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  بسم هللا الرحمن الرحیم

 ؤوض
 

هیچ نمازي را بدون پاکي هللا تعالی « )الیقبل هللا صالة بغیر طهور:»در حدیثی آمده است 
 (   224. ) مسلم )(کند ( قبول نميؤ)وض

کلید وضؤ را  است ، ؤبعمل آمده وض مقام وعظمت وحکمت ازتوسط علماء تعریفات که 
 .معرفی داشته است  عبادت ها نماز، تالوت قرآن، طواف و بسیاری از

امت من روز »:که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است درحدیثی آمده است 
می درخشد.  ؤی آنها بر اثر وضؤقیامت فرا خوانده می شوند در حالی که اعضای وض

 ( صحیح بخاری«)لذا هر کس خواست این نورش بیشتر گردد، آن را بیشتر کند
«. به آنجا می رسد ؤو جمال مؤمن تا جایی خواهد بود که وض زیبایی» و نیز میفرماید:
، نورانیتی است که در روز مؤمن همان  منظور حدیث از جمال و زیبایی )صحیح مسلم(

 قیامت او را در میان مردم مزین جلوه می دهد. 
بود در روز قیامت، من نخستین کسی خواهم »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میفرماید: 

که اجازه سجده داده می شوم، و من نخستین کسی خواهم بود که اجازه داده می شوم تا 
سرم را بردارم، آن گاه در پیشاپیش خود می نگرم و امتم را در میان سایرامتها می 

شخصی آن گاه « شناسم، همچنین آنان را از پشت سر و سمت راست و چپم می شناسم
از زمان نوح تا آخر می ، امتت را در میان سایر امتها یا رسول هللا! چگونه  پرسید :

حدیث « )گرفتن می درخشد ؤی آنان در اثر وضؤاندام های وض»شناسی؟ فرمود: 
 (مسند احمد با سند صحیحروایت شده در

 خواننده محترم !
 ؤوض در جنب اینکه لباس طاهر بتن داشته باشد ،یكي از شرایطي كه نمازگزارباید 

 گردد. صفاي روح و روشني دل مي بلکه موجبباعث پاكي بدن تنها نه  ؤاست. وض
یا أیّها الّذین آمنوا اذا قُمتُم » می فرماید: عظیم الشان  پروردگار با عظمت ما  در قرآن

اِلَی الٌصلواة فاغِسلُوا ُوُجوَهُکم َو اَیِدیَُکم ِالَی الَمَرافِِق َو امَسُحوا بُِرؤِسُکم َو اَرُجلَُکم اِلَی 
ای کسانیکه ایمان آورده اید هرگاه به نماز بر میخیزید، پس بشویید روی « )  .لَکعبَینِ ا

خود را، و دستهای خود را تا آرنج، و مسح کنید بر سرهای خود و ـ بشویدـ پای های 
 ( 6آیة  -سورة المائدة یعنی بجلک( ) )خود را تا شتالنگ 

ردگار ما در ودر خواهیم  یافت که پراگر در آیه متبرکه دقت بعمل اریم  بوضاحت تام 
 وضؤ چهار چیزی را بر ما فرض گردانیده است : 

 اول ـ شستن روی. 
 دوم ـ شستن دستها تا به آرنج.

 سوم ـ مسح کردن سر. 
 چهارم ـ شستن پای ها تا به بجلک.

 وضؤ برای نماز:
اشد ویا هم اراده نماز نماید )نماز فرضی بشرط نماز است، بنابراین هرگاه شخصي ؤوض
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مستحب است که بعد  . وحتی یي کامل بگیردؤقبال وض بروی الزم است تا  نماز نفلی (
 بجاء ارد.نیزتحیت الوضؤ بعنوان از گرفتن وضو، دو رکعت نماز 

 طریقه وضؤ پیامبر صلی هللا علیه وسلم :
ن حضرت عثمان رضي هللا عنه این چنی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را  ؤطریقه وض

 وتعریف نموده است :توصیف 
وضؤ در خواست  ازحمران موالي عثمان روایت است که عثمان بن عفان براي گرفتن

گرفت. ابتدا دستهایش را سه بار شست، سپس مضمضه کرد بعد از  ؤو وض آب  نمود ،
اش کرد، آنگاه صورتش را سه بار شست بعد از آن دست راست را با  آن آب را در بیني

 تعقیب آن  بار شست، سپس دست چپ را، مانند دست راستش شست، بهآرنجش سه 
سرش را مسح کرد و بعداً پاي راستش را با بجلک  سه بار شست و پاي چپش را هم 

را دیدم که به این  : رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مانند پاي راستش شست. سپس گفت 
وئي هذا ثم قام فرکع من توضأ نحو وض» گرفت و فرمود :  ؤوض وترتیب  روش

بگیرد و  ؤهرکس این چنین وض«  »رکعتین الیحدث فیهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه
 «.  شود با حضور قلب دو رکعت نماز بخواند گناهان )صغیره( گذشته او بخشیده مي

 کاملترین وضو براي نماز است. ؤند این وضه اگفت علماي ما ميفرماید : ابن شهاب مي
  (164/266/1( و بخارى )226/204/1) مسلم )

در وضو سنتهاى دیگرى نیز وجود دارد كه پیامبر صلى هللا ناگفته نباید گذاشت که :ولى 
  ازآنجمله میتوان از :ه داده است کانجام  هم علیه و سلم آنرا

عملی رسول ار، و یا سه بار، که همه اش در سنت بشستن هر عضو یكبار، و یا دو -1
وارد شده است، یعنى میتوان هر عضوى را فقط یكبار، و یا  علیه وسلم هللا صلی هللا
سه بار شست، ولى در مورد مسح سر و گوش در همه حال فقط یكبار هم دوبار، و یا 

  میباشد، و هر عضوي را بیشتر از سه بار شستن جائز نیست.
  اپخالل كردن ریش و انگشتان دست و  -2
 .ا دست راست و خالى كردن آب بینى با دست چپ وغیره ریختن آب به دهن و بینى ب -3

 مراحل انجام وضؤ در شرع :
گیرد باید قبل ازهمه در قلب خود، وبدون اینکه برزبان  ؤشخصیکه میخواهد وض -1

 بعمل ارد .چیزی بگوید  نیت وضؤ را 
 قاعده کلی همین  است که نیت نباید  به زبان گفته شود ، چون رسول درشرع اسالمی 

سایر عبادت تلفظ نیت هللا صلی  علیه السالم هرگز نه در وضوء، ونه در نماز، ونه در 
ونیز به بیان دلیل كه خداوند از امور قلبي همه مردم آگاه  را برزبان بعمل نیاورده است .

 .بوده، ودر نتیجه خبر دار نمودن او از امور قلبي دلیل وعلتي ندارد
قبل از هر چیز « )  طان الرجیم وبسم هللا الرحمن الرحیم اعوذ باهلل من الشی» گفتن  -2

 به آرامي وبدون سروصدا (
ِحْیِم »  ْحَمِن الرَّ ِجْیِم  و بِْسِم هللاِ الرَّ گوییم. یعني از شّر  ، مي« اَُعْوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ

 كنم. ه ی مهربان شروع ميبرم و با نام هللا  بخشند شیطان رانده شده به هللا تعالی  پناه مي
 .«بسم هللا» نام خداوند را برزبان رانده ومي گوید:  -
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كنیم كه الي انگشتان نیز كامالً  شوییم و دقت مي دستها را تا مچ سه بار ميكف وپشت  -
 شسته شوند. 

گیـریـم و با غرغره كردن كامالً آن را  بـه دهـان آب مي سه بار با دست راست  -
  شوییم. مي

هتر است هنگام شستن دهان، دندانها خویش را مسواك زده و یا هم با انگشِت شصت و ب
 اشاره آنها را پاک وتمیز نمایم .

 ـ استنشاق یا شستن بیني. 
 در حدیثی از  أَِبي ُهَرْیَرةَ ) رض ( روایت که رسول صلی هللا علیه وسلم فرموده اند : 

أَ أََحُدُكْم فَْلیَْجعَلْ »  فِي أَْنِفِه َماًء , ثُمَّ ِلیَستَنثِْر , َوَمْن اْستَْجَمَر فَْلیُوتِْر , َوإَِذا اْستَْیقََظ  إَذا تََوضَّ
ي أَْیَن أََحُدُكْم ِمْن نَْوِمِه فَْلیَْغِسْل یََدْیِه قَْبَل أَْن یُْدِخلَُهَما فِي اإِلنَاِء ثاَلثاً ، فَِإنَّ أََحَدُكْم ال یَْدرِ 

أَ  َوفِي«   بَاتَْت یَُدهُ .  لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم : فَْلیَْستَْنِشْق ِبِمْنَخَرْیِه ِمَن اْلَماِء .    َوِفي لَْفٍظ : َمْن تََوضَّ
 . « فَْلیَْستَْنِشقْ 

و  ،می گیرید در بینیش آب فرو کرده سپس آن را خارج کند  ؤ) زمانیکه شخص   وض
و  ،فرد قرار دهد  هرگاه کسی برای طهارت گرفتن از سنگ استفاده کرد تعداد سنگها را

هر کس از خواب بیدار شد قبل از اینکه دستش را در ظرف آب فرو ببرد آن را سه بار 
 .بشوید زیرا کسی نمی داند که در هنگام خواب دستش را کجا قرار می دهد

 و در روایت مسلم آمده است که از دو سوراخ بینیش آب بگذراند . 
 گرفت در بینیش آب قرار دهد .  ؤوضو در روایت دیگری آمده است که هر کس  

بنا نماز گزار دروقت وضؤ با دست راست، سه بار آب به بیني گرفته و با دست چپ 
 كنیم.  مي وپاک  كامالً آن را تمیز

 شستن روی : -
بعد از استنشاق ، باید روی خویش  را از باالي پیشاني ـ از محلي كه موي سر روئیده 

در شوییم و سه بار كامل و دقیق مي زنخو از پایین تا زیر است ـ و از دو طرف تا گوش 
 خالل ریش را نباید فراموش کرد . ضمن باید یاد اور شد که :

 شستن دست ها : -
 در حدیثی از ْ نَُعْیٍم اْلُمْجِمِر و أَبِي ُهَرْیَرةَ  ) رض ( روایت که پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

ِتي یُدْ » فرموده است :  ِلیَن ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء , فََمْن إنَّ أُمَّ َعْوَن یَْوَم الِقَیاَمِة ُغّراً ُمَحجَّ
تَهُ فَْلیَْفعَْل .  أُ , «   اْستََطاَع ِمْنُكْم أَْن یُِطیَل ُغرَّ َوفِي لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم : َرأَْیُت أََبا ُهَرْیَرةَ  یَتََوضَّ

ُغ اْلَمْنِكبَْیِن , ثُمَّ َغَسَل ِرْجلَْیِه َحتَّى َرفََع إَلى السَّاقَْیِن , ثُمَّ فَغََسَل َوْجَههُ َویََدْیِه َحتَّى َكاَد یَْبلُ 
ِلیَن ِمْن آثَاِر  اً ُمَحجَّ تِي یُْدَعْوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة ُغرَّ ِ  یَقُوُل : إنَّ أُمَّ قَاَل : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

تَهُ َوتَْحِجیلَهُ فَْلیَْفعَْل . َوفِي لَْفٍظ ِلُمْسِلٍم : َسِمْعُت اْلُوُضوِء , فََمْن اْستََطاَع ِمْنُكْم أَْن یُطِ  یَل ُغرَّ
 .« َخِلیِلي  یَقُوُل : تَْبلُُغ اْلِحْلیَةُ ِمْن اْلُمْؤِمِن َحْیُث یَْبلُُغ اْلُوُضوءُ 

 :) نعیم المجمر ازابو هریره  چنین روایت می کند که پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرمودند
روز قیامت با اوصافی فرا خوانده می شوند که داللت بر نورانی بودن صورت  امت من

پس هر کس بتواند بر نور و درخشش خود بیفزاید این کار  ،و دست و پاهایشان می دهد 
 را انجام دهد .
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، و در روایتی در صحیح مسلم آمده است : ابو هریره )رض( را دیدم که وضو می گیرد
سپس دو ،ت تا جایی که نزدیک بود به سر شانه هایش برسد رویش و دو دستش را شس

سپس گفت : از رسول هللا صلی هللا  ،پایش را شست تا جایی که تا دو ساقش باال رفت 
علیه وسلم شنیدم که می فرمود : امت من در روز قیامت با اوصافی فرا خوانده می شوند 

پس هر کس بتواند بر  ،دهد  که داللت بر نورانی بودن صورت و دست و پاهایشان می
 نور و درخشش خود بیفزاید این کار را انجام دهد . 

و در روایت دیگری در صحیح مسلم نیز آمده است : از خلیلم  شنیدم که می فرمود : 
 می شوید . ؤروشنایی و نور مومن تا جایی می رسد که هنگام وض
ست راست را از نوك انگشتان تا دبنآ طبق سنت  پیامبر صلی  هللا علیه وسلم : در اول 

 شوییم. باید توجه داشت كه خود آرنج نیز در شتن دست ها شامل گردد .  آرنج سه بار مي
 شوییم. وبعدآ دست چپ را  نیز همانند دست راست سه بار مي

در مورد اینکه مسلمان  همیشه وبطور متداوم  از جمله  در وضو  وسایر کاری های  
ست آغاز کند ،  بمعنی متابعت وتابعداری  از سنت پیامبر صلی  هللا نیک وپسندیده از را
 علیه وسلم  میباشد .

ُن فِي تَنَعُِّلِه » درحدیثی بی بی َعائَِشةَ )رض( فرموده :  ِ  یُْعِجبُهُ التَّیَمُّ  ،َكاَن َرُسوُل َّللاَّ
ِلِه   علیه وسلم دوست داشت در پیامبرصلی هللا.«)  َوِفي َشأْنِِه ُكلِّهِ  ،َوُطُهوِرِه  ،َوتََرجُّ

پوشیدن کفشش و شانه کردن موهایش و طهارت گرفتنش و در تمام کارهایش از دست 
 .(راست شروع کند

 مسح سر و گوش: -
مسح تمام  سر از جمله فرایض وضؤ بوده ، بعد از اینکه از شستن دست ها وخالل ریش 

 های تر، تمامي سر را  لمس مي فارغ شدیم ، دست ها را با آب تازه تر نموده  وبا دست
 كنیم طوري كه هیچ جایي از موهاي سر خشك باقي نماند.  

به این ترتیب كه دو دست تر، را از جلوي سر تا پشت آن برموها كشیده، وبه همین حالت 
 .آنان را دوباره به جلوي سر بر مي گرداند

به خود را درسورخ سپس دوگوش خود را یكبار مسح مي كند. به این ترتیب كه سبا -
 وسایر حصه های  گوش گذرانده، وبا انگشت شست پشت گوش خود را پاك کنیم.

  مسح گردن. -
ایم با دست  سپس با پشت انگشتان دست در حالي كه انگشتان دستها را به هم چسبانیده 

 كنیم . راست طرف راست گردن و با دست چپ طرف چپ گردن را مسح مي

 :اندازه ومقدار مسح سر 
 ؤعلمای اسالم در مورد وجوب مسح سر در وضدر این هیچ جای شک نیست که 

، در وضؤ باید مسح سر بعمل اید ، زیرا  ومی فرماینداجماع دارند، بصورت کل 
گردیده وبیان فورمولبندی با زیبای خاصی (  مائده سوره  6)آیه حکم دردستوالعمل این 

اْلِة فَاْْغِسلُْواْ ُوُجْوَهُکْم َو یَأْ أَیَُّهاْ : »طوریکه می فرماید است  الَِّذْیَن آَمنُْواْ إَِذاْ قُْمتُْم إلَْی الصَّ
ای مؤمنان، هنگامی «)...أَْیِدیَُکْم إِلَْی الَمَراْفِِق َو اْْمَسُحْواْ بُِرؤِسِکُم َو أْرُجلَُکْم إِلَی الَکْعبَْینِ 



 

6 

ی خود را همراه با آرنجها نداشتید( صورتها و دستها ؤکه خواستید نماز بخوانید )و وض
 .(بشویید  بجلک ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با خویش 

وجود بین فقهای مذاهب آرای متفاوتی  ؤوضدرمسح سر ازه دواناما در مورد مقدار کافی 
 :دارد

که باشد(  شافعی مسح قسمتی از سر )هر قسمتامام در مذهب امام ابوحنیفه و از جمله  
کافیست، البته در مورد حداقل تعداد موها نیز اختالف دارند: گفته شده که نصف سر یا 

 :آیه معنی که ظاهرآنست ربع آن و یا سه تار مو از سر کافیست! آنها گفته اند که:
نیست   و الزم  ی سر نیست همه  به   مسح  تعمیم  مقتضی  ،«  وامسحوا برءوسکم« 
 بعضیبر که مسح  شود، می فهمیدهچنین فحوای آیه  بلکه از . کنیم مسح  ی سر را همه  که 

 . است  خداوند کافی  امر  و امتثال اجراء برای  از سر،
در روایتی از امام احمد آمده که مسح سر برای مردان باید تمام سر را شامل همچنان 

 شود ولی در زنان قسمتی از آن کافیست.
حکم بر مسح تمام سر ابن تیمیه رحمهم هللا شیخ احمد و  ماماولی در مذهب امام مالک و

شود ، این حکم شامل زنان ومردان یکسان باید تمام سر مسح نموده وفرموده اند که : 
وجوب مسح تمام سر این است که مسح در قرآن به  است ، واستدالل می اورند که :دلیل 

 شود، در ی مراجعه میصورت مجمل ذکر شده وبرای بیان کردن آن به سنت نبو
و دیگر کتب حدیث ثابت شده که پیامبر صلی هللا علیه وسلم تمام سرش را   صحیحین

 کند بر اینکه مسح تمام سر واجب است: مسح کرده است و این داللت می
أن النبی صلی هللا علیه وسلم » : است  رضی هللا عنه آمده زید  بن  عبدهللا  حدیث در

ل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلی قفاه ثم ردهما إلی مسح رأسه بیدیه فأقب
 «المکان الذی بدأ منه

 کرد:  مسح دست   دو  هر  با  را  پیامبر صلی هللا علیه و سلم سر خود )
برسر   را  دستها  سپس  سر آغاز کرد  از پیشانی  برد.  عقب  و به  جلو  به  را  آنها

 ل برگرداند.(او محل وبه سرکشیدبررا دستها دوباره وازآنجا یدگردن رس  پشت به تا کشید
  اند. کرده  روایت  آنرا  جماعت محدثیناین حدیث را 

اگر گفته شود که حدیث مغیره بیانگر این است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم پیشانی و  
 اش را مسح کرده جواب این است که: عمامه

لیه وسلم به مسح پیشانی بسنده کرده است؛ چون مسح بقیه به این دلیل پیامبر صلی هللا ع
سرش را بامسح عمامه کامل کرده است، ما هم این نظریه را قبول داریم و در این حدیث 

دلیلی بر صحت اکتفا به مسح پیشانی یا قسمتی از سر بدون تکمیل آن با مسح عمامه 
شعبه رضی هللا   بن  مغیره  حدیث  در) ( بتصرف.24/2تفسیر ابن کثیر ) وجود ندارد.

أن النبی صلی هللا علیه وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلی العمامة »  : که است   آمده عنه 
مسح  را  وخفین عمامهخود  پیشانیووضوگرفت  پیامبر صلی هللا علیه وسلم )« والخفین

  . است  کرده  روایت  را آن   مسلم  .  (کرد
تواند تنها سر و یا  سح تمام سر واجب است و شخص میگیریم که م بنابراین نتیجه می

 تنها عمامه و یا سر و عمامه را با هم مسح کند.
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 شستن پای ها :
یَا أَیَُّها الَِّذیَن »با تمام وضاحت آمده است :سوره المائدة(   6درمورد شستن پای در )ایه 

وأَْیِدیَُکْم إِلَى اْلَمَرافِِق واْمَسُحوا بُِرُؤوِسُکْم  آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّالِة فَاْغِسلُوا وُجوَهُکمْ 
اید، هنگامى که به نماز  یعنی:) اى کسانى که ایمان آورده « وأَْرُجلَُکْم إِلَى اْلَکْعبَْینِ 

ایستید، روی  و دستها را تانراتا آرنج بشویید و سر را مسح نمایید و پاها را تا کعبین  مى
 )بجلک ها ( بشویید. 

( عطف وُجوَهُکمْ با نصب الم که در اینصورت بر )« وأَْرُجلَُکمْ » فسرین می نویسند که :م
  میشود وبرشستن پای حکم شده است .

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َوأَِبي ُهَرْیَرةَ َوَعائَِشةَ ) رض (  روایتهمچنان در   حدیثی از ْ َعْبِد َّللاَّ
 گردیده است آمده است :

ِ  َوْیٌل ِلألَْعقَاِب ِمَن النَّارِ قَاَل َرسُ »  )از عبد هللا بن عمرو بن العاص وابوهریره .«  وُل َّللاَّ
وعائشه )رض( می فرمایند : پیامبر صلی هللا علیه وسلم  فرمودند : وای از آتش جهنم بر 

 هنگام وضو گرفتن نمی شویند . (بجلک پای های خویش را کسانی که 

 :شستن پاي  راست -
شوییم. باید توجه داشت كه بجلک  پا سه بار مي بجلکاست را از نوك انگشتان تا پاي ر 

 پا و الي انگشتان نیز كامالً شسته شوند. 

  :شستن پاي چپ -

 شوییم . پا مي بجلکپاي چپ را نیز همانند پاي راست سه بار تا 

 وضوي جبیره:در یادداشت فقهی
شوند زخمي گردد طوري كه آب براي  شسته مي ؤهرگاه یكي از اعضایي كه هنگام وض

اي پاک وتمیز یا چیزي مانند چسب بر روي آن گذاشت و هنگام  آن مضر باشد باید پارچه
 شستن سایر اعضاء بر آن قسمت مسح كرد.

أشهُد أن ال اله اال هللا وحده ال شریک له .و أشَهُد :»وضو این دعا را مي خوانیم  بعد از
داً َعبُدهُ وَ  َرُسولُهُ . اَللَُّهمَّ اجعَلنِي ِمنَّ التَّوابِین َو اجعَلنِي ِمَن الُمتَطَِّهِرین. اَللَُّهمَّ  أنَّ ُمَحمَّ

ع ِلي فِي َداِري ِوبَاِرک ِلي فِي ِرزقِي ُسبَحانََک اللَُّهّم و بَِحمِدک أشَهُد أن  اغِفرِلي َذنبِي ِوِوّسِ
 «ال اِلَِه اِال أنَت . أستَغِفُرَک َو أتُوُب اِلَیکَ 

یعني : گواهي میدهم که معبود بر حقي نیست مگر خداي یکتا که هیچ شریکي ندارد و 
 گواهي میدهم که محمد بنده وفرستاده اوست.

خداوندا مرا از توبه کنندگان قرارده که همیشه رویشان به درگاه تو است و مرا از پاکیزه 
گشایش و فراخي و در  گان قرار بده خداوندا گناهانم را بیامرز و در خانه ومسکن من

روزي من برکت قرار ده پاک و بي عیبي تو اي خدا و ستایش مخصوص توست گواهي 
تو طلب مغفرت مي نمایم و بسوي تو باز   مي دهم که معبودي بر حق نیست مگر تو از

 مي گردم .

  :فلسفه سه بار شستن  اعضای بدن

بار شستن آنها سنت یک بار شستن اعضاء در وضوء، فرض و تثلیث آن یعنی سه 
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 میباشد. این در حالی است که با سه بار شستن اعضاء، حق شستشو اداء گردد.
بدین معنی که با سه بار شستن، عمل شستشو به طور کامل انجام شده و هیچ جایی از آن  

با سه بار شستن نیز، حق شستشو اداء نشود الزم باز هم خشک باقی نماند. بنابراین اگر 
از سه بار تا حدی که قلب وضوء گیرنده به آرامش رسیده و اطمینان خاطر  است که بیش

 .حاصل گردد، شسته شود

  :موالت در وضؤ
بشمار میرود ،  ؤموضوع وبحث موالت در وضؤ  یکی از بحث های مهمی در وض

موالت بدین معنی است که اعضای بدن در وضؤ باید پشت سر هم وبدون فاصله ووقف 
 شسته شوند .

ؤ ا با توجه به احادیث صفت وضوء،یکی از ارکان وضو رامواالت در بخش وضعلم
ومعرفی کرده اند ، طوریکه در فوق یاد اور شدیم که: بعد از شستن هر عضو بایستی 
عضو دیگر بالفاصله شسته شود یا اینکه فاصله ای زیادی بین شستن دو عضو قرار 

  گردد،  مشغول دیگري کار به  وضو  اياثن در  وضو گیرنده  نباشد که طوري  نگیرد ،و
ً  که  آید.  حساب  به  ازوضو انصراف  ُعرفا

 . است  بوده  بدین منوال مسلمانان وخلف  سلف  وعمل پیامبر صلي هللا علیه و سلم  سنت
بنابراین کسي نمي تواند مثال بعد از آنکه روی  خود را شست، پس از گذشت مدتي 

سي که سر خود را مسح نمود، نباید مدتي صبر کند و بعد دستهایش را بشوید، همچنین ک
لذا بهتر است ابتدا کل اعضا شسته شود و بعد پاهایش را بشوید، مگر ضرورتي الزم آید؛ 

اگر خشک هم شوند پروا  ندارد مگر اینکه ضرورتی باعث شود مثال اینکه خشک کردن 
الزم باشد هرچه زودتر دستان پس از انتهای وضو باعث مرضی یا شدت مرضی شود و 

خشک شود)البته اگر ترشدن دستان باعث ضرری جسمی شود الزم نیست که دست را 
 .(بشویید

مي گیرد باید همه ي اعضا را پشت سر هم و بدون وقفه بشوید و  ؤلذا شخصی که  وض
در انتها اگر خواست مي تواند اعضاي خود را خشک کند. اگر بین شستن دو عضو 

ً  د کهفاصله ي بیافت در آنصورت فرد باید به  آید  حساب  به ؤوض  از  انصراف  ُعرفا
 تجدید وضویش اقدام نماید.

 :ؤمستحب است هنگام وض
اللهم اْجعَلنی ِمن »با خود بگوید :  :شوید قبل از آغاز وضو زمانیکه دست خود را می 

 گان و از پاکیزگان قرار ده ( خدایا مرا از توبه کنند« )  التّوابین و اْجعلنی ِمن الُمتََطهَّرین

 :ؤفرضهای وض
یا أیّها الّذین آمنوا اذا قُمتُم اِلَی الٌصلواة فاغِسلُوا » خداوند)ج( در قرآنکریم می فرماید:  

ای کسانیکه .« ) ُوُجوَهُکم َو اَیِدَیُکم اِلَی الَمَرافِِق َو امَسُحوا بُِرؤِسُکم َو اَرُجلَُکم اِلَی الَکعبَینِ 
ده اید هرگاه به نماز بر میخیزید، پس بشویید روی خود را، و دستهای خود را ایمان آور

تا آرنج، و مسح کنید بر سرهای خود و ـ بشویدـ پای های خود را تا بچلک ،ـبنا براین 
 فرمودهء پروردگار فرضها در وضو چهار است:
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ر.  چهارم ـ  اول ـ شستن روی.  دوم ـ شستن دستها تا به آرنج.   سوم ـ مسح کردن  س 
 شستن پای ها تا به بجلک ها.

 :ؤسنتهای وض
 .هللاگفتنبسم    -1
 .شستندوکفدستسهمرتبهدرآغازوضو-2
 .آبدردهانوبينيکردنقبلازشستنصورت-3
-صلىهللاعليهوسلم-آنگاهحضرت»بادستچپبينيراپاکنمودنبدليلحديث:-4

اشرا،سپسدهانوبينيخودراپاکنمود،سپسچهرهسهباردوکفدستشراشست

 .«... سهبارشست
داردهانوبينيراخوبپاکنمودن،ومبالغتنمودندرآنبرايکسيکهروزه-5

درمضمضه)آبدردهان(واستنشاق)آبدربيني(مبالغهکن،»نباشد.بدليلحديث:

 .)أخرجهاألربعة(...«.دارباشيبجزدرصورتيکهروزه
 .معنايمبالغتدرمضمضه:يعنيآبرابهاطرافدهانچرخاندن
 .ومعنايمبالغهدراستنشاق:يعنيآبرادربينيبکندوباالبکشد

 .اينباشدبايککفدستمضمضهواستنشاقنمودن،بطوريکهميانآنهافاصله-6
)متفق«.مضمضهواستنشاقنمودپسآبرابرداشتوبايککفدست»بدليلحديث:

 .عليه(
 .باشدمسواکزدن:ووقتآنهنگامهرشستندهان)مضمضه(مي-7

کردمکههنگامهروضوشدهرآئينهبهآنهاامرمياگربرامتمسختنمي»بدليلحديث:

 )رواهأحمدوالنسائي(«.مسواکبزنند
هنگاموضوگرفتن-لىهللاعليهوسلمص-خاللکردنريشپرپشت)انبوه(.رسولهللا-8

 .کردن.)أخرجهالترمذي(ريشخودشانراخاللمي
 )کهکفيتاندرفوقبهتفصيلبيانگرديد.(.مسح سر-9

وضوراکاملبگيروميانانگشتان»خاللکردنانگشتاندستوپا.بدليلحديث:-10

 .)أخرجهاألربعة(«.خاللکن
ندستوپا،ت،يعنيشروعنمودنازسمتراستبرايشستآغازازسمتراس-11

صلىهللاعليهوسلمدرکفشپوشيدنو...پاکيزگي)وضووغسل(پيامبر»بدليلحديث:

 .)متفقعليه(«.پسنديدندآغازازراسترامي
 .مرتبه3بيشازيکبارشستن،يعنيشستنصورتودستوپاتا-12
أَْشَهُد أَْن الَ »ندندعابعدازفارغشدنازوضو.چنينبگويد:گفتنشهادتينوخوا-13

َداً َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ اللهم اجعلنی من التوابین و  إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَهُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

صلیازحضرتعمررضیهللاعنهروايتاستکهرسولهللا .«اجعلنی من المتطهرين

هرکسکهوضوکاملبگيردودعایفوقرابخوانددرهاي:هللاعليهوسلمفرمودند

 خواهدواردشود.)رواهمسلم.(گرددازهردريکهميهشتگانهجنتبرايشبازمي
کسيکهدرمنزل»فرمود:درمنزلوضوگرفتن:رسولهللاصلىهللاعليهوسلم-14

ايازفرايضالهيانجاميمسجدبرودتااينکفريضهخودوضوبگيرد،سپسبهسو
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گذارديکمنزلتيشود،هرقدميکهميدارديکگناهريختهميدهد،هرگاميکهبرمي

 .شود(.)رواهمسلم(ايبلندميودرجه
 .دستکشيدنبراعضايوضوقبلوبعدازريختنآببرآن-15
باپريدوکفدست-صلىهللاعليهوسلم-حضرتپيامبر»جوييدرآب،صرفه-16

 .)متفقعليه(«.گرفتوضومي
شستنبيشازمقدارواجبدراعضايچهارگانه)دودستودوپا(وضو،زيراکه-17

وضوگرفتودستخودراتابازوشست،وپاهايخودراتا-رضيهللاعنه-ابوهريره

وضوگرفتند.)رواهصلیهللاعليهوسلمرسولهللاساق،سپسگفتند:اينچنينديدمکه

 .مسلم(
فرمود:-صلىهللاعليهوسلم-بعدازوضوعدورکعتنمازخواندن،رسولهللا-18

کسيکهمانندوضويمنوضوبگيردسپسدورکعتنمازباحضورذهنبخواند،»

 .«گردداشبخشيدهميگناهانگذشته
درهنگامؤدنحقهرعضويازاعضايوضکاملکردنوضو:يعنياداکر -19

.شستن

 :ؤمستحبات وض
دروضوششمستحباست:

.دومـپیدرپیشستناعضا،يعنیهرؤ)کهمحلآنقلباست(اولـنيتکردنوض

عضويادشدهرابايدبعدازديگریمتصلبشويیونگذاریکهيکعضوخشکشودو

رعايتشستنکردنهمهءسر.چهارمـترتيببعدديگریرابشويی.سومـمسح

شستهشودطوريکهدرقرآن،يعنیبههمانترتيببايدشستهشودوضواعضایکهدر

پنجم:شروعکردنازراست.ششمـمسحکردنگردن.عظيمالشانتذکررفتهاست.

 :) يعنی اعمال که وضو را مکروه میسازد( ؤمکروهات وض
ودربينیکردنبادستچپ.دومـآبرابررویخودسختزدن.اولـآبدردهان

سومـبسویعورتخودديدن.چهارمـبينیخودرادرآبتکاندن،يعنیدرآبجاریيا

جایکهآبحوضباشد.پنجمـدروقتاستنجاحرفزدن.ششمـبينیرابدستراست

تکاندن.

 :ؤشکننده های وض
دومـبرآمدنچرکاززخمبدن.)سبيلين(ازپيشياپس.اولـخارجشدنچيزی

بسياراندکاستفراقکندوضوشخص.يعنیاگردهنپرسومـاستفراقکردنبه

نميشکند.چهارمـخوابکردنبرپهلويابرچيزیتکيهکرده.پنجمـخنديدنبهصدای

نگی.نهمـمستی.دهمـداخلشدنبلنددرداخلنماز.هفتمـبيهوششدن.هشتمـديوا

ذکرمرددرفرجزن،ولواندکهمباشد.

 حکم وضؤ نزد آحناف :

 وضؤ نزد احناف بر پنج قسم است :
پنجگانه ، نماز جنازه ، برای مسح ولمس کرده مصحف های برای نماز  اول: فرض :

 . عظیم الشان  قرآن
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 .  وضؤ برای ادای طواف کعبه واجب است دوم : واجب :

 سنت ومستحب : سوم : 

الف : برای هر نماز وضؤ کردن وتازه کردن وضؤ مستحب است ، رسول هللا صلی  هللا 
لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم عند كل صالة بوضوء، ومع » علیه وسلم فرموده است : 

.( )اگر باالی امت من مشکل وتکلیف رواه أحمد بإسناد صحیح«  ) كل وضوء بسواك
 نماز وضؤ  ومسوک را باالی ایشان حکم می نمودم .(هرن برای  نمی شد م

 ب: برای تعلیم واموزش علوم شرعی گرفتن وضؤ مستحب است.
 ر خواب گرفتن وضؤ مستحب است .تج: در رفتن به بس

 د: در حین قهر وغضب گرفتن وضؤ مستحب است.
 ه : قبل از انجام غسل گرفتن وضؤ مستحب می باشد .

آذان ، در حین قرائت خطبه نکاح ، در حین زیارت قبر رسول هللا صلی  و: در وقت ادای
 هللا علیه وسلم ، در روز  توقف در عرفات ، گرفتن وضؤ مستحب است .

 ح: بعد از ارتکاب گناه  ، گرفتن وضؤ مستحب است .
 ط: بعد از غسل میت ، گرفتن وضؤ مستحب است .
 است . ی : گرفتن وضؤ برای روز جمعه وعیدین مستحب

 چهارم :مکروه :

مکروه است که شخصی یک بار وضؤ بگیرد ، بدون اینکه وضؤ اش باطل شود ، بار 
 .دیگر به گرفتن وضؤ مبادرت نماید 

 پنجم : حرام :

 گرفتن وضؤ به آب غصب شده وبه آب که از ملکیت یتم باشد ، حرام است .

 
 مبحث بوسیدن ولمس همسر  ووضؤ :

 خواننده محترم !
مالحظه فرمودید ما در فوق ده مورد از مواردی که شکننده های وضؤ است  طوریکه
مورد بحث قرار گرفت ، در مورد  اینکه تماس زن با مرد ) زن وشوهر ( شما خدمت 

موضوع است که در بین بطالن وضؤ است ویا خیر ووبخصوص بوسیدن همدیگر ناقض 
 ؟ فقهای  اسالم مورد بحث قرار گفته است 

أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُکْم ِمَن :» ... می فرماید قرآن عظیم الشان سوره النساء (  34)آیه در 
ُموا   حاجت  از شما از قضای  یا یکی.. «)... . اْلغَائِِط أَْو الَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَیَمَّ

 « کنید ...   تیمم  پاک  کبا خا  نیافتید پس  باشید و آبی  کرده  نزدیکی  آمد، یا با زنان
ُموا»قبلازهمهبايدگفتکهجمله اينآيهمورددر«أَْو الَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَیَمَّ

اختالفاراءمفسرينوفقهاقرارگرفتهاستکهنظرياتشاندرذيلتذکرخواهدگرفت

غسل است که می  در رابطه با(سوره نساء 43آیه  ولیبصورتکلبايدگفتکه)

فرماید اگر میسر نبود بجای غسل تیمم کنید ، یعنی در این آیه هللا تعالی مواردی را که 
واجب کننده ی غسل هستند ذکر می فرمایند که از جمله ی آنها لمس همسران است که با 

.ذکر فرموده است «المستم»کلمه 
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 نظريات فقها در اين بابت :
لمس همسر چه با شهوت « الَمْستُُم النَِّساَء :» م ابو حنیفه می فرمایندکهپیروان مذهب اما

باشد و چه بغیراز  شهوت، و چه با عمد باشد و چه بغیر عمد، وضوء را باطل نمیکند، و 
نزدیکی و جماع است، و نه «   لمس»یکی از دالیلشان اینست که در این آیه هدف از 

 مجرد لمس کردن.
کردن همسر  چه « لمس »بدین عقیده اند کهشافعی می فرمایند که :   پیروان مذهب امام

با شهوت باشد ویا  بغیر شهوت، و چه سهوا باشد و چه عمدا، یعنی هرنوع تماس با زن 
»  چه کوچک و چه بزرگ وضوء را باطل میکند، و یکی از دالیلشان اینست که معنای 

 است. مالمستدراین آیه همان «  لمس

قولشان ما بین دو قول مذهب  امام ابو حنیفه و امام  :ب مالکی و حنبلی پیروان مذه

شافعی میباشد و میگویند که اگر لمس زن با شهوت باشد وضوء را باطل میکد، ولی اگر 
 لمس زن با شهوت نباشد وضوء را باطل نمیکند.

شده  مستقیآ به حدیث روایت: در این بابت  20شیخ  عثیمین در فتاوی المرأة،صفحه 
 استناد نموده می فرماید : از ام المومنین عایشه رضی هللا عنها 

اَلةِ َولَْم یَتَ »  ُ َعلَْیِه َوَسلََّم قَبََّل اْمَرأَةً ِمْن نَِسائِِه ثُمَّ َخَرَج إِلَی الصَّ أْ أَنَّ النَّبِیَّ َصلَّی َّللاَّ أبو « َوضَّ
»  ( و در502ابن ماجه )( و1/104( ، نسائی )86( ، وترمذی )178،179،180داود )

پیامبر صلی هللا علیه وسلم یکی از همسرانش را بوسید و (.) »172« )صحیح أبی داود 
 «.سپس برای نماز بیرون رفت و وضوء )تازه ای( هم نگرفت

 مبحث : خالصه
هر کدام از این ائمه اگر دالیل هریک از ائمه را مطالعه  نمایم در خواهیم یافت که :

 را قانع کننده میدانند، ولی حقیقت امر اینست : دالیل خودشان 
تحقیقاتیکه در این مورد  توسط علماء اهل حدیث و غیره، صورت پذیرفته است ، قول 

راجحتر را قول  امام ابو حنیفه میدانند که میگوید لمس زن چه با شهوت باشد و چه بغیر 
 کند.شهوت، و چه با عمد باشد و چه بغیر عمد، وضوء را باطل نمی

واستدالل اش حدیث روایت است،   اولی  صواب  به  رأی  گوید که این می  جریر طبری  ابن
 که در فوق ذکر شد .عایشه رضی هللا عنها شده  بی بی 

 وآنرا مورد تائید خویش قرار داده است .  داده  را ترجیح  رأی کثیر نیز این  ابن  شیخ
مس کردن زن چه با شهوت و چه بغیر شهوت قول راجحتر اینست که ل بنآ در این بابت 

 وضوء را باطل نمیکند.

 برای داکتر درمعاینه عورت مریض :ؤحکم وض
اگر طبیب ویا جراح  در حین معاینه عورت مریض آنرا ) لمس ویا هم نگاه کند ( حکم 

 طبیب ویا هم جراح چیست ؟ شرعی برای گرفتن وضو برای
 عالم جلیل  القدر جهان اسالم شیخ عبد العزیز در این مورد میفرماید :

ممانعتی دیده نمیشود که : طبیب مرد عورت مرد را در وقت نیاز لمس کند و یا برای » 
معاینه نگاه کند، چه عورت جلویی باشد یا عقب، می تواند به دلیل نیاز و ضرورت آنرا 

برای پی بردن به  انرا لمس هم کند ازجمله مس کند، و یا اگر نیازی درکار بود نگاه و ل
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)قابل ذکر حالت زخم یا مداوای آن )دستش خونی شود(، و بعد از آن دستش را بشوید، 
( ولی اگر شخصی طبیب عورت و ضوء با لمس خون یا ادرار باطل نمی شوداست که 

عورت جلویی باشد یا عقب، ولی  یش باطل می شود چهؤلمس نمود وضمریض را 
دست زدن به خون و ادرار و یا دیگر نجاست ها موجب باطل طوریکه یاد اور شدیم : 

شدن وضوء نیستند، فقط باید با آب شسته شود، لکن کسی که فرج را بدون حائل )مثل 
دستکش( لمس کند یعنی تماس )مستقیم( گوشت )دست( با گوشت )فرج( وضویش باطل 

 زیرا پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند :می شود، 
کسی »یعنی : «. َمْن أَْفَضی بِیَِدِه إِلَی فََرجِه، لَْیَس ُدونَُهما ِستٌْر، فَقَْد َوَجَب َعلَْیِه اْلُوُضوءُ » 

یش ؤبر وی واجب است )وض ؤکه بدون حائلی به آلت تناسلی خود دست زد، بیگمان وض
 فرموده اند .روایت (و ابن حبان و حاکم  احمد)این حدیث را  »  باطل شده(

اگر قبال  -ی او ؤو همینطور اگر طبیب زنانه  فرج زن را به دلیل نیازی لمس کند، وض 
تفصیل موضوع را میتوان در «. ) ی مردؤباطل می شود مثل وض -طهارت داشته 

  مطالعه نمود (  20/  6مجموع فتاوی ومقاالت متنوعة للشیخ ابن باز 

 دن اعضاء بعد از وضوء:خشک کر
برای مسلمان که وضوء میگیرد  جایز است اعضای وضویش را  بعد از وضوء  خشک 

 کند، زیرا اصل در این فعل بر اباحه و جواز است.
خشک کردن اعضایش بوسیله دستمال »( گفته : 1/195«  )المغنی» امام ابن قدامه در 

امام احمد نقل شده است، و نقل شده که  بعد از غسل یا وضوء بدون ایراد است، و این از
عثمان )بن عفان( و حسن بن علی )بن ابی طالب( و انس رضی هللا عنهم بعد از وضوء 
از دستمال )برای خشک کردن( استفاده کردند، و این رأی بسیاری از اهل علم است که 

 «.رای صحیح تر هم همین است، زیرا اصل بر اباحه است
ن درباره خشک کردن اعضای وضوء سوال شد، ایشان در جواب و از شیخ  ابن عثیمی

خشک کردن اعضاء ممانعتی  ندارد، زیرا اصل بر عدم ممنوعیت است، و »فرمود : 
)کال( اصل در غیر عبادات؛ مانند عقود و افعال و اعیان بر اباحه است، تا آنکه دلیلی بر 

 ممنوعیت آن ارائه شود.

یمونه رضی هللا عنها چه پاسخی می دهید که چنین پس به حدیث م اگر کسی بگوید :

ذکر کرده : پیامبر صلی هللا علیه وسلم غسل کردند، میمونه گفت : پارچه ای برایش 
آوردم )تا بدنش را خشک کند( ولی پیامبر صلی هللا علیه وسلم نپذیرفتند، و آب )مانده بر 

 ست.بدنش( را با دستش )به زمین( می ریخت. حدیث متفق علیه ا

 جواب اینست که :
این فعل پیامبر صلی هللا علیه وسلم موضوع منحصری بود که چند احتمال دارد : یا به  

سببی که مربوط به پارچه است بوده؛ یا پاکیزه نبوده، یا ترسیده که پارچه تر شود و آنرا 
 نامناسب دیده، خالصه احتماالتی هست، ولی همین که )همسرش( برای ایشان پارچه ای

آورده )تا بدنشان را خشک کنند( خود دلیلی است که خشک کردن اعضا از عادت ایشان 
)تفصیل را میتوان در مجموع فتاوی ابن «. بوده، وگرنه برای ایشان پارچه نمی آوردند
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 ( مطالعه فرماید (11/93عثیمین( )

 طهارت مریض:

ی وضوئی( و بر مریض واجب است که بطور صحیح بوسیله آب؛ از حدث اصغر )ب -1
حدث اکبر )جنابت یا حیض( طهارت کند، یعنی اگر وضوء نداشت )با آب( وضوء گیرد، 

 و اگر غسل بر او واجب شده بود )با آب( غسل کند.
اگر به قضای حاجت رود، الزمست که قبل از وضوء بوسیله آب استنجاء کند، و یا با  -2

 سنگ یا چیزی مشابه آن نجاست را بزداید.
ست بوسیله سنگ نجاست را پاک کند، الزمست از سه تکه سنگ پاک استفاده و اگر خوا

کند، و بوسیله سرگین و طعام و استخوان و یا دیگر چیزهایی که حرمت و احترام دارند 
اقدام به طهارت نکند، و بهتر آنست که از سنگ یا شبیه آن مانند دستمال استفاده کند، و 

زیرا سنگ نجاست را می زداید و آب محل را پاک  سپس بدنبال آن آب استعمال نماید،
 می گرداند )و اثر را هم از بین می برد(، لذا )سنگ و آب( کاملتر هستند.

البته انسان مخیر است که یا بوسیله آب استنجاء کند و یا از سنگ برای پاک کردن 
را آب نجاست استفاده نماید، ولی اگر خواست یکی را انتخاب کند؛ آب بهتر است، زی

محل را پاک می کند، و هم عین و هم اثر نجاست را می زداید، و این برای نظافت 
کاملتر است، ولی اگر خواست از سنگ استفاده نماید، سه سنگ کفایت می کند، ولی اگر 
بوسیله آن سه سنگ نجاست پاک نشد می تواند از چهار و پنج سنگ استفاده کند تا محل 

 تعداد سنگها طا ق باشد. پاک شود، و بهتر آنست که
و جایز نیست که با دست راست اقدام به پاک کردن محل نجاست کند، ولی اگر دست چپ 

قطع، یا شکسته باشد یا )دست چپ( مرضی و چیزی شبیه آن داشته باشد، می تواند از 
 باب نیاز بوسیله دست راست این کار را انجام دهد و ایرادی ندارد.

لیل ناتوان بودن، و یا ترس از شدت مرضش، و یا احتمال اگر شخص مریض به د -3
 دیر خوب شدن، نتواند از آب برای وضوء استفاده کند، پس بجای آن تیمم کند.

و تیمم بدینصورت است : با دو کف دستش بر مقداری خاک پاک یک ضربه بزند، سپس 
 بوسیله روی انگشتانش صورتش و سپس کف دستش را مسح کند.

ود خاک( جایز است بوسیله هر شیء طاهری که غبار داشته باشد تیمم )در صورت نب
کرد؛ حتی اگر بر غیر زمین باشد، مثال بوسیله غبار روی دیوار یا شبیه آن )فرش( تیمم 

کند، و اگر یک بار تیمم گرفت می تواند با آن چندین نماز بخواند، و ملزم نیست برای 
آب )وضوء( است، و لذا همان حکم وضوء را  هر نمازی تیمم کند، زیرا تیمم جایگزین

 هم دارد.
و آنچه وضوء را باطل می کند، تیمم را نیز باطل می کند، همچنین هرگاه آب یافت شود 

 و شخص توان استفاده از آنرا داشته باشد، باز تیمم باطل خاهد شد.
بخاطر اگر مریض شخص خفیف باشد، و از استعمال آب ترسی نداشته باشد که مثال  -4

آن )نفسش یا عضوی از بدنش( تلف شود و یا مرض سختی بگیرد، و یا بهبودی وی 
تاخیر یابد، یا درد و الم او بیشتر شود، مانند سردرد و دندان درد و شبیه اینها، در 

اینگونه مرضها تیمم برای وی جایز نیست، و همینطور اگر مریضی  داشته باشد و 
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اشته باشد، در اینحالت نیز تیمم مجاز نیست؛ زیرا استعمال آب گرم ضرری برایش ند
جواز تیمم برای زدودن ضرر است، ولی ضرری درکار نیست، و چون آب هم در 

 دسترس دارد، پس استفاده از آب برای وی واجب است.
اگر بر شخص مریض سخت آمد که بتنهایی وضوء یا تیمم بگیرد، در آنصورت  -5

 مم دهد، و اینکار برایش کفایت می کند.شخص دیگری وی را وضوء و یا تی
کسی که جراحت یا زخم یا شکستگی یا مرضی داشته باشد که استعمال از آب موجب  -6

ضرر برایش  شود، و ُجنب باشد، می تواند تیمم کند، و اگر شستن بدن برایش مقدور 
ستگی باشد  پس شستن بر او واجب است، و )برای قسمتی از بدن که جرح یا زخم یا شک

 یا مرضی دارد( یک بار تیمم کند.
اگر کسی یکی از اعضای وضویش زخمی باشد، پس )در وحله نخست( با آب )مانند  -7

دیگر اعضاء( بشوید، اگر شستن )آن عضو( با آب برایش دشوار سخت آید و یا ضرری 
به آن رساند، بر طبق ترتیب اعضای وضوء را بشوید و هرگاه به عضو زخمی رسید 

ی شستن( آنرا با آب مسح کند، و اگر مسح کردنش هم سخت آمد یا موجب ضرر به )بجا
 آن شود؛ پس بجای آن عضو یک بار تیمم کند و کفایت می کند.

کسی که اعضای بدنش با پانسمان بسته باشد : یعنی بعضی از اعضایش شکسته باشد  -8
شوید و هرگاه به عضو و آنرا باندپیچی کرده باشد، )بر طبق ترتیب اعضای وضوء را ب

زخمی رسید( بر روی فلستر با آب مسح کند، و همین برای آن عضو کافیست، هرچند که 
 قبل از بسته کردن فلستر  وضوء نگرفته باشد.

هرگاه شخص مریض قصد خواندن نماز کرد، بر او واجب است برای پاک کردن بدن  -9
ایی آنرا نداشت، بر همان حالش و لباس و مکان نمازش از نجاست تالش کند، اگر توان

شخص مریض  ) طوریکه در فوق اشاره نمودیم : نماز بخواند و ایرادی بر وی نیست.
نمی تواند به بهانه قادر نبودن بر دفع نجاست و پاک کردن خود، نمازش را ترک کند، 
خواندن نماز تا زمانی که در قید حیات است و عقل و هوشش بجا مانده، بر او فرض 

، و حتی اگر به دلیل پیری و کهولت و مریضی  قادر به طهارت نباشد، باز بر او است
َ َما  »واجب است بر همان حالش نماز بخواند، زیرا هللا متعال می فرماید :  فَاتَّقُوا َّللاَّ

به اندازه توانایی خود تقوای الهی پیشه  »(. یعنی : 16)سوره تغابن آیه :  « اْستََطْعتُمْ 
 ص متذکره  برای دفع نجاست معذور است اما برای ترک نماز عذری ندارد .، شخ«کنید
اگر مریض به سلسل بول   مبتال باشد ،  بر او واجب است که برای هر نماز  -10

ابتدا استنجاء کند و سپس وضوء بگیرد، و اگر  -)فرض( ، بعد از فرا رسیدن وقت نماز 
ا بشوید، و یا آنکه ، اگر برایش سخت و بدن و لباسش به ادرار آلوده شده آن مکان ر

دشوار نیست ،  لباس پاکی را مخصوص نمازش قرار دهد، و باید احتیاط کند تا مبادا 
قطرات ادرار به جسم یا لباس یا مکان نمازش برخورد کنند، و برای آن می تواند 

تا ،  ذاردمحافظی )مانند دستمال یا تکه پارچه ای( را مقابل سر آلتش )یا شرمگاهش( بگ
مانع انتشار قطرات ادرار شود، و اگر بعد وضوء یا در اثنای نماز احساس کرد قطره ای 

به نمازش ادامه دهد ، تا وقت نماز فرض    خارج گشت، به آن اهمیت ندهد و می تواند
 بعدی این مراحل را تکرار کند.

( .شیخ 24/405)  إلفتاءفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة وا) برای مزید معلومات به 
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عبد العزیز بن عبد هللا بن باز ... شیخ عبد العزیز آل الشیخ ... شیخ عبد هللا بن غدیان ... 
 .شیخ صالح الفوزان ... شیخ بکر أبو زید. مراجعه فرماید(

 شک در داشتن وضؤ:
قبل از همه باید گفت که شک، مانند  وسوسه، شرک و... از القائات شیطاني است که 

می گزارد ، ناگفته نباید گذاشت که دین بی نهایت بدی تاثیر درانسان پیدا میشودو برقلب او
اسالم دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت  انسان است ، بنآ توصیه میدارم  آنرا 

با ایجاد می باشد وانسان با ایجاد وسوسه های شیطانی که دشمن قسم خورده برای  خود 
در جنب اینکه ابلیسانه شیطان ، مشکل نسازید ، ایجاد وسواس وشک د شک های بی مور

وزندگی را بر ای انسان تلخ می  موجب اضرار و اذیت به جسم و روح  انسان میگردد ،
حتی عبادات شما را هم زیر  همین شک ها ، سازد از جانب دیگر خدا ناخواسته نشود که

ما باید همیشه شکر گزار  مل نیاورد .واز وزن ودرجات آن تقلیل بعسوال قرار ندهد 
باشیم ، وهمیشه برای اجرای عبادت  بر اساس تعلیمات خویش نعمت دین آسان اسالمی 

، وبرای شیطان ووسوس های شیطانی مجال شک را در الهی وسنت نبوی عمل نمایم 
 خود راه ندهیم. 

 خواننده محترم !
تا زمانیکه نمازگزار  : مین استه ووضؤاسالم در باب طهارت  شرعیت قاعده کلی در

به وضؤ داشتن خویش شک نه نماید ، احساس نكرده باشد،  را صدایي را نشنود ویا  بویي
 ونباید از ادای نماز منصرف کردد.

َعْبِد هللِا ْبِن َیِزْیِد األَْنَصاِريِّ رضي هللا عنه روایت است : أَنَّهُ َشَكا إِلَى  » در حدیثی از 
 ِ ُجَل الَِّذي یَُخیَُّل إِلَْیِه أَنَّهُ یَِجُد الشَّْيَء فِي الصَّالةِ، فَقَاَل:  َرُسوِل َّللاَّ ال َیْنَفتِْل »رضي هللا عنه الرَّ

 ً  .(137)بخارى:«. أَْو ال َیْنَصِرْف َحتَّى یَْسَمَع َصْوتًا أَْو یَِجَد ِریحا
م پرسیدم: اگر گوید: از رسول هللا صلي هللا علیه وسل )عبدهللا بن یزید انصاري مي

هنگام خواندن نماز به شك بیفتد كه وضویش شكسته است )بادي از شكمش   شخصي،
تا وقتي كه »خارج شده است( چه كار باید بكند؟ آنحضرت صلي هللا علیه وسلم فرمود: 

 .«را ترك نكندخویش صدایي نشنیده ویا بویي احساس نكرده باشد، نماز
 شک کند  دارد،  هر زمانیکه یک شخص  وضواین حدیث صحیح، حکم بنآ  بر اساس 

وضؤیش  شك براي وي زیان ندارد  این یا خیر؟ است  شده باطل  یشؤوض  آیا  در اینكه
باطل نمی شود، فرق نمی کند این شک برایش در داخل نماز پیش آید ، ویا هم در خارج 

 . است  شده  وضویش باطل  حاصل كند كه یقین    اینكه  تااز نماز ، 
پیامبر صلي هللا   كه  است  شده  روایت   ابو هریره رضي هللا عنه  در حدیثی ازهمچنان 

إذا وجد أحدكم في نفسه شیئا فأشكل علیه أخرج منه شئ أم ال؟ فال »فرمود:   علیه و سلم
 «یخرج من المسجد حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا

  ج شده خار  از وي  چیزي  آیا  كه  افتاد،  شك  وبه پیچید  بادي درشكم كسي  )هرگاه 
  احساس  بوئي  یا  بشنود  صدائي  اینكه  مگر  نشود،  خارج  از نمازش  است یا خیر؟ 

 ( اند. كرده  آنرا روایت  ترمذي  و  ابوداود  و  )مسلم  . كند(
 آنست  مراد  ، بلكه نیست  مراد  بخصوصي  بوي  كردن  صدا و احساس  شنیدن البته  
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   . است  شده  خارج  وي  از چیزي   بر آنكه  كند  حاصل  كه یقین
 ، نیست  واجب بر ويؤوض  وضو،  در شكستن  كند  شك  : هرگاه است گفته  ابن المبارك

 بتوان در روی ان قسم یاد کند.  كه كند  حاصل یقین آنچنان  مگراینكه شود نمي باطل یعني
 بعد از آن وضو وگرفتن  درطهارت  لیكن  د،باش  داشته  یقین  وضو  اگر در نداشتن  اما

 بگیرد.  ؤوض  كه است  الزم  مسلمین  كند، باجماع  شك  از آن
 بصورت کل باید گفت :

گرفته اید ولی شک کردید  ؤاصل طهارت مطمئن هستید و یقین دارید که وضشما براگر 
برجا است ،  ووضؤ شما پادارید  ؤکه آیا باطل شده است یا نه، در اینصورت شما وض

شک و گمان نمیتواند یقین و اطمینان را باطل کند، ولی طوریکه متذکر شدیم ، زیرا 
 درا گرفته اید یا نه، در اینصورت شما بای ؤاگردر اصل طهارت شک دارید که آیا وض

 بگیرید زیرا از شک و تردید نمیشود یقین حاصل کرد. ؤدوباره وض
تنگناه قرار همیشه در کمین نشسته که انسان را در شیطانهمچنان نباید فراموش کردکه : 

 باالخره او را وادار به ترک عبادت نماید . دهد تا

 بازی دادن شیطان: 
بازی دادن شیطان بمعنی احتالم است )خارج شدن منی از آلت هنگام خواب(، در 

آب در دسترس داشت  ،  انسان اینصورت بر شخص متذکره  غسل واجب می شود.  اگر
وبعدآ  مبادرت بزند.ید غسل نماید واگر آب در دسترس  نداشت  ویا مریض  بود ، تیمم با

 نماید.به نماز خواندن کند ، و در اولین فرصت که شرایط برای غسل مهیا گردید،غسل 

 :در این بابت  دلیل آن از کتاب و سنت نبوی
 قرآن عظیم الشان میفرماید :

إَِذا قُْمتُْم إِلَی الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْیِدیَُکْم ِإلَی اْلَمَرافِِق یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ »
ْرَضی أَْو  ُرواْ َوإِن ُکنتُم مَّ َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم إِلَی اْلَکْعبَیِن َوإِن ُکنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَّ

نَ  نُکم ِمّ ُمواْ َصِعیًدا  َعلَی َسفٍَر أَْو َجاء أََحٌد مَّ اْلَغائِِط أَْو الََمْستُُم النَِّساء فَلَْم تَِجُدواْ َماء فَتَیَمَّ
ْن َحَرجٍ َولَِکن یُِریدُ  ْنهُ َما یُِریُد َّللّاُ ِلیَْجعََل َعلَْیُکم ِمّ  َطیِّبًا فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهُکْم َوأَْیِدیُکم ِمّ

َرُکْم َوِلیُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعَلیْ   ( 6)سوره المائدة آیه : « ُکْم لَعَلَُّکْم تَْشُکُروَن ِلیَُطهَّ
اید چون به ) عزم ( نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا  )ای کسانی که ایمان آورده

آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین ) هر دو پا( بشویید و اگر 
بیمار یا در سفر بودید یا یکی از شما از  اید خود را پاک کنید ) =غسل نمایید(و اگر جنب

اید و آبی نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید و از  قضای حاجت آمد یا با زنان نزدیکی کرده
خواهد شما  خواهد بر شما تنگ بگیرد لیکن می آن به صورت و دستهایتان بکشید خدا نمی

 ( بدارید .را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد که سپاس ) او
 هللا تعالی در این آیه ما را امر به دو طهارت صغری و کبری  و بوسیله تیمم می کنند.

 ( خویش می فرماید :  21/396در فتوای شماره )شیخ االسالم ابن تیمیه 
 طهارت صغری همان وضوء و طهارت کبری همان غسل است. 

 سنت نبوی :
ِیّ رضی هللا عنه قَاَل: ُکنَّا فِی َسفٍَر َمَع النَِّبِیّ صلی هللا علیه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن اْلُخَزاعِ »
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ا ... وسلم َوإِنَّا أَْسَرْینَا، أَ َونُوِدَی بِالصَّالةِ فََصلَّی بِالنَّاس، فَلَمَّ ثُمَّ َنَزَل فََدَعا بِاْلَوُضوِء، فَتََوضَّ
َما َمَنَعَک یَا فاُلُن أَْن »لَْم یَُصِلّ َمَع اْلقَْوِم، قَاَل: اْنفَتََل ِمْن َصالِتِه، إَِذا ُهَو بَِرُجٍل ُمْعتَِزٍل 

ِعیِد فَإِنَّهُ یَْکِفیکَ »؟ قَاَل: أََصابَتْنِی َجنَابَةٌ َوالَماَء، َقاَل:«تَُصِلَّی َمَع اْلقَْومِ   «.َعلَْیَک بِالصَّ
 ( 344بخاری: )

همراه رسول هللا  )از عمران بن حصین رضی هللا عنه روایت شده که گفت: : درسفری
صلی هللا علیه وسلم بودیم. .. . رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آب خواست و وضو 

گرفت. سپس، اذان گفته شد و ایشان نماز را اقامه کرد. پس از اتمام نماز، مردی را دید 
که در گوشه ای نشسته و در نماز، شرکت نکرده بود. رسول هللا رسول هللا صلی هللا علیه 

؟ گفت: من نیاز به غسل « ای فالنی! چرا در نماز جماعت شرکت نکردی»لم پرسید: وس
با خاک تیمم کن »داشتم و آب نبود. رسول هللا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: 

 «.همین برایت کافی است

 :وضؤ درسلسل بادمبحث 
نداشته  ؤوضو شرط صحت نماز است، یعنی اگر کسی وضقبل از همه باید گفت که :

باطل گردد، آن نمازش صحیح نیست و بنابر هر عامل باشد و یا در حین نماز وضویش 
 .بخواند وضؤ بگیرد واز نو نماز باید از نو

اگر شخصی مریضی سلسل باد باشد ، وخروج باید بشکل مستمر باشد ، این شخص 
اد مستمر استفاده کند، اما اگر خروج ب(   سلس بول)حکم  رخصت شرعیمیتواند از 

نباشد؛ یعنی اگر خروج باد برای مدت زمانی قطع شود بگونه ایکه در آن فاصله فرصت 
و خواندن نماز وجود داشته باشد، در آنصورت نمی تواند از   گرفتن یک وضوی کامل

رخصت استفاده کند و بایستی در آن فاصله زمانی نماز بخوانید؛ مثال شما برای گرفتن 
هر نیاز به ده دقیقه زمان دارید، حال اگر در فاصله بین اذان ظهر وضو و خواندن نماز ظ

و عصر یک زمان ده یا پانزده دقیقه ای باشد که در آن زمان، مشکل خروج باد نداشته 
 باشید، پس در آن فاصله باید وضو گرفته و نمازتان را با وضوی درست بخوانید.

، پس شما مشمول حکم کسانی می شوید اما اگر چنین زمانی را مابین دو نماز نمی یابید
که دچار سلس بول یا بواسیر هستند. اما برای دانستن این مسئله نیازی نیست تا بین دو 

نماز دائما وضو بگیرد تا بدانید آیا چنین فرصتی می یابید یا خیر؟! بلکه انسان بر اساس 
 ردد؟!تجربه خود می داند که معموال هر چند دقیقه از او باد خارج می گ

اگر با استناد به تجربه خود دریافتید که مشکل خروج باد شما در فواصل زمانی کوتاه 
این فواصل آنقدر نیستند که بتوانید یک وضو بگیرید و نمازتان را طوریکه رخ می دهند، 

بخوانید؛ در آنصورت شما می توانید از رخصت استفاده کنید و آن تجربه را بر تمام 
طبیق دهید، مگر آنکه پس از مدتی مشکل شما بهتر شود و در فواصل نمازها و روزها ت

 زمانی بیشتری وضو را نگه دارید.
بعد از دخول وقت هر نماز وضوء بگیرید، و پس از آن  و رخصت بدینگونه است که:

اگر بادی خارج شود اشکالی ندارد حتی اگر در حین نماز باشد، و میتوانید با همان 
نماز فرض بعدی  نباید فراموش کرد که برای بخوانید، ولی را  خویشوضوء نمازهای 

  پس از دخول وقت وضوء بگیرد. باید دوباره
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 (.437/  1)الشرح الممتع طوریکه یاد اور شدیم : مشکل سلسل باد در حکم می باشد :و
 می فرماید :شیخ االسالم ابن تیمیه

ممکن نباشد؛ در آنصورت  هرکس که حفظ طهارت برایش به اندازه مدت زمان نمازی»
او )می تواند( وضوء گرفته و نماز بخواند و اگر چیزی از او خارج گشت نمازش باطل 

نمی شود، و به اتفاق ائمه وضویش بخاطر آن باطل نمی شود ولی برای هر نماز 
 . 221/  21 « مجموع الفتاوی»«. باید وضو بگیرد  )فرضی(

  ورد سلسل بول :درمابن عثیمین رحمه هللا  فتوای شیخ
 کسی که دچار سلس بول است دو حالت دارد:»

اول: خروج ادرار وی مستمر است بگونه ایکه متوقف نمی شود، یعنی هر وقت چیزی 
در مثانه اش جمع شود خارج می گردد؛ در اینحالت او )می تواند( هرگاه وقت نماز شد 

وشاند، و بعد نماز بخواند و وضو بگیرد و بوسیله چیزی )مانند دستمال( آلت خود را بپ
 اگر در اثنای نماز چیزی خارج گشت نمازش باطل نیست.

دوم: اگر بعد از قضای حاجت )ادرار کردن(، خروج آن متوقف شود هرچند که برای ده 
یا پانزده دقیقه باشد؛ در اینحالت منتظر می ماند تا )خروج قطرات ادرار( متوقف می 

ز می خواند، هرچند که )به دلیل این انتظار( نماز شود و سپس وضو می گیرد و نما
  (.67، لقاء 17)س « أسئلة الباب المفتوح »  «. جماعت را از دست بدهد

 :علمای هیئت دائمی افتاء فتوای 
هرگاه بداند که )خروج( :»داراالفتاء کشور عربستان سعودی طی فتوای می نویسد 

یز نیست نماز بخواند هرچند که خواهان در آنصورت برای او جا قطرات تمام می شوند 
باید منتظر بماند تا )خروج قطرات( تمام می شوند و بعد  بلکه فضیلت نماز جماعت باشد، 
بگیرد و نمازش را بخواند هرچند که نماز جماعت را از  از آن استنجاء کند و وضوء 

)جماعت( قرار استنجاء و وضو را قبل از وقت نماز  دست بدهد. و بر او الزم ست که 
  .411/  5اللجنة الدائمة للبحوث  «. دهد، تا شاید بتواند نماز جماعت بخواند

دارد در حکم کسی است که ) سلسل باد ( بنابراین از آنجائیکه کسی که مشکل خروج باد 
است، او نیز باید موارد فوق را مراعات نماید؛ یعنی اگر او یک فاصله سلسل بول دچار 

دو اذان می یابد که در آن فاصله زمانی مشکل خروج باد را ندارد و زمانی را بین 
فرصت گرفتن یک وضوی کامل و ادای نماز را پیدا می کند بدون آنکه مشکل خروج باد 
را داشته باشد، پس نمی تواند از رخصت شرعی استفاده کند و باید در آن فاصله مذکور 

موال با تجربه شخصی قابل فهمیدن است وضو گرفته و نمازش را بخواند، و این امر مع
که آیا مشکل او مستمر است و یا آنکه معموال در فواصل زمانی منقطع )قابل قبولی( 

وضویش باطل می شود. بنابراین الزم نیست تا در فاصله بین هر دو نماز دائما در حال 
 .وضوء گرفتن باشد

  یادداشت :

در وضؤ مشقت و سختی شخص اگر برای :همچنان برخی از علماء بدین عقیده اند که 
 صیحی شان تا زمانی که مشکل نددر آنصورت می توان متداوم وجود داشته باشد ،

برطرف شود نمازهای خود را جمع کنید؛ مثال نماز ظهر و عصر را در وقت یکی از 
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آنها بخوانید و همینطور نماز مغرب و عشاء، چرا که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به زن 
أبی این را حدیث که )عالمه البانی )مستحاضه رخصت داده که بین دو نماز را جمع کند. 

 صحیح دانسته است. آنرا از جمله احادیثی ( آورده 284) خویش  صحیح درداود 

 سوره مائده: 6از نزول آیه  ترتیب وضؤ قبل 
 فتن است، در گر ؤسوره مائده( که درباره چگونگی وض 6قبل از همه باید گفت که ) آیه 

غزه بنی مصطلق عبارت از .نهم  بعد از غزوه بنی مصطلق نازل شده آمدینه منوره 
  حارث بن ابی»به رهبری « خزاعه»مردم قوم  در سال ششم هجری  غزوه است که

رهبر قوم که در هشت کیلومتری مدینه مسکن گزین بودند ، پالن جنگ با « ضرار
مسلمانان  ودر نهایت به مدینه را طرح ریزی نموده رسول هللا صلی  هللا علیه وسلم و

 بودند .
 تذکر داده اند .نیافتن آب برای وضو آنرا مفسرین در سبب نزول این آیه به دلیل 

برای  –برای اولین بار  –بعبارتی هدف از نزول این آیه این نبود تا کیفیت وضو گرفتن  
این آیه، جواز تیمم گرفتن برای مسلمانان شرح داده شود، بلکه هدف اصلی از نزول 

مسلمانان در هنگام نبود آب بود که در ادامه شرح نحوه وضو گرفتن در همین آیه در 
مورد آن )یعنی تیمم( ذکر شده است، و قبل از نازل شدن این آیه، نحوه وضو گرفتن 

عد از مسلمانان شبیه به همان کیفیتی بود که در آیه مذکور ذکر شده و لذا وضویشان با ب
نزول آیه تفاوتی نکرد، چرا که مصادف با تشریع نماز و خواندن نماز، جبرئیل امین علیه 
السالم نحوه وضو گرفتن را به پیامبر صلی هللا علیه وسلم یاد داده بود و پیامبر صلی هللا 
علیه وسلم نیز آنرا به مسلمانان آموخته بود ولی هنوز آیه ای از قرآن در این مورد نازل 

شده بود تا آنکه روزی به سبب آنکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم آبی برای وضو گرفتن ن
سوره مائده را نازل نمود که در این آیه ضمن توضیح و تشریح  6نیافت، خدای متعال آیه 

چگونگی وضو گرفتن، متذکر شده که در صورت نیافتن آب، می توان با خاک تیمم کرد، 
أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إِلَی الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُکْم َوأَْیِدیَُکْم  یَا » چنانکه می فرماید:

ُرواْ َوإِن کُ  نتُم إِلَی اْلَمَرافِِق َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُکْم َوأَْرُجلَُکْم إِلَی اْلَکْعبَیِن َوإِن ُکنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَّ
ْرَضی أَْو َعلَی َسفٍَر  َن اْلغَاِئِط أَْو الََمْستُُم النَِّساء فَلَْم تَِجُدواْ َماء مَّ نُکم ِمّ أَْو َجاء أََحٌد مَّ

نْ  ْنهُ َما یُِریُد َّللّاُ ِلیَْجعََل َعلَْیُکم ِمّ ُمواْ َصِعیًدا َطیِّبًا فَاْمَسُحواْ بُِوُجوِهُکْم َوأَْیِدیُکم ِمّ  َحَرجٍ فَتَیَمَّ
َرُکمْ   (.6)مائده « َوِلیُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْیُکْم لَعَلَُّکْم تَْشُکُرونَ  َولَِکن یُِریُد ِلیَُطهَّ

تا  روی خویش  را با دستان خود ای مؤمنان، چون به ]قصد[ نماز برخیزید، »یعنی: 
]بشویید[ و اگر جنب هر دو بجلک آرنجها بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا 

مسافر باشید و یا کسی از شما از موضع قضای حاجت امریض یباشید، غسل کنید. و اگر 
بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید، و آبی نیابید، با خاک پاکی تیمم کنید، و از آن 

خواهد بر شما دشواری قرار دهد. بلکه  و دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی روی[  ]خاک
 «.تمام کند، باشد که سپاس گزارید خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما می

بخاری از طریق عمرو بن حارث از عبدالرحمن بن قاسم بن ]محمد بن ابوبکر صدیق[ از 
َسقََطْت قِالََدةٌ ِلی بِاْلبَْیَداِء »پدرش از عایشه رضی هللا عنها روایت کرده است که او گفت: 

َصلَّی هللاُ َعَلْیِه َوَسلََّم، َونََزَل فَثََنی َرأَْسهُ فِی َحْجِری َراقًِدا، َوَنْحُن َداِخلُوَن الَمِدینَةَ، فَأَنَاَخ النَّبِیُّ 
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وِل أَْقبََل أَبُو بَْکٍر فَلََکَزنِی لَْکَزةً َشِدیَدةً، َوقَاَل: َحبَْسِت النَّاَس فِی قِالََدةٍ فَبِی الَمْوُت، ِلَمَکاِن َرسُ 
ِ َصلَّی هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم َوقَدْ  أَْوَجَعنِی، ثُمَّ إِنَّ النَّبِیَّ َصلَّی هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم اْستَْیقََظ َوَحَضَرِت  َّللاَّ

ْبُح، فَاْلتُِمَس الَماُء َفلَْم یُوَجْد " فَنََزلَْت:   « َیا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَی الصَّالَةِ » الصُّ
ُ ِللنَّاِس فِیُکْم یَا آَل أَبِی َبْکٍر، َما أَْنتُْم [ اآلیَةَ "، فَقَاَل أَُسیْ 6]المائدة:  ُد ْبُن ُحَضْیٍر: لَقَْد َباَرَک َّللاَّ

 (.4608بخاری )«. إاِلَّ بََرَکةٌ لَُهمْ 
در بازگشت از سفر، نزدیک مدینه رسیده بودیم که گردن بند من در بیابان گم »یعنی: 

واباند و فرود آمد ]و دستور اقامت در شد. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شتر خود را خ
آنجا را داد[ و سرش را در آغوشم گذاشت و خوابید. ابوبکر رضی هللا عنه آمد و مشتی 

بند از ورود به مدینه  محکم بر سینة من زد و گفت: این همه مردم را به خاطر یک گردن
ب برای وضو پیدا بازداشتی، بامداد رسول هللا از خواب بیدار شد و هرچه جستجو کرد، آ

نازل شد پس اَُسید بن ُحَضیر «  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَی الصَّالَةِ ..»نشد. پس آیة 
 گفت: ای خاندان ابوبکر، خدا به سبب شما به مردم خیر عطا کرد.

فتن مائده، آموزش وضو گر 6از این حدیث در می یابیم که علت و سبب اصلی نزول آیه 
 نبود، بلکه جواز تیمم با خاک در صورت نیافتن آب بود.

هنگامی که واقعة » و طبرانی در معجم شبیه این حدیث را روایت کرده که در آن آورده: 
هایشان را زدند با پیامبر در جنگی دیگر شرکت  بند من پیش آمد و اهل افک حرف گردن

 «.ستجوی آن از رفتن بازماندندبند من افتاد و مردم به خاطر ج کردم بازهم گردن
مائده بعد از غزوه بنی  6و از این روایت طبرانی چنین برداشت می شود که نزول آیه 

 مصطلق )سال شش هجری( بوده است، درحالیکه فرضیت نماز در شهر مکه بوده است.
» می فرماید :« لباب النقول فی أسباب النزول »عالمه سیوطی رحمه هللا در کتاب 

که بخاری از عایشه رضی هللا عنها روایت کرده، دلیل بر این است که قبل از  حدیثی
نزول آیه تیمم، وضوء واجب بوده است، از این رو مسلمانان فرودآمدن در جایی را که 
آب وجود نداشت خیلی مهم دانستند و آن پیش آمد از سوی ابوبکر صدیق در حق عایشه 

گوید: برای اهل مغازی روشن است که پیامبر  ر میرضی هللا عنها روی داد. ابن عبدالب
صلی هللا علیه وسلم از همان ابتدا که نماز واجب شد نماز را همیشه با وضو خوانده است 

کند. و آن  گر هیچکس رد نمی و این موضوع را به غیر از اشخاص ناآگاه و ستیزه
وصف این که قبالً به حکمتی که برای نزول آیه وضوء وجود دارد با  گوید: بزرگوار می
 شد این است که فرضیت وضوء باید با وحی متلو ثابت گردد. آن عمل می

شدن وضوء قبالً نازل  شخص دیگری گفته است: احتمال دارد که اول آیه به سبب واجب
 شده و بقیه آیه که ذکر تیمم در آن است بعد در اینجا نازل گردیده باشد.

ا فرضت وضوء یک جا با فرضیت نماز در مکه بوده و تر است، زیر تذکر اول قابل قبول
 «.این آیه مدنی است

 6اما دلیل واضح و روشنی که بیان می کند پیامبر صلی هللا علیه وسلم قبل از نزول آیه 
مائده وضو می گرفتند، حدیثی از زید بن حارثه رضی هللا عنه است درباره پیامبر صلی 

ِل َما أُوِحَی إِلَْیِه فَعَلََّمهُ  أَنَّ  »هللا علیه وسلم است که گفت:  ِجْبِریَل َعَلْیِه السَّاَلم أَتَاهُ فِی أَوَّ
اَلةَ  همانا جبرئیل علیه السالم در همان اوایل وحی بر پیامبر »یعنی:  «اْلُوُضوَء َوالصَّ
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روایت  «.صلی هللا علیه وسلم نزد او آمده و نحوه وضوء و نماز را به وی آموزش داد
 ( .841)(السلسلة الصحیحة)( ، و عالمه البانی در 17026) إمام أحمد

مائده هم به همان شکلی که در آیه آمده وضو می  6پس مسلمانان قبل از نزول آیه 
جبرئیل علیه  –که در اوایل اسالم در مکه تشریع شد  –گرفتند، یعنی با تشریع نماز 

آموزش داده بودند، اما تعلیم ولم گرفتن را به پیامبر صلی هللا علیه وس ؤالسالم نحوه وض
با این وجود آیه ای درباره کیفیت وضوء نازل نشد تا آنکه برای بیان این حکم که در 

  پایان صورت نبود آب می توان تیمم کرد آیه وضو و تیمم با هم نازل شد.

 

 


