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 بَاُب الُْغْسل  
ُب  نْ  الرَُّجل   ََعَ  ََي  ، ُخُروج   م  ِّ نْ  1الَْمِن  يِّ  ف   اْْلََشَفة   إ يََلج   َوم 

َ
وْ  ُقبًَُل  ََكنَ  فَْرٍج، أ

َ
 أ

وْ  َذَكًرا ُدبًُرا،
َ
، أ ْنََثٰ

ُ
يَمًة، َولَوْ  أ وْ  بَه 

َ
رًيا أ رَيٍة. ف   َصغ    2َصغ 

در  شود از: خارج شدن منی و از فرو رفتن کُالهَک آلت تناسلی )غسل( بر مرد واجب می
هر شرمگاهی؛ )شرمگاه جلو یا عقب باشد، )شرمگاه( مرد یا زن )باشد(، و اگر )شرمگاه( 

 حیوان باشد، یا )فرو رفتن آلت( پسر کوچک در )شرمگاه( دختر کوچک )باشد(.
ُب  ة   ََعَ  َوََي 

َ
نْ  الَْمْرأ نْ  3َمن يَِّها، ُخُروج   م  يِّ  َوم 

َ
وْ  ُقبُل َها ف   َدَخَل  َذَكرٍ  أ

َ
 َولَوْ  ُدبُر َها، أ

، َشلَّ
َ
وْ  أ

َ
نْ  أ ، م  ٍّ وْ  َصِب 

َ
يَمٍة، أ نَ  4بَه  ، َوم  ، 5اْْلَيْض   َوإ نََّما 7َجافًّا. الَْوَل   وَُخُروج   6َوانلَِّفاس 

يع   ب تَْغي يب   َيتََعلَُّق  . ََج    اْْلََشَفة 

                                                           

، َعنْ  . 1 ٍّ لُْت : قَاَل  لََع 
َ
َّ  َسأ ُ  َصّلَّ  انلَِّب  ، َعن   وََسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ نَ : َفَقاَل  الَْمْذي   الَْمْذي   م 

نَ  الْوُُضوُء، ِّ  َوم   111صحیح، ترمذي  .الُْغْسُل  الَْمِن 

 سلم در مورد مذي پرسیدم. فرمود:و علیه اهلل گوید: از رسول اهلل صلی طالب می علی بن ابی
 شود. شود و از آمدن منی غسل الزم می از آمدن مذي، وضو الزم می

ي  قَاَل  . 2  ابن صحیح، .الُْغْسُل  وََجَب  َفَقدْ  اْْل تَانَان   اْْلََقٰ  إ َذا: وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَِّب 

 806 ماجه
 واجب غسل شک بدون ،(گرفت صورت دخول) رسیدند همدیگر به گاه ختنه دو هرگاه

 .گردد می
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مِّ  َعنْ .  3
ُ
مي  َجاَءْت : قَالَْت  َسلََمَة، أ

ُ
: َفَقالَْت  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّلٰل   رَُسول   إ َلٰ  ُسلَيْمٍ  أ

نَ  يَْستَْحي   َل  اّلٰلَ  إ نَّ  الل   رَُسوَل  يَا ، م  ة   ََعَ  َهْل  اْْلَقِّ
َ
نْ  الَْمْرأ َ  إ َذا ُغْسلٍ  م   اْحتَلََمْت؟ ه 

ت   إ َذا َنَعمْ : »وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّلٰل   رَُسوُل  َفَقاَل 
َ
 262 بخاري .«الَْماءَ  َرأ

 زن آیا. ورزد نمی إبا و امتناع حق بیان از عزوجل اهلل همانا! خدا رسول اي: گفت سلیم أم
 هرگاه بله،: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول شود؟ می واجب او بر غسل دید، خواب هرگاه

 .دید( منی) آب
ي  قَاَل .  1 ْرَبع   ُشَعب َها َبْيَ  َجلََس  إ َذا: وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَِّب 

َ
 اْْل تَانَ  اْْل تَانُ  َوَمسَّ  اْْل

  313 مسلم .الُْغْسُل  وََجَب  َفَقدْ 

 صورت دخول) رسیدند همدیگر به گاه ختنه دو و نشست زن پاي و دست دو بین هرگاه
 .گردد می واجب غسل شک بدون ،(گرفت
لُوا﴿: تَعاَلٰ  اللُ  قَاَل .  5 يض   ف   النَِّساءَ  فَاْعََت  ٰ  َتْقَرُبوُهنَّ  َوَل  الَْمح   فَإ َذا يَطُهْرنَ  َحّتَّ

ْرنَ  تُوُهنَّ  َتَطهَّ
ْ
نْ  فَأ َمَرُكمُ  َحيُْث  م 

َ
اب يَ  ُُي بي  اللَ  إ نَّ  اللُ  أ ينَ  َوُُي بي  اْلَّوَّ ر   سوره ﴾الُْمتََطهِّ

 222: آیه بقره،
 از کنایه) نشوید نزدیک آنان به و نمایید گیري کناره زنان( با جماع) از قاعدگی موقع در
 آمیزش آنان با زدند غسل( پاکی از بعد) هرگاه پس. بگردند پاک که این تا( نکنید جماع اینکه
 آمیزش جلو شرمگاه از یعنی) است نموده أمر آن به را شما عزوجل اهلل که گونه آن کنید

 .دارد دوست را پاکان و کاران توبه عزوجل اهلل همانا( پشت شرمگاه از نه نمایید

ي  قَاَل  ْقبَلَت   فَإ َذا: وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَِّب 
َ
ََلةَ  فََدع   اْْلَيَْضُة، أ ْدبََرْت  َوإ َذا الصَّ

َ
 أ

ل    320 بخارى .وََصلِّ  فَاْغتَس 

( رسید پایان به) کرد پشت هرگاه و کن رها را نماز ،(شد آغاز) آورد رو قاعدگی هرگاه
 .بگزار نماز و کن غسل
 را علما اجماع دیگران و طبري جریر ابن و المنذر ابن: نویسد می مجموع در نووي . امام 8

 .اند نموده نقل نفاس و حیض غسل در
 منی، خروج با که گذشت بخاري حدیث و گیرد می شکل زن و مرد منی از جنین زیرا.  7
 .باشد منعقد یا مایع صورت به منی خروج که نشد قائل فرقی و گردد می واجب غسل
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شرمگاه شود از: خارج شدن منی او، و از هر آلت تناسلی که در  و )غسل( بر زن واجب می
جلو یا عقبش داخل شود، و اگر چه )آلت تناسلی( شل باشد، یا از پسر بچه باشد، یا از حیوان 
باشد؛ و از حیض، و نفاس، و خارج شدن نوزاد به خشکی. و همانا با ناپدید شدن تمام سرِ 

 شود. آلت تناسلی )غسل( واجب می
ىٰ  َولَوْ 

َ
وْ  ثَوٍْب  ف   َمن يًّا َرأ

َ
نُ  َمنْ  َمعَ  ف يه   َينَامُ  ف َراٍش  أ نْهُ  َكْونُهُ  ُيْمك  َب  م   لَُهَما نُد 

ُب، َوَل  الُْغْسُل، ي َوَل  8ََي  َحُدُهَما َيْقتَد 
َ
. أ   9ب اْْلَخر 

خوابد منی را دید به همراه کسی که امکان  و اگر در لباس یا در بستري که در آن می
شود و یکی از آن دو به  شود و واجب نمی دارد منی از او باشد؛ بر هر دو نفر غسل سنت می

 کند.  دیگري )در نماز( اقتدا نمی
َمهُ  َغرْيُهُ  ف يه   َينَمْ  لَمْ  فَإ نْ  ُب  10الُْغْسُل، لَز  ِّ  ُحُدوُث  ُل ُُيْتَمَ  َل  َصََلةٍ  ُكِّ  إ ََعَدةُ  َوََي   الَْمِن 
نْ  َبْعَدَها، ْمَكنَ  َما إ ََعَدةُ  ُينَْدُب  لَك 

َ
 11َبْعَدُه. َكْوُنَها أ

                                                           
رود منی از کسی باشد که همراه او خوابیده است. و با شک، غسل  . زیرا احتمال می 6

 گردد.  واجب نمی
از آن دو اعتقاد دارد که منی از خودش نبوده است. نتیجه چنین حاصل . زیرا هر کدام  3

شود که در اعتقاد هر کدام، دیگري جنب گردیده پس به نسبت هر کدام، دیگري نمازش  می
 باطل است.

نَّ  يََساٍر، بْن   ُسلَيَْمانَ  َعنْ .  10
َ
اب   ْبنَ  ُعَمرَ  أ ٰ  اْْلَطَّ بْحَ  ب انلَّاس   َصّلَّ  إ َلٰ  اَغدَ  ُثمَّ . الصي

ه   رْض 
َ
، أ ا إ نَّا: َفَقاَل . اْحت َلَماً  ثَْوب ه   ف   فَوََجدَ  ب اْْلُُرف  َصبْنَا لَمَّ

َ
. الُْعُروُق  َلنَت   الْوََدكَ  أ

نَ  الْحت ََلمَ  وََغَسَل  فَاْغتََسَل، ، م   158موطا مالک  .ل َصََلت ه   وَََعدَ  ثَْوب ه 

ف رفت، ناگهان در رُبسوي زمینش در جُعمر بن خطاب به مردم نماز صبح گزارد. سپس 
ها نرم شدند )و به سبب آن  لباسش منی یافت. پس گفت: وقتی که روغن به ما رسید رگ

 احتالم حادث شد( پس غسل زد و اثر منی را از لباسش پاک کرد و دوباره نماز خواند. 
بر شورت( یافت  . در نهایه آمده: ماوردي قید آورده که اگر منی را بر لباس زیر )مثال 11

شود زیرا  غسل الزم اوست و اگر بر ظاهر لباس )مثال بر شلوار( یافت غسل الزم او نمی
 انتهی. رود از دیگري باشد پس سنت است غسل بزند. احتمال می
گویم: اگر فردي شب خوابید سپس بیدار شد و نماز صبح گزارد و سپس خوابید و  من می

گزارد. ناگهان در لباسش منی یافت در حالی که در تمام این بعد از آن بیدار شد و نماز ظهر 
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شود. و  پس اگر به غیر خودش )کسی دیگري( در آن بستر نخوابیده؛ غسل واجب او می
شود  رود. اما سنت می شود تکرار نمازي که بوجود آمدن منی بعد از آن احتمال نمی واجب می

 شود.  تکرار نمازي که بودن منی بعد از آن ممکن می
َعْت  َولَوْ   نَْها، َمن ييهُ  َخَرجَ  ُثمَّ  فَاْغتََسلَْت، ُقبُل َها ف   ُجوم  َمَها م  َطْي   آَخرُ  ُغْسل   لَز   :ب ََشْ

َحُدُهَما
َ
نْ : أ

َ
رَيةً  َل  َشْهَوةٍ  َذاَت  تَُكونَ  أ نْ : اثلَّان   12.َصغ 

َ
 َل  13َشْهَوُتَها، قََضْت  تَُكونَ  أ

 14.َوُمْكَرَهةً  نَائ َمةً 
و اگر در شرمگاه جلو )زنی( جماع کرده شد پس غسل زد. سپس منی مرد از زن خارج 

دار باشد نه دختر  که شهوت شود به دو شرط: اول: آن شد، غسلی دیگر الزم آن زن می
که شهوت آن زن گذشته باشد نه در خواب )با او جماع شده باشد( و )نه بر  کوچک. دوم: آن

 جماع( اجبار شده )باشد(. 
ي  ُيْعَرُف وَ  وْ  ب تََدفيٍق  الَْمِن 

َ
ٍذ، أ وْ  تَََلي

َ
يح   أ وْ  َطلْعٍ  ر 

َ
يٍ  أ وْ  َرْطبًا، ََكنَ  إ َذا َعج 

َ
 َبيٍْض  َبيَاض   أ

 َجافًّا، ََكنَ  إ َذا
دَ  َفَمَّتٰ  د   وُج  نَْها َواح  باً  َمن يًّا ََكنَ  م  َدْت  َوَمَّتٰ . ل لُْغْسل   ُموج   15.َمن يًّا يَُكنْ  لَمْ  ُُكيَها فُق 

                                                                                                                                                                                     

شود که نماز صبح را قضا کند و  مدت یک لباس به تن داشته است. چنین فردي، سنت می
گوییم منشأ این منی از خواب قبل از ظهر  اما نماز ظهر واجب اوست که اعاده کند. ما می

ترین زمان تقدیر  که وقوع آن به نزدیکاي اصل بر این است  بوده است زیرا در هر حادثه
  کرده شود.

گردد که منی خارج شده از  شود. پس معلوم می . زیرا از دختر کوچک منی خارج نمی 12
 شود نه از منی دیگران. مرد است. و از آمدن منی خود شخص، غسل واجب می

 چه آن پس - باشد آمده او منی یعنی -باشد  گذشته زن شهوت جماع، آن در اگر . زیرا 13
 شخص، خود منی شدن خارج با که گذشت و است زن و مرد منی از اختالطی شود می خارج
 .گردد می واجب غسل
 گردد. شود. و با شک؛ غسل واجب نمی . زیرا غالبا در این دو حالت، منی خارج نمی 11
 . زیرا این عالمات در منی مطرد است. 15

ْن ﴿خُ فرماید:  خداوند متعال می  8سوره طارق، آیه  .﴾َماٍء َداف ٍق ل َق م 

 انسان از آب جهنده خلقت شده است.
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ي نخل؛ یا )با بوي(  ي نرینه بردن؛ یا )با( بوي گرده و منی با شدت پرتاب یا )با( لذت
مرغ اگر خشک بود؛ شناخته  ي تخ ؛ یا )با بوي( سفیدهو رطوبت داشت بود نمناکخمیر اگر 

باشد. و  ي غسل می کننده ها( یافته شد منی و واجب شود. پس هرگاه یکی از این )نشانه می
 باشد.  ها( مفقود شد منی نمی هرگاه تمامی این )نشانه

ِّ  ف   َواثلََّخانَةُ  اْْلَيَاُض  يُْشََتَُط  َوَل  ، َمِن  ْفَرةُ ال َوَل  الرَُّجل  قَّةُ  صي ِّ  ف   َوالرِّ ة ، َمِن 
َ
 16الَْمْرأ

ْبيَُض، َماء   وَُهوَ  َمْذٍي، ف   ُغْسَل  َوَل 
َ
يق   أ ج  ، َرق  نْدَ  َشْهَوةٍ  ب ََل  ََيُْرجُ  ،لَز  ، ع   َوَل  17الُْمََلَعبَة 

ر   َماء   َوُهوَ  وَْدٍي، ف   ْبيَُض،َكد 
َ
َب  ََيُْرجُ  ،ََث ي  ، أ  18.اْْلَْول   َعق 

غلیظی در منی مرد شرط نشده است و نه زردي و نازکی در منی زن. و در  و سفیدي و
بازي، بدون  اي است که هنگام عشق مذي، غسل نیست. و آن آب سفید، نازک و چسبنده

شود( و آن آب  شود. و نه در ودي، )از خارج شدن آن، غسل واجب نمی شهوت خارج می
 شود. )در اغلب( بعد از ادرار خارج میو غلیظی است که   سفید، )کمی متمایل به( تیره

ي  اْْلَار جُ  َهل   َشكَّ  فَإ نْ  وْ  َمِن 
َ
َ  َمْذي   أ  َوإ نْ  َفَقْط. َواْغتََسَل  َمن يًّا َجَعلَهُ  َشاءَ  إ نْ  ََتَريَّ

َصاَب  َما وََغَسَل  َمْذيًا َجَعلَهُ  َشاءَ 
َ
نْهُ  َوثَْوبَهُ  بََدنَهُ  أ   م 

َ
أ ُل، َوَل  َوتَوَضَّ فَْضُل  19َيْغتَس 

َ
نْ  َواْْل

َ
 أ

يعَ  َيْفَعَل   20ٰذل َك. ََج 

                                                           
 . زیرا این صفات اغلبی است و مطرد نیست. 18
ٍّ  َعنْ  . 17 اءً  رَُجًَل  ُكنُْت : قَاَل  لََع  ْستَْحي   َوُكنُْت  َمذَّ

َ
نْ  أ

َ
َل  أ

َ
ْسأ

َ
َّ  أ  انلَِّب 

َمْرُت  ابْنَت ه   ل َمََكن   وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ 
َ
ْقَدادَ  فَأ ْسوَد   ْبنَ  الْم 

َ
َلُ  اْْل

َ
ُل : َفَقاَل  فََسأ  َذَكَرهُ  َيْغس 

 
ُ
أ   303 مسلم .َوَيتَوَضَّ

 اهلل رسول دختر جایگاهِ خاطرِ به و آمد می بسیار من، مذي که بودم شخصی من
 بن مقداد به. بپرسم ایشان از( رابطه این در) که داشتم شرم من، نزد به وسلم علیه اهلل صلی

 وضو و شوید می را شرمگاهش: فرمودند ایشان. نمود سوال ایشان از مقداد نمودم أمر األسود
 .گیرد می

 .اند نموده اجماع ودي و مذي نجاست بر علماء: نویسد می مجموع در نووي امام . 16
 . در مغنی آمده: زیرا اصل، برائت او از دیگري است و معارضی براي آن نیست. 13
گویم: همچنین خروج از خالف قول  فتح آمده: به خاطر احتیاط در امر عبادت. می. در  20

 اند. ضعیفی از علما که انجام هر دو را واجب دانسته
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منی یا مذي است؟ اختیار دارد اگر بخواهد آن  ،پس اگر تردید داشت )که( آیا خارج شده
چه از  دهد و آن زند. و اگر بخواهد آن را مذي قرار می دهد و فقط غسل می را منی قرار می

زند و بهتر است  گیرد و غسل نمی شوید و وضو می آن، به بدنش یا لباسش اصابت کرده را می
 ي این )کارها( را انجام دهد. که همه

د   ف   الليبُْث  َوَكَذا 21ب اْْلََدث   َحُرمَ  َما اْْلَنَابَة  ب   َوَُيُْرمُ   َولَوْ  الُْقْرآن   َوق َراَءةُ  22الَْمْسج 
ْذََكرُهُ  َوُيبَاحُ  23آيٍَة، َبْعَض 

َ
، ب َقْصد   َل  أ ، الُْقْرآنَ  قََصدَ  فَإ نْ  الُْقْرآن  و   َعََصٰ

َ
ْكرَ  أ وْ  اذلِّ

َ
 َل  أ

ءَ  ، ف   الُْمُرورُ  َوَلُ  24َجاَز، ََشْ د   26.َحاَجةٍ  ل َغرْي   َوُيْكَرهُ  25الَْمْسج 

                                                           
 . دالیل آن در باب وضو گذشت. 21
َها يَا﴿: َتَعاَلٰ  ل َقْول   .  22 يي

َ
ينَ  أ ََلةَ  َتْقَرُبوا َل  آَمنُوا اذلَّ  ْنتُمْ  الصَّ

َ
ٰ  ُسََكرَىٰ  َوأ  َتْعلَُموا َحّتَّ

ٰ  َسب يٍل  ََعب ر ي إ لَّ  ُجنُبًا َوَل  َتُقولُونَ  َما لُوا َحّتَّ   13: آیه نساء، سوره ﴾َتْغتَس 

 بدانید که این تا هستید مست که حالی در نشوید نزدیک( مساجد یعنی) نماز( مواضع به)
 . بزنید غسل که این تا ،(باشید مسجد از) کننده عبور مگر جنابت، حالت در نه و گویید می چه

 از توقف بدون که شده داده اجازه او به فقط بماند مسجد در تواند نمی جنب شخص یعنی
 . کند گذر مسجد

 13 ي آیه مورد در المنثور دُر و قرطبی کثیر، ابن حاتم، ابی ابن طبري، تفسیر از اي چکیده

ََلةَ  َتْقَرُبوا َل ﴿ علما از بسیاري و شافعی امام: نساء ي سوره  تفسیر نماز مواضع به را ﴾الصَّ

 پس. کردند نمی تخلف و گزاردند می نماز مسجد در مردم ي همه زمان آن در زیرا اند نموده

ََلةَ  َتْقَرُبوا َل ﴿ به تعبیر  این از زیرا. است نماز مواضع در گزاردن نماز از نهی ي اراده ﴾الصَّ

 . گردد می پرمعنا و مختصر کالم طریق
 که کسانی شد، می باز مسجد داخل به ها خانه از بعضی درِ که زمانی شده روایت همچنین

 اهلل رسول که این تا کردند می وآمد رفت مسجد داخل و شده خارج منزل از بودند جنب
 ابوبکر ي خوخه مگر شود بسته مسجد داخل به درها تمام داد دستور وسلم علیه اهلل صلی

 .صدیق

 مسافر به اگر زیرا اند نموده تفسیر مسجد از کننده عبور به را ﴾َسب يل ََعب ر ي﴿ همچنین

 مسافر مورد در آیه ي دنباله که این دلیل به شود می حاصل تکرار کالم، در شود کرده تفسیر
 .کند تیمم نیافت؛ آب هرگاه که آمد خواهد
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 ََعب ر ي﴿ کردن تفسیر زیرا شود تفسیر نماز مواضع به باید: نویسد می األم در شافعی امام
 (. کند حرکت تواند نمی نماز در انسان زیرا) دهد نمی یمعنای نماز، در کردن عبور به ﴾َسب يل

 بن انس ابوالزبیر، عباس، ابن مسعود، ابن: اصحاب از اند رفته رأي این به که کسانی
 ابراهیم جبیر، بن سعید مسیب، بن سعید بصري، حسن: تابعین از و عبداهلل بن جابر و مالک

 دینار، بن عمرو أسلم، بن زید مسروق، ابوالضحی، عطاء، مجاهد، زهري، شهاب ابن نخعی،
 . انصاري سعید بن یحیی و قتاده عکرمه، عتیبه، بن حکم

ِّ  َعن   نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَِّب 
َ
لي  َل  إ نِّ : قَاَل  أ ح 

ُ
دَ  أ َائ ٍض  الَْمْسج   .ُجنٍُب  َوَل  ْل 

 ابن و صحیح را آن خزیمه ابن: نویسد می 165 الحبیر التلخیص در حافظ ،232 ابوداوود
 از برخی اما دانسته، حسن را آن نیز 1/131 الرایه نصب در زیلعی دانسته، حسن را آن القطان

 .اند دانسته ضعیف را آن علما
 .دارم نمی روا و حالل مسجد، به را جنب و حائض ورود من همانا

، َرَوٰی .  23 نَا َمال ك  ْخََبَ
َ
، أ نَُّه، ُعَمَر، ابْن   َعن   نَاف ع 

َ
 َوَل  الرَُّجُل، يَْسُجدُ  َل : َيُقوُل  ََكنَ  أ

 
ُ
ر   وَُهوَ  إ لَّ  الُْقْرآَن، َيْقَرأ  . شیبانی حسن بن محمد روایت به 236 الموطأ. صحیح .َطاه 

 .باشد پاک او که این مگر نخواند قران و نکند تالوت سجود فردي

يَم، َعنْ  نَّ  إ بَْراه 
َ
 اْبنُ  َفبَاَل  رَُجًَل، ُيْقر ئُ  وَُهوَ  الُْفَرات   ََنْوَ  َيْمش   ََكنَ  َمْسُعودٍ  اْبنَ  أ

 اْبنُ  َفَقاَل  بُلَْت، إ نََّك : قَاَل  «لََك؟ َما: »َمْسُعودٍ  اْبنُ  َفَقاَل  َعنُْه، الرَُّجُل  فََكفَّ  َمْسُعودٍ 
ُنٍُب  لَْسُت  إ نِّ : َمْسُعودٍ    1061 شیبه ابی ابن مصنف. صحیح .ِب 

 ابن. خواند می قران شخصی براي که حالی در رفت می فرات طرف به مسعود بن عبداهلل
 چه را تو: گفت مسعود ابن. کرد اعراض مسعود ابن از شخص آن. نمود حاجت قضاي مسعود

 حاجت شما قضاي: گفت( دهی؟ فرا گوش تالوتم به خواهی نمی چرا یعنی) است؟ شده
 یوضوی بی با یعنی. بخوانم قران نتوانم که) نیستم جنب من: گفت مسعود ابن. نمودید

 .(است حرام و نمود تالوت توان نمی جنابت با اما نمود تالوت قران توان می

  َل : قَاَل  ُعَمَر، َعنْ  ُعبَيَْدَة، َعنْ 
ُ
 شیبه ابی ابن مصنف. صحیح .الُْقْرآنَ  اْْلُنُُب  َيْقَرأ

1060  
 .نخواند قران جنب شخص
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ب   َعنْ 
َ
يف   أ ِّ  الَْغر  ْدُت : قَاَل  الَْهْمَدان  َّ  َشه  ب   ْبنَ  لََع 

َ
 اقَْرُءوا: »قَاَل  ُثمَّ  بَاَل، َطال ٍب  أ

َحُدُكمْ  يَُكنْ  لَمْ  َما الُْقْرآنَ 
َ
ًدا َحْرفًا َوَل  فَََل  ُجنُبًا ََكنَ  فَإ َذا ُجنُبًا، أ . صحیح .َواح 

 1308 عبدالرزاق مصنف
 شما از یکی که وقتی تا: گفت سپس نمود، حاجت قضاي طالب ابی بن علی که دیدم

 .حرف یک حتی نه، پس بود جنب اگر اما. بخواند قران( تواند می) نبود، جنب

ٍّ  َعنْ    ََيُْرجُ  ُثمَّ  َحاَجتَُه، َيْقض   وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  الل   رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  لََع 
ُ
 َفيَْقَرأ

ُكُل  الُْقْرآَن،
ْ
ُزهُ  َوَل  اللَّْحَم، َمَعنَا َوَيأ نَ  - َُيُْجبُهُ : قَاَل  َوُربََّما - َُيْج  ء   الُْقْرآن   م   لَيَْس  ََشْ

. اند دانسته ضعیف را آن علما از برخی. 285 نسائی ،223 ابوداوود ،833 احمد مسند .اْْلَنَابَةَ 

 احمد بغوي، السکن، ابن اشبیلی، عبدالحق عبدالبر، ابن خزیمه، ابن حبان، ابن ترمذي، اما
 صحیح 511 مستدرک در حاکم همچنین و اند دانسته صحیح را آن ارناؤوط شعیب شاکر،
 . نموده موافقت او با ذهبی و دانسته

. خواند می قران و شد می خارج سپس کرد می حاجت قضاي وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 قران از را او چیزي هیچ و(. خواند می قران سپس) خورد می گوشت ما همراه( همچنین) و

 .جنابت مگر داشت نمی باز خواندن

ب   َعنْ 
َ
ْرَبع  : قَاَل  ُهَريَْرَة، أ

َ
ٰ  َُيُْرْمنَ  َل  أ  َواْْلَْمدُ  ،اّلٰل   ُسبَْحانَ : َحائ ٍض  َوَل  ُجنٍُب  ََعَ

  ٰ ْكََبُ  َواّلٰلُ  ،اّلٰلُ  إ لَّ  إ َلَ  َوَل  ،ّلل 
َ
  1010 الدارمی سنن. جید اسناده.  أ

ٰ   َواْْلَْمدُ  ،اّلٰل   ُسبَْحانَ : شود نمی حرام حائض و جنب بر چیز چهار  ،اّلٰلُ  إ لَّ  إ َلَ  َوَل  ،ّلل 
. َواّلٰلُ  ْكََبُ

َ
 حرام حائض و جنب بر چیزها بعضی خواندن که شود می معلوم روایت این از أ

 . شود می
 اهلل رسول که اند کرده روایت عمر ابن از او غیر و 131 ترمذي که حدیثی اما

  َل : فرمود وسلم علیه اهلل صلی
ُ
نَ  َشيْئاً  واْْلَائ ُض  اْْلُنُُب  َيْقَرأ  حفاظ، اتفاق به .الُْقْرآن   م 

 163 الحبیر التلخیص ،1/135 الرایه نصب. است ضعیف
 .بخوانند را قران از چیزي نباید حائض و جنب

 ةآی. قران به قصد ذکر چنین است که مثال هنگام خواب جهت حفظ کردن خود،  21
ي ﴿ُسبَْحانَ گوید:   خواند یا هنگام سوار شدن بر مرکوب می الکرسی می رَ  اذلَّ   ٰهَذا نَلَا َسخَّ
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شوند و )افزون بر آن(  ی حرام میوضوی که با بیشود  حرام میچیزهایی و با جنابت 
همچنین ماندن در مسجد، و قرائت قران و اگر قسمتی از یک آیه باشد. و اذکار قران مباح 

شود. یا )قصد( ذکر )کرد( یا  میشوند نه به قصد قران. پس اگر قصد قران کرد گناهکار  می
شود. و عبور در مسجد برایش اجازه است اما بدون حاجت مکروه  )قصد( چیزي نکرد جایز می

 شود. می

                                                                                                                                                                                     

ن َي﴾ َلُ  ُكنَّا َوَما َّ   ﴿إ نَّا گوید: یا هنگام مصیبت می [13: الزخرف] ُمْقر   إ ََلْه   َوإ نَّا ّلل 
ُعوَن﴾  [158: البقرة] َراج 

 کند. ي قرانی را بازگو می خواند مثال قصه یا به قصد چیزي نمی
َها يَا﴿: َتَعاَلٰ  ل َقْول    . 25 يي

َ
ينَ  أ ََلةَ  َتْقَرُبوا َل  آَمنُوا اذلَّ  ْنتُمْ  الصَّ

َ
ٰ  ُسََكرَىٰ  َوأ  َتْعلَُموا َحّتَّ

ٰ  َسب يٍل  ََعب ر ي إ لَّ  ُجنُبًا َوَل  َتُقولُونَ  َما لُوا َحّتَّ   13: آیه نساء، سوره ﴾َتْغتَس 

 بدانید که این تا هستید مست که حالی در نشوید نزدیک( مساجد یعنی) نماز( مواضع به)
 .بزنید غسل که این تا ،(باشید مسجد از) کننده عبور مگر جنابت، حالت در نه و گویید می چه

ي  قَاَل  . 28 نْ  إ نَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَِّب  اط   م  ْْشَ
َ
اَعة   أ نْ  السَّ

َ
 ف   الرَُّجُل  َيُمرَّ  أ

د    1328 خزیمة ابن صحیح لغیره، صحیح. َرْكَعتَْي   ف يه   يَُصلِّ  َل  الَْمْسج 

کند و در آن دو رکعت نماز  هاي قیامت است که شخصی داخل مسجد عبور می از نشانه
 گزارد. نمی

، َعن   ِّ ْعِب  نَس   َعنْ  الشَّ
َ
ِّ  إ َل  َرَفَعهُ  َمال ٍك، بْن   أ ُ  َصّلَّ  انلَِّب  : قَاَل  وََسلَّمَ  َوآل    َعلَيْه   اّللَّ

ن  » َاب   م  اَعة   اقَْت  نْ  السَّ
َ
ََلُل  يَُرى أ ، َفيَُقاُل  ق بًََل، الْه  نْ  ل لَيْلَتَْي 

َ
دَ  ُتتََّخذَ  َوأ  ُطُرقًا، الَْمَساج 

نْ 
َ
 3378 للطبرانی األوسط المعجم. «الُْفَجاَءة   َموُْت  رَ َيْظهَ  َوأ

شود: ماه دو شبه است؛  هاي قیامت است که ماه بزرگ شود بطوري که گفته می از نشانه
 و مساجد، راه گردد؛ و مرگ ناگهانی ظاهر شود.


