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ي  ] فَْصل    [: الُْغْسلي  ةي ِفي َكيْفي
 
ُ
ُل  َيبَْدأ ، الُْمْغتَسي يَةي ََلةي، َكوُُضوءي  وُُضوءٍ  ُثم   2قََذٍر، بيإيَزالَةي  ُثم   1بيالت ْسمي يُض  ُثم   الص   يُفي

ى  الَْماءَ  هي  ََعَ سي
ْ
ًيا 3ثَََلثًا، َرأ وي  اْْلَنَابَةي  َرْفعَ  نَاوي

َ
وي  اْْلَيْضي  أ

َ
ََلةي، اْستيبَاَحةَ  أ  َشْعَرُه، َوُُيَلُِّل  4الص 

ى  ُثم   هي  ََعَ قِّ ْيَمني  شي
َ
يَْسي  ُثم   ثَََلثًا، اْْل

َ
  5.ثَََلثًا اْْل

                                                           

يَشَة، َعنْ .  1 ن   ََعئ
َ
نَ  اْغتََسَل  إيَذا ََكنَ : وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   أ ، مي   اْْلَنَابَةي

َ
 َفَغَسَل  بََدأ

،   ُثم   يََديْهي
ُ
أ   َكَما َيتَوَض 

ُ
أ ََلةي  َيتَوَض   842 بخاری. ليلص 

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

 گذشت نسائی 82 حدیث در و گرفت می نماز وضوی همانند وضو که شد بیان حدیث در

 .شود گفته" الل بسم" وضو ابتدای در که
ِّ  َزْوجي  َميُْمونَةَ  . َعنْ  2  : »قَالَْت  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي

َ
أ ي  رَُسوُل  تَوَض   اللُ  َصّل   اّلل 

ََلةي، وُُضوَءهُ  وََسل مَ  َعلَيْهي  ، َغْيَ  ليلص  َصابَهُ  َوَما فَرَْجهُ  وََغَسَل  ريْجلَيْهي
َ
نَ  أ َذى، مي

َ
فَاَض  ُثم   اْْل

َ
 أ

ى  ُثم   الَْماَء، َعلَيْهي  ، نَّح  هي  َفَغَسلَُهَما، ريْجلَيْهي نَ  ُغْسلُهُ  هىذي  842بخاری . «اْْلَنَابَةي  مي

گرفت غیر از دو  وسلم وضو گرفت آن وضوئی که برای نماز می علیه اهلل صلی اهلل رسول
چه از آلودگی به آن رسیده بود را شست. سپس بر روی  پای خویش. و شرمگاه خویش و آن

خویش آب ریخت. سپس دو پایش را )از آن مکان( دور گرفت و آن دو را شست. این غسل 
 جنابت ایشان بود.

يَشَة، نْ . عَ  3 ِّ  َزْوجي  ََعئ ن  "  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي
َ
: وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   أ

نَ  اْغتََسَل  إيَذا ََكنَ  ، مي   اْْلَنَابَةي
َ
، َفَغَسَل  بََدأ   ُثم   يََديْهي

ُ
أ   َكَما َيتَوَض 

ُ
أ ََلةي، َيتَوَض  ُل  ُثم   ليلص   يُْدخي
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کند؛ سپس به از بین بردن آلودگی؛ سپس وضو مانند  زننده با بسم اهلل آغاز می غسل
کردن جنابت یا  ریزد در حالی که نیت برطرف وضوی نماز؛ سپس سه بار بر سرش آب می

کند؛ سپس بر  کند(. و مویش را خالل می )نیت( مباح کردن نماز )میکردن( حیض یا  )برطرف
 ریزد(؛ سمت راستش سه بار و بر سمت چپش سه بار )آب می

                                                                                                                                                                                     

َصابيَعهُ 
َ
، ِفي  أ ُصوَل  بيَها َفيَُخلُِّل  الَْماءي

ُ
ى  يَُصب   ُثم   َشَعريهي، أ هي  ََعَ سي

ْ
، ُغَرٍف  ثَََلَث  َرأ  ُثم   بييََديْهي

يُض  ى  الَْماءَ  يُفي هي  ََعَ ْْلي   842 بخاری. ُُكِّهي  جي

 شست ا دو دست خویش را میزد ابتد وسلم هرگاه غسل جنابت می علیه اهلل صلی اهلل رسول
برد  گرفت. سپس انگشتان خویش را داخل آب فرو می ی همانند وضوی نماز میسپس وضوی

کرد. سپس با سه کف از دو دستان  موی خویش را خالل می های و ریشه و با آن اصول
 ریخت. ریخت. سپس آب را بر تمام پوست بدنش می خویش، آب بر سر خویش می

ْعَماُل  إين َما: وََسل مَ  هي َعلَيْ  اللُ  َصّل   انل بي   قَاَل  . 4
َ
 1298 مسلم ،1 بخاری .بيانلِّي اتي  اْْل

 .دارد بستگی نیت به أعمال قطعاً
يَشَة، . َعنْ  5 َصابَْت  إيَذا ُكن ا: »قَالَْت  ََعئ

َ
، إيْحَدانَا أ َخَذْت  َجنَابَة 

َ
 فَْوَق  ثَََلثًا بييََدْيَها أ

َها، سي
ْ
ُخذُ  ُثم   َرأ

ْ
َها تَأ ى  بييَدي َها ََعَ قِّ ، شي ْيَمني

َ
َها اْْل ْخَرىى  َوبييَدي

ُ
ى  اْل َها ََعَ قِّ يَْسي  شي

َ
بخاری . «اْْل

888 
رسید با دو دستش سه  ( جنابت میوسلم علیه اهلل صلیهرگاه به یکی از ما )ازواج رسول اهلل 

ریخت(. سپس با دستش آب را )جهت ریختن( بر  داشت و باالی سرش )می بار آب را برمی
 چپش سمت بر( ریختن جهت) را آب دست دیگرش داشت و با رمیسمت راستش ب

 داشت. برمی

يَشةَ  َعنْ  ي  رَُسوُل  ََكنَ : قَالَْت  ََعئ نَ  اْغتََسَل  إيَذا» وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اّلل  ، مي  اْْلَنَابَةي
، َغَسَل    يََديْهي

َ
أ ََلةي، وُُضوَءهُ  َوتَوَض  هي  ُُيَلُِّل  ُثم   اْغتََسَل، ُثم   ليلص  ى  َشَعَرُه، بييَدي ن هُ  َظن   إيَذا َحّت 

َ
 أ

ْرَوىى  قَدْ 
َ
تَُه، أ فَاَض  بَََشَ

َ
اٍت، ثَََلَث  الَْماءَ  َعلَيْهي  أ هي  َسائيرَ  َغَسَل  ُثم   َمر   888بخاری . «َجَسدي

شست و  )ابتدا( دو دستش را میزد  وسلم هرگاه غسل جنابت می علیه اهلل صلی اهلل رسول
زد سپس با دست خویش موهای  گرفت سپس غسل می همانند وضوی نماز میی وضوی

کرد که پوست خویش را کامل آب  کرد تا وقتی که یقین حاصل می خویش را خالل می
 شست. ریخت. سپس سایر بدن خویش را می رسانده، سه بار بر بدن خویش آب می
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دُ  َفُه، َوَيتََعه   6.َجَسَدهُ  َوَيْدلُُك  َمَعاطي
های )بدنـ(ـش )مانند زیر بغل، طبقات شکم، پشت آرنج و  ها و پیچیدگی شده و در خم

 دهد(. کشد )مالش می کند؛ و بدنش را دست می نو( دقت میی زا انگشتان و کاسه
ثَرَ  تُتْبيعُ  اْْلَيْضي  َوفي 

َ
مي  أ ْسٍك، فيرَْصةَ  ادل  ْدهُ  لَمْ  فَإينْ  7مي يبًا 8ََتي ْدهُ  لَمْ  فَإينْ  َغْيَُه، فَطي  ََتي

ينًا، ْدهُ  لَمْ  فَإينْ  فَطي  9.الَْماءُ  َكَف  ََتي
                                                           

يَشَة، . َعنْ  6 ن   ََعئ
َ
ْسَماءَ  أ

َ
لَتي  أ

َ
؟ ُغْسلي  َعنْ  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   َسأ يضي  الَْمحي

ُخذُ : »َفَقاَل 
ْ
ْدَرَتَها، َماَءَها إيْحَداُكن   تَأ رُ  وَسي نُ  َفتََطه  ُهوَر، َفتُْحسي ى  تَُصب   ُثم   الط  َها ََعَ سي

ْ
 َرأ

يًدا َدلًْك  َفتَْدلُُكهُ  ى  َشدي َها، ُشُؤونَ  َتبْلُغَ  َحّت  سي
ْ
ُخذُ  ُثم   الَْماَء، َعلَيَْها تَُصب   ُثم   َرأ

ْ
 فيرَْصةً  تَأ

َكةً  رُ  ُمَمس  ْسَماءُ  َفَقالَْت  «بيَها َفتََطه 
َ
رُ  َوَكيَْف : أ ينَ  اللي، ُسبَْحانَ : »َفَقاَل  بيَها؟ َتَطه  ري  َتَطه 

يَشةُ  َفَقالَْت  «بيَها ن َها: ََعئ
َ
يَك  ُُتْفي  َكأ ثَرَ  تَتَب عييَ  ذىل

َ
، أ مي ََلْهُ  ادل 

َ
؟ ُغْسلي  َعنْ  وََسأ : َفَقاَل  اْْلَنَابَةي

ُخذُ »
ْ
رُ  َماءً  تَأ نُ  َفتََطه  ُهورَ  َفتُْحسي وْ  الط 

َ
ُهوَر، ُتبْليغُ  أ ى  تَُصب   ُثم   الط  َها ََعَ سي

ْ
ى  َفتَْدلُُكهُ  َرأ  َحّت 

َها، ُشُؤونَ  َتبْلُغَ  سي
ْ
يُض  ُثم   َرأ يَشةُ  َفَقالَْت  «الَْماءَ  َعلَيَْها تُفي يَساءُ  النَِّساءُ  نيْعمَ : ََعئ نَْصاري  ن

َ
 لَمْ  اْْل

نْ  اْْلَيَاءُ  َيْمنَُعُهن   يَُكنْ 
َ
ْهنَ  أ يني  ِفي  َيتََفق   338مسلم  .ادلِّ

وسلم در مورد غسل حیض پرسید. ایشان فرمودند: یکی  علیه اهلل صلی اهلل أسماء از رسول
گیرد و )خود  داشت( را میاز شما آب و برگ درخت سدر )حکم صابون و شامپوهای امروزی 

و  که به اصول دهد تا این ریزد و خوب مالش می کند سپس بر سرش می را( خوب پاک می
ای آغشته به مسک  ریزد. سپس قطعه د. سپس بر سرش آب میانموهایش برس های ریشه

ن کند؟ ایشا کند. أسماء گفت: چگونه خود را با آن پاک می دارد و خود را با آن پاک می می بر
کنی  خون را دنبال می کنی.  عایشه آهسته به او گفت: ردِّ فرمودند: خود را با آن پاک می

دهی(. و از ایشان در مورد غسل جنابت  ی آغشته به مسک را در فرج قرار می )کنایه از: پنبه
 بر سپس کند می پاک خوب( را خود) و گیرد می را آب شما از پرسید. ایشان فرمودند: یکی

 سپس. دانبرس موهایشهای  و ریشه اصول به که این تا دهد می مالش خوب و ریزد می سرش
اند که حیا، آنان را منع  عایشه گفت: زنان انصار چه خوب زنانی .ریزد می آب سرش بر

 کرد که در دین بیاموزند. نمی
ثََر:دهد.  کند، پیوست می ملحق می تُتْبيُع:.  8

َ
 فيرَْصَة:رد پا، نشانی، باقی مانده از چیزی.  أ

 قطعه.
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کند؛  ی، آغشته به( مسک ملحق می ای )از پنبه خون را با قطعه اثرو در )غسل( حیض، 
دهد(؛  دهد(؛ اگر آن را نیافت، گِل )قرار می را نیافت، بوی خوشی غیر از آن )قرار می  اگر آن

 کند. اگر آن را نیافت، آب کفایت می
ُب  نْهُ  َوالَْواجي نْدَ  انلِّي ةُ  :َشيْئَاني  مي لي  عي و 

َ
يمُ  10.َمْفُروٍض  ُغْسلٍ  أ  َشْعريهي َوبَََشيهي  َوَتْعمي

، ى  11بيالَْماءي ، َغْيي  قُلَْفةي  ََتَْت  َما َحّت  نْ  َيْظَهرُ  َوَما 12الَْمْختُوني  َقَعَدْت  إيَذا اثل يِّبي  فَْرجي  مي
َاَجتيَها  .ْلي

؛ و فراگیر کردن مو ت: نیت آوردن هنگام اول شستن واجبو واجب از غسل، دو چیز اس
چه  )باید آب برساند(؛ و آن است چه زیر پوست روی آلت ختنه نشده آنو پوستش با آب؛ حتی 

 شود )باید آب برساند(. زن هنگام نشستن برای قضای حاجتش ظاهر می از شرمگاه بیوه
ْحَدَث  َولَوْ 

َ
ثْنَائيهي  ِفي  أ

َ
َمُه، أ لي  لَمْ  إينْ  َنْقُضهُ  وََجَب  َشْعُرهُ  تَلَب دَ  َولَوْ  َتم   13إيَلى  الَْماءُ  يَصي

، نيهي لَُها ََنَاَسة   َعلَيْهي  َوَمنْ  14بَاطي ُل، ُثم   َيْغسي َصحِّ  ِفي  َغْسلَة   لَُهَما َوَيْكفي  َيْغتَسي
َ
 15.اْْل

                                                                                                                                                                                     

 اکنون گذشت. که هم 338دلیل آن حدیث مسلم 
دْ  لَمْ »ها:  . در بعضی از نسخه 2  بدون هاء، و همچنین در بعدی.، «ََتي
 که سنت بجا آید و ترک آن مکروه است. دهد تا این . امور نام برده را انجام می 2

ْعَماُل  إين َما: وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   قَاَل  . 19
َ
 1298 مسلم ،1 بخاری .بيانلِّي اتي  اْْل

 .دارد بستگی نیت به أعمال قطعاً
يَشَة، َعنْ .  11 ن   ََعئ

َ
نَ  اْغتََسَل  إيَذا ََكنَ : وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   أ ، مي   اْْلَنَابَةي

َ
 بََدأ

، َفَغَسَل    ُثم   يََديْهي
ُ
أ   َكَما َيتَوَض 

ُ
أ ََلةي، َيتَوَض  ُل  ُثم   ليلص  َصابيَعهُ  يُْدخي

َ
، في  أ  بيَها َفيَُخلُِّل  الَْماءي

ُصوَل 
ُ
ى  يَُصب   ُثم   َشَعريهي، أ هي  ََعَ سي

ْ
، ُغَرٍف  ثَََلَث  َرأ يُض  ُثم   بييََديْهي ى  الَْماءَ  يُفي هي  ََعَ ْْلي  .ُُكِّهي  جي

  842 بخاری
دستان  و کرد می شروع( ابتدا) زد می جنابت غسل هرگاه وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

 در را خویش انگشتان سپس. نماز وضوی همانند گرفت می وضو سپس شست، می را خویش
 بر آب از پر دست کف سه با سپس کرد می خالل را خویش موهای داخل و برد می فرو آب
 .ریخت می خویش پوست تمام به آب سپس. ریخت می خویش سر

شود.  پوستی که بر روی سر آلت تناسلی قرار گرفته و هنگام ختنه جدا می قُلَْفة:.  18

 ختنه شده. الَْمْختُون:
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نَهُ »ها:  . در بعضی از نسخه 13  .«إيَلى »بدون ، «بَاطي
يَشَة، َعنْ  . 14 ن   ََعئ

َ
ْسَماءَ  أ

َ
لَتي  أ

َ
؟ ُغْسلي  َعنْ  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   َسأ يضي  الَْمحي

ُخذُ : »َفَقاَل 
ْ
ْدَرَتَها، َماَءَها إيْحَداُكن   تَأ رُ  وَسي نُ  َفتََطه  ُهوَر، َفتُْحسي ى  تَُصب   ُثم   الط  َها ََعَ سي

ْ
 َرأ

يًدا َدلًْك  َفتَْدلُُكهُ  ى  َشدي َها، ُشُؤونَ  َتبْلُغَ  َحّت  سي
ْ
  ُثم   الَْماَء، َعلَيَْها تَُصب   ُثم   َرأ

ْ
 فيرَْصةً  ُخذُ تَأ

َكةً  رُ  ُمَمس  ْسَماءُ  َفَقالَْت  «بيَها َفتََطه 
َ
رُ  َوَكيَْف : أ ينَ  اللي، ُسبَْحانَ : »َفَقاَل  بيَها؟ َتَطه  ري  َتَطه 

 338مسلم  .«بيَها

وسلم در مورد غسل حیض پرسید. ایشان فرمودند: یکی  علیه اهلل صلی اهلل أسماء از رسول
گیرد و )خود  از شما آب و برگ درخت سدر )حکم صابون و شامپوهای امروزی داشت( را می

که به اصول  دهد تا این ریزد و خوب مالش می کند سپس بر سرش می را( خوب پاک می
 موهایش برسد. 

يَشَة، َعنْ  ن   ََعئ
َ
نَ  اْغتََسَل  إيَذا ََكنَ : وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   أ ، مي   اْْلَنَابَةي

َ
 َفَغَسَل  بََدأ

،   ُثم   يََديْهي
ُ
أ   َكَما َيتَوَض 

ُ
أ ََلةي، َيتَوَض  ُل  ُثم   ليلص  َصابيَعهُ  يُْدخي

َ
، في  أ ُصوَل  بيَها َفيَُخلُِّل  الَْماءي

ُ
 أ

  842 بخاری .َشْعريهي 

دستان  و کرد می شروع( ابتدا) زد می جنابت غسل هرگاه وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 در را خویش انگشتان سپس. نماز وضوی همانند گرفت می وضو سپس شست، می را خویش

 .کرد می خالل را خویش موهای داخل و برد می فرو آب

ِّ  َعنْ  بي  بْني  ََعي
َ
ِّ  َعنْ  َطاليٍب، أ عَ  تََركَ  َمنْ : »قَاَل  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي  َشَعَرةٍ  َموْضي

نْ  هي  مي نْ  َجَسدي لَْها، لَمْ  َجنَابَةٍ  مي َل  َيْغسي نَ  َوَكَذا َكَذا بيهي  فُعي ،: قَاَل  «انل اري  مي ٌّ نْ  ََعي  َثم   فَمي
ُه. َوََكنَ  َشَعريي، ََعَديُْت   922ضعیف، ابن ماجه  ََيُز 

بدنش را از جنابت رها سازد و نشوید در دوزخ با او چنین و کسی که جای یک تار مو از 
جا )بود که( با سرم دشمنی کردم.  گوید: از آن طالب می شود. علی بن ابی چنان کرده می

 تراشید. ایشان سر خویش را می

ي  رَُسوُل  قَاَل  لُوا َجنَابَةً  َشْعَرةٍ  ُكِّ  ََتَْت  إين  : »وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اّلل  ْعَر، فَاْغسي  الش 
ْنُقوا

َ
 842. ضعیف، ابوداوود «الْبَََشَ  َوأ

 ی جنابت قرار دارد پس مو را بشویید و پوست را طاهر گردانید.قطعا زیر هر تار موی
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کند. و اگر مویش بافته شده بود  وضو شد غسلش را تکمیل می بی ،و اگر در اثنای غسل
رسد. و کسی که بر )بدن( او نجاست  شود اگر آب به داخل آن نمی باز کردن آن واجب می

دو )یعنی برای نجاست  زند. و در قول أصح برای آن شوید سپس غسل می قرار دارد آن را می
 کند. و جنابت(، یک غسل کفایت می

                                                                                                                                                                                     

رسد الزم نیست موها را  زند و آب به اصول مو می اما اگر با موهای بافته شده غسل می
 باز کند، دلیل آن:

مِّ  َعنْ 
ُ
ة   إيّنِّ  اللي  رَُسوَل  يَا قُلُْت : قَالَْت  َسلََمَة، أ

َ
ُشد   اْمَرأ

َ
سي  َضْفرَ  أ

ْ
ْنُقُضهُ  َرأ

َ
 ليُغْسلي  فَأ

؟ يكي  إين َما. َل : »قَاَل  اْْلَنَابَةي نْ  يَْكفي
َ
ى  ََتْثي  أ كي  ََعَ سي

ْ
يَ  ُثم   َحثَيَاٍت  ثَََلَث  َرأ يضي  َعلَيْكي  تُفي

ينَ  الَْماءَ   339مسلم  .«َفتَْطُهري

بافم.  گوید: گفتم: ای رسول خدا! من زنی هستم که موی سرم را محکم می ام سلمه می
کند که سه کف دست بر  آیا برای غسل جنابت آن را باز کنم؟ فرمود: نه، قطعا کفایت می

 شوی. سرت بریزی. سپس بر خودت آب بریزی پس پاک می
ده که بدون باز کردن موهای بافته گوید: حدیث ام سلمه بر این حمل ش امام نووی می

 رسد.  شده، آب به تمام موها می

، بْني  ُعبَيْدي  َعنْ  يَشَة، بَلَغَ : قَاَل  ُعَمْيٍ ن   ََعئ
َ
ُمرُ  َعْمٍرو ْبنَ  اللي  َعبْدَ  أ

ْ
 إيَذا النَِّساءَ  يَأ

نْ  اْغتََسلْنَ 
َ
بْني  َعَجبًا يَا: َفَقالَْت . رُُءوَسُهن   َينُْقْضنَ  أ ُمرُ  هىَذا َعْمٍرو لي

ْ
 إيَذا النَِّساءَ  يَأ

نْ  اْغتََسلْنَ 
َ
فَََل . رُُءوَسُهن   َينُْقْضنَ  أ

َ
ُمُرُهن   أ

ْ
نْ  يَأ

َ
، ََيْليْقنَ  أ ُل  ُكنُْت  لََقدْ » رُُءوَسُهن  ْغتَسي

َ
نَا أ

َ
 أ

نْ  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اللي  َورَُسوُل  دٍ  إينَاءٍ  مي يدُ  َوَل . َواحي زي
َ
ى  أ نْ  ََعَ

َ
فْريغَ  أ

ُ
ى  أ سي  ََعَ

ْ
 َرأ

 331مسلم  .«إيفَْراََغٍت  ثَََلَث 

دهد هرگاه غسل زدند  به عایشه خبر رسید که عبداهلل بن عمرو به زنان دستور می
سرهایشان را باز کنند. پس عایشه گفت: کار ابن عمرو عجیب است که به زنان دستور 

از یک  سلمو علیه اهلل صلیل اهلل دهد هرگاه غسل زدند سرهایشان را باز کنند. من و رسو می
 دادم.  که سه بار بر سرم آب بریزم، زیادتر انجام نمی زدیم و از این ظرف غسل می

شستن عضو است و آن هم با یک بار شستن  نهایه و مغنی آمده: زیرا واجب، . در 19
 حاصل شده است.
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َما فَاْغتََسلَْت  َحيٍْض  وَُغْسُل  َجنَابَةٍ  ُغْسُل  َعلَيَْها نَ َكَ  َولَوْ  هي َحدي
َ
 16.َعنُْهَما َكَفى  ْلي

دو  دو، غسل زد؛ از آن برای یکی از آنبر زنی غسل جنابت و غسل حیض بود پس  و اگر
 کند. )یعنی از جنابت و حیض، یک غسل( کفایت می

ةً  اْغتََسَل  َوَمني  َدةً  َمر  وْ  َحَصََل، وَُُجَُعةٍ  َجنَابَةٍ  بينيي ةي  َواحي
َ
َما نيي ةي  أ هي َحدي

َ
 ُدونَ  َحَصَل  أ

 17.اْْلَخري 
شود. یا به نیت یکی  و کسی که به نیت جنابت و جمعه، یک غسل زد؛ هر دو حاصل می

شود به غیر از دیگری )که نیت آن را  دو )یک غسل زد. برای نیت شده( حاصل می از آن
 نکرده است(. 

ْغتيَساَلتي ] فَْصل    [:الَْمْسنُونَةي  ِفي الي
، ُغْسُل  يَُسن   ، 18اْْلُُمَعةي يَديْني ، 19َوالْعي ، َوالُْكُسوَفْيي ْستيْسَقاءي نْ  20َوالي  ُغْسلي  َومي
، فَاقَا، إيَذا َعلَيْهي  َوالُْمْغَمى  َوالَْمْجنُوني  21الَْميِّتي

َ
، 22أ يْْليْحَرامي ُخولي  23َول ُ ةَ  َودلي ، َمك  فَةي  24الُْمََش 

يلُْوقُوفي  ، َوبيالَْمْشَعري  25،26بيَعَرفَةَ  َول يَرْمي  َوثَََلثَة   27اْْلََرامي َماري  ل ي امَ  اْْلي
َ
يقي  أ  28.الت َشي

                                                           
چنین هر دو شود. هم ی که اگر متعدد باشد یک وضو الزم میوضوی قیاس بر بی.  16

 حدث اکبر هستند.
ْعَماُل  إين َما: وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   قَاَل  . 18

َ
 1298 مسلم ،1 بخاری .بيانلِّي اتي  اْْل

 .دارد بستگی نیت به أعمال قطعاً
ب   اْْلُُمَعةي  يَْومَ  الُْغْسُل : وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اللي  رَُسوُل  قَاَل .  12 ى  َواجي . ُُمْتَليمٍ  ُكِّ  ََعَ
 246مسلم

 . است حتمی بالغی هر بر جمعه روز غسل
 از را آن معنای آتی حدیث اما رساند می را جمعه روز غسل بودن واجب حدیث این ظاهر

 .  سازد می منتقل مؤکد سنت به و ساخته خارج وجوب

  َمنْ : وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اللي  رَُسوُل  قَاَل 
َ
أ  اْغتََسَل  َوَمني  َونيْعَمْت، فَبيَها اْْلُُمَعةي  يَْومَ  تَوَض 

فَْضُل  فَالُْغْسُل 
َ
 428 ترمذى صحیح،. أ

 و است رخصتی خوب چه و است گرفته رخصت به پس گرفت وضو جمعه روز که کسی
 .است بهتر غسل پس زد غسل که کسی
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، َرَویى .  12 ن   نَافيٍع، َعنْ  َماليك 
َ
ُل  ََكنَ  ُعَمرَ  ْبنَ  اللي  َعبْدَ  أ ، يَْومَ  َيْغتَسي ْطري نْ  َقبَْل  الْفي

َ
 أ

ى  إيَل  َيْغُدوَ    692 الموطأ صحیح،. الُْمَصّل 

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

افيعي   قَاَل  يٍد، َمْذَهُب  ََكنَ : الش  ن  » ِفي  وَُعْرَوةَ  َسعي
َ
يدي  ِفي  الُْغْسَل  أ ن هُ  ُسن ة   الْعي

َ
ْحَسنُ  أ

َ
 أ

ْعَرُف 
َ
ْنَظُف  َوأ

َ
نْ  َوأ

َ
ُوَن، قَْوم   َفَعلَهُ  قَدْ  َوأ ن هُ  َل  َصاْلي

َ
ن هُ  َحتْم   أ

َ
ي  رَُسولي  ُسن ةُ  بيأ  اّلل 

  6292 للبیهقی اآلثار و السنن معرفه .«وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل  

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

 زیرا شوند می گرفته قیاس جمعه غسل بر خسوف و کسوف استسقاء، عید، دو . غسل 89
 .هستند جمعه همانند ازدحام و اجتماع لحاظ از موارد این

بي  َعنْ  . 81
َ
ِّ  َعني  ُهَريَْرَة، أ نْ : قَاَل  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي نْ  الُْغْسُل، ُغْسليهي  مي  َومي

 التلخیص در حجر ابن شده، اختالف حدیث این صحت در. الَْميَِّت : َيْعني  الْوُُضوءُ  ََحْليهي 

 223 ترمذى. است حسن آن حالت بدترین حدیث این: نویسد می 128 الحبیر
 .وضو آن حمل از و است الزم غسل میت، زدن غسل از

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

 إيَذا ُغْسل   َميِّتيُكمْ  َغْسلي  ِفي  َعلَيُْكمْ  لَيَْس : وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اللي  رَُسوُل  قَاَل 
لْتُُموُه، نْ  فََحْسبُُكمْ  بينََجٍس  لَيَْس  َميِّتَُكمْ  فَإين   َغس 

َ
لُوا أ يَُكمْ  َتْغسي يْدي

َ
. حسن .أ

 1486 للحاکم المستدرک
 نیست نجس شما میت زیرا. زدید غسل را آن هرگاه نیست غسلی شما میت غسل در

 .بشویید را خود دستان فقط که است کفایت پس

ي  ُعبَيْدي  َعنْ  ُل  ُكن ا: ُعَمرَ  ابْني  َعنْ  نَافيعٍ  َعنْ  اّلل  ن ا الَْميَِّت  ُنَغسِّ ُل  َمنْ  فَمي ن ا َيْغتَسي  َمنْ  َومي
ُل  َل   . دانسته صحیح را آن إسناد 123 الحبیر التلخیص در حافظ. َيْغتَسي

 که بود کسی و زد می( را خود) غسل که بود کسی ما از پس زدیم می غسل را میت ما
 .زد نمی غسل
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يَشةُ  قَالَْت .  88 َصّل  : »َفَقاَل  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   َثُقَل : ََعئ
َ
 ُهمْ  َل،: قُلْنَا «انل اُس؟ أ

ُرونََك، ْخَضبي  ِفي  َماءً  لي  َضُعوا: »قَاَل  يَنْتَظي َنُوءَ  فََذَهَب  فَاْغتََسَل، َفَفَعلْنَا،: قَالَْت . «الْمي  ِلي
 َ ْغمي

ُ
، فَأ فَاَق  ُثم   َعلَيْهي

َ
َصّل  : »وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   َفَقاَل . أ

َ
 ُهمْ  َل،: قُلْنَا «انل اُس؟ أ

ُرونََك  ، رَُسوَل  يَا يَنْتَظي ي ْخَضبي  ِفي  َماءً  لي  َضُعوا: »قَاَل  اّلل   ُثم   فَاْغتََسَل، َفَقَعدَ : قَالَْت  «الْمي
َنُوءَ  َذَهَب  َ  ِلي ْغمي

ُ
، فَأ فَاَق  ُثم   َعلَيْهي

َ
 628 بخاری. أ

 آنان نه،: گفتیم گزاردند؟ نماز مردم آیا: فرمود پس یافت، شدت وسلم علیه اهلل صلی بیماری
 و نمود غسل پس دادیم انجام ما. بریزید ظرف در برایم را آب: فرمود. هستند شما منتظر

 مردم آیا: فرمود پس آمد هوش به سپس گشت بیهوش اما شود بلند سختی به که خواست
 ظرف در برایم را آب: فرمود. هستند شما منتظر آنان! خدا رسول ای نه،: گفتیم گزاردند؟ نماز

 گشت بیهوش پس شود بلند سختی به که خواست سپس نمود غسل و نشست پس. بریزید
 . آمد هوش به سپس

 .شود می گرفته قیاس إغماء بر جنون
، َعنْ  ثَابيٍت، بْني  َزيْدي  بْني  َخاريَجةَ  َعنْ .  83 بييهي

َ
ن هُ  أ

َ
ى أ

َ
 ََتَر دَ  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي   َرأ

ي  يْهََللي  239 ترمذى صحیح،. َواْغتََسَل  ِلي

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

ن   نَافيٍع، َعنْ .  84
َ
ةَ  َيْقَدمُ  َل  ََكنَ : »ُعَمرَ  اْبنَ  أ ي بَاَت  إيل   َمك  ى  َطًوى، بيذي  يُْصبيحَ  َحّت 

َل  ةَ  يَْدُخُل  ُثم   َوَيْغتَسي ِّ  َعني  َوَيْذُكرُ  َنَهاًرا، َمك  ن هُ  وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   انل بي
َ
 مسلم. «َفَعلَهُ  أ

1892 
 صبح که این تا ماند می طوی ذی در شب که مگر شد نمی مکه داخل هرگز عمر ابن

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

َل .  89
َ
، َعني  َعلييًّا رَُجل   َسأ ئَْت  إينْ : »َفَقاَل  الُْغْسلي ، يَْومَ  شي  َوَيْومَ  َعَرفَةَ  َوَيْومَ  اْْلُُمَعةي

، ْطري  َوَيْومَ  انل ْحري  6184 للبیهقی الکبرى السنن. صحیح. «الْفي

 روز باشی خواسته اگر: فرمود پس پرسید، غسل مورد در طالب ابی بن علی از شخصی
 . بزن غسل فطر عید روز و قربان عید روز و عرفه روز و جمعه
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، َرَوىى  ن   نَافيٍع؛ َعنْ  َماليك 
َ
ُل  ََكنَ  ُعَمرَ  ْبنَ  اللي  َعبْدَ  أ هي  َيْغتَسي يْحَرامي نْ  َقبَْل  ِلي

َ
َم، أ  َُيْري

ي  ُخولي ُ َة، َودلي يُوقُوفيهي  َمك  ي ةَ  َول   1198 الموطا. صحیح. َعَرفَةَ  َعشي

 و مکه به شدنش داخل برای و بیاورد احرام که این از قبل آوردنش احرام برای عمر ابن
 .زد می غسل عرفه، سرزمین در ایستادنش برای زوال از بعد

َوافي ]ی  زیاده دنشو می چاپ امروزه کهعمده السالک  چاپی های نسخه در.  86 يلط  َول
، ْعي

ُخولي  َوالس  ُ ينَةي  َودلي   وجود دارد. [وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اللي  رَُسولي  َمدي

ی  در پاورقی کتاب عمده السالک، چاپ دارالمنهاج که برای اولین بار با چهارده نسخه اما
ای که نزد ما وجود دارد این عبارت  خطی تطبیق داده شده، چنین آمده: در چهارده نسخه

،شود: ] یافته نمی ْعي
َوافي َوالس  يلط  ُخولي  َول ُ ينَةي  َودلي [ اما وََسل مَ  َعلَيْهي  اللُ  َصّل   اللي  رَُسولي  َمدي

 شود. شود در آن درج می های چاپی که امروزه چاپ می در نسخه
 این سه مورد وجود ندارد. نیز در اختیار دارممن که  ی خطی پنج نسخهگویم: در  می

 تحقیق در مورد غسل طواف:

 در منهاج در نووی امام. نیست سنت طواف غسل که است این بر شافعی امام جدید قول
 آن، تَبَعِ به و آورد نمی میان به طواف غسل از نامی داده قرار حج های غسل برای که فصلی

 .اند نموده نفی را آن بودن سنت مغنی، و نهایه تحفه، در شارحین

 غسل برای سعی بین صفا و مروه: در موردتحقیق 

دادم در این رابطه به تحقیق  زمانی که تخریج احادیث و دالیل ابوشجاع را انجام می
 ب و الف های نسخه ابوشجاع، الف مخطوط ی نسخه درچنین بدست آمد:   پراختم. نتیجه

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

ْعي ) آن بر بجیرمی
 . ندارد وجود (َوليلس 

 قاضی ابن أثر المحتاج بدایه مغنی، نهایه، تحفه،: آن شروحات و منهاج کتاب درهمچنین 
 شیخ وجیز، در غزالی امام محرر، در رافعی لباب، در محاملی دَمِیری،  أثر الوهاج النجم شهبه،

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

 غسل زدن برای داخل شدن به مسجد النبی: در موردتحقیق 
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 بـاران، و  طلب و گرفتگی، خورشید و گرفتگی، ماه و عید، دو و جمعه، شود: غسل سنت می
 برای و آوردن، احرام هنگام غسل و یافتند، شفا هرگاه بیهوش و دیوانه و میت، غسل از غسل
 زدن سنگ برای عرفه، و سه غسل( سرزمین) در ایستادن برای و مکه مشرفه، به شدن داخل

 ها در ایام تشریق. ستون به

                                                                                                                                                                                     

 و النبی مسجد به شتابیدن برای مدینه به شدن داخل زیراشود  این غسل، سنت می
 . است اجتماع محل که است مکانی جمعه، همانند وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زیارت

 فتح در اإلسالم شیخ و مغنی در خطیب و نهایه در رملی و القویم المنهاج در حجر ابن
 و إیضاح در نووی امام و الطالب روض شرح المطالب أسنی و الطالب منهج شرح الوهاب
 .اند کرده تأیید را آن بودن سنت تحفه بر اش حاشیه در شروانی

 زدن غسل که اند متفق مغنی و نهایه و تحفه در شربینی خطیب و رملی و حجر . ابن 88
 نصف از بعد غسل اما است نزدیک عرفه غسل به زیرا نیست سنت مزدلفه به مبیت برای
 آمده منهاج و األم در که گونه همان است سنت الحرام مشعر نزد مزدلفه در وقوف برای شب

 .اند رفته رأی همین بر مذهب محققین و
 مردم اجتماع خاطر به تشریق ایام در گانه سه های شیطان به زدن سنگ برای . غسل 82
 نگردیده سنت عید، روز در عقبه ی جمره به زدن سنگ برای غسل اما است گردیده سنت
 .است نزدیک عید غسل به زیرا


