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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  لـسـغ

  غسل :
بر هر چيزی است. و در اصطالح غسل در زبان عربی (به فتح و ضم غ) به معنی جاری شدن آب 

  .فقه و شرع اسالمی به معنی جاری شدن آب بر تمام بدن انسان است از روی قصد و نيت

  غسل در اديان ابرهيمی:
 :خاصی برخوردار استابرهيمی از مقام آب و غسل در اديان قبل از همه بايد گفت که : 

طوريکه کنند تا پاکی و طهارت خود را حفظ کنند.  يهوديان در مناسک دينی خود از آب استفاده می
بخصوص شخصيکه واجب است.در دين يهوديت ها قبل و بعد از خوردن غذا  شستن دستميدانيد ، 

  ميشود، انجام غسل برآن وجب والزمی ميباشد . ت مشرف دين يهودي به جديدآ 
مذهبی ، مراسم غسل را انجام  های بزرگ روزهای جمعه و قبل از جشندر ان ، مرديتدر دين يهود

 بصورت حتمی بجاءرا  اين فريضهوالدت از  وزنان نيز قبل از مراسم ازدواج، پس ميدادند،
 .آورند می
هاي آنرا  مراسم تطهير، نماد احياء و حفظ پاكي و خلوص مذهبي است و ريشهدين يهوديت ،در 
ت يافت. اين غسلها شامل شستشوي دستها، شستشوي دستها و پاها و يا فروبردن توان در تورا مي

 .و يا چشمه است، انجام گيرند دريا ، بحرشوند كه بايد با آب جاري كه آب  تمام بدن به زير آب مي
در معابد، غسل توسط كاهنان، بعنوان يك آيين مقدماتي هنگام روي طوريکه در فوق ياد اور شديم 

  صورت ميگيرد . يت راد به دين يهودآوردن اف
نه دستها  شستن . پوشيند را وپای های خويش كاهنان پيش از شركت در مراسم معبد بايد دستها و  

 .شود هاي ديگر نيز اجرا مي در بسياري از مناسبت بلکه  ،قبل و بعد از صرف غذاتنها 
هشتم در كتاب پيدايش (نخستين كتاب تورات) داستان طوفان نوح آمده است.  الیدر فصلهاي ششم 

اش و جفتي  السالم و خانواده خداوند با فرستادن سيلي عظيم نوع بشر را هالك كرد و تنها نوح عليه
  از هر حيوان توسط كشتي نوح نجات يافتند. 

و برخي از ساكنين جزاير  داستان اين سيل مهيب در فرهنگهاي ديگري چون بوميان استراليا
  اقيانوس آرام نيز وجود دارد. 

ورزد. سيل،  اما داستان قوم يهود از آن جهت متمايز گشته كه بر انصاف و عدالت خداوند تاكيد مي
يابد. سيل با پاك  اش از آن نجات مي السالم بواسطه ارزشهاي اخالقي كيفري الهي است كه نوح عليه

  مين، امكان زندگي دوباره را به بشر داد. كردن همه گناهان از روي ز
است زيرا در آغاز مهاجرت برخوردار مذهبی از مقام ومنزلت خاصی  سرخ در تاريخ يهوديت بحريه

كه درتعقيب آنها بود نجات سربازان فرعون اسرائيل موسي و قوم يهودبا عبوراز آب از دست   بني
  يافتند. 

عبور كرده و بسالمت  رود نيل به همراه قوم بني اسرائيل از السالم كمك كرد تا  خدا به موسي عليه
اين معجزه پاداش ايمان موسي  وقوم فرعون را غرق کرد ،برسند. رود نيل به سرزمينهاي آنسوي 

  السالم و قومش كه قوم برگزيده خداوند محسوب مي شدند، بود.  عليه
و  ، پس از تماس با مرده براي طهارت بدن دين يهوديت نوعي غسل در  (mikveh) ميقوه

هاي  همچنين پس از قاعدگي است. اين عمل براي غسل دادن ظروف و نيز بعنوان يكي از آيين
 .گيرد صورت مي،  يهوديت دين   مقدماتي هنگام روي آوردن افراد به 

اين غسل بايد با آبي كه قبالً در هيچ ظرفي ريخته نشده و تراوشي بدرون آن صورت نگرفته باشد، 
  انجام گيرد. 

گيرد، دوراني كه مردم پيش از ورود به معبد بايد خود را در ميقوه  ميقوه از دوران باستان ريشه مي
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مورد اهميت آب بدليل  كردند. در اين (محلي كه آب فراوان در آن تجمع كرده باشد) طهارت مي
 .باشد اش مي خاصيت پاك كنندگي

 مسيحيت
اي دارند كه در آن از آب استفاده  هاي مسيحيت مراسم عبادي اوليه تقريباً همه كليساها و فرقه

السالم و  شود، غسل تعميد نماد نجات بني اسرائيل از بردگي در مصر توسط حضرت موسي عليه مي
السالم توسط يحيي  سرخ بوده و همچنين از تعميد عيسي مسيح عليهبواسطه عبورشان از درياي 

 .گيرد تعميد دهنده در اردن ريشه مي
السالم ، وي حواريون خود را به تعميد دادن بنام پدر، پسر و روح  پس از رستاخيز مسيح عليه

 )20و  19، آيات 28باب -القدس فرمان داد. (انجيل متي
نگرند. غسل  اي متفاوت به مسئله غسل تعميد مي ت هركدام بگونههاي مختلف در عالم مسيحي فرقه

  كنند.  تعميد نماد رهايي از بند گناهاني است كه ما را از خداوند دور مي
ها معتقدند كه غسل تعميد به تنهايي موجب پاكي فرد از گناه  بجز كليساي كاتوليك، ساير فرقه

امدگويي هنگام  مان و اعتقاد به مسيحيت و نوعي خوشاي بيانگر اي گردد بلكه اين تنها اعالميه نمي
  د به كليساست.شخص ورود 

دهد و اين تنها  اما كليساي كاتوليك معتقد است كه بهنگام غسل تعميد تحولي عظيم در انسان رخ مي 
  زدايد.  يك نماد نيست بلكه عملي است كه لكه ننگ گناه نخستين را از انسان مي

  چيز است:ارزش نمادين آب در سه 
كند آنچنان كه خدا  گرداند، بدرون هرچه راه يابد آنرا سيراب مي زدايد و پاك مي ها را مي آب، آلودگي 

كند و ما همچنان كه براي حيات معنوي به خدا نيازمنديم  بندگاني را كه غرق او شوند سيراب مي
  براي حيات فيزيكي نيز محتاج آبيم. 
توسط فردي كه درون آب ايستاده و آنرا به باالتنه افراد در كليساي عهد عتيق، غسل تعميد 

 اصطالح شد. اما امروزه اين  ناميده مي (immersion) گرفت. اين عمل ايمرژن پاشيد، انجام مي مي
شود كه توسط تعميددهندگان و كليساي ارتدكس اجرا  به فرو بردن تمام بدن به زير آب اطالق مي

  گردد.  مي
 (affusion يساهاي غرب اين آيين با سه بار آب ريختن روي سر فرد (افيوژنامروزه در بيشتر كل

  .شود نجام مي) ا aspersion –ن و يا تنها پاشيدن چند قطره روي سرش (اسپرش
السالم آنرا آب حيات ناميده (انجيل يوحنا.  اهميت ديگر آب در مسيحيت آن چيزي است كه مسيح عليه

  السالم و زن سامري است. دوم ) داستان مسيح عليه باب چهارم: آيات يكم تا چهل و
كند تا ديگر هرگز احساس تشنگي نكند. به عبارت ديگر آب  مسيح آب حيات را به زن پيشنهاد مي 

 .حيات همان حيات جاودانه است
به آب حيات گيرد، بخصوص  مورد استفاده قرار مي دين يهوديت آب حيات، آب متبركي است كه در 

مورد شود كه در شب عيد پاك، براي تعميد دادن تازه واردان به مذهب مسيحيت،  يآبي گفته م
  قرار می گيرد .استفاده 

براي تعميد دادن، به قرن چهارم در مشرق زمين و قرن پنجم در غرب باز   استفاده از آب تاريخ 
ر اين زمان گردد. سنت آب پاشيدن روي افراد در آيين عشاء رباني از قرن نهم آغاز شد. د مي

استفاده از قدح كه ظرفي بود حاوي آب مقدس و مردم هنگام ورود به كليسا خود را با آن تعميد 
  دادند، بسيار متداول بود. مي

همچنين دردعاي پيش از غذا، تبرك كردن، دفع ارواح شيطاني و مراسم تدفين، از آب مقدس  
 .گردد استفاده مي

عميد و شستشوي انگشتان و ظروف عشاي رباني پس از طهارت در مسيحيت عمدتاً شامل غسل ت
پايان مراسم مي شود. اين عمل در دو مرحله انجام مي گيرد: ابتدا جام را با شراب شسته و سپس 
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دهند. اين غسل بسيار مهم است زيرا اين  دوباره جام و انگشتان كشيش را با آب و شراب غسل مي
 .كند السالم ظهور مي اب، مسيح عليهباور وجود دارد كه پس از تبرك نان و شر

  آب در دين مقدس اسالم :
آب در دين مقدس اسالم  از اهميت بخصوص وپر اهميت برخوردار ، طوريکه  آب بعد از انسان، با 

  ترين مخلوقات پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الشان معرفی گرديده . ارزش
 قرآن است نموده ياد گوناگون معاني با  آب از باره 63  اضافتر سوره 43 در الشان عظيم قرآن
و ُشکرگزار بودن نسبت به اين نعمت بزرگ را  نموده ی آب دعوت  انسان را به تفکر درباره عظيم

 .يادآور شده است
اهميت و ارزش آب    سوره انبياء ) با زيبای خاصی درباره 30روردگار با عظمت ما در ( آيه پ

اين ايه بيانگر واقعيتی است که  داللت بر » ای را از آب پديد آورديم و هر چيز زنده« :ميفرمايد
  .ی موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان از آب دارد آفرينش همه

ها در اختيار ما قرار  هايی هستند که خداوند متعال برای رشد و تعالی انسان های الهی امانت نعمت
اَوامر الهی و در جهت سعادت جاودانی  ده از آب بايد مطابق واستفا برداری داده است. پس بهره

روی در  ، با تعبيرهای مختلف، اِسراف و زيادهنبوی و احاديث  ی. در آيات قرآنصورت گيرد انسان 
در  قرار گرفته است .نکوهش و مذّمت مورد هر کاری، به طور عام و در مورد آب، به طور خاص 

  .نهی شده استنيز حتّی اِسراف آب در وضو گرفتن و ُغسل کردن  مقدس اسالم دين 
  موجبات غسل:

  .شش چيز شرعا موجب غسل می گردد که سه تای آنها بين زنان و مردان مشترک است
اول برخورد وتماس دو محل ختنه شده در شرمگاه زن و مرد با هم. اين برخورد و التقای دو   -1

تناسلی مرد در شرمگاه پيش يا   الح شرع يعنی ناپديد شدن سر آلتمحل ختنه شده (ختانين) در اصط
پس انسان يا حيوان است، خواه انزال منی صورت گيرد يا صورت نگيرد، بنابر حکم حديث پيامبر 

». اْلغُْسُل إَِذا اْلتََقى الـِْختَانَاِن أَْو َمسَّ اْلـِختَاُن اْلـِختَاَن فَقَْد َوَجَب :«صلی هللا عليه وسلم که ميفرمايد 
  ( هرگاه دو محل ختنه شده زن و مرد با هم برخورد پيدا کردند غسل واجب می شود) ..(رواه مسلم)

خارج شدن منی در بيداری يا در خواب خواه از روی شهوت باشد يا از روی شهوت نباشد چون  -2
( بی گمان آب از آب .لم)(رواه مس» إِنََّما الماُء ِمَن الماءِ «   :پيامبر به طور مطلق فرموده است

  .تا آب منی بيرون نيايد آب غسل الزم نيست) –است، غسل بوسيله انزال منی واجب می شود 
سوم مرگ است چون پيامبرصلی هللا عليه وسلم درباره کسی که در احرام بود و شترش او را به  -3

او را با آب و سدر غسل و (   . (رواه الشيخان)». اِغِسلُُوه ِبماٍء َوِسدرٍ «  زمين زد و مرد فرمود:
  .شستشو دهيد)

  :ند و به زنان اختصاص داردا و اما آن سه چيز که موجب غسل
قُْل ُهَو أَذًى    َويْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض «  :اول حيض و قاعدگی است. چون خداوند می فرمايد - 1

هُ   َوَال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّٰى يْطُهْرنَ    فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِی اْلَمِحيِض  ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحيُث أََمَرُكُم اللـَّ » فَِإَذا تََطهَّ
   .)222 (سوره بقره/ 

ييد (همبستر نشويد و مقاربت جنسی نکنيد) تا اين که ( در حالت قاعدگی از زنان کناره گيری نما
پاک شوند و هنگاميکه پاک شدند از طريقی که خداوند به شما فرمان داده است با آنها آميزش 

  .»کنيد
  .( سپس غسل کنيد و نماز بخوانيد).» ثُمَّ اغتَِسلی َوَصلّی«   :و در روايت بخاری آمده است

زايمان است و آنهم چون حيض و قاعدگی است و حکم آن را  دوم نفاس و داشتن خون ريزی  -2
است. و اصحاب رسول هللا صلی  دارد، چون در حقيقت خون حيض است که در مدت حمل  جمع شده

  .بر آن اجماع داشته اند که نفاس مانند حيض است هللا عليه وآله وسلم
يا پاره گوشت باشد. در سوم وضع حمل  است، اگر چه جنين سقط شده به صورت خون بسته  -3
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اين حال به دو علت غسل واجب می شود، يکی اين که در والدت و زايمان گمان خون ريزی است و 
در اينگونه موارد حکم به اين گمان می شود همان گونه که چون در خواب احتمال بی وضوءئی می 

که منعقد شده و بدين رود خواب ناقض وضوء است. و دوم اين که جنين، منی و آب مرد و زن است 
  .صورت درآمده است، و بديهی است که بيرون آمدن آب منی موجب غسل است

  فرايض غسل:
  :زاستـفرايض غسل دو چي

     :اول
 » .إِنََّما األَعماُل بِالِنّيِّاتِ «  :نيت غسل کردن چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند

  .( ارزش اعمال با نيت تحقق می پذيرد)
ل قلبی است و با شستن اولين جزء بدن تحقق می پذيرد و کيفيت منيت و قصد و اراده صرفا يک ع

آن به اينصورت است که شخص جنب قصد و نيت رفع جنابت يا برطرف کردن بی وضوءيی بزرگ 
(رفع حدث اکبر) را از همه بدن خود می کند. و زن پس از پاک شدن از خون ريزی حيض و نفاس 

  .برطرف کردن ناپاکی و حدث و بی وضوءيی حيض و نفاس را می کندقصد و نيت 
برای صّحت و درستی غسل شرط است که اول نجاست و ناپاکی را از بدن خويش دور سازد، بعد 

خطاب به زنی فرمود: خون را  نيت غسل کند. چون آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم
نماز بخوانيد.  برخی  شستن و ازاله نجاست را از جمله فرايض بشوئيد و خود را پاک کنيد و سپس 

  .غسل دانسته اند ولی حقيقت آنست که شرط غسل است
  :دوم

  :موها و تمام پوست بدن است، چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند بيغ رسيدن آب به 
  .(رواه أبوداود والترمذی وابن ماجه)» َنقُّوا البََشَرةَ تَحَت ُکِلّ َشعَرة َجنابَةُ َفبَلُّوا الشُّعُوَر َو «  

( زير هرموئی از مويهای بدن جنابتی است پس همه موهای بدن را تر کنيد و بشوئيد و تمام پوست 
بدن را پاکيزه نمائيد. ) و در لفظ ديگری آمده است: به حقيقت در زير هر موئی جنابتی وجود دارد، 

َمْن «   :بدن را پاکيزه کنيد. و پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند پس موی را بشوئيد و پوست
( هرکس در غسل جنابت جای .» تََرَك َمْوِضَع َشْعَرٍة ِمْن َجنَابٍَة لَْم يْغِسْلَها فُِعَل بِِه َكَذا َوَكذَا ِمَن النَّارِ 

  .يک موی را ناشسته بگذارد در آتش دوزخ با وی چنين و چنان می شود)
به همين جهت از موی سرم بدم می آمد و با آن به دشمنی   علی بن ابيطالب رضی هللا عنه ميفرمايد:

برخاستم و او موی سر خود را می تراشيد. (احمد و ابوداود و ابن ماجه اين سخن حضرت علی را 
  .ذکر کرده اند)

ت، چون پيامبر صلی هللا اگر آب غسل به زير و ته مويهای بافته شده نرسد باز کردن آنها واجب اس
وسلم فرموده است: (مويها را بشوئيد و ترکنيد) و (هرکس جای يک موی را ناشسته بگذارد   عليه 

...) و اما آنچه از ام سلمه ك روايت شده که گفت: گفتم: ای رسول هللا من عادت دارم که موی سر 
إِنَّما «   عليه وآله وسلم فرمود : را ببافم آيا برای غسل جنابت آنها را باز کنم؟ پيامبر صلی هللا

برای تو کفايت می کند که ».( يَکفيِک أَن تَحثی َعلی َرأِسِک َحثَياٍت ثُمَّ تَِفيِضی َعَليِه الماَء فَتَْطَهِرينَ 
(مسلم در ». سه بار بر سر خود آب بريزی سپس بر تمام بدن آب بريزی آنوقت تو پاک شده ای

  .است) صحيح خود آن را روايت کرده
و موی ها هدف  از آن وقتی است که موی تنک و کم پشت باشد و بافتن آن مانع رسيدن آب به زير 

  .به پوست بدن نشود
در اين صورت همه احاديث در جای خود مورد عمل قرار می گيرند و باصطالح جمع بين ادله می 

  .شود و تعارضی با هم ندارند
ر است حتی آنچه که از سوراخ گوشها و دگر شکافها و و شستن تمام پوست بدن که ظاهر و آشکا
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البالی بدن و زير پوست حلقه آلت تناسلی مرد که ختنه نشده و آن قسمت از آلت تناسلی زن که به 
  .هنگام نشستن برای قضای حاجت آشکار می شود، واجب می باشد

وست بدن می شود واجب است، چون مانع رسيدن آب به پ رنگ ناخون و برطرف کردن مانيکور و
  .به خالف حنا و رنگ که تنها رنگ پوست را تغيير می دهند و مانع رسيدن آب به پوست نمی شوند

  سنتهای غسل:
  عبارتند از :سنتهای غسل 

 به تفصيل تسميه (بسم هللا گفتن)، و شستن دستان پيش از داخل کردن آنها در ظرف آب که دليل آن  
، و پيش از غسل وضوءی کامل گرفتن، چون عايشه رضی هللا بيان گرديده است در مبحث وضوء 

أَ وضوءئَهُ   کاَن َرُسوُل ِهللا صلی هللا عليه وآله وسلم«    :عنها ميفرمايد اِذا اغتََسَل ِمَن اْلـَجناَبِة تََوضَّ
  .(رواه الشيخان)». ِللصَّالةِ 

ونه که برای نمازش وضوء هرگاه غسل جنابت می کرد همان گ  ( پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم
  .می گرفت برای غسل نيز وضوء ميگرفتند)

روايت کرده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم(در  اسالم بخاری از ميمونه رضی هللا عنها همسر 
  .وضوءيی که برای غسل جنابت می گرفت شستن پاها را بتاخير می انداخت)

ضوءيش را به صورت کامل بگيرد يا شستن قاضی حسين ميگويد:شخص مخير است بين اين که و
پاها را تا بعد از فراغت از غسل بتاخير بياندازد. چون هر دو روايت صحيح می باشند. از جمله 
سنتهای غسل آنست که برای احتياط و خروج از خالفی که وجود دارد به تمام قسمتهای بدن که 

می گيرند از  زير بغل و البالی چين و ممکن است دست بکشد، و البالی بدن را که روی هم قرار 
چروک پوست شکم و داخل ناف و گوشها را نيکو بشويد و دست بکشد، چون آنوقت اطمينان حاصل 

می شود که به تمام پوست بدن آب رسيده است بخصوص داخل گوشها که توصيه می شود يک 
و البالی آن برسد. و يکی مشت آب بر دارد و به آرامی گوش را روی آن خم کند تا آب به زوايا 

  ديگر از سنتهای غسل مواالت و شستن اندامها به دنبال هم و پيش از خشک شدن اندام قبلی است. 
و يکی ديگر شستن ظاهر و باطن اندامهای طرف راست بدن پيش از طرف چپ است که اول از 

  .شستن سر سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ شروع می کند
در طهارت خود ابتدا کردن بطرف راست را دوست می داشت.   هللا عليه وآله وسلمچون پيامبر صلی 

  که متفق عليه اصحاب صحاح است و روايت آن قبال يادآوری شد. 
يکی ديگر سه بار انجام دادن شستشوی بدن است که سرش را می شويد و سه بار بر آن دست می 

و  هت پيروی از پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلممالد سپس اندامهای ديگر نيز به همين کيفيت. به ج
اقتدا به وی سنت است که آب غسل کمتر از مقدار يک صاع (چهار من) و آب وضوء کمتر از مقدار 

يک من نباشد، چون به روايت مسلم از سفينة آمده است که يک صاع آب برای غسل پيامبر صلی 
او کفايت می کرد. و تجديد غسل سنت نيست چون و يک ُمّد آب برای وضوءی  هللا عليه وآله وسلم

خوانده باشد. چون ابو    در سنت نيامده و مشقت دارد، ولی تجديد وضوء سنت است اگر با آن نمازی
أَ َعلی ُطْهٍر َکتََب هللاُ « :گفت داود و غير او روايت کرده اند که پيامبر صلی هللا عليه  وسلم َمن تََوضَّ

وضوء، وضوءی خود را تجديد کند    (هرکسی در حال پاکی و با وجود داشتن» َلهُ َعْشَر َحَسناتٍ 
  خداوند ده حسنه و نيکی را به حساب وی می نويسد.)

و در اول اسالم برای هر نمازی وضوءی جداگانه واجب بود که اين وجوب نسخ گرديد و استحباب 
  آن باقی ماند.

خن را نچيند و تا تمام اجزای بدن پاک باشد، و و مستحب است که در حال جنابت سر را نتراشد و نا 
  بعد از طهارت بدين کار مبادرت ورزد. 

هُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك َلهُ، َوأَْشَهُد «و مستحب است که بعد از فراغت از غسل بگويد:  أَْشَهُد أَْن الَّ إَِلهَ إِالَّ اللـَّ
داً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  چنين می کرد و به جهت اقتدای به وی  هللا عليه وسلم  صلی چون پيامبر» أَنَّ ُمَحمَّ
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  .عمل مستحب است

  :فرضهای غسلبصورت کل 
  ند از :ـعبارت
  شستن بينی.  ، وشستن دهن : نيت واول 
  .ـ آب انداختن بر تمام بدن دوم
  عبارتند از :  سنتهای غسلو

  اول ـ شستن دست.
  دوم ـ شستن جای مخصوص، چه از مرد و چه از زن.  

  سوم ـ دور کردن نجاست از بدن.
  چهارم ـ وضوء کردن قبل از غسل نمودن.  

پنجم ـ شستن همهء اعضاء سه مرتبه. ( زنيکه موی خود را بافته است الزم نيست که آنرا باز کند 
  ولی بايد آب را در زير موی برساند و پوست سر را تر کند.)

   قبل از غسل: وضوء
طوريکه در فوق ياد اور شديم : در مسائل احکام نبايد عقل بشری را مالک و معيار برتری يا  

ضعف حکمی قرار داد! ما حکمت بسياری از احکام را نمی دانيم، بطور مثال  از اينکه ما چرا 
ويا ما  چرا نماز عصر   ميگيريم ، ما چرا به حج وعمره ميرويماساسآ نماز ميخوانيم ، ما چرا روزه 

  را چهار رکعت ميخوانيم ، ونماز شام چرا سه رکعت بجا مياوريم  وغيره وغيره ...   
حکمت اين  احکام فقط نزد پروردگار با عظمت است و بس و چون به ما خبر داده نشده که حکمت 

است  اطاعت کنيم آن چيست، ما مسلمانان  مکلفيت داريم که اجرای اين احکام شرع را بدون کم وک
  وبدينوسيله  خود را از آتش جهنم نجات   دهيم.

َ « پروردگار با عظمت ما ميفرمايد :  َّs َّإِن َ َّs ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاُکْم َعْنهُ فَانتَُهوا َواتَّقُوا َوَما آتَاُکُم الرَّ
ی شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و ) (آنچه را رسول خدا برا7سوره حشر آيه : »( َشِديُد اْلِعقَابِ 

  از آنچه نهی کرده خودداری نماييد؛ و از (مخالفت) هللا  بپرهيزيد که خداوند کيفرش شديد است!
» إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌی يُوَحی  *  َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوی «همچنان خداوند متعال  با زيبای خاصی ميفرمايد : 

  به  که  جز و حيی  سخن  اين  گويد نمی  سخن  نفس  و (محمد) از سر هوای ) (4-3(سوره نجم آيات :
  .)  شود نيست می  او فرستاده

او   سوی  به  که  هللا است  از جانب  کند و حيی می  نطق  که محمد صلی هللا عليه وسلم بدان  آنچه
  افزايد. می  کند و نه می  کم  در آن  شود و او نه می فرستاده 

ين اعمال و احکامی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام می دهند از روی هوا و هوس يا تعقل بنابرا
خود ايشان نبوده است، يعنی ايشان نيامده که در مورد عملی ابتدا فکر کنند و بعد ببينند کدام عمل را 

.  بلکه آنحضرت   برای مسلمانان تشريع کند کدام اعمال بهتر است! ويا اينکه کدام اعمال بهتر نيست
هر عملی را که بعنوان سنت و شرع به مسلمانان آموخته توسط وحی به او ابالغ شده است و به 
اصطالح پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبلغ شرع هللا بوده نه شارع، و شارع فقط هللا تعالی است و 

پيامبر صلی هللا عليه  بس، ولی ما مسلمانان که با وحی ارتباط نداريم الزمست اعمال خود را از
  وسلم تقليد کنيم  . يکی از اين مسايل طهارت ومسايل احکام وضوء وغسل است.

    اما موضوع وضوء قبل از غسل:
وبعد  ميگرفت به رواياتی متعددی  به اثبات رسيده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ابتد وضوء 

بدون شک  اختراع   ،پيامبر صلی هللا عليه وسلم  وضؤ گرفتن قبل از غسل از آن غسل نموده است . 
وابتکار شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نمی باشد ، بلکه آنرا بوسيله وحی از شارع يادگرفته اند 

  پس مورد تاييد عالم حکيم يعنی باری تعالی است.
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ی هللا عليه وسلم دوما حکمت آن برای ما مهم نيست، زيرا وظيفه ما مسلمانان تبعيت از پيامبر صل 
  است نه پيدا کردن حکمت آن.

سوما پيامبر صلی هللا عليه وسلم ابتدا شروع به وضوءگرفتن می نمود ولی وضوءيش را کامل نمی  
گرفت، بلکه در ادامه غسل کامل می کرد و بعد وضوءيش را ادامه می داد، يعنی وضوءی پيامبر 

ايشان کامل شده بود، زيرا ايشان هنگامی که  صلی هللا عليه وسلم زمانی کامل می شد که غسل
وضوء می گرفتند، شستن پاهايشان را موکول می کردند به بعد از انجام غسل و بعد پاهای 

  مبارکشان را می شستند و بدين ترتيب وضوء کامل می شد.  

  محترم! ۀخوانند
وضعات پيچيده ای انجام غسل امر بی نهايت  ساده وآسان است ، ضرورت نيست اين موضوع از م

: خالصه مطلب همين است طور يکه در فوق هم تذکر دادم : که اگر وبه اختالفات کشانيده شود 
  کسی ميخواهد غسل کند او در برابر خويش دو طريقه غسل کردن را دارد:

يا آنکه در غسل کردن خود ميخواهد  فقط ارکان و واجبات غسل  را مرعات نموده  وبه انجام غسل  
م نمايد ويا اينکه ميخواهد  در عمل غسل در جنب رعايت ارکان وواجبات ميخواهد سنت ها غسل  اقدا

  را نيز رعايت کند .
اگر قرار باشد که در غسل صرف ار کان ووجبات را مورد  رعايت قرار ميدهد ،  بنآ طريقه اش 

دوش رفته ، در همان است طوريکه گفتيم  : که در قلب خويش  نيت غسل را بعمل اورده وزير 
  صورتيکه آب به تمام بدنش برسد وتر شود غسل آن تکميل وبجاء آمده است . 

ولی اگر قرار  باشد که در ضمن رعايت ارکان ووجبات غسل سنت های غسل   نيز  رعايت گردد  
هيمن است که غسل به طريقه  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  صورت بپذيرد ، تا در جنب رعايت ارکان 

جبات غسل ، سنتهای آنرا نيز انجام دهد : تا از فضيلت و ثواب اين پيروی کردن بيشتر  بهره مند وو
شود . بنآ در عملی کردن طريقه غسل پيامبر صلی هللا عليه وسلم  دو طريقه ذيل در احاديث روايت 

  گرديده است: 
  طريقۀ اول:

صلی هللا عليه  کان رسول هللا«ت : عايشه(رضی هللا عنها) روايت اس در حديثی از حضرت بی  بی 
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا وسلم 

وضوءه للصالة ثم يأخذ الماء فيدخل صابعه فی أصول الشعر، حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن علی 
بهنگام  صلی هللا عليه وسلم پيامبر« .»جليهرأسه ثالث حفنات،ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل ر

ريخت و  شست، سپس با دست راستش بر طرف چپش آب می غسل جنابت ابتدا دستهايش را می
داشت و با  گرفت و آب برمی  شست. آنگاه وضوءيی همچون وضوءی نماز می شرمگاهش را می

ت رسيده است سپس سه کرد تا مطمئن شود که آب به پوس انگشتانش  بين موهايش را خالل می
ريخت وبدنبال آن بر ساير بدنش آب می ريخت ،ودراخيرپاهايش را می شست  مشت آب برسرش می

.  (  
  دوم: ۀطريق

طريقه دوم را شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سوال يک نفر  سائل  در مورد غسل جنابت 
وضوء بگيرد سپس آب را بر  آب را بردارد و با آن به خوبی«بشرح ذيل توضيح  داشته است : 

سرش بريزد و آن را مالش دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد، سپس آب را بر ساير 
  )332مسلم ( ».بدنش بريزد

مطابق اين فهم اين دو حديث، متوجه می شويم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم وضوءی خود را با 
می نمود، و ابتدا چند مشت آب بر سرشان می ريختند  شستن پاهايشان در انتهای شستن بدن کامل

  بعد بدن مبارکشان را نيز آب می ريختند تا کامال شسته يا وتر  شود.
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  خالصه مطالب:
اگر شخصی نيت وقصد داشته باشد تا غسل خويش به طريقه سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام 

  نمايد:وردن غسل نکات ذيل  مراعات آ دهد  در به اجرا 
  بار،  سه   دو دست   شستن هر   -1
  شرمگاه،   شستن  سپس -2
می    يا  بگيرد،   کاملی   وضوءی   گيرد، می  وضوء    نماز  برای   که  به همانگونه   آن  بدنبال -3

در   اين  دهد.   انجام  غسل   از اتمام   بعد  را   پاها   شستن  تواند
  بشويد.  را   خود  آن  امثال  و   طشت   در  که است   صورتی

بيغ     به   آب  تا   کند خالل   را   والبالی موها   بريزد  بر سر خود  بار آب  سه  وضوء،  بدنبال  -4
  مو ها برسد .

و   کند شروع    راست   از طرف   ی بدنش بريزد از آن آب را بر بقيه   بعد  -5
 ومابين  و ناف   گوشها  داخل   و  زير بغلها  آن  همراه  و   چپ   طرف   بعد

  کشد. دست    بر اندامها   و   بشويد   را  پا  انگشتان
فَاتَّقُوا «فراموش نبايد که ما در  اجرای احکام شرع  در حد توانايی انسانی خويش مکلف ميباشيم 

َ َما اْستََطْعتُمْ  َّs )« : تا (جائيکه) توانايی داريد از خدا پروا   پس« )  يعنی:14سوره تغابن  آيه
خويش را بخرچ دهيد ،تقوا وترس   و کوشش  داريد ، سعی  و توان  طاقت  تا آنجا کهيعنی:  » بداريد

رضی هللا عنه در حديثی   از هللا را در تطبيق احکام فراموش نه فرمايد ، طوريکه  حضرت  ابوهريره
  ميفرمايد :

  دادم  فرمان  امری  را بهشما   فاجتنبوه: چون  عنه  ، وما نهيتکم ما استطعتم  بأمر فأتوا منه  إذا أمرتکم«
». ( ، بپرهيزيد کنم می  نهی شما را از آن   که  دهيد واز آنچه  توانيد آنراانجام می  تا آنجا که  پس

  .بخاری)
هر حکمی که در شرع اسالم ثابت شده باشد و قرآنعظيم الشان  و سنت نبوی بر آن تاکيد کرده بنآ 

  باشند، مکلف به اجرای  آن حکم و فعل هستيم وآن  جزو شرع مقدس ما  است . 
همچنان نبايد فراموش کرد که : ما مسلمانان هرآنچه که آموخته ايم از رسول هللا صلی هللا عليه 
وسلم آموخته ايم و پيامبر صلی هللا عليه وسلم معلم انسانها برای دين و شريعت هللا تعالی است، 

  باشيم که آنحضرت  هيچ عملی را بدون تاييد باری تعالی انجام نمی دهد.ومعتقد 

  :غسلهای سنت و مستحب
  :در موارد زير غسل سنت است

  :جمعهروزاول:غسل 
  بوده وبا تمام صراحت فرموده است :غسل روز جمعه ازسنت های پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

أَ يْوَم الـُْجُمعَِة فَبَِها «  (هرکس در روز .(رواه الترمذی)» َونِْعَمْت، َوَمِن اْغتََسَل فَاْلغُْسُل أَْفَضلُ َمْن تََوضَّ
جمعه وضوء گيرد و به جمعه برود به سنت عمل نموده و کار خوبی انجام می دهد و هرکس غسل 

  .کند خيلی بهتر است)
امبر صلی ناگفته نبايد گذاشت که برخی علماء حتی بر واجب بودن غسل روز جمعه مطابق حکم پي

هرکس بخواهد به » ( (رواه مسلم ». َمْن أَتَی اْلـُجُمعَةَ فَْليَْغتَِسلْ  :«هللا عليه وسلم حکم نموده اند 
  .جمعه برود بايد غسل کند)

ُغْسل ُ «  :چون ظاهرا امر برای وجوب است و حديثاستدالل اين عده علماء بر اين است که :
غسل جمعه بر هرکس که محتلم شده و بحد «  .(رواه الشيخان)  ».مٍ الُجُمَعِة واِجٌب َعلی ُکِلّ ُمحتَلِ 

  .»بلوغ رسيده باشد واجب است
  يادداشت فقهی درموردوقت غسل جمعه:
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وقت سنت بودن غسل جمعه از طلوع فجر صادق روز جمعه شروع ميشود تا نزديک رفتن به نماز 
چون مقصود آنست که وقت ازدحام و  جمعه و نزديک به رفتن نماز جمعه آنرا انجام دهد بهتر است،

  انبوه مردم بوی عرق و بوی بد قطع گردد. 
به نماز جمعه و غسل با هم تعارض داشته باشند مراعات غسل ولی در صورتيکه مساله زود رفتن 

  .بهتر از زود رفتن است، چون در وجوب غسل اختالف است
   : جمع بين غسل جمعه و غسل جنابتيادداشت 

ممانعتی وجود ندارد ، يعنی اگر هروخت کسی جنب  «شيخ ابن عثيمين در اين مورد ميفرمايد : 
در اين مورد مشکلی وجود ندارد باشد و غسل کند و نيتش از آن رفع جنابت و غسل جمعه باشد،

اگر کسی داخل مسجد شود و دو رکعت نماز را به نيت سنت راتبه و تحية المسجد بخواند ،طوريکه 
  ندارد.لی وجود مشک

  و اين مسئله از سه حالت خارج نيست :شيخ ابن عثيمين می افزايد :
  حالت اول : تنها نيت رفع جنابت می آورد.

  حالت دوم : نيت غسل جنابت و و جمعه می آورد.
  حالت سوم : تنها نيت غسل جمعه می آورد.

د، که البته اين امر ممکن نيست وحالت ديگری باقی می ماند و آن : نيت هيچکدام از آندو را نياور
  وارد شود.

باشد بجای غسل جمعه نيز  آفتاب پس هرگاه نيت غسل جنابت داشته باشد؛ چنانچه بعد از طلوع 
کفايت کند، و اگر هر دو نيت را باهم داشته باشد هر دو اجر را کسب خواهد کرد، ولی اگر تنها نيت 

نخواهد شد؛ زيرا غسل جمعه به سببی غير از سبب غسل جمعه داشته باشد از غسل جنابت بی نياز 
غسل جنابت است، و غسل جنابت به دليل رفع حدث (بی وضوئی) است و الزمست نيت رفع حدث بر 

(تفصيل ».آن برده شود.و بعضی علماء گفتند : دوبار غسل کند، ولی اين رأی بدون دليل است
  )مطالعه فرمايد .) 16/713(  مجموع فتاوی ابن عثيمينموضع را ميتوان در 

  دوم: غسل کردن برای عيد فطر و عيد قربان:
محدثين مينويسند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در طول زندگی خويش بطور متدوم برای عيد فطر 

  ).ابن عباس  وعيد قربان غسل ميگرد . ( روای حديث 
حضرت امير المومنين همچنان سيرت نويسان می افزايندکه عادت مبارک حضرت ابوبکر صديق ، 

  عمر ، حضرت عثمان وحضرت علی نيز چنين بود که در ايام عيد غسل ميگرفتند .
غسل برای نماز عيدين مراسم دينی است که :تعداد کثيری از جمعيت مسلمانان در آن سهم ميگيرند 

و پيش از آن جايز است، و در آن  صبح صادق غسل عيدين بعد از  ند که :، علماء بدين نظر ا
 .خالفی نيست بنا بقول ارجح و مقصود از پيش از فجر نيمه دوم شب است

  غسل برای نماز استسقاء (طلب باران) و نماز کسوف و خسوف :سوم :
يرند ،علماء بدين نظر اند به علت اينکه تعدادی کثيری از مسلمانان در ادای نماز استسقا ء سهم ميگ

 جمعه غسل در اين مواقع نيز سنت است.روزغسل  که مانند 
  چهارم:غسل برای کسی که مرده را شسته است:

أ«: در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده است  ». َمْن َغَسَل َميِّتاً فَْلَيغتَِسْل َوَمْن َحَمَلهُ فَْلَيتََوضَّ
  .ل کند، و هرکس جنازه را حمل کرد وضوء بگيرد)هرکس ميتی را شست بايد غس

إِنَّ َمِيّتَُکم يَُمْوُت « :امر در اين احاديث دال بر استحباب می باشد چون در حديث ديگری آمده است
(رواه البيهقی) (مرده شما پاک است چون به وی دست زديد » طاِهراً فََحْسبُُکْم أَن تَْغِسلُْوا أَيِديَُکمْ 

  (رواه الترمذی. )( .ما را که دستتان را بشوييد)کفايت می کند ش
  غسل کافر وقتی که اسالم بياورد: :پنجم
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تا به دين مقدس اسالم مشرف زمانيکه  قيس بن عاصم و ثمامة ابن أثال خواستند محدثين مينويسند 
أنه «  از قيس بن عاصم روايت است : . در حديثی که غسل کنندشد دستور داد شوند ، برايشان 

نسايی. )(  قيس بن عاصم »  ( أن يغتسل بماء و سدر   أسلم فأمره النبی صلی هللا عليه وسلم
   به او امر کرد تا با آب و سدر غسل کند).   مسلمان شد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم

بر آنان واجب نکرد. چون  ولی ناگفته نبايد گذاشت که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  غسل کردن را 
د و چون اسالم آوردن نغسل کنحتمآ اسالم آوردند و به آنان امر نکرد که هم جماعتی ز اينها قبل ا

نمی باشد برای توبه از معصيت غسل واجب قابل توجه است که توبه و پشيمانی از معصيت است و 
احيانآ کافر مانند ديگر معصيتها. و اين برای کافری است که در حال کفر جنب نشده باشد، اگر 

الزم و واجب است زيرا نيت غسل او  براو غسل  ،باشد بعد از اسالم آوردن  رحال کفر  جنب بوده د
  .در حال کفر صحيح نبوده است

  :ششم:غسل ديوانه هنگامی که بهبود يابد و غسل بيهوش شده
  .چون بهوش آيد برای اينکه احتمال دارد انزالی صورت گرفته باشد

 غسل به وقت احرام بستن: هفتم:
پيامبر صلی آمده است که : زيد بن ثابتغسل به وقت احرام بستن در حديثی روايت شده از در مورد 

  ).ترمذی راوی حديثی لباس خود را برای احرام بيرون آورد و غسل کرد. ( هللا عليه  وسلم
ته وجود نداشمرد و زن و کودک  ناگفته نبايد گذاشت در انجام فسل به وقت احرام بستن فرقی بين 

  .غسل احرام سنت است وبر همه انها 
غسل احرام سنت است، چون اسماء  باالی اشاگرچه زن قاعدگی يا حالت بعد از زايمان داشته باشد 

دختر عميس همسر ابوبکر صديق در ذی الحليفه حالت بعد از زايمان برايش پيش آمد و پيامبر صلی 
  (مسلم آن را روايت کرده است).  به وی امر کرد که غسل احرام کند.  هللا عليه وسلم

عاقل و ديوانه و کودک صاحب تمييز و بی تمييز هيچکدام در اين مورد با هم فرقی ندارند. اگر احرام 
گيرنده آب نيافت تيمم کند، و اگر آب داشت و برای غسل او کفايت نمی کرد بدان مقدار آب که دارد 

  .آنچه که مقدور و ممکن نيست ساقط نمی شوداست با  وضوء بگيرد چون آنچه که مقدور و ممکن
  هشتم:غسل برای دخول در مکه مکرمه:

ذی «به مکه وارد شود شب در ميخواست ابن عمر رضی هللا عنهما  مطابق روايت محدثين زمانيکه 
در روز به مکه مکرمه داخل   غسل می کرد و دروقت صبح می شد  صبح اينکه می ماند تا » طوی

چنين می کرد. شيخين چنين روايت کردند. در اين   پيامبر صلی هللا عليه وسلم می شد و می گفت: 
که غسل برای ورود به مکه مستحب است فرق نمی کند که شخص احرام به حج يا احرام به عمره 

 بسته يا اصال احرام نبسته باشد. 
است که غسل کند، چون پيامبر  گفته است: کسی که احرام نبسته است سنت» أم«شافعی در امام 

در سال فتح مکه احرام نبسته بود و مواد خوشبو استعمال می کرد، ولی برای  صلی هللا عليه وسلم
 .ورود به مکه غسل کرد

  غسل برای وقوف درعرفه::نهم 
چنين می کرد، (مالک آن را روايت کرده). و چون عرفه   چون ابن عمرابن عمر رضی هللا عنهما 

  محل 
 .ع مردم است پس برای آن هم مانند جمعه غسل سنت استتجم

  :دهم: غسل برای رمی جمرات
و سنگ ريزه انداختن به جمره ها غير جمره عقبه که به وقوف در عرفه نزديک است. (و تازه  

برای وقوف در عرفه غسل کرده است) ولی وقت رمی جمرات ديگر از وقت دور است و چون وقت 
از زوال آفتاب از خط استوا صورت می گيرد که وقت شدت گرما است و مردم رمی جمرات ديگر بعد 
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 .فراوان تجمع می کنند
  يازدهم:غسل برای طواف خانه کعبه:

القدوم و طواف اإلفاضه و طواف الوداع (طواف به وقت ورود و ، طواف طواف هر سه که شامل  
چون هر سه وقت تجمع مردم طواف برای پراکنده شدن و طواف به وقت خداحافظی) می شود، 

   .احمد عيسی عاشور ) :تأليف( برای تفصيل موضوع مراجعه شود به فقه اسان   .است

  ترتيب غسل:
پيغمبر صلی هللا عليه و سلم   كند كه مراعات    را  افعالی  است  سنت  كند، می   غسل  کهكسي  برای
    آنرا رعايت فرمود ه است :   خود  غسلانجام در 
   بار   سه  دست   دو  هر  شستن  - 1
    شرمگاه  شستن   سپس -2
به    آن  بدنبال -3

می   ضمن در   بگيرد،   كاملی  وضوءی   گيرد، می  وضوء    نماز   برای  كه  همانگونه
در   اين  دهد.   انجام  غسل   از اتمام   بعد  را   پاها   شستن  تواند

  بشويد.  را   خود  آن  امثال  و   طشت   در  كه است   صورتی
بيخ مو ها    آب  تا   كند خالل   را   والبالی موها   بريزد  بر سر خود  بار آب  سه  وضوء،  بدنبال  -4

    برسد.
و   كند شروع  بدن خويش  راست   از طرف ، البته   بريزد   ی بدنش بر بقيه   را  آب   از آن   بعد  -5

 و   گوشها  داخل   و  زير بغلها  آن  همراه  و   چپ   طرف   بعد
    كشد. دست    بر اندامها  و   بشويد  را   پا   انگشتان   الی   و  ناف

علت اينکه مستحب است قبل از غسل وضوء گرفت ، سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم است چنانکه 
کان رسول هللا صلی هللا «    :  كه روايت است    عنها هللا   رضی   عايشه  در حديثی از حضرت بی بی 

من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغسل فرجه، ثم  عليه وسلم إذا اغتسل
يتوضا وضوءه للصالة ثم يأخذ الماء فيدخل صابعه فی أصول الشعر، حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن 

  »علی رأسه ثالث حفنات،ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليه
شست، سپس با دست راستش  بت ابتدا دستهايش را میپيامبر صلی هللا عليه وسلم بهنگام غسل جنا(

وضوءيی همچون وضوءی نماز شست. آنگاه  ريخت و شرمگاهش را می بر طرف چپش آب می
کرد تا مطمئن شود که آب به  داشت و با انگشتانش بين موهايش را خالل می گرفت و آب برمی  می

ريخت  آن بر ساير بدنش آب می ريخت و بدنبال پوست رسيده است سپس سه مشت آب بر سرش می
   متفق عليه. .)شست سپس پاهايش را می

اسماء رضی هللا روزی عايشه(رضی هللا عنها) روايت است که هکذا در حديثی ديگری ازبی بی 
 عنها از پيامبر صلی هللا عليه وسلم درباره غسل حيض سؤال کرد. 

ماءها و سدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور ثم تأخذ إحداکن « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود : 
تصب علی رأسها فتدلکه دلکا شديدا، حتی تبلغ شئون رأسهاف ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة 

ممسکة فتطهر بها فقالت أسماء : کيف أتطهر بها؟ فقال : سبحان هللا تطهری بها، فقالت عائشة کأنها 
  تخفی ذلک : تتبعين بها أثر الدم.

عن غسل الجنابة، تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب علی رأسها  وسألته
  )  مسلم» (فتدلکه حتی تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء

هر کدام از شما مقداری آب و سدر را بردارد و با آن به خوبی طهار بگيرد سپس آب را سرش (
ام نقاط سرش (زيرموها) برسد. سپس آب را بر خودش بريزد و خوب آن را مالش دهد تا آب به تم

ای آغشته به مسک را برداشته و با آن خود را پاک کند، اسماء گفت : چگونه با  بريزد و تکه پنبه
هللا! خودش را با آن پاک کند، عايشه در حالی که گويا   آن خود را پاک کند؟ فرمود : سبحان
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، گفت : با آن تکه پنبه آغشته به مسک، اثر خون را پاک خواست آن را (از ديگران) پنهان کند می
  ).کند

آب را بردارد و با «همچنين از پيامبر صلی هللا عليه وسلم دربارة غسل جنابت سؤال کرد، فرمود : 
آن به خوبی وضوء بگيرد سپس آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دهد تا آب به تمام نقاط سرش 

  ».را بر ساير بدنش بريزد(زيرموها) برسد، سپس آب 
و غسل کرد، الزم نيست وضوء  غسل جنابت و حيض و نفاس)اما اگر کسی غسل واجب داشت(

بگيرد، 
ا   کافی  نيز   وضوء  بجای  غسل   آن بود،   نگرفته   وضوء  و   کرد واجب    غسل  کسی هرگاه    يعنی
 حضرت بی بی در حديثی   زيرا   . ) نيست مستقل وضوء گرفتن  به  احتياجی (   ست

 صلی هللا عليه وسلم پيامبر  « بيان گرديدکه :عنها    هللا   رضی   عايشه
    .  » گرفت نمی   وضوء   غسل  از   بعد

از   بعد  من   : گفت   او   پيش   مردی  : « که   شده   روايت   عمر   ابن  ازدر حديثی ديگری 
مبتال   بدرد  را   خود   ت( پش »لقد تغمقت  « : او گفت   در جواب  . گيرم می   وضوء   غسل
    ). کردی  خسته   را  خود   و  ) ای کرده ای  بيهوده  کار (   کردی

محمد بن عبد هللا بن محمد المعافري،مشهور به القاضي أبو بكر بن عالم شهير جهان اسالم 
نيز در    وضوء را   غسل  ندارند که  اختالف   در آن  علماء   :ميفرمايد    العربي

نيت    و  گيرد می  بر
جناب   موانع  زيرا   برد. می  بين  از   آنرا  و   کند می  تکميل   را  وضوء    » نيت  « جنابت   از   طهات

  موانع   از  طهارت  بيشتر،   موانع  از   طهارت  نيت  پس   بيشترند.  وضوء   نداشتن   موانع  از   ت
  . است   کافی آن   بجای  و   شود می  شامل  نيز،  را   کمتر

 : طهارت اقسام
  طهارت شامل دو قسمت است:

  طهارت از حدث اصغر که بدان وضوء گرفتن می گويند.   -1
    طهارت از حدث اکبر که به آن غسل کردن می گويند.   -2

  منظور از حدث اصغر، بی وضوءيی است؛
، که تفصيل آن در فصل  وضوء عبارت است از طهارت و پاكيزگی صورت و دست و سر و پا با آب

  .بيان گرديدوضوء 
با رفع بی وضوءيی و داشتن وضوء ما می توانيم نماز بخوانيم و در حقيقت نماز بدون وضوء نزد 

  عظيم الشان ميفرمايد :هللا تعالی قبول نيست.زيرا هللا تعالی درقرآن 
ِديُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُكْم يا أَيَها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُكْم َوأَي«  

  ). 6سوره مائده آيه »(َوأَْرُجلَُكْم إَِلى اْلَكْعَبينِ 
نماز   ادای  برای  خواستيد كه هرگاه ايد، آورده  ايمان  كسانيكه ای (

مس را  نسرتا و   بشوييد  آرنج  تا  را   دستتهايتان  و  را  صورتتان    نداشتيد،  وضوء  و  خيزيد   بپا
  .. )  نيز بشوئيد   بچلک   تا  را  پاهايتان و كنيد ح

ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى « صلی هللا عليه وسلم می فرمايند: هللاو همچنين رسول 
   » يتوضأ

بگيريد   وضوء  اينكه   مگر   پذيرد نمی  را   شما  نماز   خداوند   نداشتيد،  وضوء  ( وقتيكه
  .اند كرده   آنرا روايت  و ترمذی  ابوداود  و  شيخين  .  )بخوانيدنماز   آنوقت  و

  اما حدث اکبر يا واجب شدن غسل:
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پاکی از حدث اکبر بر وضوء نيز مقدم تر است.يعنی اگر کسی وضوءيی کامل هم بگيرد ماداميکه بر 
    شود.او غسل واجب شده باشد ، نمی تواند نماز بخواند.غسل نيز برای بعضی از عبادات واجب می 

  کند: آنچه غسل را واجب می
  خروج منی در حالت بيداری يا خواب:    اول:

»إنما الماء من الماء: «    به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
 

مسلم.(غسل با) آب به سبب 
  ».خروج آب (منی) است

اليستحی من الحق، فهل يا رسول هللا إن هللا «  از ام سلمه روايت است که ام سليم گفت : در حديثی 
از بيان  هللا )(ای رسول خدا!  (بخاری و مسلم» علی المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء

کند، آيا بر زن واجب است وقتی احتالم شد، غسل کند؟ فرمود : بله، هرگاه آب (منی)  حق شرم نمی
   را ديد).

شود که باشهوت همراه باشد ولی در  ل میالبته هنگام بيداری، خروج منی به شرطی موجب غس
إذا حذفت الماء : «    به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلمنمی باشد خواب اين شرط الزم 

وقتی آبرا به حالت جهيدن   ارواء الغليل البانی.)(»  ( فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تکن حاذفا تغتسل
   بيرون کردی غسل جنابت کن ولی اگر آب به حالت جهيدن بيرون نشد غسل نکن).

شود ولی اگر آب منی را  اگر کسی در خواب محتلم شود ولی آب منی نبيند، غسل بر او واجب نمی
  ز عايشه روايت است :شود، ا ببيندو احتالمی را در خواب به ياد نداشته باشد، غسل بر او واجب می

عن الرجل يجد البلل و اليذکر احتالما؟ فقال : يغتسل، و عن    سئل رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«
صلی هللا عليه     ر( از پيامب ترمذی.)» ( الرجل يری أنه قد احتلم و اليجد البلل؟ فقال : الغسل عليه 

آورد سؤال شد، فرمود : غسل کند و  بيند ولی احتالمی به ياد نمی درباره کسی که تری را می   وسلم
کند محتلم شده، بدون اينکه رطوبتی را ببيند، سؤال شد. پيامبر  همچنين درباره کسی که گمان می

  در جواب فرمود : غسل بر او واجب نيست).   صلی هللا عليه وسلم
  دوم: جماع، اگرچه منی خارج نشود:

إذا جلس بين شعبها «  فرمود :    در حديثی از ابوهريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
مسلم.) ( هرگاه بين رانهای زن بنشيند و شروع »  ( األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و إن لم ينزل 

   ».منی هم خارج نشود گردد؛ اگرچه به آميزش کند، غسل بر او واجب می

  حکمت وفلسفه غسل جنابت :
  در دين مقدس اسالم در وقت جنابت حکم بر غسل جسم بعمل آمده است ؟چرا 

روحی است .که روش  سازی نوعی آلودگی هدف از غسل جنابت، پاکقبل از همه بايد گفت که : 
  پاکی آنرا شرعيت دين مقدس اسالم وساير اديان ابرهيمی با تفصيل بيان داشته است .

در احکام الهی با تمام صراحت بيان گرديده است که هدف گرفتن غسل ، وضؤ ويا هم تيمم اين است 
شما راپاک  د هللا ميخواهوليکن  » ( ولکن يريد ليطهرکم«که مؤمن مسلمان بايد طاهر وپاک شود 

) اين بدين معنی است تا زمانيکه انسان طاهر وپاک نشود به پروردگار  6کند ) ( سوره مائده آيه 
و » ( وهللا يحب المطهرين«که طيب وپاک است نمی رسد ، وطاهرات محبوب ذات پروردگار ميباشد 

  ) 108دوست دارد ) (سوره توبه  آيه اند خدا کسانی را که خواهان پاکی
  نده محترم !خوان

قرار داده برسی طبی مورد از فهم در وقت جنابت را اطبا ء حکمت وفلسفه غسل  از جانب ديگر 
که بطور خارج شدن منی از انسان يک عمل موضعی نيست (مانند بول و ساير زوايد)  ميفرمايند :

نورمال از بدن خارج ميشوند ، اثرات  خروج منی در تمام بدن اشکار ميگردد، طوريکه تمام سلو 
قرار ميگرد ، اين حالت سستی مخصوص فوق العاده ويک حالت لهای بدن بعد از خروج منی در 

را  سستی در بدن بدين معنی است که خروج منی بر تمام اجزای بدن تاثير ات معينی وخاصی خويش
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  بخشيده است .
در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعاليت های بدن را  : می افزايند اطبا ء
(اعصاب سمپاتيک) و (اعصاب پاراسمپاتيک) اين دو رشته اعصاب در  خويش دارد ،کنترل تحت 

 .رده اندسراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه ها و جهازات داخلی و خارجی گست
وظيفه اعصاب سمپاتيک (تند کردن) و به فعاليت واداشتن دستگاه های مختلف بدن است و وظيفه 
اعصاب (پاراسمپاتيک) (کند کردن) فعاليت آنهاست و از تعادل فعاليت اين دو دسته اعصاب نباتی 

 . دستگاه های بدن به طور متعادل کار می کند
ه اين تعادل را به هم می زند، از جمله اين جريانها مسأله گاهی جريان هايی در بدن رخ می دهد ک

 .(ارگاسم = اوج لذّت جنسی) است که معموالً مقارن خروج منی صورت می گيرد
و تعادل به شکل غلبه حاصل ميکند در اين موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتيک بر اعصاب سمپاتيک 

 .منفی به هم می خورد
ه از جمله اموری که می تواند اعصاب سمپاتيک را بکار وادارد و اين موضوع نيز ثابت شده است ک

تعادل از دست رفته را تأمين کند تماس آب با بدن است و از آن جا که تأثير (ارگاسم) روی تمام 
اعضای بدن به طور محسوس ديده می شود و تعادل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می 

پس از آميزش جنسی يا خروج منی تمام بدن با آب شسته شود و در  خورد دستور داده شده است که
 پرتو اثر حيات بخش آن تعادل کامل در ميان آن دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد.

ناگفته نبايد گذاشت که اجرای غسل صرف برای تحقق امور صيحی نبوده بلکه ، غسل بعد از جنابت 
است که اگر احيانآ غسل جنابت و به همين دليل بشمار ميرود، از جمله عبادت در شرع اسالمی 

  صورت گيرد ، در جمله غسل جنابت محسوب نميشود .بدون نيّت 
متأثر می شود و انسان خروج منی يا آميزش جنسی هم روح  از جانب ديگر بايد گفت که :در وقت 

به سوی سستی و رکود.  انسانبه سوی شهوات مادی کشيده می شود و جسم انسان هم جسم. روح 
غسل جنابت که هم شستشوی جسم است و هم به علت اينکه به قصد قربت انجام می يابد شستشوی 

و معنويت سوق  هللا روح را به سوی  ،روی جسم و روح می گذارد بر جان است، اثر دوگانه ای 
 .و جسم را به سوی پاکی و نشاط و فعاليتميدهد 

  خواننده محترم !
اسالمی برای پاک نگه حکم وجوب غسل جنابت يک  اين حکمت ها صيحی که بگزريم ،از همه 

که از نظافت هستند کسانی  ی ازدر طول زندگی است زيرا بسيارحفظ الصحه داشتن بدن و رعايت 
خود غافل می شوند ولی اين حکم اسالمی آنها را وادار می کند که در فواصل مختلفی خود را 

  .را پاک نگاهدارند ويش خشستشو دهند و بدن 
  شود: سوم: کافری که مسلمان می

  تفصيل آن در فوق بيان گرديد.
  چهارم: قطع شدن خون حيض و نفاس:

  چنين بيان گرديده است : عايشه(رضی هللا عنها) حکم اين مساله در حديثی حضرت بی بی 
أقبلت الحيضة فدعی الصالة، إذا « به فاطمه بنت أبی حبيش فرمود :    پيامبر صلی هللا عليه وسلم

بخاری و مسلم.)(هرگاه مدت حيض فرا رسيد نماز را ترک و » ( وإذا أدبرت فاغتسلی و صلی 
    بنابر به اجماع، نفاس هم مانند حيض است. وقتيکه پايان يافت غسل کن و نماز بخوان).

ل کردن در آنها در موارد فوق، غسل گرفتن واجب است ولی موارد ديگری نيز وجود دارند که غس
   مستحب است ولی واجب نيست مانند:

  غسلهای مستحب:
  غسل پس از هر جماع : -1
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  غسل مستحاضه (دائم الحيض) : -2
  غسل بعد از بيهوشی : -3
  غسل عيد فطر و قربان و روز عرفه : -4
  غسل بعد از شستن مرده : -5
  غسل احرام برای حج يا عمره : -6
   روز جمعه -7

  عبارتند از دو مورد:  ارکان غسل
قبول و صحت «يعنی: )بخاری و مسلم( راوی حديث : نيت ،به دليل حديث (إنما األعمال بالنيات)  -1

  ».اعمال به نيت بستگی دارد
   . به تمام بدن   آب رساند ويا هم وصول  -2

  يادداشت:
اش را باز  بافته شدهبر زن واجب نيست که برای غسل جنابت موهای ولی نبايد فراموش کرد که : 

  کند ولی برای غسل حيض بايد آنها را باز کند :
گفتم : « جلب مينمايم :ام سلمه(رضی هللا عنها) در اين مورد توجه شما را به حديثی روايت شده از

بافم آيا برای غسل جنابت بايد آنها را باز کنم؟ پيامبر  ! من زنی هستم که موهايم را میهللا ای رسول 
در جواب فرمود : خير، بلکه کافی است که سه مشت آب را بر سرت بريزی،     عليه وسلمصلی هللا

  )نسايی(  »سپس آب را بر تمام بدنت جاری کنی تا پاک شوی
از عايشه(رضی هللا عنها) روايت است که اسماء از پيامبر صلی هللا عليه همچنان در حديثی ديگری 

هر کدام از شما مقداری «فرمود :    بر صلی هللا عليه وسلمدربارة غسل حيض سؤال کرد. پيام   وسلم
سرش بريزد و خوب آن را مالش برآب و سدر را بردارد و با آن به خوبی طهار بگيرد سپس آب را 

ای آغشته  دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد. سپس آب را بر خودش بريزد و تکه پنبه
را پاک کند، اسماء گفت : چگونه با آن خود را پاک کند؟ فرمود : به مسک را برداشته و با آن خود 

خواست آن را (از ديگران) پنهان  هللا! خودش را با آن پاک کند، عايشه در حالی که گويا می  سبحان
  ) مسلم(  »کند، گفت : با آن تکه پنبه آغشته به مسک، اثر خون را پاک کند

پيامبر صلی هللا عليه که روزی يکی از صحابه از  در اين بابت حديثی ديگری داريمهمچنين 
آب را بردارد و با آن به خوبی وضوء بگيرد سپس «دربارة غسل جنابت سؤال کرد، فرمود :    وسلم

آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دهد تا آب به تمام نقاط سرش (زيرموها) برسد، سپس آب را 
  ».بر ساير بدنش بريزد
  خواننده محترم !

بصورت جنابت را وطريقه غسل   غسل حيض طريقه فرق بين ميتوان  فحوای احاديثی متذکره  از
زن حايض بايد در ماليدن  واضح دريابيم ، طوريکه در طريقه غسل زن حايض آمده است که :

  بعمل نيامده .غسل جنابت چنين تأکيدی طريقه سرش مبالغه کند و آن را پاک نمايد ولی در 
در يافتيم که در غسل جنابت واجب نيست که بصورت حتمی موی بافته ام سلمه ثی در حديهمچنين  

  شده باز کردد .
آنها رسيده است. ولی  بيخ در اصل موهای بافته شده را بايد باز کرد تا يقين حاصل شود که آب به 

مورد عفو غسل جنابت بخاطر تکرار و مشقت زياد در اين کار (باز کردن موها)، در يافتيم که دردر 
  گيرد. قرار گرفته است، برخالف غسل حيض که در ماه تنها يکبار صورت میشرع 

  خواننده محترم !
بر طهارت بدن از بی وضوءيی يا حدث در برپا کردن نماز بصورت درست وواقعی آن در جنب اينکه 

که بايد   نماز محل و مکان ادای وطاهر بودن لباس  تاکيد بعمل آمده است ،بر پاکی وطهارت  اکبر، 



 غـسـل
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   پايان      .پاک باشد نيز تاکيد جدی بعمل آمده است از نجاسات 

  
  
  
  

 فهرست :
   غسل  -
   غسل در اديان ابرهيمی -
 مسيحيت  -
   موجبات غسل -
   فرايض غسل -
   سنتهای غسل -
    وضوء قبل از غسل -
   غسلهای سنت و مستحب -
  ترتيب غسل: -
  طهارت اقسام  -
   حکمت وفلسفه غسل جنابت  -
  غسلهای مستحب -
  
  
  

 غسل :
 :ش و نوشته ازگارـن، ع ـبـتـت

 »سعيد افغانی  –سعـيـدی « الحـاج اميـن الـديـن  
  »سعـيد افغانـی  –سعيد ی « وداکتر صالح الدين 

  ادرس ارتباطی :
 saidafghani@hotmail.com   

   strategicstudies@yahoo.com   
  
 


