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باب الوضوء
فروضه ستَّة :انلِّيَّة 1عند غسل الوجه 2وغسل الوجه وغسل اْلدين إل المرفقي
َّ 3
4
الرأس وغسل ِّ
ومسح القليل من َّ
الَّتتيب ى
َع ما ذكرناه.
الرجلي إل الكعبي و
َّ ي َّ
َّ َّ
ب صّل الل عليه وسلم :إنما اْلعمال بانلِّيّات .بخاری  ،1مسلم 1091
 . 1قال انل
قطعاً أعمال به نیت بستگی دارد.
 . 2نیت هنگام شستن صورت واجب است اما برای اینکه سنتهای شستن دو کف دست
و آب به دهان کشیدن و آب به بینی زدن حاصل شود باید در ابتدا نیت کرده شود.
 . 3اهلل عزوجل میفرماید :إذا قمتم إل َّ
الصالة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إل
المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إل الكعبي .المائده 6
هرگاه به نماز برخاستید پس صورتهایتان و دستهایتان را به همراه آرنج بشویید و
سرتان را مسح نمایید و پاهایتان را تا قوزک (بشویید).
 . 4امام نووی در المجموع مینویسد :دلیل بر ترتیب ،احادیث صحیح و مشهور بسیاری
است که اصحاب در مورد صفت وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مواطن مختلف
نقل نمودهاند ،با وجودی که راویان ،مختلف و مواطن متعدد است و در بعضی موارد وضو یک
بار یک بار ،دو بار دو بار و سه بار سه بار روایت شده اما در همۀ این روایات ترتیب وجود دارد
و خالف این دیده نشده است و اگر ترکِ ترتیب جایز بود برای بیان جواز در بعضی از احوال،
ترتیب را ترک مینمودند همانگونه که تکرار در وضو را در بعضی مواقع ترک نمودند.
همچنین در آیۀ وضو ،مسح سر بین شستن دست و شستن پا آورده شد ،یعنی ممسوحات
بین مغسوالت قرار گرفت .و عرب عادت دارند اگر بخواهند أشیاء متجانس و غیر متجانس را
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فرضهای وضو شش است :نیت هنگام شستن صورت ،و شستن صورت ،و شستن دو دست
همراه دو آرنج ،و مسح کمی از سر ،و شستن دو پا همراه دو قوزک ،و ترتیب بر آنچه بیان
کردیم آن را.
ى
5
وسننه ما عدا ذلك.
و سنتهای وضوء غیر از اینهاست.
َّ
الطهارة ل َّ
فينوي المتو ِّضئ رفع اْلدث ،أو َّ
لصالة 6،أو ْلمر ل يستباح إل
َّ
ب َّ
الطهارة،كم ِّس المصحف أو غْيه 7،إل المستحاضة ،ومن به سلس اْلول ،ومتي ِّم ًما،
فينوي استباحة فرض َّ
الصالة.
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بیان کنند ،متجانسات را به ترتیب کنار هم آورده سپس غیر متجانسات را به آن عطف
مینمایند و با این قاعده مخالفت نمیکنند مگر هرگاه فایدهای در آن نهفته باشد .پس در
این آیه اگر فایدۀ ترتیب نمیبود نظایر از یکدیگر قطع نمیشد .واهلل أعلم.
 . 5زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به اعرابی که نمیتوانست نماز را بطور صحیح ادا
َّ
َّ
کند ،فرمود :فتوضأ كما أمرك اّلل .صحیح .ابوداوود161
وضو بگیر همانگونه که اهلل عزوجل به تو أمر کرده است .و در قران به بقیه اشاره نشده
پس دلیل میدهد که سنت هستند.
الطهارة ل َّ
 . 6میگوید :نويت رفع اْلدث يا نويت َّ
لصالة.
َّ
َّ
 . 1یا نیت عام میآورد :نويت َّ
الطهارة ْلمر ل يستباح إل بالطهارة یا نیت خاص
الطهارة لم ِّس المصحف یا نويت َّ
میآورد :نويت َّ
الطهارة لسجود الِّالوة.
اگر به چیزی نیت آورد که وضو برای آن سنت است مانند قرائت قران و خواندن حدیث،
کفایت او نمیکند زیرا این أمور بدون وضو مباح هستند و قصد او رفع حدث نیست .اما اگر
برای أمور یاد شده نیت معتبر آورد مانند نیت رفع حدث ،وضوی او کفایت است .در المنهاج
چنین آمده :أو ما يندب ل وضوء كقراءة فال ف اْلص ِّح.
 . 1زن مستحاضه و کسی که ریزش ادرار دارد نیت رفع حدث نمیآورند زیرا این دو
شخص از ابتدای وضو گرفتن تا به پایان رسیدن نماز ،قطراتی خون و ادرار از آنان میچکد
پس همیشه بیوضو هستند به همین سبب است که برای آنان نیت برطرف کردن بیوضویی
معنایی ندارد بلکه نیت میکند که نماز را بر خود مباح میگرداند.
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پس شخص وضوگیرنده ،نیت رفع بیوضوئی میآورد ،یا (نیت) طهارت برای نماز
(میآورد) ،یا به امری (نیت میآورد) که مباح نمیشود مگر بوسیلۀ طهارت ،مانند دست
گرفتن به قرآن یا غیر آن ،مگر زن مستحاضه وکسی که ریزش ادرار دارد ،و تیممکننده ،پس
(این سه شخص) نیت مباح گردانیدن فرض نماز میآورند.
َّ
وَشطه انلِّيَّة بالقلب ،وأن تقَّتن بغسل أ َّول جزء من الوجه .ويندب أن يتلفظ
بها 9،وأن تكون من أ َّول الوضوء ،وَيب استصحابها إ ى
ل غسل أ َّول الوجه ،فإن
ى
ف ،لكن ل يثاب ى
اقتص َع انلِّيَّة عند غسل الوجه ك ى
َع ما قبله من مضمضة
ٍّ
واستنشاق وغسل كف؛
و شرط آن :نیت کردن به قلب است ،و آنکه نیت با شستن اولین جزء ازصورت همراه
باشد .و سنت میشود آنکه به نیت تلفظ بزند ،و (سنت میشود) آنکه نیت از اول وضو باشد .و
همراه کردن نیت با شستن اول صورت واجب میشود ،پس اگر هنگام شستن صورت به نیت
اکتفا کرد ،کفایت میکند اما قبل از آن از آب به دهان کشیدن و آب به بینی باال بردن و
شستن کف دست ،أجر داده نمیشود.
ى 10
ويندب أن يس ِّّم الل تعال.
 . 0تلفظ زدن به نیت در عباداتی مانند وضو ،نماز ،روزه و غیره از تلفظ زدن رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم به حج و عمره قیاس گرفته شده است ،أنس بن مالک شنید که رسول
ً
ً
اهلل صلی اهلل علیه و سلم اینگونه به نیت تلفظ زدَّْ :ليك عمرة وح ًّجاَّْ ،ليك عمرة وح ًّجا.
مسلم .1251
همچنین در حدیثی دیگر آمده که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از ابوموسی اشعری
سوال گرفت که چگونه نیت احرام آوردهای؟ ابوموسی گفتَّْ :ليك بإهالل كإهالل َّ
انل ِّ
ب
َّ
َّ
صّل الل عليه وسلم ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به او فرمود :أحسنت .بخاری 1124
ب ص َّّل الل عليه وسلَّم وض ً
 . 19عن أنس قال :طلب بعض أصحاب َّ
انل ِّ
وءا .فقال:
َّ
َّ
ٰ
رسول اّلل صّل الل عليه وسلم« :هل مع أحد منكم ماء؟» فوضع يده ف الماء
ٰ
َّ
ويقول« :توضئوا ِمْسِب اّلل» .إسناد جید ،نسائى 11
انس بن مالک میگوید :بعضی از اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم برای وضو
درخواست آب نمودند .رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود :آیا همراه کسی آب وجود دارد؟
سپس دست مبارک خویش را در آب قرار داد و فرمود :با نام خدا وضو بگیرید.
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و سنت میشود آنکه نام خداوند متعال ببرد (در اول وضو بسم اهلل الرحمن الرحیم بگوید).
وأن يغسل ك َّفيه ثالثًا 11،فإن ترك التَّسمية عم ًدا أو سه ًوا أ ى
ت بها ف أثنائه 12.فإن
َّ
َّ
ً 13
شك ف َناسة يده كره غمسها ف دون القلتي قبل غسلها ثالثا،
و آنکه دوکف دستش را سه بار بشوید .پس اگر بسم اهلل را به عمد یا به فراموشی ترک
گفت آن را در اثنای وضو انجام میدهد.
اگر در نجاست دستش شک کرد فرو بردنِ آن در آب کمتر از دو قله ،قبل از شستن آن
سه بار ،مکروه است.

 . 11عن َي ى
ي بن عمارة عن عبد الل بن زيد بن َعصم اْلنصار ِّي - ،وَكنت ل
َّ
َّ
َّ
صحبة  -قال :قيل ل :توضأ نلا وضوء رسول الل صّل الل عليه وسلم :فدَع بإناء
ً
فأكفأ منها ى
َع يديه فغسلهما ثالثا .مسلم 235
به صحابی جلیل القدر عبداهلل بن زید گفته شد :وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را
به ما نشان بده .عبداهلل ظرفی را طلب نمود و آب آن ظرف را بر دستانش ریخت و آن دو را
سه بار شست.
َّ
 . 12امام نووی در المجموع مینویسد :در اثنای وضو ِمْسِب اّلل أ َّول وآخره بگوید ،قیاس از
َّ
َّ ي َّ
َّ
ب صّل الل عليه وسلم :إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اّلل تعال،
این حدیث :قال انل
َّ
َّ
فإن نس أن يذكر اسم اّلل تعال ف أ َّول فليقل ِمْسِب اّلل أ َّول وآخره .صحیح .ابوداوود
3161
هرگاه یکی از شما اراده کرد غذا بخورد پس بسم اهلل بگوید .اگر در اول غذا بسم اهلل را
َّ
فراموش کرد پس بگویدِ :مْسِب اّلل أ َّول وآخره.
المغنی :اما اگر وضو به پایان رسید بسم اهلل سنت نمیشود زیرا محل آن فوت شده است.
َّ
َّ ي َّ
ب صّل الل عليه وسلم :إذا استيقظ أحدكم من نومه ،فال يغمس
 . 13قال انل
ً َّ
يده ف اْلناء ح َّ ى
ّت يغسلها ثالثا ،فإنه ل يدري أين باتت يده .مسلم 211
هرگاه یکی از شما از خواب برخاست پس دستش را در ظرف آب فرو نبرد تا اینکه سه بار
آن را بشوید زیرا نمیداند که شب ،دستش کجا بوده است.
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ً
ث َّم يستاك 14ويتمضمض ويستنشق ثالثا بثالث غرفات ،فيتمضمض من غرفة ث َّم
15
يستنشق ث َّم يتمضمض من أخر ى
ى ث َّم يستنشق ث َّم يتمضمض من اثلَّاثلة ث َّم يستنشق
َّ
16
ً
ويبالغ فيهما إل أن يكون صائما فْيفق.
سپس مسواک میزند .و سه بار با سه کف دست ،مضمضه و استنشاق میکند .پس از یک
کف دست ،مضمضه میکند سپس استنشاق میکند ،سپس بار دیگر مضمضه میکند سپس
استنشاق میکند سپس از بار سوم مضمضه میکند سپس استنشاق میکند و در مضمضه و
استنشاق مبالغه میکند مگر آنکه روزهدار باشد پس با آرامی و مالیمت (مضمضه و استنشاق)
میکند.
ً
َّ
ث َّم يغسل وجهه ثالثًا 17وهو ما بي منابت شعر َّ
الرأس ف العادة إل اذلقن طول
َّ
َّ
18
ومن اْلذن إل اْلذن عر ًضا .فمنه موضع الغمم ،وهو ما َتت الشعر اذلي ع َّم اْلبهة
أو بعضها

19

 . 14قال رسول الل ص َّّل الل عليه وسلَّم :لول أن أش َّق َع أ َّمِتْ ،لمرتهم ب ِّ
السواك
مع الوضوء .إسناده صحیح على شرط الشیخین .مسند احمد 1412
اگر بر أمت من دشوار نمیشد به مسواک زدن همراه وضو أمر مینمودم.

 . 15عبداهلل بن زید در مورد صفت وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم میگوید :ث َّم
ً
ٍّ
أدخل يده فاستخرجها فمضمض ،واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثالثا .مسلم
235
سپس دست خویش را داخل ظرف نمود و آب از آن خارج کرد پس از یک کف دست،
مضمضه و استنشاق نمود و آن را سه بار انجام داد.
َّ
َّ
َّ
 . 16قال رسول الل صّل الل عليه وسلم :أسبغ الوضوء ،وبالغ ف الستنشاق ،إل أن
تكون صائ ًما .صحیح .ابن ماجه 491
خوب وضو بگیر و در استنشاق مبالغه کن مگر اینکه روزهدار باشی.

 . 11عبداهلل بن زید در مورد صفت وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم میگوید :ث َّم
ً
غسل وجهه ثالثا .بخاری 101
سپس صورت خویش را سه بار شست.
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سپس صورتش را سه بار میشوید ،و آن (یعنی حد صورت) آنچه بین روئیدن موی سر
عادتاً تا چانه از جهت طول ،و از گوش تا گوش دیگر از جهت عرض است .پس مکانِ غَمَم
از صورت است و مکانِ غَمَم :آنچه زیر موهایی است که تمامی پیشانی یا قسمتی از آن را
پوشانده است.
ِّ
ً
وَيب غسل شعور الوجه ُكها ظاهرها وباطنها ،والبَشة َتتها خفيفة َكنت أو
ِّ َّ
ِّ
ً
َّ
كثيفةَ ،كْلاجب والشارب و العنفقة والعذار والهدب وشعر اْلد ،إل اللحية
َّ
َّ 20
والعارضي فإنه َيب غسل ظاهرهما وباطنهما والبَشة َتتهما عند اْلفة،
وظاهرهما 21فقط عند الكثافة،

22

َّ
 . 11در أنوار المسالک با تأکید آمده« :اْلبهة ُكها» ،اما در نسخ خطی و چاپهای دیگر
بدون تأکید است.
 . 10زیرا وجه از مواجهه گرفته شده و در قسمت فوقانی بدن ،مواجه با این قسمتها از
ناحیۀ صورت حاصل میشود و بقیه ،سر و گردن را تشکیل میدهند که در عرف ،معلوم و
شناخته شده است.
 . 29به دلیل آیۀ  6سورۀ مائده که أمر به شستن صورت نمود و موارد یاد شده جزء صورت
هستند پس شستن آنها واجب است.
ریش خفیف به ریشی گفته میشود که هنگام مواجه ،پوست صورت نمایان شود اما اگر
پوست صورت دیده نشود ریش غلیظ محسوب میشود.

 . 21در بعضی از چاپها «فظاهرهما» آمده ،اما در نسخ خطی و بیشتر مطبوعات با واو
آمده است.
 . 22واجب نیست به درون ریش غلیظ آب برسانیم و پوست را خیس کنیم دلیل آن حدیث
ابن عباس است که صفت وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را به مردم آموزش داد :ث َّم
ً
غرف غرفة فغسل وجهه .حسن صحیح .نسائی 192
سپس یک کف دست ،آب برداشت و صورت خویش را شست .ما میدانیم که رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم ریش غلیظ داشتند و مسلّم است که با یک کف دست ،آب به داخل
ریش نفوذ نمیکند و آب ،پوست صورت را عام نمیکند.
همچنین مواجهه با ظاهرِ ریشِ غلیظ حاصل میشود پس فقط ظاهر ریش شسته میشود.
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و موهای صورت به تمامی آن ،ظاهر آن و داخل آن ،و پوست زیر آن( ،آن موها) خفیف یا
غلیظ باشد ،مانند ابرو ،سبیل ،موی زیر لب ،موهای برابر دو گوش ،مژگان و موی رخسار،
شستن (تمام موارد ذکر شده) واجب میشود مگر ریش و دو عرض 23آن پس همانا شستن
ظاهر آن دو و داخل آن دو و پوست زیر آن دو هنگام خفیف بودن واجب میشود ،و ظاهر آن
دو فقط هنگام غلیظ بودن (واجب میشود).
ِّ
ل ىكن يندب َّ
الخليل حينئذ 24.وَيب إفاضة 25الماء ى
َع ظاهر انلَّازل من اللحية
َّ
َّ
26
اذلقن .وَيب غسل جزء من َّ
الرأس وسائر ما َييط بالوجه ْلتحقق كمال.
عن
اما در این هنگام (یعنی هنگام غلیظ بودن ریش) خالل کردن ،سنت میشود .و ریختن
آب بر ظاهر پایین آمده از ریش از (قسمت) چانه واجب میشود .و شستن قسمتی از سر و
سایر آنچه به صورت احاطه میکند ،واجب میشود تا اینکه کمالِ شستنِ صورت ،محقق
شود.
ِّ
28
وس َّن أن ُيلل ْليته 27من أسفلها بماء جديد.

 . 23دو عرضِ ریش :به موهایی گفته میشود که برابر با نرمۀ گوش تا قبل از چانه
میرویند.
ِّ
َّ
َّ
َّ
 . 24عن ع َّمار قال :رأيت رسول اّلل صّل الل عليه وسلم ُيلل ْليته .صحیح .ابن
ماجه 420
عمار بن یاسر میگوید :دیدم رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ریش خویش را خالل
میکرد.
 . 25در مورد تعبیر به «افاضه» ،در المجموع آمده :امام رافعی میگوید :لفظ «افاضه» در
اصطالح متقدمین هرگاه در مو بکار برده شد به جاری کردن آب به ظاهر گفته میشود و
لفظ «غسل» به جاری کردن آب به ظاهر و باطن اطالق میشود.
َّ
 . 26به دلیل :ما ل يتِّ يم الواجب إل به فهو واجب.
ِّ
 . 21در بعضی از چاپها «اللحية» آمده ،اما در نسخ خطی و بیشتر مطبوعات با آنچه ثبت
کردیم.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 . 21عن أنس يعن ابن مالك ،أن رسول اّلل صّل الل عليه وسلم َكن إذا توضأ،
َّ
ًّ
أخذ كفا من ماء فأدخله َتت حنكه فخلل به ْليته .صحیح .ابوداوود 145
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رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هرگاه وضو میگرفت یک کف دست از آب را
برمیداشت و زیر چانۀ خویش داخل میکرد و با آن ریش خویش را خالل میکرد.

