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باب أسباب الدث
وه أربعة :أحدها :اْلارج من قبل أو دبر ،أو ثقبة َتت ر َّ
الُّسة مع انسداد
ً
2
المخرج المعتاد 1،عينًا أو رحيًا ،معتادا أو ناد ًرا ،كدودة وحصاة.

 . 1مخرج معتاد منظور شرمگاه جلو است؛ محلی که عادتا و طبیعتا ادرار و مدفوع خارج
میشود.
زیرا وقتی شرمگاه جلو بسته باشد و پایین ناف سوراخ باشد آنچه بیرون میآید ادرار است
و همچنین چون از پایین ناف خارج میشود پس از معده عبور کرده و هر چه معده آن را
متحول گرداند آن نجس میشود.
 . 2قال ت ى
عال :أو جاء أحد منكم من الغائط .سوره مائده ،آیه.6 :
یا یكی از شما از قضاء حاجت آمد (و برای نماز گزاردن آب نیافت پس تیمم نماید)
َّ
ً
قال انلَّ ر
ب ص َّّل الل عليه وسلم :ل ينَصف ح َّ ى
ّت يسمع صوتا أو َيد رحيًا .بخاری
111
از نماز منصرف نشود تا اینكه صدا یا بویی بشنود.
َّ
َّ ر َّ
ب صّل الل عليه وسلم :من المذي الوضوء .صحیح ترمذی 111
قال انل
از آمدن مذی وضو الزم است.
َّ
َّ ر َّ
ب صّل الل عليه وسلم سباطة قوم فبال قائ ًما ،ث َّم دع
عن حذيفة ،قال «أت انل
َّ
بماء فجئته بماء فتوضأ» .بخاری 221
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به محز زبا هدانی قومی آمد و ایستاده ادرار کرد سپس
آبی را درخواست نمود .من آب را خدمت ایشان آوردم .ایشان بالفاصله وضو گرفتند.
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و آن چهار است :یكی از آنها :خارج شده از شرمگاه جلو یا عقب ،یا سوراخ زیر ناف همراه
بسته بودن مخرج معتاد ،عین باشد یا باد ،معتاد باشد یا نادر ،مانند :کِرم یا سنگ.
َّ
ًِّ
ى
َّ َّ
ن فإنه يوجب الغسل ول ينقض الوضوء 3،وصورة ذلك :أن ينام ممكنا
إل الم
5

مقعده فيحتلم ،أو ينظر 4فيْنل،
مگر منی؛ همانا آن ،غسز را واجب میگرداند و وضو را باطز نمیکند؛ و شكز آن :آنكه
بخوابد در حا ی که محكم کنندۀ مقعدش (به زمین) باشد پس (در همین حا ت) جنب
میشود ،یا (مثال به جنس مخا ف با شهوت) نگاه میکند پس (منی او) نازل میشود (در این
دو صورت ،غسز واجب می شود اما وضو باطز نمی شود)؛
َّ
َّ
َّ 6
ً
وإل فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس وبانلوم.
و اگر نه (غیر از این دو طریق ،منی خارج شود وضو را باطز میسازد ،مثال ):اگر جماع
کرد یا به یک پهلو خوابید پس منی او نازل شد( ،در مسأ ۀ اول) با مس کردن (زن) و (در
مسأ ۀ دوم) با خواب( ،وضویش) باطز میشود.
ِّ
اثلَّان :زوال عقله 7،إ َّل انلَّوم قاع ًدا ممكنًا مقعده من اْلرض 8،سواء َّ
الراكب
والمستند  -ولو لَشء لو أزيل لسقط  -وغْيهما.

 . 3در باب غسز ،د یز آن خواهد آمد که غسز را واجب میگرداند .اما وضو را باطز
نمیسازد زیرا حدث ،دو نوع است :حدث اکبر و حدث اصغر .و منی به خاطر منی بودنش،
حدث اکبر را واجب میگرداند پس به خاطر عموم خارج شدن ،کمترین آن که حدث اصغر
باشد را واجب نمیگرداند؛ همانند زنا که بخصوص احصان ،سنگسار را واجب میگرداند اما به
عموم زنا بودنش ،یكصد ضربه تازیانه را واجب نمیگرداند.

 . 1در بعضی از چاپها و شروحات آمده« :ينظر بشهوة» ،اما در مخطوطات و چاپ دار
ا منهاج این زیاده وجود ندارد.
 . 5د یز باطز نشدن وضو به سبب خوابی که مقعد ،محكم بر زمین چسبیده باشد در
عبارت بعدی خواهد آمد.
 . 6در بعضی از نسخ بدون باء در« :بانلَّوم».
َّ
ب ص َّّل الل عليه وسلَّم :وَكء َّ
 . 1قال انلَّ ر
السه العينان ،فمن نام فليتوضأ .حسن
ابوداوود 203
همانا چشمان ،بندِ مقعدِ انسان هستند (کنایه از بیداری و هوشیاری) .پس کسی که
خوابید ،وضو بگیرد.
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دوم (از مبطالت وضو) :از بین رفتن هوشیاریش؛ مگر خواب شخص نشستهای که مقعدش
را به زمین محكم کرده( ،در این مسأ ه ،حكمِ) سواره و تكیهداده یكسان است و اگر چه به
چیزی (تكیه داده که) اگر برداشته شود شخص میافتد؛ و غیر از این دو (یعنی غیر از سواره و
تكیه داده ،هر خوابیدهای که مقعد خود را محكم به زمین بچسباند ،وضویش باطز نیست).
ِّ
فلو نام ممكنًا فزالت أْلتاه 9قبل انتباهه انتقض،
اگر در حا ت محكم کنندۀ مقعدش ،خوابید پس قبز از بیدار شدن ،نشیمنگاهش زایز شد؛
(وضویش) باطز میشود.

امام نووی در ا مجموع مینویسد :د یز این که بوسیلۀ از بین رفتن عقز ،وضو باطز
میشود ،اجماع است همانگونه که ابنا منذر و دیگران نقز نمودهاند.
همچنین بر خواب قیاس گرفته میشود که حدیث آن گذشت ،زیرا علت باطز شدن وضو
به هنگام خواب ،از بین رفتن عقز و هوشیاری است و در اینجا نیز همین علت صدق میکند.
َّ
َّ
ٰ
 . 8عن أنس ،قالَ« :كن أصحاب رسول اّلل صّل الل عليه وسلم ينتظرون العشاء
ر
َّ
اْلخرة ح َّ ى
ّت َتفق رءوسهم ،ث َّم يصلون ول يتوضئون» ،قال أبو داود :زاد فيه شعبة،
َّ
َّ
ٰ
عن قتادة ،قال :كنَّا َنفق ى
َع عهد رسول اّلل صّل الل عليه وسلم .صحیح .ابوداوود
200
اصحاب رسول اهلل صلی اهلل صلی اهلل علیه و سلم منتظر نماز عشاء میماندند تا اینكه
سرهای آنان پایین میافتاد (در حا ت نشسته که منتظر نماز میماندند به علت خستگی شدید
بعضی از آنان به خواب میرفتند و چانههای آنان بر سینههایشان فروهشته و سست میشد)
سپس نماز میخواندند و وضو نمیگرفتند .در روایت شعبه از قتاده آمده است :در زمان رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم سرهای ما پایین میافتاد.
ً
ِّ
َّ
َّ
مالك ،عن نافع ،أن ابن عمر َكن ينام جالسا ،ث َّم يصّل ول يتوضأ .إسناد صحیح.
ا موطأ 58
ابن عمر در حا ت نشسته میخوابید سپس نماز میگزارد و وضو نمیگرفت.
پس با جمع نمودن بین احادیث این نتیجه بدست میآید که شخص نشسته ،وضوی او
باطز نیست .علت آن ،این است که مقعد او محكم به زمین چسبیده و در چنین حا تی با
وجود اینكه شخص هوشیار نیست اما از بیوضو شدن در أمان است.
 . 9در بعضی از نسخ« :أْلته».
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َّ
أو [ ]1بعده [ ،]2أو معه [ ،]3أو شك [ ،]4أو سقطت يده َع اْلرض وهو نائم
َّ
ِّ
ِّ
ممكن مقعده ]5[ 10،أو نعس وهو غْي ممكن ،وهو يسمع ول يفهم ]6[ ،أو شك
ِّ
ِّ
11
هل نام أو نعس ]7[ ،أو هل نام ممكنًا أو غْي ممكن؛ فل ينقض.
[ ]1یا (نشیمنگاهش) بعد از بیدار شدن [ ]2یا همراه بیدار شدن (از زمین زایز شد)؛ [ ]3یا
شک کرد (که آیا نشیمنگاهش بعد از بیدار شدن یا قبز از آن از زمین زایز شده)؛ [ ]1یا
دستش بر زمین افتاد در حا ی که در خوابی است که محكم کنندۀ مقعدش است؛ [ ]5یا چُرت
زد در حا ی که او محكم کننده(ی مقعدش) نیست  -و (چُرت زننده کسی است که) میشنود
و نمیفهمد -؛ [ ]6یا شک کرد (که) خوابیده یا چرت زده است؟؛ [ ]1یا (شک کرد) آیا محكم
کننده(ی مقعد) خوابیده یا محكم کننده(ی آن) نبوده است؟؛ (جواب هر هفت مورد این است
که :وضو را) باطز نمیکند.
َّ
اثلَّالث :اْلقاء َشء وإن قل من بَشت رجل وامرأة أجنبيَّْي ،ولو بغْي شهوة وقصد،
ِّ
ِّ َّ ًّ َّ 12
ً 13
ً
ً
ً
ح َّّت اللسان واْلشل والزائد ،إل سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوع.
 . 10در بعضی از نسخ بدون« :مقعده».

 . 11در بعضی از نسخ بدون« :ينقض».
 . 12اهلل عزوجز میفرماید :أو ل ىمستم النِّساء فلم َتدوا ً
ماء فتي َّمموا .سوره نساء ،آیه:
13

ى
ِّ
در مورد (لمستم النساء) اختالف نظر وجود دارد بعضی از علماء آن را به معنای جماع و
گروهی دیگر آن را به معنای مس کردن تفسیر مینمایند .قول دوم اختیار مذهب شافعی،
ما كی و حنبلی است و از اصحاب ،قول عمر بن خطاب و عبداهلل بن مسعود و عبداهلل بن
عمر ،و از تابعین ،قول زید بن أسلم ،مكحول ،عامر ا شعبی ،ابراهیم ا نخعی ،عطاء بن ا سائب،
ابن شهاب ا زهری ،ربیعه ا رأی ،عبیده ا سلمانی ،ابوعثمان ا نهدی ،ثابت بن ا حجاج ،و
یحیی بن سعید انصاری است .د یز آنان به قرار زیر است:
َّ
(اللمس) در حقیقت به مس کردن چیزی با دست اطالق میشود.
اهلل عزوجز میفرماید :فلمسوه بأيديهم[ .سوره انعام آیه ]1 :پس آن را با دستهای
خویش مس کنند.
َّ
َّ
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ماعز فرمودند :لعلك قبلت أو لمست[ .صحیح
اإلسناد .مسند احمد  ]2129شاید او را بوسیدی یا با دست مس نمودی.
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سوم (از مبطالت وضو) :رسیدن چیزی از دو پوست مرد و زن بیگانه به همدیگر و اگر کم
باشد و اگر بدون شهوت و قصد باشد؛ حتی زبان و (عضو) زائد و (عضو) شَز .مگر دندان و
ناخن و مو و عضو جدا شده (موارد مذکور باطز نمیکنند).
وينقض هرم وميِّت ،ل َمرم وطفل ل يشت ى
ه ف العادة.
َّ
ى َّ
ه صّل الل عليه و سلم عن الملمسة[ .بخاری  ]2116رسول اهلل
حدیث دیگر :ن
صلی اهلل علیه و سلم از بیع مالمسه نهی نمودند .اگر گفته شود هر کدام از اجناس را با دست
مس نمودی آن را به تو فروختم ،بیع مالمسه نامیده میشود.
َّ
حدیث دیگر :رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم میفرماید :واْلد زناها اللمس[ .صحیح.
مسند احمد  ]8598و دست ،زنای آن مس کردن نامحرم است.
َّ
پس فظ (اللمس) در حقیقت به مس با دست اطالق میشود و استفادۀ کلمۀ مس در
جماع مجاز است و حقیقت بر مجاز مقدم است.
همچنین امام شافعی که قول او در غت حجت است بر همین رأی رفته که در این آیه،
مس را به معنای مس کردن با دست تفسیر نموده است نه جماع.
همچنین حمزه و کسائی که از قراء سبعه میباشند بدون ا ف قرائت نمودهاند( :لمستم

ِّ
النساء) و با این قرائت ،فعز از باب تفاعز که معنای مشارکت میدهد ،خارج میگردد.
همچنین در ابتدای این آیه حكم جنابت گذشت :و إن كنتم جنبًا ف َّ
اط َّهروا .اگر جنب
ى
ِّ
بودید ،غسز بزنید .پس اگر (لمستم النساء) را حمز بر جنابت نماییم ،تكرار حاصز
میشود.

د یز دیگر :مالك ،عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبد الل ،عن أبيه عبد الل بن
عمر ،أنَّه َكن يقول :قبلة َّ
الرجل امرأته ،وج رسها بيده ،من الملمسة .فمن قبَّل

امرأته ،أو ج َّسها بيده ،فعليه الوضوء .صحیح ،ا موطأ 131
ابن عمر میگوید :بوسیدنِ مرد ،همسرش را و با دست ،مس کردن او از (مفهومات آیۀ)
مالمسه است .پس کسی که همسرش را بوسید و با دست او را مس نمود بر او وضو الزم
است.
 . 13زیرا علتِ نقضِ وضو بوسیلۀ پوست این است که پوست ،محز شهوت است اما در
این موارد ،شهوت یافته نمیشود.
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و سا خورده و میت باطز میکند؛ نه محرم و بچهای که (از حاظ شهوت) در عادت
اشتهای او کرده نمیشود.
ً
ً
َّ
ً
ً
فلو شك )1( :هل لمس امرأة أم رجل )2( ،أو شع ًرا أم بَشة )3( ،أو أجنبية أم
14
َمر ًما؛ لم ينتقض.
اگر شک کرد ]1[ :آیا زن یا مرد را مس کرده؛ [ ]2یا مو یا پوست (را مس کرده)؛ [ ]3یا
بیگانه یا محرم (را مس کرده)؛ (در هر سه مورد ،وضویش) باطز نمیشود.
َّ ً
ِّ
َّ
الرابع :م رس فرج اْلد ِّ
اصة ]1[ 16،ولو سه ًوا [ ]2أو بل
م 15بباطن الكف واْلصابع خ
ً
شهوة ]3[ ،قبل أو دب ًرا ]4[ ،ذك ًرا أو أن ى
َث ]5[ ،من نفسه أو غْيه ]6[ ،ولو من ميِّت
وطفل

17

َّ ِّ
 . 11قاعدۀ فقهی :اْلقْي ل يزال بالشك.
َّ
ِّ
َّ ر َّ
َّ
ب صّل الل عليه وسلم :من م َّس ذكره فل يصل ح َّّت يتوضأ .صحیح،
 . 15قال انل
ترمذی 82
کسی که به آ ت تناسلی خویش دست گرفت پس نماز نگزارد تا اینكه وضو بگیرد.
َّ
َّ ر َّ
ى
ى
ب صّل الل عليه وسلم :إذا أفض أحدكم بيده إل فرجه ،ليس دونها
قال انل

حجاب ول ست فقد وجب عليه الوضوء .ابن ملقن در ا بدر ا منیر  113/2دو طریق برای
آن تخریج نموده و بعد از تخریج طریق اول مینویسد :ابن صالح میگوید :این حدیث را امام
شافعی از جماعتی نقز نموده که در إسناد آن نقص وجود دارد اما بیهقی برای آن طرقی ذکر
نموده که مجموع طرق آن به درجۀ حسن میرسد در نتیجه به آن احتجاج کرده میشود.
طریق دوم :که بر آن اعتماد است و تقدیم آن واجب میبود بیش از یک نفر از حفاظ ،از
جمله ابن حبان آن را صحیح دانستهاند .ضیاء مقدسى نیز در صحاح األحادیث  1251إسناد
ابن حبان  1118را حسن دانسته است.
هرگاه یكی از شما دستش را به شرمگاهش رسانید در حا ی که پردهای نبود ،بدون شک
وضو بر او واجب میشود.
َّ
َّ ر َّ
ر
َّ
ب صّل الل عليه وسلم :من م َّس ذكره ،فليتوضأ ،وأيما امرأة م َّست فرجها
قال انل
َّ
فلتتوضأ.
مسند احمد  .1016محقق آن شعیب ارناؤوط اسناد آن را حسن دانسته.
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چهارم (از مبطالت وضو) :مس کردن شرمگاه انسان با داخز کف دست و انگشتان فقط؛
و [ ]1اگر چه به فراموشی باشد [ ]2یا بدون شهوت باشد؛ [( ]3شرمگاه) جلو یا پشت باشد؛
[ ]1مرد یا زن باشد؛ [ ]5از خودش یا از دیگری باشد؛ [ ]6و اگر چه از میت و کودک باشد؛
َّ
س ج ًْلا ]8[ 19،أو أش َّل ولو مقط ً
[ ]7وَم ِّل جب 18وإن اكت ى
وع ]9[ 20وبيد شلء،
مردی که آ ت تناسلیاش را مس کرد ،باید وضو بگیرد و زنی که شرمگاهش را مس
کرد ،باید وضو بگیرد.
 . 16کف دست وضو را باطز میکند نه پشت آن .زیرا در حدیث آمده( :إذا أف ى
ض
أحدكم بيده إ ى
ل فرجه) .امام شافعی که قول او در غت حجت است (اإلفضاء) را به
مس کردن با کف دست تفسیر نموده است الغیر .و در غت نیز همین مشهور است .ابن

فارس در مجمز ا لغه مینویسد( :اإلفضاء) در غت هرگاه به (اْلد) مضاف شد معنای
مس کردن با کف دست را میرساند .عرب میگوید( :أفضيت بيدي إل اْلرض ساج ًدا)
هرگاه با کف دست سجود کرد .این چنین جوهری در ا صحاح و ابن منظور در سان ا عرب و
فیروز آبادی در ا قاموس ا محیط ذکر نموده است.
 . 11زیرا فظ (فرج) که در أحادیث آمده به جلو و عقب اطالق میشود .همچنین بر جلو
قیاس گرفته میشود زیرا در حكم باطز کردن وضو با هم مشترکاند .یعنی هر چه از دو
مخرج خارج شود وضو را باطز میکند پس دست گرفتن به هر دو نیز سبب ابطال وضو
میشود.
در روایت آمده" :إذا أف ى
ض أحدكم بيده" ،فظ "أحدكم" مرد و زن ،خودش و
دیگری ،کودک و میت را شامز میشود.

 . 18در حاشیۀ شبراملسی بر نهایه در مورد "اْل ّ
ب" آمده :در ا مصباح آمده :إذا استأصلت

مذاكْيه .هرگاه آ ت تناسلی او را از بیخ قطع کردی.
در ا مجموع آمده :اگر آ ت تناسلی از ته قطع نشده بلكه مقداری از آن باقی مانده ،قطعا
باطز میکند؛ اما اگر از ته قطع شده و از آن چیزی باقی نمانده بطوری که همانند مقعد
گردیده و فقط سوراخ دارد بنابر قول صحیح که باطز میکند .در تحفه ،نهایه و مغنی نیز در
همین معنا آمده است.
 . 19در مجموع آمده :اگر جای بریدگی ،پوست بِرُویَد باز هم باطز میکند ،این قول را امام
ا حرمین گفته و واضح است.
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و [ ]1از محز بریدگی آ ت باشد؛ و اگر چه پوست را بپوشاند؛ [ ]8یا (آ ت تناسلی) شَز
باشد؛ و اگر چه (آ ت تناسلی) قطع شده باشد؛ و [ ]9با دستِ شز باشد؛ (در همۀ موارد ،وضو
باطز میشود).
ِّ 22
ل فرج بهيمة 21،ول برؤوس اْلصابع وما بينها وحرف الكف.
نه شرمگاه حیوان ،و نه سرِ انگشتان و بین انگشتان و اطراف کف دست (این موارد باطز
نمیکند).
ى
ول ينقض َقء ،وفصد ،ورعف 23،وقهقهة مصل 24،وأكل لم جزور 25،وغْي ذلك.
 . 20مثال :آ ت تناسلی جدا شده و به زمین افتاده باشد اگر دست به آن زده شود ،وضو
باطز میشود.
 . 21در نهایه و مغنی آمده :بر عدم وجوب ستر آن و عدم تحریم نگاه کردن به آن قیاس
گرفته میشود.
 . 22زیرا همانگونه که در حدیث گذشت مس با کف دست اطالق میشود.
قاعدۀ کلی :هرگاه دو کف دست ،روی هم قرار داده شد هر قسمتی از کف دست که با
کف دست مقابز تماس پیدا کرد آن قسمت ،باطز کنندۀ وضو میباشد.
َّ
َّ
َّ
 . 23عن جابر ،قال :خرجنا مع رسول اّلل صّل الل عليه وسلم  -يعن ف غزوة
ذات ِّ
الرقاع  -فأصاب رجل امرأة رجل من المَشكْي ،فحلف أن ل أنته ح َّّت
ب ص َّّل الل عليه وسلَّم ،فْنل انلَّ ر
أهريق د ًما ف أصحاب َم َّمد ،فخرج يتبع أثر انلَّ ِّ
ب
ً
َّ
َّ
صّل الل عليه وسلم مْنل ،فقال :من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين
ِّ
الشعب» ،قال :فل َّما خرج َّ
الرجلن إل فم
ورجل من اْلنصار ،فقال« :كونا بفم
ِّ
الشعب اضطجع المهاجر ري ،وقام اْلنصار ري يص ِّل ،وأت َّ
الرجل فل َّما رأى شخصه
َّ
عرف أنه ربيئة للقوم ،فرماه بسهم فوضعه فيه فْنعه ،ح َّّت رماه بثلثة أسهم ،ث َّم ركع
َّ
وسجد ،ث َّم انتبه صاحبه ،فل َّما عرف أنهم قد نذروا به هرب ،ول َّما رأى المهاجر ري ما
َّ
باْلنصار ِّي من َّ
ادلم ،قال :سبحان اّلل أل أنبهتن أ َّول ما رَم ،قال :كنت ف سورة

أقرؤها فلم أح َّ
ب أن أقطعها .حسن ،ابوداوود 198
در غزوۀ ذات ا رقاع همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم خارج شدیم .شخصی زن
مشرکی را به غنیمت گرفت .آن مشرک قسم خورد تا وقتی که در میان اصحاب محمد ،خون
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نریزد؛ دست نكشد .پس رد پای رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را دنبال کرد .رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم مكانی منزل کرد و فرمود :چه کسی ما را نگهبانی میدهد؟ یک نفر از
مهاجرین و یک نفر از انصار داوطلب شدند .فرمود :دهانۀ تنگۀ کوه نگهبانی دهید .وقتی به
دهانۀ تنگه رسیدند ،مهاجری به یک پهلو دراز کشید و انصاری به نماز ایستاد .آن مشرک آمد
و دید که شخصی ایستاده است .فهمید که نگهبان قوم است .تیر را در کمان قرار داد و آن را
رها ساخت تا این که سه تیر به طرف انصاری شلیک کرد .سپس انصاری رکوع و سجود
کرد .سپس مهاجری بیدار شد .آن مشرک وقتی دانست که به وجودش مطلع شدند فرار کرد.
وقتی مهاجری ،انصاری را دید که با خون آغشته شده ،گفت :سبحان اهلل! چرا او ین تیری که
به تو اصابت کرد ،مرا خبر ندادی؟ گفت :من سورهای را میخواندم ،دوست نداشتم آن را قطع
کنم.
در مجموع آمده :مذهب ما این است که موارد یاد شده وضو را باطز نمیکنند و به این
قول گرفتهاند :ابن عمر ،ابن عباس ،عبداهلل ابن ابیاوفی ،جابر ،ابوهریره ،عایشه ،سعید بن
مسیب ،سا م بن عبداهلل بن عمر ،قاسم بن محمد ،طاووس ،عطاء ،مكحول ،ربیعه ا رأی،
ما ک ،ابوثور و داوود ظاهری.
بغوی گفته :این مذهب اکثر صحابه و تابعین است.
 . 21در مجموع آمده :علما اجماع دارند ،خندیدنی که در آن قهقهه نباشد وضو را باطز
نمیکند و اجماع دارند ،قهقهۀ خارج از نماز نیز وضو را باطز نمیکند .اما قهقهه در نماز،
مذهب ما و مذهب جمهور علما این است که وضو را باطز نمیسازد و عبداهلل بن مسعود و
جابر بن عبداهلل و ابوموسی اشعری بر این قول رفتهاند و همچنین جمهور تابعین و کسانی که
بعد از آنان آمدهاند بر این قول رفتهاند.
بیهقی از ابی ا زناد روایت کرده :فقهائی را درک کردم که علم به آنان منتهی میشود؛ -
مانند :سعید بن مسیب ،عروه بن زبیر ،قاسم بن محمد ،ابوبكر بن عبدا رحمن ،خارجه بن زید،
عبداهلل بن عبیداهلل بن عتبه ،سلیمان بن یسار و مشایخ دیگر غیر از اینان – همگی میگویند
که قهقهه ،نماز را باطز میکند اما وضو را باطز نمیکند .بیهقی میگوید :مانند قول ابی
ا زناد از عطاء ،شعبی و ابن شهاب زهری نیز روایت داریم.
 . 25در ابتدا خوردن هر گوشت پخته شدهای وضو را باطز میکرد .سپس حكم آن به
حدیث آتی منسوخ گردید:
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َّ
َّ
َّ
عن جابر ،قالَ« :كن آخر اْلمرين من رسول اّلل صّل الل عليه وسلم ترك الوضوء
م َّما غ َّْيت انلَّار» .صحیح ،ابوداوود 192
آخر دو امر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،ترک وضو بود از آنچه آتش آن را تغییر داده
است.
گوشت شتر نیز شامز آن میشود.
در مجموع آمده :جمهور علما به این قول رفتهاند .این قول حكایت شده از :ابوبكر ،عمر،
عثمان ،علی ،ابن مسعود ،ابی بن کعب ،ابو طلحه ،ابو درداء ،ابن عباس ،عامر بن ربیعه و ابو
امامه باهلی و به تبع آنان جمهور تابعین از جمله (شافعی )،ما ک و ابوحنیفه بر این قول
رفتهاند.
اما برخی از علما با استناد به حدیث آتی ،خوردن گوشت شتر را باطز کنندۀ وضو میدانند:
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
عن جابر بن سمرة ،أن رجل سأل رسول الل صّل الل عليه وسلم أأتوضأ من لوم
َّ
َّ
َّ
الغنم؟ قال« :إن شئت فتوضأ ،وإن شئت فل توضأ» قال أتوضأ من لوم اإلبل؟ قال:
ِّ
ِّ
َّ
«نعم فتوضأ من لوم اإلبل» قال :أصّل ف مرابض الغنم؟ قال« :نعم» قال :أصّل ف
مبارك اإلبل؟ قال« :ل» .مسلم 360
شخصی از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پرسید :آیا از خوردن گوشت گوسفند ،وضو
بگیریم؟ فرمود :اگر خواسته باشی وضو بگیر و اگر خواسته باشی نگیر .گفت :آیا از خوردن
گوشت شتر ،وضو بگیریم؟ فرمود :بله ،از خوردن گوشت شتر ،وضو بگیر .گفت :آیا در محز
خوابیدن گوسفندان ،نماز بخوانم؟ فرمود :بله .گفت :آیا در محز خوابیدن شتران ،نماز بخوانم؟
فرمود :نه.
اما اصحاب ما شافعیون به تبع از جمهور علما میگویند :آخر حدیث ،مفهوم آن را روشن
میسازد .زیرا از نماز خواندن در محز خواب شتران نهی به عمز آمد اما تمام علما -
بخصوص کسانی که گوشت شتر را باطز کنندۀ وضو میدانند – متفقاند که چنین نمازی
صحیح است .پس اگر طبق اول حدیث ،گوشت شتر وضو را باطز میکند طبق آخر حدیث،
نماز در محز خواب آنان نیز صحیح نمیشود اما چنین نگفتهاند.
در مهذب آمده :از خوردنِ حرام گوشت اگر چه خنزیر باشد وضو باطز نمیشود پس از
باب او ی که گوشت شتر ،وضو را باطز نكند.
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و استفراغ کردن و رگ زدن و حجامت گرفتن و خندیدنِ نمازگزار و خوردن گوشت شتر و
غیر آن (وضو را) باطز نمیکند.
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
ومن تيقن حدثا وشك ف ارتفاعه فهو َمدث؛ ومن تيقن طه ًرا وشك ف ارتفاعه
ِّ 26
فهو متطهر.
و کسی که بیوضوئی را یقین داشت و در برطرف بودنِ آن شک کرد پس او بیوضو
است .و کسی که وضو را یقین داشت و در برطرف بودنِ آن شک کرد پس او باوضو است.
َّ
َّ
ك ف َّ
السابق منهما ،فإن لم يعرف ما َكن قبلهما 27،أو عرفه وَكن
وإن تيقنهما وش
طه ًرا ،وعدتهَ 28تديد الوضوء 29،لزمه الوضوء ،فإن لم يكن عدته َتديد الوضوء 30،أو
ً
َكن حدثا 31،فهو اْلن متط ِّهر.
َّ
َّ
َّ
ٰ
 . 26عن ع َّباد بن تميم ،عن ع ِّمه ،أنه شك إ ىل رسول اّلل صّل الل عليه وسلم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الرجل اَّلي ُييل إْله أنه َيد الَشء ف الصلة؟ فقال« :ل ينفتل  -أو ل ينَصف -

ً
ح َّ ى
ّت يسمع صوتا أو َيد رحيًا» .بخاری131
شخصی که گمان میکرد در نماز چیزی را (در شكم خویش) مییابد ،از رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم در این مورد شكایت کرد ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود :از نماز
خارج نشود تا اینكه صدایی بشنود یا بویی را استشمام نماید.
 . 21مثال به یاد دارد که بعد از فجر ،یک بار وضو گرفته و یک بار بیوضو شده اما
نمیداند کدام یک از آن دو ،پیشتر بوده و قبز از این دو هم به یاد ندارد که چه بوده؛ پس
او اکنون بیوضو است .زیرا دو احتمال (باوضویی و بیوضویی) با یكدیگر در تعارضاند و
مُرَجِّحی نیست که کفۀ ترازو را به یک جانب سنگین کند.
 . 28در بعضی از چاپها و شروحات آمده« :وَكن عدته» ،اما در مخطوطات و چاپ دار

ا منهاج زیادۀ «َكن» وجود ندارد.
 . 29مثال به یاد دارد که بعد از فجر ،یک بار وضو گرفته و یک بار بیوضو شده اما
نمیداند کدام یک از آن دو ،پیشتر بوده است ،اما قبز از این دو میداند که باوضو بوده و او
شخصی است که به تجدید وضو عادت دارد؛ پس او بیوضو است .زیرا قبز از این دو یقین
دارد که باوضو بوده در نتیجه بعد از باوضویی دو چیز میماند یكی بیوضویی و دیگر تجدید
وضو .و چون تجدید وضو ،رفعِ حدث نمیکند پس بیوضویی حاصز میشود.
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و اگر هر دو (باوضوئی و بیوضوئی) را یقین داشت و در سابق آن دو شک داشت ،پس اگر
قبز از آن دو را نفهمید یا فهمید و عادت او تجدید وضو بود؛ وضو الزم اوست .اگر عادت او
تجدید وضو نبود یا (قبز از آن دو) بیوضوئی بود؛ پس او اکنون باوضو است.
ر
ومن أحدث حرم عليه َّ
الشكر 33و َّ
الصلة 32،وسجود ِّ
الطواف 34وَحل
اْللوة و
المصحف 35ولو بعلقته أو ف صندوقه؛

 . 30مثال به یاد دارد که بعد از فجر ،یک بار وضو گرفته و یک بار بیوضو شده اما
نمیداند کدام یک از آن دو ،پیشتر بوده است ،اما قبز از این دو میداند که باوضو بوده و او
شخصی است که به تجدید وضو عادت ندارد پس او وضودار است زیرا عادتاً شخصی که
وضو گرفته ،بیوضو میشود و سپس وضو میگیرد.
 . 31مثال به یاد دارد که بعد از فجر ،یک بار وضو گرفته و یک بار بیوضو شده اما
نمیداند کدام یک از آن دو ،پیشتر بوده است ،اما قبز از این دو میداند که بیوضو بوده
پس او وضودار است زیرا در ابتدا به بیوضویی یقین دارد و بعد از آن هم یقین دارد که یک
بار وضو گرفته و یک بار بیوضو بوده است پس در وضودار بودن او یقین داریم و در برطرف
بودن آن شک وارد شده پس طبق قاعده :ا یقین ال یزال با شک عمز میکنیم.
یا به تعبیری دیگر ،یقین دارد که طهارت بر حدثِ سابق وارد شده و آن را از بین برده
است و از برطرف بودن آن طهارت بوسیلۀ بیوضویی جدید شک دارد و طبق قاعده :ا یقین
ال یزال با شک.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 . 32قال رسول اّلل صّل الل عليه وسلم :ل تقبل صلة من أحدث حّت يتوضأ.
بخاری 135
قبول کرده نمیشود نماز کسی که بیوضو شد تا اینكه وضو بگیرد.
همچنین امام نووی در ا مجموع اجماع را بیان میکند.
 . 33بر نماز قیاس گرفته میشوند زیرا جزئی از نمازند.
َّ
َّ
ٰ
 . 31عن عئشة رض اّلل عنها أنها قالت :قدمت مكة وأنا حائض ،ولم أطف
َّ
ى
ٰ
باْليت ول بْي َّ
الصفا والمروة قالت :فشكوت ذلك إل رسول اّلل صّل الل عليه
َّ
ر
َّ
ى
وسلم ،قال :افعّل كما يفعل الاج غْي أن ل تطوف باْليت حّت تطهري .بخاری
1650
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عائشه میگوید :در حا ی که حائض بودم وارد مكه شدم .طواف و سعی بین صفا و مروه
نكردم .شكایت خود را نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بردم پس فرمود :انجام بده همان
اعما ی که حجاج انجام میدهند غیر از اینكه طواف خانۀ خدا نكن تا اینكه پاک شوی.
َّ َّ
الطواف باْليت مثل َّ
ب ص َّّل الل عليه وسلَّم :إ َّن َّ
قال انلَّ ر
الصلة إل أنكم
َّ َّ
َّ
َّ
تتَكمون فمن تكلم ،فل يتَكم إل ِبْي .صحیح .صحیح ابن خزیمه 2139
طواف خانۀ خدا همانند نماز است مگر اینكه شما به هنگام طواف سخن میگویید .پس
کسی که هنگام طواف ،سخن نمود سخن نگوید مگر سخن نیک.
َّ
َّ
 . 35لقول تع ى
ال :ل يم رسه إل المط َّهرون .سوره واقعه ،آیه19 :
دست به قران نزنند مگر پاکان.
شیخ اإلسالم زکریا انصاری در أسنی ا مطا ب  61/1مینویسد :جملۀ خبری اما معنای آن
إنشائی است .مانند :والوادلات يرضعن أولده َّن حولْي َكملْي .سوره بقره ،آیه .233
أي أرضعن :یعنی باید شیر بدهند .زیرا اگر به خبری بودن آن حمز کنیم ،کِذب میشود
به د یز اینكه انسانهای ناپاک به آن دست میگیرند.
صاحب کفایه األخیار  126/1مینویسد :حمز کردن المط َّهرون به مالئكه بعید است زیرا
در آسمان غیر از پاکان ،کسانی دیگر که ناپاک باشند وجود ندارند که از دست زدن به قران
نهی شوند پس معلوم میگردد که مراد انسانها هستند که در بین آنان پاکان و ناپاکان قرار
دارند.
َّ
َّ ِّ َّ
ٰ
ب صّل الل عليه وسلم
عن عبد اّلل بن أب بكر ،عن أبيه ،قالَ :كن ف كتاب انل
َّ
َّ
لعمرو بن حزم :أل تم َّس القرآن إل ى
َع طهر .مرسز ،رجا ه ثقات .سنن دارقطنی 135
در نامۀ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به عمرو بن حزم نوشته شده بود :قران را مس
نكنی مگر بر پاکی.
عن عبد َّ
الرَحىن بن يزيد ،قال :كنَّا مع سلمان فخرج فق ى
ض حاجته ث َّم جاء،
ِّ
َّ
َّ
ٰ
فقلت :يا أبا عبد اّلل لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات ،فقال :إن لست أم رسه
َّ
َّ
إنما ل يم رسه إل المط َّهرون .رجا ه ثقات .سنن دارقطنی 113
ما همراه سلمان فارسی خارج شدیم .سلمان از میان ما خارج شد و قضاء حاجت نمود
سپس آمد .من گفتم :ای ابا عبداهلل! اگر وضو میگرفتی (بهتر بود) شاید ما از آیات قران از
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و کسی که بیوضو شد بر او نماز ،سجود تالوت ،سجود شكر ،طواف و حمز قران حرام
است و اگر چه با دستگیرهاش باشد یا در صندوقش باشد.
وم رسه سواء المكتوب وبْي اْلسطر والواَش وجْله وعلقته وخريطته وصندوقه

وهو فيهما،
و دست زدن به قران (نیز حرام است)؛ یكسان است (که به) نوشتهها باشد یا بین سطرها و
حاشیهها؛ و (همچنین دست زدن به) جلد آن و دستگیرۀ آن و کیف آن و صندوق آن در حا ی
که قران در آن دو باشد.
ً َّ
36
وكذا حيرم م رس وَحل ما كتب دلراسة ولو آية َكللوح وغْيه،
و همچنین حرام میشود مس کردن و حمز کردن آنچه برای آموختن ،نوشته شده است
و اگر چه یک آیه باشد مانند تخته(های مخصوصی که جهت یادگیری ،آیههای قران بر آن
مینویسند) و غیره.
ر
وحيل َحل المصحف 37ف أمتعة ،وَحل 38دراهم ودنانْي وخاتم وثوب كتب عليه َّن
قرآن ،وكتب فقه وحديث وتفسْي فيها قرآن بَشط أن يكون غْي القرآن أكَث،

39

شما سؤال بگیریم .سلمان گفت :من به قران دست نمیزنم چرا که فقط پاکان به قران دست
میزنند.
 . 36زیرا وحی که به غیر از چند آیه چیز دیگری در آن نوشته نشده ،حكم قران دارد.
 . 31در بعضی از چاپها و شروحات آمده« :مصحف» ،اما در مخطوطات و چاپ دار
ا منهاج آنچه نوشتیم.
َّ
 . 38در بعضی از چاپها و شروحات آمده« :وحل َحل» ،اما در مخطوطات و چاپ دار
َّ
ا منهاج زیادۀ «حل» وجود ندارد.

 . 39زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نامهای بدست دحیه کلبی سپرد که به شام برده
و به هرقز برساند .با وجودی که در این نامه ،آیۀ قران وجود داشت اما به حامز آن دستور
نداد که بر طهارت محافظت به عمز بیاورد.
َّ
َّ
الرَحن َّ
اّلل َّ
الرحيم ،من َم َّمد عبد اّلل ورسول إل هرقل
متن نامه چنین استِ :مْسِب
ِّ
َّ
عظيم ر
الروم :سلم َع من اتبع الهدى ،أ َّما بعد ،فإن أدعوك بدعية اإلسلم ،أسلم
َّ
َّ
َّ
تسلم ،يؤتك اّلل أجرك م َّرتْي ،فإن توْلت فإن عليك إثم اْلريسيِّْي " و {يا أهل
َّ َّ
ً
الكتاب تعالوا إل َكمة سواء بيننا وبينكم أن ل نعبد إل اّلل ول نَشك به شيئا ول
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و حمز قران در میان کاال و اثاث حالل میشود .و حالل میشود حمز درهمها و دینارها
و انگشتر و پارچهای که قران بر آن نوشته شده و کتابهای فقه و حدیث و تفسیری که در
آن قران است به شرطی که غیر قران بیشتر باشد.
َّ
كن َّ
ِّ 40
الص ر
ب المحدث من َحله ومسه،
ويم
و به کودک بیوضو بر حمز قران و مس کردن آن اجازه داده میشود.
ً
41
ولو كتب َمدث أو جنب قرآنا ولم يم َّسه ولم حيمله جاز،
و اگر شخص بیوضو یا جنب ،قرانی را نوشت و آن را مس نكرد و آن را حمز نكرد؛
جایز است.
ولو خاف َع المصحف من حرق أو غرق أو وقوع ف 42يد َكفر أو َناسة؛ وجب
45
أخذه مع الدث واْلنابة؛ إن لم َيد مستود ًع43؛ 44لكن يتي َّمم إن قدر؛
و اگر از آتش گرفتن یا غرق شدن یا (واقع شدن در) دست کافر یا (واقع شدن در)
نجاست ،بر قران ترسید گرفتن آن به همراه بیوضوئی و جنابت واجب است (به شرطی که)
اگر مكانی برای حفظ و نگهداری آن نیافت؛ اما اگر توانائی داشت ،تیمم میکند.
46
وحيرم تو رسده وغْيه من كتب العلم.
و تكیه دادن به قران و غیر آن از کتابهای علم حرام میشود.
َّ
َّ
َّ
يتَّخذ بعضنا بع ًضا أربابًا من دون اّلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} .بخاری
1
 . 10به خاطر حاجتِ آموختن و دشوار بودن استمرار وضو برای کودک.
 . 11به علت عدم حمز و مس .زیرا فقط این دو ممنوعاند.
 . 12در بعضی از چاپها و شروحات بدون« :وقوع ف» ،اما در مخطوطات و چاپ دار
ا منهاج این زیاده وجود دارد.
 . 13در بعضی از چاپها و شروحات آمده« :مستود ًع ل» ،اما در مخطوطات و چاپ دار
ا منهاج زیادۀ «ل» وجود ندارد.

 . 11زیرا حفظ قران و نجات آن از اهانت و استخفاف به آن ،واجب است.
 . 15در فتح و فیض آمده :اگر قدرت بر تیمم دارد ،تیمم واجب میشود زیرا بدل از وضو
است.
 . 16به خاطر اهانت و عدم تعظیم.

