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اِعدِ  ِمنَ  قُِطَعْت  فَإِنْ  2.ثَََلثًا ِمْرَفَقيْهِ  َمعَ  1يََديْهِ  َيْغِسُل  ُثم   وْ  3،اِي اْلَ  َغْسُل  وََجَب  الس 
َ
 أ

ِس  َغْسُل  لَِزَمهُ  الِْمْرفَِق  ِمْفَصِل  ِمنْ 
ْ
وْ  4الَْعُضِد، َرأ

َ
 5.بَاِقيهِ  َغْسُل  نُِدَب  الَْعُضدِ  ِمنَ  أ

 دو همراه دستش دو سپس. است سنت جدید آب با آن ینپای از ریش کردن خالل و
 واجب آن باقی شستن شده قطع مچ از( دستش) اگر پس. شوید می بار سه را آرنجش

                                                           

َلةِ  إَِل  ُقْمتُمْ  إِذا: فرماید می عزوجل . اهلل 1 يِْديَُكمْ  وَ  وُُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا الص 
َ
 إَِل  أ

رُْجلَُكمْ  وَ  بُِرُؤوِسُكمْ  اْمَسُحوا وَ  الَْمرافِِق 
َ
 6 المائده .الَْكْعبَْيِ  إَِل  أ

 و بشویید آرنج همراه به را هایتان دست و هایتان صورت پس برخاستید نماز به هرگاه
 (.بشویید) قوزک تا را پاهایتان و نمایید مسح را سرتان

ِب  َعنْ .  2
َ
نٍَس، أ

َ
ن   أ

َ
َل : قَاَل  ُعثَْمانَ  أ

َ
ِريُكمْ  أ

ُ
 َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  أ

  ُثم   وََسل َم؟
َ
أ  232 مسلم .ثَََلثًا ثَََلثًا تَوَض 

 ندهم؟ نشان شما به را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی آیا: گفت عفان بن عثمان
 .گرفت وضو بار سه بار، سه سپس

 شود. بازو گفته می . زیرا از آرنج است. آرنج به مجموع سرِ مفصل ساعد و 3
 الَْميُْسوُر َل يَْسُقُط بِالَْمْعُسوِر.فقهی:  قاعدۀ.  4

َمْرتُُكمْ  إَِذا :وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِبي  قَاَل 
َ
ْمرٍ  أ

َ
تُوا بِأ

ْ
بخاری  اْستََطْعتُْم. َما ِمنْهُ  فَأ

8277 
 هرگاه شما را به چیزی أمر کردم تا حد توان آن را انجام دهید.

خواهد آمد. زیرا شستن دست تا انتهای  ...تکمیل تحجیل که دلیل آن در صفحۀ. برای  5
 بازو مستحب است.
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( شده قطع) بازو از یا شود، می او الزم بازو سر شستن( شده قطع) آرنج مفصل از یا شود، می
 .شود می سنت آن باقی شستن

َسهُ  َيْمَسحُ  ُثم  
ْ
  َرأ

ُ
مِ  َفيَبَْدأ ِسهِ  بُِمَقد 

ْ
ُهَما ُثم   َقَفاُه، إَِلى  بِيََديْهِ  َفيَْذَهُب  َرأ  الَْمََكنِ  إَِل  يَُردي

ي ِ   اَّل 
َ
  7ثَََلثًا، لَِك ذى  َيْفَعُل  6ِمنُْه، بََدأ
 را دستش دو کند؛ می شروع سرش جلو( قسمت) از پس کند می مسح را سرش سپس

 بود کرده شروع آن از که مکانی به( را دستش دو) سپس برد، می سرش پشت بسوی
  دهد، می انجام بار سه را آن. گرداند برمی

قَْرعَ  ََكنَ  فَإِنْ 
َ
وْ  أ

َ
وْ  َشْعُرهُ  َنبََت  َما أ

َ
وْ  َطِويًَل  ََكنَ  أ

َ
، ُينَْدِب  لَمْ  8َمْضُفوًرا أ   9الر دي

                                                           

 ُثم  : داد نشان را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی که زید بن عبداهلل حدیث . 6
َسهُ  َمَسحَ 

ْ
ْقبََل  بِيََديِْه، َرأ

َ
ْدبََر، بِِهَما فَأ

َ
  َوأ

َ
مِ  بََدأ ِسهِ  بُِمَقد 

ْ
ى  َرأ  ُثم   َقَفاُه، إَِلى  بِِهَما َذَهَب  َحّت 

ُهَما ي الَمََكنِ  إَِل  رَد  ِ   اَّل 
َ
  175 بخاری .ِمنْهُ  بََدأ

 قسمت از ابتدا. برد سر عقب و جلو به را دستانش دو پس نمود، مسح را خویش سر سپس
 که مکانی به را دو آن سپس برد سرش پشت به را دستانش دو اینکه تا نمود آغاز سرش جلو

 .برگرداند بود، نموده آغاز آنجا از
ِب  َعنْ .  8

َ
نٍَس، أ

َ
ن   أ

َ
َل : قَاَل  ُعثَْمانَ  أ

َ
ِريُكمْ  أ

ُ
 َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  أ

  ُثم   وََسل َم؟
َ
أ  232 مسلم .ثَََلثًا ثَََلثًا تَوَض 

 ندهم؟ نشان شما به را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی آیا: گفت عفان بن عثمان
 .گرفت وضو بار سه بار، سه سپس

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

َسهُ  َوَمَسحَ 
ْ
يُْت : قَاَل  ُثم  . ثَََلثًا َرأ

َ
  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلٰلِ  رَُسوَل  َرأ

َ
أ  . َكَذاهى  تَوَض 

 و علیه اهلل صلی اهلل رسول چنین این که دیدم: گفت و نمود مسح بار سه را خویش سر و
 128 ابوداوود. صحیح حسن. گرفتند وضو سلم

 علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی آیا: فرمود عباس ابن به طالب ابی بن علی: دیگر حدیث

َسهُ  َوَمَسحَ : است آمده حدیث این در ندهم؟ نشان تو به را سلم و
ْ
 سه را خویش سر .ثَََلثًا َرأ

 118 ابوداوود. حسن. نمود مسح بار
: گوید می سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی صفت در مُعَوِّذ بنت رُبَیِّع: دیگر حدیث

ِسهِ  َوَمَسحَ 
ْ
َتْيِ  بَِرأ  126 ابوداوود. حسن. نمود مسح بار دو را خویش سر و .َمر 
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 بافته یا بلند( او موی) یا بود نروییده او موی( هنوز تراشیدن، بعلت) یا بود تاس اگر پس
 .   است نشده سنت( دست دو) برگرداندن( شده یاد موارد در) بود شده

 ََتُْرجْ  لَمْ  َشْعَرةٍ  َبْعَض  10َولَوْ  اِلْسُم، َعلَيْهِ  َينَْطِلُق  َما بَل   ِِبَيُْث  َمد   بََِل  يََدهُ  وََضعَ  فَلَوْ 
ِس، َحد   َعنْ  بِالَْمد  

ْ
أ وْ  11الر 

َ
رَ  أ وْ  يَِسْل  َولَمْ  َقط 

َ
َل  ِعَماَمِتهِ  نَْزعُ  َشق   فَإِنْ  12،َكَفى  َغَسلَهُ  أ  َكم 

ُب  َما َمْسِح  َبْعدَ  َعلَيَْها  13.ََيِ
 مقداری آن شد خیس که بطوری گذاشت( سرش بر) کشیدن بدون را دستش اگر پس

 حد از کشیدن دست با که است موئی از قسمتی آن و شود، می اطالق آن به مسح اسم( که)
 را سرش یا نشد، جاری و ریخت قطره قطره( سرش بر را آب) یا است، نشده خارج سر

 بر( مسح) واجب، مسح از بعد شد دشوار اش عمامه کندن اگر پس. کند می کفایت شست،
 .کند می تکمیل عمامه

ُذَنيْهِ  َيْمَسحُ  ُثم  
ُ
  14َوَباِطنًا َظاِهًرا أ

                                                                                                                                                                                     

 «َمْضُفوًرا َطِويًَل »عطف: « أو»در نسخ خطی و به تبعِ آن، در چاپ دارالمنهاج بدون  . 7
عطف آمده است. و در الغرر البهیه در « أو»ها و تمامی شروحات با  آمده، اما در سایر چاپ

ا َمْن َل َشْعَر ََلُ »آمده: « أو»تأیید لزوم  م 
َ
ْو َكْونِِه أ

َ
، أ ْو ُطوَِلِ

َ
ْو قََِصِهِ، أ

َ
ا ِلَعَدِمِه، أ َينَْقِلُب إم 

ن  الَْماَء َصارَ َمْضُفوًرا فَََل يَُسني ََلُ الر دي ِلَعَدِم فَائَِدتِِه، فَإِْن ََعَد لَْم ُُتَْسْب ثَ 
َ
 اِنيًَة؛ ِِل

وْ  َضْفِرهِ  نِلَْحوِ  َوإِل  »و همچنین در تحفه: . «ُمْستَْعَمًَل 
َ
وَرةِ  فَََل  ُطوَِلِ  أ  الَْماءِ  لَِصْْيُ

، تهوّر فاحشی است که باید از آن «أو»و صاحب فتح المسالک گفته: حذف  «.ُمْستَْعَمًَل 

 برحذر بود.
رد و ای در بر ندا آمده: زیرا برگشت دادن آن فایده . در تحفه، نهایه، مغنی، فتح و فیض 9

 گردد.  اگر برگشت داد آب مستعمل می
 .َوُهَو َبْعُض  ها آمده: ها و چاپ در بعضی از نسخه.  12

   بُِرُؤوِسُكْم. َواْمَسُحواشود؛ در قران آمده:  . زیرا رأس به آن گفته نمی 11
 . زیرا هم مسح و هم زیاده بر مسح است. 12
ن   الُْمِغَْيِة، َعِن .  13

َ
 : وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِب   أ

َ
أ  وَََعَ  بِنَاِصيَِتِه، َفَمَسحَ  تَوَض 

. وَََعَ  الِْعَماَمةِ  ْيِ  248مسلم  اْْلُف 

 رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم وضو گرفت و بر ناصیه و بر عمامه و بر کفش مسح نمود.
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 آن، باطن و ظاهر گوشش، کند دو مسح می سپس
  17ِصَماَخيْهِ  ُثم   16ثَََلثًا، 15َجِديدٍ  بَِماءٍ 

                                                                                                                                                                                     

ن  : َعب اٍس  ابِْن  َعِن  . 14
َ
ُ  َصّل   انل ِب   أ ِسهِ  َمَسحَ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

ْ
ُذَنيِْه، بَِرأ

ُ
 َظاِهرِِهَما َوأ

 36 ترمذى. صحیح حسن .َوَباِطِنِهَما

 دو آن داخل و دو آن ظاهر خویش، گوش دو و سر سلم و علیه اهلل صلی أکرم نبی همانا
 . نمود مسح را

ُ  َصّل   انل ِب   وُُضوءِ  ِصَفةِ  ِف  َعب اٍس  ابِْن  َعِن : دیگر حدیث  َمَسحَ  ُثم  : وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
ِسهِ 

ْ
ُذَنيْهِ  بَِرأ

ُ
ب اَحتَْيِ  بَاِطِنِهَما َوأ  122 نسائی. صحیح حسن .بِإِْبَهاَميْهِ  َوَظاِهِرِهَما بِالس 

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

ن  : َعب اٍس  ابِْن  َعِن .  15
َ
ُ  َصّل   انل ِب   أ ُذَنيْهِ  َمَسحَ   وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 

ُ
ِي الَْماءِ  بَِغْْيِ  أ  اَّل 

َسهُ  بِهِ  َمَسحَ 
ْ
 .الذهبی وافقه و 539 المستدرک فى الحاکم صححه .َرأ

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

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ، َزيْدٍ  بِْن  اّلل  نَْصارِي 
َ
يُْت : قَاَل  اِْل

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  وََسل َم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

 
ُ
أ َخذَ  َيتَوَض 

َ
ُذَنيْهِ  َماءً  فَأ

ُ
ِي الَْماءِ  ِخََلَف  ِِل َسُه. بِهِ  َمَسحَ  اَّل 

ْ
 537حاکم در مستدرک  َرأ

إسناد آن را صحیح  327سنن الکبری صحیح دانسته، ذهبی سکوت کرده و بیهقی در ال
 دانسته.

گیرد پس برای دو گوش خویش، آبی  رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را دیدم که وضو می
 برداشت غیر از آبی که با آن مسح سر کرده بود.

ِب  َعنْ .  16
َ
نٍَس، أ

َ
ن   أ

َ
َل : قَاَل  ُعثَْمانَ  أ

َ
ِريُكمْ  أ

ُ
 َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  أ

  ُثم   وََسل َم؟
َ
أ  232 مسلم .ثَََلثًا ثَََلثًا تَوَض 

 ندهم؟ نشان شما به را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی آیا: گفت عفان بن عثمان
 .گرفت وضو بار سه بار، سه سپس
ه و سلم را توصیف در حدیث مقدام بن معدیکرب که وضوی رسول اهلل صلی اهلل علی . 18

ْدَخَل  کند؛ آمده: می
َ
َصابَِعهُ  َوأ

َ
ُذَنيِْه. ِصَماِخ  ِف  أ

ُ
 123صحیح، ابوداوود  أ
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  گوشش دو سوراخ سپس. جدید آب با

يْهِ  َفيُْدِخُل  18ثَََلثًا، َجِديدٍ  بَِماءٍ       19.ِفيِهَما ِخنَِْصَ
 .کند می داخل دو آن در را کوچکش انگشت دو پس ،(کند می مسح) بار سه تازه آب با را 

َخذَ  ُعْضوٍ  َتثِْليِث  ِف  َشك   فَلَوْ  21.ثَََلثًا 20َكْعبَيْهِ  َمعَ  رِْجلَيْهِ  َيْغِسُل  ُثم  
َ
، أ قَل 

َ
ُل  بِاِْل  َفيَُكم 

 22.يَِقينًا ثَََلثًا
 عضوی شستن بار سه در اگر پس. شوید می بار سه قوزکش دو همراه را پایش دو سپس

 .کند می تکمیل یقین، به را بار سه پس گیرد، می ترین کم به کرد شک

                                                                                                                                                                                     

 و انگشتان خویش را درون سوراخ دو گوش خویش فرو برد.
يعَ  َمَسحَ ( ُثم  ). در تحفه آمده:  17 ُذَنيْهِ ) ََجِ

ُ
ْنُملََتْ  بِبَاِطِن  َوَباِطنَُهَما َظاِهَرُهَما( أ

ُ
 أ

ِس  َماءِ  َغْْيِ  بَِماءٍ  َوإِْبَهاَميْهِ  َسب ابَتَيْهِ 
ْ
أ  َجِديدٍ  بَِماءٍ  َسب ابَتَيْهِ  بَِطَرَفْ  ِصَماَخيِْهَما َوَمَسحَ  الر 

يًْضا
َ
ُذَنْيِ  وَُهَما )ِصَماَخيِْه( َمْسحُ  )َو( در منهاج القویم آمده: لَِِلت بَاِع. أ

ُ
 َخْرقَا اِْل

فَْضُل 
َ
نْ  َواِْل

َ
ِس  َماءِ  َغْْيِ  (َجِديدٍ  )بَِماءٍ  يَُكونَ  أ

ْ
أ ، الر  ُذَنْيِ

ُ
 بَِمائِِهَما َمَسَحُهَما فَلَوْ  َواِْل

ْصُل  َحَصَل 
َ
ن ِة.  أ ُخذُ در مغنی آمده: السي

ْ
يًْضا لِِصَماَخيْهِ  َوَيأ

َ
جمل بر  . در حاشیۀَجِديًدا َماءً  أ

َماَخْيِ َغْْيَ َماِء منهج آمده:  ْن يَُكوَن َماُء الص 
َ
.َويُْستََحبي أ ُذَنْيِ

ُ
ِس َواِْل

ْ
أ  الر 

چرخاند. و به تَبَعِ آن، در  . در همۀ روایات آمده: انگشت شهادت را درون گوش می 19
 جائی نیافتم. «استفاده کردن از انگشت کوچک»های فقهی نیز چنین آمده؛ اما  کتاب
َلةِ  إَِل  ُقْمتُمْ  إِذا: فرماید می عزوجل اهلل . 22 يِْديَُكمْ  وَ  وُُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا الص 

َ
 إَِل  أ

رُْجلَُكمْ  وَ  بُِرُؤوِسُكمْ  اْمَسُحوا وَ  الَْمرافِِق 
َ
 6 المائده .الَْكْعبَْيِ  إَِل  أ

 و بشویید آرنج همراه به را هایتان دست و هایتان صورت پس برخاستید نماز به هرگاه
 (.بشویید) قوزک تا را پاهایتان و نمایید مسح را سرتان

ِب  َعنْ  . 21
َ
نٍَس، أ

َ
ن   أ

َ
َل : قَاَل  ُعثَْمانَ  أ

َ
ِريُكمْ  أ

ُ
 َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  أ

  ُثم   وََسل َم؟
َ
أ  232 مسلم .ثَََلثًا ثَََلثًا تَوَض 

 ندهم؟ نشان شما به را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول وضوی آیا: گفت عفان بن عثمان
 .گرفت وضو بار سه بار، سه سپس
. فقهی:  . قاعدۀ 22 ك   اْْلَِقُي َل يَُزاُل بِالش 
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مُ  ُذٍن، وََخد   َلَكف   23َورِْجٍل، يَدٍ  ِمنْ  اْْلُْمَنى  َوُيَقد 
ُ
ُرُهَما َوأ ةَ  َوُيِطيُل  24.ْفَعةً دُ  َفيَُطه   :الُْغر 

نْ 
َ
ِسهِ  ِمنْ  وَْجِههِ  َمعَ  َيْغِسَل  بِأ

ْ
   الَْفْرِض، َعِن  َزائًِدا َوُعنُِقهِ  َرأ

 دو آن پس. گوش و رخسار و دست کف نه کند، می مقدم را پا و دست از راست( سمت) و
 ها سنت از دیگر) و. گرداند می طاهر دفعه یک را( گوش دو و رخسار دو دست، کف دو یعنی)

 از قسمتی صورتش همراه آنکه به دهد کشاند و امتداد می می ادرازبه  را غره( که است این
 .شوید می فرض از زیادتر را گردنش و سرش

نْ  :َواتل ْحِجيَل 
َ
  25َوَكْعبَيِْه، ِمْرَفَقيْهِ  فَْوَق  َيْغِسَل  بِأ

 را قوزکش دو و آرنجش دو باالی آنکه به( است) تحجیل( کردن دراز :ها سنت از دیگر) و
  بشوید،

اِق، الَْعُضدِ  اْستِيَعاُب  وَََغَيتُهُ  ْعَضاَء، َوُيَواِل  26َوالس 
َ
َق  فَإِنْ  اِْل  بَِغْْيِ  َصح   َطِويًَل  َولَوْ  فَر 

  27ِني ٍة، ََتِْديدِ 

                                                           

َخذَ  ُثم  : َعب اٍس  ابِْن  َعِن .  23
َ
َخذَ  ُثم   ،اْلُْمَنى  يََدهُ  بَِها َفَغَسَل  َماٍء، ِمنْ  َغْرفَةً  أ

َ
 َغْرفَةً  أ

ِسِه، َمَسحَ  ُثم   ،اليُْْسَىى  يََدهُ  بَِها َفَغَسَل  َماٍء، ِمنْ 
ْ
َخذَ  ُثم   بَِرأ

َ
ى  فََرش   َماٍء، ِمنْ  َغْرفَةً  أ  ََعَ

ى  اْلُْمَنى  رِْجِلهِ  َخذَ  ُثم   َغَسلََها، َحّت 
َ
ْخَرىى  َغْرفَةً  أ

ُ
 ُثم   «اليُْْسَىى  َيْعِن  رِْجلَُه، بَِها َفَغَسَل  ،أ

يُْت  َكَذاهى : قَاَل 
َ
  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلٰلِ  رَُسوَل  َرأ

ُ
أ  142 بخارى .َيتَوَض 

 را خویش راست دست آن با پس برداشت را آب از دست کف یک( عباس ابن) سپس
 سپس. شست را خویش چپ دست آن با پس برداشت را آب از دست کف یک سپس. شست

 خویش راست پای بر پس برداشت را آب از دست کف یک سپس. نمود مسح را خویش سر
 پای آن با پس برداشت دیگری آب دست کف یک سپس. شست را آن اینکه تا پاشاند آب

 علیه اهلل صلی اهلل رسول که دیدم چنین این: گفت( عباس ابن) سپس. شست را خویش چپ
 .گرفتند وضو سلم و

  زیرا در روایات چنین آمده است..  24
ِت  إِن   :وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِبي  قَاَل  . 25 م 

ُ
ا الِقيَاَمةِ  يَْومَ  يُْدَعْونَ  أ ِليَ  ُغرًّ  ِمنْ  ُُمَج 

نْ  ِمنُْكمْ  اْستََطاعَ  َفَمِن  الوُُضوِء، آثَارِ 
َ
تَهُ  يُِطيَل  أ  136بخاری  فَلْيَْفَعْل. ُغر 

درخشان از آثار وضو فراخوانده ها و پاهای  ها و دست أمت من با چهرههمانا در روز قیامت 
 انجام دهد. د،خود، توانائی دارشوند؛ پس کسی از شما که بر درخشان کردن  می
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ن هُ  الِل، َعبْدِ  بِْن  ُنَعيْمِ  َعنْ  . 26
َ
ى أ

َ
بَا َرأ

َ
  ُهَريَْرةَ  أ

ُ
أ  ََكدَ  َحّت   َوَيَديْهِ  وَْجَههُ  َفَغَسَل  َيتَوَض 

. إَِل  َرَفعَ  َحّت   رِْجلَيْهِ  َغَسَل  ُثم   الَْمنِْكبَْيِ  َيبْلُغُ  اَقْيِ  246مسلم  الس 

گیرد. پس صورت و دو دستش  ند: ابوهریره را دید که وضو میک عبداهلل روایت مینعیم بن 
را شست تا این که نزدیک بود به دوش او برسد؛ سپس دو پایش را شست تا این که تا ساق، 

 باال برد.

مسلم  الْوَُضوُء. َيبْلُغُ  َحيُْث  الُْمْؤِمِن، ِمنَ  اْْلِلْيَةُ  َتبْلُغُ : وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِبي  قَاَل 

252 
 رسد که )آب( وضو رسیده است. مت( زیور و زینت مومن تا جائی می)در روز قیا

ِب  َعنْ 
َ
  :قَاَل  ُزرَْعَة، أ

َ
أ بُو تَوَض 

َ
 رِْجلَيْهِ  وََغَسَل  إِْبَطيِْه، بَلَغَ  َحّت   يََديِْه، وََغَسَل  ُهَريَْرةَ  أ

بَا يَا َهَذا َما: َفُقلُْت  ُرْكبَتَيِْه. بَلَغَ  َحّت  
َ
صحیح، مسند ابی  اْْلِلْيَِة. ُمنْتََه  إِن هُ : قَاَل  ُهَريَْرَة؟ أ

 6276یعلی 
گرفت و دو دستش را شست تا این که به زیر بغل رساند و دو پایش را ابوهریره وضو 

انتهای شست تا این که به زانویش رساند. من گفتم: ای ابوهریره این چیست؟ گفت: این 
 زیور )مومن( است.

. مواالت یعنی اعضا را پیاپی بشوید. مثال اگر دست خود را شست قبل از آن که خشک  28
 شود مسح سر نماید. این چنین صفت وضوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بوده است. 

ن   نَافٍِع، َعنْ  نزد اصحاب ما شافعیون، مواالت واجب نیست، بدلیل:
َ
 ُعَمرَ  ْبنَ  اللِ  َعبْدَ  أ

وقِ  بَاَل  ، ُثم  . بِالسي
َ
أ ِسهِ  َوَمَسحَ  َوَيَديِْه، وَْجَهُه، وََغَسَل  تَوَض 

ْ
َ  ِِلَنَاَزةٍ  ُدِعَ  ُثم  . بَِرأ  ِْلَُصّل 

ى  َفَمَسحَ  الَْمْسِجَد، َدَخَل  ِحيَ  َعلَيَْها يِْه، ََعَ ى  ُثم   ُخف    121 الموطأ. صحیح .َعلَيَْها َصّل 
 خویش دست دو و صورت و گرفت وضو سپس نمود حاجت قضاء بازار، در عمر بن عبداهلل

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

 .گزارد نماز
 بود واجب مواالت اگر پس نمود مسح مدتی از بعد را خویش پای عمر ابن روایت این در

 صحابه از جمعی حضور در را کار این عمر ابن همچنین و بود نمی صحیح عمر ابن وضوی
 .است سنت مواالت که دهد می داللت پس. نکرد انکار او بر کسی اما داد انجام



9 
 

 هم دنبال( را وضو ی)عضوها و. است پا ساق و بازو کردن عام ،تحجیل انتهای و
 بدون باشد طوالنی( فاصله) اگرچه و داد قرار فاصله( اعضا بین شستن در) اگر پس شوید، می

 است. صحیح( وضویش) نیت، تجدید

ْشَهدُ : فََراِغهِ  َبْعدَ  َوَيُقوُل 
َ
نْ  أ

َ
يَك  وَْحَدهُ  اللُ  إِل   إَِلىَ  َل  أ ْشَهدُ  ََلُ، َلََشِ

َ
ن   َوأ

َ
ًدا أ  ُُمَم 

 .َورَُسوَُلُ  َعبُْدهُ 
 اهلل، بجز نیست حق به معبودی کهآن دهم می گواهی: گوید می وضو از شدن فارغ از بعد و

 بندۀ سلم و علیه اهلل صلی محمد کهآن دهم می گواهی و نیست، او برای شریکی و یکتاست او
 .اوست( برحق) فرستادۀ و او

ابَِي، ِمنَ  اْجَعلِْن  امهلل ِريَن، ِمنَ  َواْجَعلِْن  اتل و   ِعبَاِدكَ  ِمنْ  َواْجَعلِْن  28اُلُتََطه 
اِْلَِي،   29الص 

 بندگان از مرا بده قرار و پاکان، از مرا بده قرار و کنندگان، توبه از مرا بده قرار خدایا بار
  خودت، صالح

ْشَهدُ  َوِِبَْمِدَك، امهلل ُسبَْحانََك 
َ
نْ  أ

َ
نَْت  إِل   إَِلىَ  َل  أ

َ
ْستَْغِفُركَ  أ

َ
تُوُب  أ

َ
 30إَِْلَْك، َوأ

ْعَضاءِ 
َ
ْدِعيَة   َولِْْل

َ
ْصَل  َل  ِعنَْدَها ُتَقاُل  أ

َ
 31.لََها أ

                                                           

ُ  َصّل   اللِ  رَُسوُل  قَاَل .  27   َمنْ : وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
َ
أ ْحَسنَ  تَوَض 

َ
ْشَهدُ : قَاَل  ُثم   الوُُضوءَ  فَأ

َ
 أ

نْ 
َ
ُ  إِل   إََِلَ  لَ  أ يَك  لَ  وَْحَدهُ  اّلل  ْشَهدُ  ََلُ، ََشِ

َ
ن   َوأ

َ
ًدا أ  ِمنَ  اْجَعلِْن  الل ُهم   َورَُسوَُلُ، َعبُْدهُ  ُُمَم 

ابَِي، ِريَن، ِمنَ  َواْجَعلِْن  اتل و  بَْواِب  َثَماِنيَةُ  ََلُ  فُِتَحْت  الُْمتََطه 
َ
َها ِمنْ  يَْدُخُل  اِلَن ةِ  أ ي 

َ
 .َشاءَ  أ

 55صحیح، ترمذى 
س این دعا بخواند درهای هشتگانۀ بهشت بر او گشوده کسی که نیکو وضو بگیرد سپ

 شود که از هر کدام بخواهد داخل شود. می
اِْلِيَ  ِعبَاِدكَ  ِمنْ  َواْجَعلِْن »ها زیادۀ  . در بعضی از نسخ و چاپ 29 آمده اما این  «الص 

 .روایات وجود نداردها و در  اکثر نسخ و چاپعبارت در 
ِ  رَُسوُل  قَاَل .  32   َمنْ : وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

َ
أ  َوِِبَْمِدكَ  الل ُهم   ُسبَْحانََك : قَاَل  ُثم   تَوَض 

نَْت  إِل   إََِلَ  َل 
َ
ْستَْغِفُركَ  أ

َ
تُوُب  أ

َ
، ِف  ُكِتَب  إَِْلَْك  َوأ  يَْومِ  إَِل  يُْكَْسْ  فَلَمْ  بَِطابَعٍ  ُطِبعَ  ُثم   َرق 

 71اللیله  و الیوم عمل در نسائی ، صحیح الِْقيَاَمِة.

شود سپس با مُهری، مُهر زده  ین دعا بخواند در کاغذی نوشته میکسی که وضو بگیرد و ا
 شود. شود و تا روز قیامت باز نمی می
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 وَِعنْدَ  وُُجوه ؛ َوتَْسوَدي  وُُجوه   تَبْيَضي  يَْومَ  وَْجِِه، َبي ْض  الل ُهم  : الْوَْجهِ  َغْسلِ  ِف  َيُقوُل .  31
ْعِطِن  الل ُهم  : اْْلُْمَن  اْْلَدِ  َغْسِل 

َ
 َغْسلِ  وَِعنْدَ  يَِسًْيا؛ ِحَسابًا وََحاِسبِْن  بِيَِميِن  ِكتَاِب  أ

ِس  َمْسِح  وَِعنْدَ  َظْهِري؛ َوَراءِ  ِمنْ  َوَل  بِِشَماِل، ِكتَاِب  ُتْعِطِن  َل  الل ُهم  : الْيُْْسَى
ْ
أ  الل ُهم  : الر 

مْ  ِس  اْحَفْظ  الل ُهم  : َوُروِيَ  انل اِر؛ ََعَ  َوبَََشِي َشْعِري َحر 
ْ
"  َحَوى َوَما َوَبْطِن  َوََع، َوَما َرأ

ِغثِْن  الل ُهم  "  َوُروَِي 
َ
نِْزْل  بِرَْْحَِتَك، أ

َ
ِظل ِن  بََرَكِتَك، ِمنْ  ََعَ   َوأ

َ
 ِظل   َل  يَْومَ  َعرِْشَك، َُتَْت  َوأ

ُذَنْيِ  َمْسِح  وَِعنْدَ  ِظليَك؛ إل  
ُ
ينَ  ِمنْ  اْجَعلِْن  الل ُهم  : اِْل ِ  َفيَت ِبُعونَ  الَْقْوَل  يَْستَِمُعونَ  اَّل 

ْحَسنَُه؛
َ
اِط، ََعَ  قََدَم   َثب ْت  الل ُهم  : ْيِ الر ْجلَ  َغْسِل  وَِعنْدَ  أ َ قَْداُم. تَِزلي  يَْومَ  الَص 

َ
 اِْل

)َثَماِنيَُة(  َفَهِذهِ  نویسد: تخریج األحادیث الشرح الکبیر می ابن ملقن در البدر المنیر فی
َحاِديَث 

َ
، َبْعُضَها - وََسل مَ  َعلَيْهِ  الل َصّل   - اللِ  رَُسولِ  َسي ِدنَا َعنْ  َوارَِدة   أ  َضِعيف 

، باْْلُْسِن  ََلُ  َشِهدَ  َوَبعُضَها َعلَمُ  َل  َوَبعُضَها الُْمْستَْغِفريي
ْ
ًسا، بِهِ  أ

ْ
يْخُ  َيُقوُل  فََكيَْف  بَأ  الش 

يِن  ُُمِْي  ُ  رَِْحَهُ  - ادل  ْصَل  َل  - اّلل 
َ
َت  َوقَدْ  بِالُُْك ي ِة، لََها أ

َ
ْذََكرِ » ِكتَاِب  ِف  بِِعبَاَرةٍ  أ

َ
 يَِزيدُ  «اِْل

ََعءُ : َفَقاَل  َعلَيْهِ  اِلْعِِتَاِض  ِف  ْعَضاءِ  ََعَ  الَْوارِدُ  ادلي
َ
ء   ِفيهِ  يَِِجءْ  لَمْ  الْوُُضوءِ  أ  َعِن  ََشْ

 َعِن  َجاَءْت  َدَعَوات   ِفيهِ ( يُْستََحبي : )الُْفَقَهاءُ  قَاَل  َوقَدْ  - وََسل مَ  َعلَيْهِ  الل َصّل   - انل ِب  
لََف ال  ََعَ  َعنُْهمْ  اللُ  رَِضَ  الُْعلََماءُ  نَص   َوقَدْ  - َوإِي اهُ  اللُ  َساَُمَنَا - ِِبُُروفِهِ  لَْفُظهُ  َهَذا. س 

ن هُ 
َ
َحاِديِث  ِف  يُتََساَمحُ  أ

َ
ْعَمالِ  فََضائِل ِف  الَْوارَِدةِ  اِْل

َ
 .اِْل

 ُروِيَ : قُلُْت  نویسد: می خریج األحادیث الرافعی الکبیرابن حجر در تلخیص الحبیر فی ت
، َعنْ  ِفيهِ  ا، َضِعيَفةٍ  ُطُرقٍ  ِمنْ  ََعِ  ْورََدَها ِجدًّ

َ
َعَواِت، ِف  الُْمْستَْغِفِريي  أ  َعَساِكرَ  َواْبنُ  ادل 

َماِْلهِ  ِف 
َ
ْْحَدَ  ِرَوايَةِ  ِمنْ  َوُهوَ  أ

َ
، ُمْصَعٍب  بِْن  أ ِب  بِْن  َحِبيِب  َعنْ  الَْمْرَوزِي 

َ
 َحِبيٍب  أ

، يْبَاِِن  ِب  َعنْ  الش 
َ
، إِْسَحاَق  أ ِبيِِع  ، َعنْ  الس   َصاِحُب  َوَرَواهُ  ُيْعرَُف، َل  َمنْ  إْسنَاِدهِ  َوِف  ََعِ 

ِب  َطِريِق  ِمنْ  الِْفرَْدوِْس  ُمْسنَدِ 
َ
، ُزرَْعةَ  أ ازِي  ْْحَدَ  َعنْ  الر 

َ
ِ  َعبْدِ  بِْن  أ َثنَا َداوُد، بِْن  اّلل   َحد 

َثنَا الَْعب اِس، ْبنُ  َُمُْمودُ   بِْن  يُونَُس  َعنْ  ُمْصَعٍب، بِْن  َخارَِجةَ  َعنْ  بَُديٍْل، ْبنُ  الُْمِغيُث  َحد 
َعَفاِء، ِف  ِحب انَ  اْبنُ  َوَرَواهُ  ََنَْوُه، ََعِ   َعنْ  اْْلََسِن، َعنْ  ُعبَيٍْد، نٍَس  َحِديِث  ِمنْ  الضي

َ
 ََنْوَ  أ
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 نیست حق به معبودی آنکه دهم می گواهی هستم، تو شکرگزار و کنم می یاد پاکی به را تو
 دعاهایی وضو اعضای برای. کنم می رجوع تو بسوی و کنم می آمرزش طلب تو از تو، بجز

 . نیست آن برای اصلی شود می گفته ها آن( شستن) هنگام که وجود دارد

  33َحاَجٍة، ِلَغْْيِ  َوَلَيتََُك مُ  32الِْقبْلَِة، ِاْسِتْقبَاُل : َوآَدابُهُ 
ُ
ى  َوَيبَْدأ َْعَ

َ
 َوَليَلِْطُمهُ  34وَْجِهِه، بِأ

  َغْْيُهُ  َعلَيْهِ  َصب   فَإِنْ  35بِالَْماِء،
َ
ى  َصب   َوإِنْ  َوَكْعبَيِْه، بِِمْرَفَقيْهِ  بََدأ   َنْفِسهِ  ََعَ

َ
 بََدأ

َصابِِعِه،
َ
  36بِأ

( شستن هنگام) و. گوید نمی سخن حاجت غیر به و ،است کردن قبله به رو: وضو آداب و
 ریخت آب او بر دیگر کسی اگر. کوبد نمی صورتش به آب و. کند می ابتدا صورتش باالی به
 شروع انگشتانش از ریخت( آب) خود بر( خودش) اگر و کند می شروع قوزکش و آرنجش از

 . کند می

دُ  ا َوََنْوِِهَما وََعِقبَيْهِ  َعيْنَيْهِ  37آَماَي  َوَيتََعه  تَاءِ  ِف  ِسي َما إِْغَفاََلُ  ََيَاُف  ِمم    38.الش 

                                                                                                                                                                                     

، َوُهوَ  يٍْب،ُصهَ  ْبنُ ( َعب ادُ ) َوِفيهِ  َهَذا، اءِ  َحِديِث  ِمنْ  الُْمْستَْغِفِريي  َوَرَوى َمِْتُوك   بِْن  الََْبَ
، َولَيَْس  ََعزٍِب،  .َواهٍ  َوإِْسنَاُدهُ  بُِطوَِلِ

 ترین جهات است. زیرا شریف.  32
اد خدا، چیز دیگری از . زیرا وضو عبادت است پس شایسته نیست که به غیر از ذکر و ی 33

 درآن گنجانده شود تا این که قلب او حاضر باشد.ها  کالم انسان
 گیرد. ه که با آن سجود خداوند انجام می. زیرا باالی صورت، پیشانی قرار گرفت 34
 . به خاطر خوف ضرر؛ و همچنین مومن باید در عبادت آرامش داشته باشد.  35
یگر آب . در تحفه و مغنی آمده: معتمد این است که فرقی ندارد خودش یا کسی د 36

کند. اما معتمد نزد بافضل )در المقدمه الحضرمیه(، رملی و سلیمان  بریزد از انگشتان آغاز می
جمل )در شرح منهج( همان گونه که مصنف بیان کرد. امام نووی در تحقیق به طور اطالق 

کند اما از آب ریختن دیگری، سخنی به میان  که از اطراف انگشتان آغاز می بیان کرده
 ه است.نیاورد
ق،مَ .  38

ْ
ْماقآن: : جمع ، ُموقُمْؤق أ

َ
ْفَعالبر وزن  أ

َ
ْعَفالبر وزن  آَماق و أ

َ
، زیرا قلب أ

به تثنیه، و  «آَماَي » :های عمده السالک آمده در اکثر نسخ خطی و چاپ؛ مکانی رخ داده است

 چون مضاف شده نون آن حذف شده است. 
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 دو آن مانند و پاها پشت و( دارد قرار بینی طرف که) چشم گوشۀ دو به( آب رساندن در) و
 .کند توجه ترسد، می زمستان در بخصوص آن شدن غافل از که جاهائی آن از

  39َُتْتَُه، الَْماءُ  ِْلَْدُخَل  َخاَتًما َوُُيَر كُ 

                                                                                                                                                                                     

ِي و  الُْمْؤِق  و همچنین
ْ
 ،َمَفاِعلبر وزن  ،َمآقٍ شود:  نیز تلفظ زده شده که جمع آن می الَْمأ

گشته  باز ،یاء آنآمده است و اما  َمآِقَ : ی عمده السالک آمدهها چاپ از بعضی درو بر همین 

   زیرا مضاف واقع شده است.
ِ  َعبْدِ  َعنْ .  37 ِ  رَُسوُل  ََتَل َف : قَاَل  َعْمٍرو بِْن  اّلل   َسَفرٍ  ِف  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

ْدَرَكنَا َسافَْرنَاُه،
َ
رَْهْقنَا َوقَدْ  فَأ

َ
ََلَة، أ ، َصََلةَ  الص  ، َوََنْنُ  الَعَْصِ

ُ
أ  ََعَ  َنْمَسحُ  فََجَعلْنَا َنتَوَض 

رُْجِلنَا
َ
َْعَ  َفنَاَدى أ

َ
ْعَقاِب  َويْل  » َصْوتِهِ  بِأ

َ
َتْيِ  انل ارِ  ِمنَ  لِْْل وْ  َمر 

َ
 96بخاری  .«اثَََلثً  أ

در یک سفری، رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پشت سر ما بود. پس به ما رسید در حالی 
شروع به خفیف شستنِ  گرفتیم. ما تأخیر انداخته بودیم و ما وضو میکه نماز عصر را به 

کردیم که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم با بلندترین صدایش ندا زد: وای بر  پاهایمان می
 )صاحبانِ( پسِ پاها، از آتش جهنم. 

 شود. بقیه بر پشتِ پاها قیاس گرفته می
داند که  آب به انگشت است. اگر به یقین می. حرکت دادن انگشتر به خاطر رسیدن  39

 شود. ر این صورت حرکت دادن آن واجب میشود د نگشتر مانع رسیدن آب به انگشت میا

ِ  ُعبَيْدِ  َعنْ  ِب  بِْن  اّلل 
َ
بِيهِ  َعنْ  َرافٍِع، أ

َ
ن   أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  إَِذا ََكنَ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

،
َ
أ  449ضعیف، ابن ماجه  َخاَتَمُه. َحر كَ  تَوَض 

 داد. انگشتر خویش را حرکت میگرفت  لی اهلل علیه و سلم هرگاه وضو میرسول اهلل ص

عِ  َعنْ  بِيِه، َعنْ  َعت اٍب، بِْن  ُُمَم 
َ
ُت : »قَاَل  أ

ْ
أ مصنف ابن ابی  .«َخاَتَمهُ  فََحر كَ  َعِليًّا، وَض 

 421شیبه 
کند که پدرش گفت: علی بن ابی طالب را آب وضو دادم پس  یمجمع بن عتاب روایت م
 انگشتر خویش را حرکت داد.

ِب  َعنْ 
َ
، يمٍ تَمِ  أ ن   اِْلَيَْشاِِن 

َ
ِ  َعبْدَ  أ   إَِذا ََكنَ » َعْمٍرو ْبنَ  اّلل 

َ
أ بَا «َخاَتَمهُ  َحر كَ  تَوَض 

َ
 َوأ

ن   َيْفَعلُُه، ََكنَ  تَِميمٍ 
َ
ةَ  ابْنَ  َوأ  423مصنف ابن ابی شیبه  َيْفَعلُُه. ََكنَ  ُهبَْْيَ
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 . شود داخل آن زیر به آب اینکه تا دهد می حرکت را انگشتر و

َصابِعَ  40َوَُيَل ُل 
َ
نَِْصِ  رِْجلَيْهِ  أ   ،الْيُْْسَىى  يَِدهِ  ِِبِ

ُ
نَِْصِ  َيبَْدأ ْسَفَل  ِمنْ  اْْلُْمَنى  رِْجِلهِ  ِِبِ

َ
 أ

نَِْصِ  41َوََيِْتمَ    42،الْيُْْسَىى  ِِبِ
 کردن خالل طریقۀ. )کند می خالل چپش، دستِ کوچکِ انگشتِ با را پایش دو انگشتان و

 به و کند می شروع ینپای از راستش پای کوچک انگشت به( که است گونه این پاها انگشت
 .     رساند می پایان به چپش پای کوچک انگشت

نْ  َوُيْكَرهُ 
َ
ْعَضاَءهُ  َغْْيُهُ  َيْغِسَل  أ

َ
اُه، َوَتْقِديمُ  43ِلُعْذٍر، إِل   أ اُف  44يُْْسَ ْْسَ   45.الَْماءِ  ِف  َواْْلِ

                                                                                                                                                                                     

بن ابی داد. ابوتمیم و ا گرفت انگشتر خویش را حرکت می عبداهلل بن عمرو هرگاه وضو می
 داد. هبیره نیز آن را انجام می

این عمل از ابن سیرین، میمون بن مهران، عمرو بن دینار، عمر  شیبه ابی ابن مصنف در
 بن عبدالعزیز، حسن بصری و عروه بن زبیر روایت شده است.

اعتماد نویسد: حدیث ابن ماجه ضعیف است. در این باب،  می 262بیهقی در السنن الکبری 
 بر حدیث علی بن ابی طالب است.

َصابَِع يََديِْه بِالت ْشِبيِك  َُيَل ُل وَ »ها زیادۀ:  در بعضی از نسخ خطی و چاپ.  42
َ
آمده اما در  «أ

   های عمده السالک نیامده است.  اکثر نسخ خطی و چاپ
   آمده است.  «الْيُْْسَىى  إَِل ِخنَِْصِ »ها:  در بعضی از نسخ خطی و چاپ.  41
ةَ  بِْن  لَِقيِط  َعنْ .  42 ِِن، ،اّلٰلِ  رَُسوَل  يَا قاَل  َصَْبَ ْخَِبْ

َ
ْسِبغِ : قَاَل  الْوُُضوِء، َعِن  أ

َ
 الْوُُضوَء، أ

َصابِعِ  َبْيَ  وََخل ْل 
َ
  142 ابوداوود. صحیح .اِْل

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

ُ  َصّل   اللِ  رَُسوُل  قَاَل  َت  إَِذا: وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
ْ
أ َصابِعِ  َبْيَ  فََخل ْل  تَوَض 

َ
 .َورِْجلَيَْك  يََديَْك  أ

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

ادٍ  بِْن  الُْمْستَْورِدِ  َعِن  يُْت : قَاَل  َشد 
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ   وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

َ
أ  فََخل َل  تَوَض 

َصابِعَ 
َ
نَِْصِهِ. رِْجلَيْهِ  أ  446صحیح، ابن ماجه  ِِبِ

اهلل صلی اهلل علیه و سلم را دیدم که وضو گرفت و با انگشت کوچک خویش، رسول 
 انگشتان دو پای خویش را خالل کرد.
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 چپش کردن مقدم و ،عذر به مگر بشوید را وضویش اعضای خودش غیر کسی کهآن و
 در کردن اسراف و ،(کردن مقدم راست پای بر چپ پای و راست دست بر چپ دست یعنی)

 .شود می مکروه( مورد سه این) آب،

نْ  َوُينَْدُب 
َ
، َعنْ  الْوُُضوءِ  َماءُ  َينُْقَص  َل  أ ، ثُلُث   وَ  ِرْطل  : وَُهوَ  46ُمد   َينُْقَص  َوَل  َبْغَداِديٌّ

اعُ  َصاٍع، َعنْ  الُْغْسلِ  َماءُ  رَْطالٍ  ََخَْسةُ  َوالص 
َ
 47بِالِْعَراِي ، رِْطلٍ  َوثُلُُث   أ

                                                                                                                                                                                     
با تذلل و خشوع باشد و شستن اعضای وضو توسط دیگران، شأن . زیرا عبادت باید  43

 متکبرین و متجبرین است.
گیرد؛  و میریزد؛ خالف اولی است. اما اگر دیگری به او وض اگر کسی بر دستانش آب می

 مکروه است. در هر دو مورد اگر بدون عذر باشد. 
 گونه که احادیث آن گذشت. . زیرا خالف سنت است همان 44
فُوا َوَل هلل عزوجل می فرماید: . ا 45 ِفيَ  ُُيِبي  َل  إِن هُ  تُْْسِ  141. بقره الُْمْْسِ

 کنندگان را دوست ندارد. گمان خداوند اسراف اسراف نکنید؛ بی

ِ  َعبْدِ  َعنْ  ن   َعْمٍرو، بِْن  اّلل 
َ
ِ  رَُسوَل  أ ، َوُهوَ  بَِسْعٍد، َمر   وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

ُ
أ  َيتَوَض 

َُف  َهَذا َما: »َفَقاَل  ِف : َفَقاَل  «الْس 
َ
، الْوُُضوءِ  أ اف   َنَهرٍ  ََعَ  ُكنَْت  َوإِنْ  َنَعْم،: »قَاَل  إِْْسَ

 425ضعیف، ابن ماجه  .«َجارٍ 

گرفت، پس  د بن ابی وقاص گذر کرد که وضو میرسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به سع
بله، و اگر  ؟ فرمود:گفت: آیا در وضو هم اسراف وجود داردسعد فرمود: این اسراف چیست؟ 

 جاری باشی. چه در کنار رودخانۀ

ُ  َصّل   انل ِب   َعِن   فَات ُقوا الَولََهاُن،: ََلُ  ُيَقاُل  َشيَْطانًا، لِلْوُُضوءِ  إِن  : قَاَل  وََسل َم، َعلَيْهِ  اّلل 
 58ضعیف، ترمذی  .الَْماءِ  وَْسَواَس 

 شیطانی است که ولهان نام دارد. پس از وسواس آب بترسید.برای وضو 
شد؛ یک مد؛ و چهار هر طرف آن تقریبا ده سانتیمتر با . ظرف مکعبی شکل که اندازۀ 46

 شود. مد، یک صاع می
نٍَس، َعنْ .  48

َ
وْ  َيْغِسُل، وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِبي  ََكنَ : قَاَل  أ

َ
اِع  َيْغتَِسُل، ََكنَ  أ  بِالص 

ْمَداٍد، ََخَْسةِ  إَِل 
َ
  أ

ُ
أ  221بخاری  .بِالُْمد   َوَيتَوَض 

زد و با یک مُد، وضو  سلم با یک صاع یا پنج مد، غسل میرسول اهلل صلی اهلل علیه و 
 گرفت. می
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 و رطل یک( با برابر) دمُ یک و. نشود تر کم دمُ یک از وضو آب کهآن شود می سنت و
( با برابر) صاع یک و. نشود تر کم صاع یک از غسل آب و است، بغدادی( رطل به) سوم یک
 . است عراقی( رطل به) رطل سوم یک و رطل پنج

َف  ْعَضاَءُه، َوَليُنَش 
َ
  48أ

  کند، نمی خشک را اعضایش و

َحدٍ  َوَليَْستَِعيَ  49يََديِْه، َوَلَينُْفَض 
َ
  50َعلَيِْه، يَُصبي  بِأ

                                                           

فَْرغَ  ُغْسًَل، وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   لِلن ِب   َصبَبُْت : قَالَْت  َميُْمونَةَ  َعنْ  . 47
َ
 بِيَِميِنهِ  فَأ

رَْض  بِيَِدهِ  قَاَل  ُثم   فَرَْجُه، َغَسَل  ُثم   َفَغَسلَُهَما، يََسارِهِ  ََعَ 
َ
َاِب، َفَمَسَحَها اِل  ُثم   بِالِتي

فَاَض  وَْجَهُه، َغَسَل  ُثم   َواْستَنَْشَق، َتَمْضَمَض  ُثم   َغَسلََها،
َ
ِسِه، ََعَ  َوأ

ْ
، ُثم   َرأ  َفَغَسَل  َتنََّح 

ِتَ  ُثم   قََدَميِْه،
ُ
 259بخاری  بَِها. َينُْفْض  فَلَمْ  بِِمنِْديلٍ  أ

آب غسل را برای رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ریختم. ایشان با دست راست بر دست 
چپ ریخت و آن دو را شست. سپس شرمگاه خویش را شست. سپس با دستش بر زمین زد و 

مسح کرد. سپس آن دو را شست. سپس مضمضه و خاک )که حکم صابون امروزی دارد( را 
رفت  استنشاق کرد. سپس صورتش را شست. و بر سر خویش آب ریخت. سپس کمی دورتر

 ای آورده شد اما خود را با آن خشک نکرد. و دو قدمش را شست. سپس حوله
 ماند. . زیرا همانند تنفر از عبادت می 49
ست و مکروه نیست. اما استعانت جستنِ گونه که گذشت این عمل خالف اولی ا . همان 52

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به أسامه بن زید و مغیره بن شعبه برای بیان جواز است پس 
 ند.به بیان مأموردر حق رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم همین افضل است زیرا ایشان 

َساَمةَ  َعنْ 
ُ
ن   َزيٍْد، بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ا وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل  فَاَض  لَم 

َ
 َعَدَل  َعَرفةَ  ِمنْ  أ

ْعِب  إَِل  َساَمةُ  قَاَل  َحاَجتَُه، َفَقَض  الش 
ُ
ُصبي  فََجَعلُْت  َزيْدٍ  ْبنُ  أ

َ
، َعلَيْهِ  أ

ُ
أ  يَا َفُقلُْت  َوَيتَوَض 

ِ  رَُسوَل  ؟ اّلل  تَُصّل 
َ
َماَمَك  الُمَصّل  : »َفَقاَل  أ

َ
 171بخاری  .«أ

گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از عرفه برگشت و بسوی راهی  زید می أسامه بن
ریختم. من گفتم: ای  اجت نمود. من بر ایشان آب وضو میبین دو کوه رفت و قضای ح

وِ ماست )یعنی در مزدلفه نماز گزارید؟ فرمود: محلِ نماز خواندن، جل نماز میرسول خدا! آیا 
 خوانیم(. می
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 کسی از طلبد نمی کمک و ،(بریزد را عضو روی های آب که) دهد نمی تکان را دستش دو و
 . بریزدآب  او( اعضای) بر که

َقبََة، َوَلَيْمَسحَ  ْظَفارِهِ  َُتَْت  ََكنَ  َولَوْ  51الر 
َ
 52الْوُُضوُء؛ يَِصح   لَمْ  الَْماءِ  وُُصوَل  َيْمنَعُ  وََسخ   أ

ثْنَاءِ  ِف  َشك   َولَوْ 
َ
وْ  53َبْعَدُه؛ َما َمعَ  لَِزَمهُ  ُعْضوٍ  َغْسِل  ِف  الْوُُضوءِ  أ

َ
 يَلَْزْمهُ  لَمْ  فََراِغهِ  َبْعدَ  أ

ء    54.ََشْ
 آب رسیدن منع که دباش وآلودگی چرک هایش ناخن زیر اگر و کند، نمی مسح را گردنش و
 الزم کرد، شک عضوی شستن در وضو اثنای در اگر و. است نشده صحیح وضویش کند، می

                                                                                                                                                                                     

ن هُ  ُشْعبََة، بِْن  الُمِغَْيةِ  َعِن 
َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ََكنَ  أ ن هُ  َسَفٍر، ِف  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

َ
 َوأ

ن   ََلُ، ِْلَاَجةٍ  َذَهَب 
َ
، َوُهوَ  َعلَيْهِ  الَماءَ  يَُصبي  َجَعَل » ُمِغَْيةَ  َوأ

ُ
أ  َوَيَديِْه، وَْجَههُ  َفَغَسَل  َيتَوَض 

سِ  َوَمَسحَ 
ْ
ْيِ  ََعَ  َوَمَسحَ  ِه،بَِرأ  172بخاری  .«اْلُف 

از مغیره بن شعبه روایت است که در سفری همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بود. 
 گرفت مغیره شروع به ریختن آب ضو میایشان برای قضاء حاجت رفتند. سپس در حالی که و

 بر کفش مسح نمود. تش را شست و مسح سر نمود وبر ایشان نمود. پس صورت و دو دس
َقبَةِ  َمْسحُ  وََسل َم: َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   ُروَِي َعِن انل ِب   . زیرا حدیث آن موضوع است. 51  الر 
َمان  

َ
.  ِمنْ  أ این حدیث موضوع است. ابن صالح نویسد:  یامام نووی در المجموع مالُْغل 

 شود. های حدیثی یافته نمی گوید: این حدیث در کتاب می
 مسح گردن أمان از غُل و زنجیر )در دوزخ( است. 

باشد،  تن دست از سر انگشتان تا آرنج می. زیرا شستن دست از واجبات است و حد شس 52
 آید. جا نمیها آب نرسد، واجب ب ای از این قسمت پس اگر پاره

، َعنْ  ْصَحاِب  َبْعِض  َعنْ  َخادِلٍ
َ
ن  » وََسل َم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِب   أ

َ
 اللُ  َصّل   انل ِب   أ

ى وََسل مَ  َعلَيْهِ 
َ
رَْهِم، قَْدرُ  لُْمَعة   قََدِمهِ  َظْهرِ  َوِف  يَُصّل   رَُجًَل  َرأ َمَرهُ  الَْماءُ  يُِصبَْها لَمْ  ادل 

َ
 فَأ

نْ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِبي 
َ
ََلةَ  الْوُُضوءَ  يُِعيدَ  أ  185، ابوداوود صحیح. «َوالص 

گزارد و در پشت پایش به  یه و سلم شخصی را دید که نماز میرسول اهلل صلی اهلل عل
 یک درهم آب نرسیده؛ پس او را أمر کرد که دوباره وضو بگیرد و نماز را اعاده کند. اندازۀ
. فقهی: . قاعدۀ 53 ك   اْْلَِقُي َل يَُزاُل بِالش 
 تأثیری در آن عبادت ندارد مگر در نیت.. زیرا شک بعد از عبادت هیچ  54
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 تنسش در) وضو از شدن فارغ از بعد یا است. آن از بعد آنچه همراه آن( شستن) اوست
 .شود نمی او الزم چیزی( کرد شک عضوی

  55الْوُُضوءِ  ََتِْديدُ  َوُينَْدُب 
  شود می سنت وضو تجدید و

ى  لَِمنْ  وْ  فَرًْضا بِهِ  َصّل 
َ
ْكًَل  يُِريدُ  ِِلُنٍُب  الْوُُضوءُ  َوُينَْدُب  56َنْفًَل، أ

َ
وْ  أ

َ
ًبا أ وْ  َُشْ

َ
وْ  نَْوًما أ

َ
 أ

ْعلَمُ  َواللُ  57آَخَر،  َِجَاًَع 
َ
  58.أ

                                                           
 که وقتی بود واجب نمازی هر برای وضو تجدید ابتدا در زیرا: آمده مغنی و تحفه در . 55

 .ماند باقی آن طلب اصل شد منسوخ آن وجوب

نَِس  َعنْ 
َ
 » وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِبي  ََكنَ : قَاَل  َمالٍِك، بِْن  أ

ُ
أ  .«َصََلةٍ  ُك   ِعنْدَ  َيتَوَض 

 214 بخاری
 .گرفت می وضو نمازی هر برای سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول

  َمنْ : »وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِب   َعِن  ُروَِي 
َ
أ ُ  َكتََب  ُطْهرٍ  ََعَ  تَوَض   َعَْشَ  ََلُ  اّلل 

 6 ابوداوود ضعیف، .«َحَسنَاٍت 

 .شود می نوشته حسنه ده او برای گرفت؛ طهارت طهارتی، روی بر که کسی
اند. در مغنی آمده: امام نووی در  ه، نهایه و مغنی بر این قول متفقصاحبان منهج، تحف.  56

 زوائد روضه، مجموع و تحقیق نیز چنین گفته است.
َرادَ  ُجنُبًا، ََكنَ  إَِذا وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسوُل  ََكنَ : »قَالَْت  ََعئَِشةَ  َعنْ .  58

َ
نْ  فَأ

َ
 أ

ُكَل 
ْ
وْ  يَأ

َ
  َينَاَم، أ

َ
أ ََلةِ  وُُضوَءهُ  تَوَض   325بخاری  .«لِلص 

خواست بخورد یا بخوابد؛ وضو   علیه و سلم هرگاه جنب بود و میرسول اهلل صلی اهلل
 گرفت. فت همان وضوئی که برای نماز میگر می

َت  إَِذا: »وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسوُل  قَاَل 
َ
َحُدُكمْ  أ

َ
ْهلَُه، أ

َ
َرادَ  ُثم   أ

َ
نْ  أ

َ
 َيُعوَد، أ

 
ْ
أ  327مسلم  .«فَلْيَتَوَض 

 هرگاه یکی از شما با همسرش جماع کرد و خواست دوباره جماع کند؛ پس وضو بگیرد.

ْعلَمُ  َواللُ » ها بدون: . در بعضی از نسخه 57
َ
 «.أ
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 بدرای  شدود  مدی  سدنت  وضدو و . باشدد  گزارده را سنتی یا فرض نمازِ آن، با که کسی برای
 دانداتر  اهلل و. دارد را دیگدر  جمداعی  یا خوابیدن یا آشامیدن یا خوردن قصد که جُنبی شخص

 .است


