورد خمری که )و علیه اهلل صلیاز رسول اهلل 

 فرمود: نه.

هنگام تبدیل مایع به  شود زیرا در آن به سرکه تبدیل شد متنجس میی انداختن چیزی  اگر با فعل انسان بوسیله

متنجس  ، تمام محتویات ظرفدن آنآن چیز متنجس گشته و با متنجس ش خمر، اگر چیزی در ظرف انداخته شود

 گردد. می
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ٌل:  :فَصم ِج ثَََلثَُة ِدَماء  َيمِض  َوََيمُرُج ِمَن المَفرم ِتَحاَضةِ ، َواِل َوانل َفاِس  ،َدُم اْلم   ،سم
 ، و خون استحاضه.و خون بعد از زایمان ،شود: خون حیض ، سه خون خارج میو از شرمگاه

َيمُض ُهوَ  َاِرجُ  فَاْلم ُم اْلم ِج  ادلَّ ٰ  ِمنم فَرم ِة ََعَ
َ
أ مَمرم ةِ  َسِبيِل  ال حَّ ِ  ِمنم  الص  مِوَلَدةِ  َسبَِب  َغْيم  1،ال

 .پس حیض آن خونِ خارج از شرمگاه زن بر راه تندرستی از غیر سبب تولد نوزاد است
نُُه  اعٌ َولَوم وَُد ُُممتَِدٌم ََّلَّ سم

َ
مُ  2،أ َاِرجُ  َوانل َفاُس ُهَو ادلَّ مِوَلَدةِ  َعِقَب  اْلم   ،ال

 ن خون خارج بعد از تولد نوزاد است.و نفاس آ .و رنگ آن تیره، گرم، درد آور است

مُ َواِل  ِتَحاَضُة ُهَو ادلَّ يَّامِ  سم
َ
ِ أ َاِرُج ِف َغْيم َيمِض َوانل َفاِس  اْلم   3،اْلم

.خون استحاضه آن خون خارج در غیر روزهای حیض و نفاس استو 
 

نَا: َتُقوُل  َعِئَِشةَ  َسِمعمُت  .7 َ  إِلَّ  نََرىٰ  َل  َخرَجم ،اْلم ا ّجَّ ُت، بَِْسَِف  ُكنَّا فَلَمَّ َّ  فََدَخَل  ِحضم ِ  رَُسوُل  لََعَ  الِلَّ
نَا وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ 

َ
بمِكي، َوأ

َ
ِت؟ لَِك  َما: »قَاَل  أ نُِفسم

َ
،: قُلمُت . «أ رٌ  َذاهٰ  إِنَّ : َقاَل  َنَعمم مم

َ
ُ  َكَتبَهُ  أ  الِلَّ

 ٰ َ  َيقمِض  َما فَاقمِض  آَدَم، َبنَاِت  ََعَ ،اْلم َ  اجي نم  َغْيم
َ
َيمِت. َتُطوِف  َل  أ    321بخاری  بِاْلم

ن داخل شد در حالی که بر م سلمو علیه اهلل صلیما برای گزاردن حج خارج شدیم وقتی به سرف رسیدیم رسول اهلل 

ض شدی؟ گفتم: بله. فرمود: این چیزی است که اهلل عزوجل بر م. فرمود: تو را چه شده آیا حائگریست من گریه می

 . ه نکنغیر از اینکه طواف کعبدهند؛ انجام بده  کارهائی که حاجیان انجام میآن  دختران آدم نوشته است. پس

َيمِض  َدمُ  ََكنَ  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  .3 وَدُ  َدمٌ  فَإِنَّهُ  اْلم سم
َ
َرُف. أ  201حسن. ابوداوود  ُيعم

 شود )آن حیض است(. ای است که دانسته می ون حیض بود پس همانا آن خون تیرههرگاه خ

 فرمود: ؛به حمنه بنت جحش که مستحاضه شده بود سلمو علیه اهلل صلیرسول اهلل  .2

َيمِض  َدمَ  إِنَّ  وَدُ  َدمٌ  اْلم سم
َ
َرُف، أ ِسِك  لَِك ذٰ  ََكنَ  فَإَِذا ُيعم مم

َ
ََلِة، َعِن  فَأ َخرُ  ََكنَ  َوإَِذا الصَّ ِئ  اْلم  َفتَوَضَّ

.  376حسن صحیح. نسائی  وََصّل 

 شود. پس هرگاه خون حیض بود از نماز دست بکش. و هرگاه خون حیض، خون تیره است که دانسته می همانا خون

 دیگری )خون استحاضه( بود پس وضو بگیر و نماز بگزار.
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مٌ  َيمِض يَوم قَلي اْلم
َ
َثُُه ََخمَسةَ  1،َوَْلملَةٌ  َوأ كم

َ
ًما َوأ   2،َعََشَ يَوم

 .ترین آن پانزده روز است روز است. و بیش ترین حیض یک شبانه و کم
وم َسبمعٌ 

َ
  3،وَََغِْلُُه ِستٌّ أ

.و اغلب آن شش یا هفت روز است
 

به مدت زمانی رجوع کرد که در  بایدترین حیض در شرع بیان نشده پس  دلیل آن استقراء است زیرا مدت کم .7

 زنان وجود دارد. 

روز  من ثابت نمود که همیشه یک شبانه : امام شافعی گفت: زنی بهابواسحاق شیرازی در المهذب نوشته است امام 

 .شد زنی بود که صبح حائض و شب پاک می: نزد ما گوید شود. امام أوزاعی می حائض می

َيمِض  َدمَ  إِنَّ اند:  اب ما به این حدیث استدالل نمودهنویسد: اصح امام نووی در مجموع می وَدُ  َدمٌ  اْلم سم
َ
َرُف، أ  ُيعم

ِسِك  ٰذلَِك  ََكنَ  فَإَِذا مم
َ
ََلِة. َعِن  فَأ  376حسن صحیح. نسائی  الصَّ

 شود. پس هرگاه خون حیض بود از نماز دست بکش.  حیض، خون تیره است که دانسته می همانا خون

 شود. روز حیض اوست، همان حیض او می زنی با عالئم دانست که یک شبانه در نتیجه هرگاه

به مدت زمانی رجوع کرد که  در شرع بیان نشده پس بایدترین حیض  ن استقراء است زیرا مدت زمان بیشدلیل آ .3

 در زنان وجود دارد. 

آنان یک روز بود و زنانی را گوید: زنانی را دیدم که حیض  نویسد: عطاء می می 3312معرفه السنن و اآلثار بیهقی در 

انی گوید: در میان زنان ما کسانی بودند که یک روز و کس ده روز بود. ابوعبداهلل زبیری میم که پاکی آنان پانزیافت

 . آمد ی آنان می بودند که پانزده روز عادت ماهیانه

دانسته شد پانزده روز شود پس اگر  که خون حیض تیره است و فهمیده میبیان کرد  376همچنین حدیث نسائی 

 شود. آید، به پانزده روز حکم کرده می خون قاعدگی می

ر   ُك   ِف  ََتَيَِّض : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  .2 ، ِستَّةَ  اهللِ  ِعلممِ  ِف  َشهم يَّام 
َ
وم  أ

َ
. َسبمَعةَ  أ يَّام 

َ
حسن.  أ

 631ابن ماجه 

سلم به حمنه بنت جحش که مستحاضه شده بود فرمود: حائض شو در علم اهلل عزوجل، و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 شش روز یا هفت روز.
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قَلي انل َفاِس َْلمَظةٌ 
َ
َثُُه ِستيونَ  1،َوأ كم

َ
ًما َوأ َبُعونَ  2،يَوم رم

َ
ًما وَََغِْلُُه أ  3،يَوم

.و اغلب آن چهل روز است ،ترین آن شصت روز ترین نفاس یک پرتاب، و بیش و کم
 

 ِ َيمَضتَيم َ اْلم ِر َبيم هم قَلي الطي
َ
ًما َعََشَ  ََخمَسةَ  َوأ َثِهِ  4،يَوم

كم
َ
 5،َوَل َحدَّ ِْل

 .و حد و مرزی برای بسیاری آن نیست ،پانزده روز است ،حیضترین پاکی بین دو  و کم

يُض  قَلي َزَمن  ََتِ
َ
ةُ  ِفيهِ  َوأ

َ
أ مَمرم ُع ِسنِيَ  ال  6،تِسم

نه سالگی است. ،حائض می شودزن در آن ترین زمانی که  و کم
 

  دلیل آن همانند حیض، استقراء است. .7

ی گفت: زنی نزد ما نویسد: امام أوزاع می 3/812فتح العزیز امام رافعی در  دلیل آن همانند حیض، استقراء است. .3

گوید: مردانی را درک کردم  می الرأی )تابعی، شیخ امام مالک(که دو ماه خون نفاس دیده است. ربیعه  وجود دارد
 آید، شصت روز است. ترین زمانی که خون نفاس می گفتند: بیش که می

ةَ  َعنم  .2 زمِديَِّة، ُمسَّ
َ م   َعنم  اْلم

ُ
ٰ  انليَفَساءُ  ََكنَِت : قَالَتم  َسلََمَة، أ دِ  ََعَ  الِٰلِ  رَُسولِ  َعهم

َبِعيَ  ََتمِلُس  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  رم
َ
ًما. أ   615حسن صحیح. ابن ماجه  يَوم

روایت به اغلب نشستند. این  وسلم چهل روز می علیه اهلل یآمد در زمان رسول اهلل صل زنانی که خون نفاس آنان می

ةشود زیرا در روایت دیگر از همان راوی ) ه میزنان و یا بر زنانی خاص حمل کرد زمِديَّةِ  ُمسَّ
َ  ( آمده است که: اْلم

ةَ  َعنم  زمِديَِّة، ُمسَّ
َ م   َعنم  اْلم

ُ
ةُ  ََكنَِت : قَالَتم  َسلََمَة، أ

َ
أ مَمرم ُعدُ  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   نَِساءِ  ِمنم  ال  ِف  َتقم

َبِعيَ  انل َفاِس  رم
َ
 273حسن. ابوداوود  َْلملًَة. أ

 نشست. وسلم در خون نفاس، چهل روز می علیه اهلل یصلزنی از زنان رسول اهلل 

روز شد، الزم د پس وقتی اکثر حیض پانزده گیر ک بار حیض و یک بار پاکی قرار میزیرا در یک ماه غالباً ی .1

 ترین پاکی نیز پانزده روز شود. شود که کم می

این  مجموع و شیخ اإلسالم زکریا انصاری در فتح الوهاب و صاحبان تحفه و نهایه و مغنی درامام نووی در  .8

 .اند رابطه اجماع را بیان کرده

مه هستند شوند، زنان تها حائض میترین سنی که شنیدیم زنان  گوید: کم ل آن استقراء است. امام شافعی میدلی .6

 78321معرفه السنن و اآلثارشوند.  که در نه سالگی حائض می

بزرگ شد. دیدیم که در سن هجده سالگی مادر  گوید: عَبّاد بن عَبّاد مُهَلَّبی گفت: ما زنی را امام احمد بن حنبل می
 78325معرفه السنن و اآلثار در سن نه سالگی دختری زایید و آن دختر نیز در سن نه سالگی فرزندی متولد کرد. 
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لِ  َمم قَلي اْلم
َ
ُهر   َوأ شم

َ
َبُع ِسنِيَ  1،َستَُّة أ رم

َ
َثُُه أ كم

َ
َعةُ  2،َوأ ُهر   وَََغِْلُُه تِسم شم

َ
  3،أ

 و اغلب آن نه ماه است.    ،چهار سالترین آن  و بیش ،ترین بارداری شش ماه و کم

 دلیل آن مانند حیض، استقراء است. .7

زنی با مردی ازدواج کرد. بعد از گذشت شش ماه از ازدواج آنان، بچه زایید. عثمان خواست  ،در زمان خالفت عثمان

 فرماید: می 322ی  ی بقره آیه سورهدر که حکم سنگسار را بر آن زن جاری کند اما ابن عباس گفت: اهلل عزوجل 
اُت ﴿ مَوادِلَ َلَدُهنَّ  يُرمِضعمنَ  َوال وم

َ
ِ  أ لَيم ِ  َحوم  مادران باید به فرزندانشان دو سال کامل شیر دهند. و در ﴾ََكِملَيم

ًرا ثَََلثُونَ  َوفَِصاُلُ  وََْحملُهُ ﴿ فرماید: می 78ی  ی احقاف آیه سوره بارداری و شیر کندن او سی ماه است.  ﴾َشهم

رجاله ثقات.  ماند که أقل حمل است. سی ماه کسر شود، شش ماه باقی می شیر خوارگی که دو سال است ازپس اگر 

 72116مصنف عبدالرزاق 

نویسد: زمانی که ابن عباس این استنباط را از قران نمود، عثمان و  می 308/77الحاوی الکبیر امام ماوردی در 

افزاید: حکایت شده که حسین  د و اجماع رخ داد. و در ادامه مینمودنکسانی که حاضر بودند به قول او رجوع و عمل 

 بن علی بعد از شش ماه از تولد برادرش حسن به دنیا آمد.

 دلیل آن مانند حیض، استقراء است. .3

اِق َعِن  َرَوٰی َعبمدُ  زَّ ، الرَّ ، بمِن  حَيمَي  َعنم  اثلَّومِري  مُمَسي ِب، َعنم  ابمِن  َعِن  َسِعيد  بَُّص : قَاَل  ُعَمرَ  ال  َتَتَ
ةُ 
َ
َرأ ُقودِ  امم مَمفم َبعَ  ال رم

َ
 73231رجاله ثقات. مصنف عبدالرزاق  ِسِنَي. أ

نویسد: امام  می 78281معرفه السنن و اآلثار زنی که شوهرش مفقود شده است چهار سال منتظر می ماند. بیهقی در 

باید چهار سال انتظار بکشد احتماالً به خاطر باقی  گوید: قول عمر در مورد زنی که شوهرش مفقود شده و احمد می

 ماندن حمل در مدت چهار سال است.

ی ما محمد بن عجالن و همسرش هر دو راستگو هستند. همسر او  در طول دوازده  گوید: همسایه امام مالک می
گوید: نزد ما مشهور و معروف  انی چهار سال. مبارک بن مجاهد میسال، سه فرزند بدنیا آورد هر کدام با فاصله زم

 ی زمانی چهار سال بدنیا آورد. د بن عجالن فرزندانش را با فاصلهبود که همسر محم

کند که سعید بن مسیب مردی را دید سپس گفت: این شخص بدنیا آمد در حالی  امام شافعی با سندش روایت می
 که پدرش به مدت چهار سال از نزد مادرش غایب بود.  

 ن مانند حیض، استقراء است.دلیل آ .2
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َيمِض  يَاءَ  َثَماِنيَةُ  1َوانل َفاِس  َوحَيمُرُم بِاْلم شم
َ
ََلةُ : أ مُ  ،الصَّ وم آنِ  َوقَِراَءةُ  2،َوالصَّ  َوَمسي  3،المُقرم

َحِف  مُمصم     4،ال
            ،و دست گرفتن به قران ،و خواندن قران ،و روزه ،حیض و نفاس هشت چیز حرام می شود: نماز)سبب( و به 

ستند و شود. زیرا هر دو حدث اکبر ه نفساء بر زن حائض قیاس گرفته می شود زن ی مواردی که ذکر می در همه .7

 ی خون حیض است. همچنین خون نفاس، جمع شده

لَيمَس : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  .3
َ
.: قُلمنَ  تَُصمم  َولَمم  تَُصل   لَمم  َحاَضتم  إَِذا أ  201بخاری  بََّلٰ

 گزارد و روزه نمی گیرد؟ گفتیم: بله. ت که هرگاه زنی حائض شد نماز نمیمگر نه این اس

 زنان بعد از به پایان رسیدن عادت ماهیانه نماز را قضا نمی کنند اما روزه را قضا می کنند. دلیل آن:

َمرُ  ٰذلَِك، يُِصيبُنَا قالَتم عِئَِشُة: ََكنَ  ِم، بَِقَضاءِ  َفنُؤم وم َمرُ  َوَل  الصَّ ََلِة. بَِقَضاءِ  نُؤم  228مسلم  الصَّ
امر  به قضای نماز شدیم اما امر میسلم( یکی از ما حائض می شد، به قضای روزه و علیه اهلل )در زمان رسول اهلل صلی

 شدیم. نمی

 شود زیرا هر دو حدث اکبر هستند و دالئل آن خواهد آمد.  زن حائض بر جنب قیاس گرفته می .2

َثنَا بََة، َعنم  َوِكيٌع، َحدَّ   َل : »قَاَل  ُعَمرَ  َعنم  إِبمَراِهيَم، َعنم  ُشعم
ُ
َرأ َائُِض  َتقم آنَ  اْلم صحیح. مصنف ابن  .«المُقرم

 زن حائض نباید قران بخواند. 7025ابی شیبه 
ِب  َعنم 

َ
َبعٌ : قَاَل  ُهَريمَرَة، أ رم

َ
نَ  َل  أ ٰ  حَيمُرمم ، ُسبمَحانَ : َحائِض   َوَل  ُجُنب   ََعَ دُ  الِٰلِ َمم ، َواْلم ِ  إِلَّ  إَِلَ  َوَل  لِِلٰ

، ََبُ  َوالِٰلُ  الِٰلُ كم
َ
: سبحان اهلل و الحمد شود چهار چیز بر جنب و حائض حرام نمی 7010اسناده جید. سنن الدارمی .  أ

 د که خواندن بعضی چیزها بر جنب و حائض حرام است. شو اکبر. از این روایت معلوم می هللهلل و ال اله اال اهلل و ا

  َل  فرمود: سلمو علیه اهلل صلیاند که رسول اهلل  و غیر او از ابن عمر روایت کرده 727ترمذی اما حدیثی که 
ُ
َرأ  َيقم

ُنُُب  َائُِض  اْلم آِن.  ِمنَ  َشيمئاً  واْلم  752، التلخیص الحبیر 7/728ضعیف است. نصب الرایه  ،به اتفاق حفاظالمُقرم

 جنب و حائض نباید چیزی از قران را بخوانند. 

1.  : ِلِ َتَعاَلٰ هُ  َل ﴿ِلَقوم ُرونَ  إِلَّ  َيَمسي مُمَطهَّ دست به قران نزنند مگر پاکان. شیخ  12 سوره واقعه، آیه: ﴾ال

ی خبری اما معنای آن إنشائی است. مانند:  نویسد: جمله می 7/67أسنی المطالب اإلسالم زکریا انصاری در 

﴿ ِ ِ َكِملَيم لَيم وملَدُهنَّ َحوم
َ
َن أ موادِلاُت يُرمِضعم َن: . 322سوره بقره، آیه  ﴾َوال رمِضعم

َ
يم أ

َ
یعنی باید شیر بدهند. أ

 به آن می گیرند. = شود به دلیل اینکه انسان های ناپاک دست خبری بودن آن حمل کنیم، کِذب می زیرا اگر به
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ِجدِ  1،وََْحملُهُ  مَمسم 2،وَُدُخوُل ال
 

 ،و داخل شدن به مسجد ،و حمل آن
ُرونَ  نویسد: حمل کردن می 7/736کفایه األخیار = صاحب  مُمَطهَّ غیر از  ،ست زیرا در آسمانبه مالئکه بعید ا ال

 گردد که مراد نهی شوند پس معلوم می دن به قرانکه ناپاک باشند وجود ندارند که از دست ز یپاکان، کسانی دیگر

 پاکان و ناپاکان قرار دارند. ،آنان ها هستند که در میان از آیه، انسان
ِب  بمِن  الِٰلِ  َعبمدِ  َعنم 

َ
ر   أ

بِيهِ  َعنم  ،بَكم
َ
ِرو وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّب   ِكتَاِب  ِف  ََكنَ : قَاَل  ،أ  بمِن  ِلَعمم

م   لَّ : َحزم
َ
آنَ  َتَمسَّ  أ ٰ  إِلَّ  المُقرم .  ََعَ ر  در نامه ی رسول اهلل  128مرسل، رجاله ثقات. سنن دارقطنی ُطهم

 به عمرو بن حزم نوشته شده بود: قران را لمس نکنی مگر بر پاکی. سلمو علیه اهلل صلی
ِٰن  َعبمدِ  َعنم  بَا يَا: َفُقلمُت  ،َجاءَ  ُثمَّ  َحاَجتَهُ  َفَقَضٰ  فََخَرجَ  َسلمَمانَ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  ،يَِزيدَ  بمِن  الرَّْحم

َ
 َعبمدِ  أ

َت  لَوم  الِٰلِ 
م
أ نم  لََعلَّنَا تَوَضَّ

َ
لََك  أ

َ
أ ُت  إِّن   :َفَقاَل  ،آيَات   َعنم  نَسم هُ  لَسم َمسي

َ
َما أ هُ  َل  إِنَّ ُرونَ  إِلَّ  َيَمسي مُمَطهَّ . ال

حاجت  سلمان از میان ما خارج شد و قضای ما همراه سلمان فارسی خارج شدیم. 112رجاله ثقات. سنن دارقطنی 
. از آیات قران از شما سؤال بگیریم گرفتی )بهتر بود( شاید فتم: ای ابا عبداهلل! اگر وضو مینمود سپس آمد. من گ

 زنند.  یرا که فقط پاکان دست به قران میزنم ز سلمان گفت: من به قران دست نمی

 شود. کردن آن از باب أولی که حرام می ثابت شد که دست گرفتن به قران حرام است، حمل وقتی .7

3.  : ِلِ َتَعاَلٰ َها يَا﴿ِلَقوم يي
َ
ينَ  أ ِ َرُبوا َل  آَمنُوا اَّلَّ ََلةَ  َتقم نمتُمم  الصَّ

َ
ٰ  ُسََكَرىٰ  َوأ  َوَل  َتُقولُونَ  َما َتعملَُموا َحّتَّ

ٰ  َسِبيل   َعبِِري إِلَّ  ُجنُبًا تَِسلُوا﴾ َحّتَّ )به مواضع( نماز )یعنی مساجد( نزدیک نشوید در  12سوره نساء، آیه:  َتغم

گویید و نه در حالت جنابت، مگر عبور کننده )از مسجد باشید(، تا اینکه  مست هستید تا اینکه بدانید چه میحالی که 
 غسل بزنید. 

  داده شده که بدون توقف از مسجد گذر کند. تواند در مسجد بماند فقط به او اجازه یعنی شخص جنب نمی
: امام شافعی ی نساء سوره 12ی  آیهای از تفسیر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، قرطبی و دُر المنثور در مورد  چکیده

َرُبوا َل ﴿و بسیاری از علما  ََلةَ  َتقم ی مردم در  همه اند زیرا در آن زمان را به مواضع نماز تفسیر نموده ﴾الصَّ

َرُبوا َل ﴿ کردند. پس تعبیر به دند و تخلف نمیگزار مسجد نماز می ََلةَ  َتقم ی نهی از نماز گزاردن در  اراده ﴾الصَّ

 گردد.  این طریق کالم مختصر و پرمعنا میمواضع نماز است. زیرا از 

کسانی که جنب بودند از خانه  شد، ها به داخل مسجد باز می ت شده زمانی که درب بعضی از خانههمچنین روای

به  هادستور داد که تمام در سلمو علیه اهلل صلیرسول اهلل  که کردند تا این ه و داخل مسجد رفت و آمد میخارج شد

 صدیق. =ی ابوبکر  داخل مسجد بسته شود مگر خوخه
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َواُف   1،َوالطَّ

 و طواف کردن

اند زیرا اگر به مسافر تفسیر کرده شود در  عبور کننده از مسجد تفسیر نموده را به ﴾َسِبيل َعبِِري﴿= همچنین 

 تیمم کند. افر خواهد آمد که هرگاه آب نیافت؛ی آیه در مورد مس که دنباله شود به دلیل این ، تکرار حاصل میکالم

ه عبور کردن ب ﴾َسِبيل َعبِِري﴿باید به مواضع نماز تفسیر شود زیرا تفسیر کردن  :نویسد امام شافعی در األم می

 تواند حرکت کند(.  را که انسان در نماز نمیزیدهد ) در نماز، معنائی نمی

اند از اصحاب: ابن مسعود، ابن عباس، ابوالزبیر، انس بن مالک و جابر بن عبداهلل و از  کسانی که به این رأی رفته

تابعین: حسن بصری، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، ابراهیم نخعی، ابن شهاب زهری، مجاهد، عطاء، ابوالضحی، 

 انصاری. مسروق، زید بن أسلم، عمرو بن دینار، حکم بن عتیبه، عکرمه، قتاده و یحیی بن سعید 

نَُّه قَاَل: َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  َعِن انلَِّب  
َ
ِحلي  َل  إِّن   وََسلََّم أ

ُ
ِجدَ  أ مَمسم حافظ  ،323ابوداوود . ُجنُب   َوَل  ِْلَائِض   ال

نویسد: ابن خزیمه آن را صحیح و ابن القطان آن را حسن دانسته، زیلعی در نصب الرایه  می 758در التلخیص الحبیر 

 اند. رخی از محققین آن را ضعیف دانستهنیز آن را حسن دانسته، اما ب 7/721

 دارم. جنب را به مسجد، حالل و روا نمی همانا من ورود حائض و

َها ،َعِئَِشةَ  َعنم  .7 نَّ
َ
ُت : قَالَتم  أ ةَ  قَِدمم نَا َمكَّ

َ
ُطفم  َولَمم  َحائٌِض، َوأ

َ
َيمِت  أ َ  َوَل  بِاْلم َفا َبيم م  الصَّ َوةِ َوال  َمرم

َعِّل : قَاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِٰلِ  رَُسولِ  إَِلٰ  ٰذلَِك  فََشَكومُت : قَالَتم  َعُل  َكَما افم َ  َيفم َ  اجي اْلم نم  َغْيم
َ
 َل  أ

َيمِت  َتُطوِف  ٰ  بِاْلم ُهِري. َحّتَّ  7680بخاری  َتطم

شکایت خود را نزد  صفا و مروه نکردم.گوید: در حالی که حائض بودم وارد مکه شدم. طواف و سعی بین  عائشه می

که طواف  غیر از این ؛ انجام بدهدهند کارهائی که حجاج انجام میسلم بردم پس فرمود: و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 که پاک شوی.  ی خدا نکن تا این خانه

َواَف  إِنَّ  :وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي  َيمِت  الطَّ ََلةِ  ُل ِمثم  بِاْلم نَُّكمم  إِلَّ  الصَّ
َ
 تََكلََّم، َفَمنم  َتتَََكَُّمونَ  أ

. إِلَّ  َيتَََكَّمم  فَََل  ْيم 
 3122صحیح. صحیح ابن خزیمه  ِِبَ

. پس کسی که هنگام طواف، گویید شما به هنگام طواف سخن میکه  ی خدا همانند نماز است مگر این طواف خانه

 پس سخن نگوید مگر سخن نیک. سخن گفت
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ءُ  مَوطم ةِ َواِل  1،َوال َّ َ الْسي تَاُع بَِما َبيم ِتمم بَةِ  سم كم  2،َوالري

 .چه میان ناف و زانو است و جماع کردن و بهره گیری به آن

ُنُِب  ََلةُ  ََخمَسةُ  َوحَيمُرُم ََعَ اْلم يَاَء: الصَّ شم
َ
 3،أ

 ،و بر جنب پنج چیز حرام می شود: نماز
 

 
7.  : ِلِ َتَعاَلٰ لُونََك ﴿ِلَقوم

َ
أ مَمِحيِض  َعِن  َويَسم ًذى ُهوَ  قُلم  ال

َ
لُوا أ ََتِ

مَمِحيِض  ِف  الن َساءَ  فَاعم  َوَل  ال
َرُبوُهنَّ  ٰ  َتقم نَ  َحّتَّ ُهرم نَ  فَإَِذا َيطم رم تُوُهنَّ  َتَطهَّ

م
َمَرُكمُ  َحيمُث  ِمنم  فَأ

َ
ُ  أ َ  إِنَّ  الِلَّ ابِيَ  حُيِبي  الِلَّ  َوحُيِبي  اْلَّوَّ

ِرينَ  مُمتََطه   333سوره بقره، آیه:  ﴾ال

ت. پس در حالت حیض از . بگو: آن مستقذر و پلیدی اسپرسند میو از جماع کردن با همسران در حالت حیض از تو 

که پاک شوند. و هرگاه غسل زدند پس با آنان آمیزش کنید آن  آنان جماع نکنید تا این گیری کنید و با زنان کناره

 کنندگان و پاکان را دوست دارد. ده است. بدون شک اهلل عزوجل توبهنموگونه که اهلل عزوجل به شما أمر 

، بمِن  َحَرامِ  َعنم  .3 ِه، َعنم  َحِكيم  نَّهُ  َعم 
َ
َل  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ لي  َما: وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِلَّ ِِت  ِمِن  ِل  حَيِ

َ
َرأ  امم

َق  َما لََك : قَاَل  َحائٌِض؟ َوِهَ  َزاِر. فَوم ِ
 373صحیح. ابوداوود  اْلم

چه چیزهائی از او بر  سلم پرسید: زمانی که همسرم حائض استو علیه اهلل ی حرام بن حکیم از رسول اهلل صلیعمو

 فرمود: باالی إزار )باالی ناف( برای تو حالل است. سلمو علیه اهلل صلیشود؟ رسول اهلل  من حالل می

نَُعواإِ  اما حدیث: ء   ُكَّ  صم توانید انجام دهید مگر  )در موقع حیض( همه چیز را می 203مسلم  انل ََكَح. إِلَّ  ََشم

َق  َما لََك  نویسد: این حدیث عام است و حدیث می 7/227نهایه جماع. رملی در  َزارِ  َفوم ِ
مفهوم آن را خاص  اْلم

 گرداند. یم

2.  : ِلِ َتَعاَلٰ َها يَا﴿ِلَقوم يي
َ
ينَ  أ ِ َرُبوا َل  آَمنُوا اَّلَّ ََلةَ  َتقم نمتُمم  الصَّ

َ
ٰ  ُسََكَرىٰ  َوأ  َوَل  َتُقولُونَ  َما َتعملَُموا َحّتَّ

ٰ  َسِبيل   َعبِِري إِلَّ  ُجنُبًا تَِسلُوا﴾ َحّتَّ   12سوره نساء، آیه:  َتغم

ید و نه در حالت گوی که بدانید چه می )به مواضع( نماز )یعنی مساجد( نزدیک نشوید در حالی که مست هستید تا این
 که غسل بزنید.  کننده )از مسجد باشید(، تا اینجنابت، مگر عبور
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آنِ    1َوقَِراَءُة المُقرم
 و خواندن قران

نَا الٌِك،َرَوٰی مَ  .7 ََبَ خم
َ
نَُّه، ُعَمَر، ابمِن  َعِن  نَافٌِع، أ

َ
ُجدُ  َل : َيُقوُل  ََكنَ  أ   َوَل  الرَُّجُل، يَسم

ُ
َرأ آَن، َيقم  المُقرم

  به روایت محمد بن حسن شیبانی. 325صحیح. الموطأ  َطاِهٌر. َوُهوَ  إِلَّ 

 فردی سجود تالوت نکند و قران نخواند مگر اینکه او پاک باشد.
نَّ  إِبمَراِهيَم، َعنم 

َ
ُعود   ابمنَ  أ ِرئُ  َوُهوَ  المُفَراِت  ََنموَ  َيممِْش  ََكنَ  َمسم ُعود   ابمنُ  َفبَاَل  رَُجًَل، ُيقم  فََكفَّ  َمسم

ُعود   ابمنُ  َفَقاَل  َعنمُه، الرَُّجُل  ُعود   ابمنُ  َفَقاَل  بُلمَت، إِنََّك : قَاَل  «لََك؟ َما: »َمسم ُت  إِّن  : َمسم . لَسم  ِِبُنُب 

  7057صحیح. مصنف ابن ابی شیبه 
حاجت نمود.  خواند. ابن مسعود قضای ران میرفت در حالی که برای شخصی ق عبداهلل بن مسعود به طرف فرات می

خواهی به تالوتم گوش  تو را چه شده است؟ )یعنی چرا نمیآن شخص از ابن مسعود اعراض کرد. ابن مسعود گفت: 
. یعنی با حاجت نمودی. ابن مسعود گفت: من جنب نیستم )که نتوانم قران بخوانم فرادهی؟( گفت: همانا تو قضای

 (.توان تالوت نمود و حرام است نمیتالوت نمود اما با جنابت  توان قران وضوئی می بی
  َل : قَاَل  ُعَمَر، َعنم  ُعبَيمَدَة، َعنم 

ُ
َرأ ُنُُب  َيقم آَن. اْلم   7050صحیح. مصنف ابن ابی شیبه  المُقرم

 شخص جنب قران نخواند.
ِب  َعنم 

َ
َداِّن   المَغِريِف  أ مَهمم ُت : قَاَل  ال َّ  َشِهدم ِب  بمنَ  لََعِ

َ
آنَ  اقمَرُءوا» :قَاَل  ُثمَّ  بَاَل، َطاِلب   أ  لَمم  َما المُقرم

َحُدُكمم  يَُكنم 
َ
فًا َوَل  فَََل  ُجنًُبا ََكنَ  فَإَِذا ُجُنبًا، أ  7206صحیح. مصنف عبدالرزاق  َواِحًدا. َحرم

تواند( قران  قتی که یکی از شما جنب نبود، )میحاجت نمود، سپس گفت: تا و دیدم که علی بن ابی طالب قضای
 بود پس نه، حتی یک حرف.بخواند. اما اگر جنب 

ٍّ قَاَل    ََيمُرجُ  ُثمَّ  َحاَجتَُه، َيقمِض  وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  ََكنَ  :َعنم لََعِ
ُ
َرأ آَن، َفيَقم ُكُل  المُقرم

م
 َوَيأ

َم، َمَعنَا آنِ  ِمنَ  - حَيمُجبُهُ : قَاَل  َوُربََّما - حَيمِجُزهُ  َوَل  اللَّحم ءٌ  المُقرم َنَابََة.  لَيمَس  ََشم ، 622مسند احمد اْلم

اند. اما ترمذی، ابن حبان، ابن خزیمه، ابن عبدالبر،  آن را ضعیف دانسته . برخی از علما368، نسائی 332ابوداوود 

حاکم در اند و همچنین  ارناؤوط آن را صحیح دانستهشعیب عبدالحق اشبیلی، ابن السکن، بغوی، احمد شاکر، 

 صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.  817مستدرک 

ند. و )همچنین( همراه ما خوا شد و قران می کرد سپس خارج می وسلم قضای حاجت می علیه اهلل رسول اهلل صلی

 مگر جنابت.  داشت او را از قران خواندن باز نمی یخواند(. و هیچ چیز خورد )سپس قران می گوشت می
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َحِف َوَمسي  مُمصم َواُف  ،وََْحملُهُ  ،ال ِجدِ  ،َوالطَّ مَمسم   1.َوالليبمُث ِف ال
 .و ماندن در مسجد ،و طواف ،و حمل آن ،و دست گرفتن به قران

يَاَء: شم
َ
ِدِث ثَََلثَُة أ مُمحم ََلةُ  َوحَيمُرُم ََعَ ال   2،الصَّ

  ،د: نمازشو حرام می وضو سه چیز بر بیو 

َواُف  َحِف َوَمسي  ،َوالطَّ مُمصم  3.وََْحملُهُ  ال

 و حمل آن.  ،و دست گرفتن به قران ،و طواف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود( گذشت. در )چیزهائی که بر حائض حرام می ها دالیل آن .7
ِ  رَُسوُل  قَاَل  .3 بَُل  َل : وََسلَّمَ  َعلَيمهِ  اهللُ  َصّلَّ  الِلَّ َدَث  َمنم  ةُ َصََل  ُتقم حم

َ
ٰ  أ . َحّتَّ

َ
أ  728بخاری  َيتَوَضَّ

 که وضو بگیرد. تا این شود  وضو شد نمازش پذیرفته نمی کسی که بی

 .، اجماع را بیان کرده استمجموعهمچنین امام نووی در 

لَُم. شود( گذشت. در )چیزهائی که بر حائض حرام می ها دالیل آن .2 عم
َ
ٰ َو أ َ َعم

َ
 ٰهَذا َواهلُل َتَعاَلٰ أ


