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غسل
١
غسل در زبان عربی )به فتح و ضم غ( به معنی جاری شدن آب بر ھر چيزی است .و در اصطالح فقه و شرع اسالمی
به معنای جاری شدن آب بر تمام بدن انسان است از روی قصد و نيت.
غسل در اديان ابرھيمی:
قبل از ھمه بايد گفت که  :آب و غسل در اديان ابرھيمی از مقام خاصی برخوردار اند:
يھوديان در مناسک دينی خود از آب استفاده میکنند تا پاکی و طھارت خود را حفظ کنند .طوری که می دانيد  ،شستن
دستھا قبل و بعد از خوردن غذا در دين يھوديت واجب است .به خصوص شخصی که جديداً به دين يھوديت مشرف
می شود ،انجام غسل بر وی وجب والزمی می باشد .
در دين يھوديت ،مردان در روزھای جمعه و قبل از جشنھای بزرگ مذھبی  ،مراسم غسل را انجام می دادند ،وزنان
نيز قبل از مراسم ازدواج ،پس از والدت اين فريضه را به صورت حتمی به جای میآورند.
در دين يھوديت  ،مراسم تطھير ،نماد احياء و حفظ پاكی و خلوص مذھبی است و ريشهھای آن را میتوان در تورات
يافت .اين غسلھا شامل شست و شوی دستھا ،شست و شوی دستھا و پاھا و يا فروبردن تمام بدن به زير آب میشوند كه
بايد با آب جاری كه آب بحر ،دريا و يا چشمه است ،انجام گيرند.
طوری که در فوق ياد آور شديم در معابد ،غسل توسط كاھنان ،به عنوان يك آئين مقدماتی ھنگام روی آوردن افراد به
دين يھوديت صورت می گيرد .
كاھنان پيش از شركت در مراسم معبد بايد دستھا و وپای ھای خويش را بشويند  .شستن دستھا نه تنھا قبل و بعد از
صرف غذا ،بلکه در بسياری از مناسبتھای ديگر نيز اجراء میشود.
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در فصلھای ششم الی ھشتم در كتاب پيدايش )نخستين كتاب تورات( داستان طوفان نوح آمده است .خداوند با فرستادن
سيلی عظيم نوع بشر را ھالك كرد و تنھا نوح عليهالسالم و خانوادهاش و جفتی از ھر حيوان توسط كشتی نوح نجات
يافتند.
داستان اين سيل مھيب در فرھنگھای ديگری چون بوميان استراليا و برخی از ساكنين جزاير اقيانوس آرام نيز وجود
دارد.
اما داستان قوم يھود از آن جھت متمايز گشته كه بر انصاف و عدالت خداوند تأكيد میورزد .سيل ،كيفری الھی است كه
نوح عليهالسالم به واسطۀ ارزشھای اخالقیاش از آن نجات می يابد .سيل با پاك كردن ھمۀ گناھان از روی زمين،
امكان زندگی دوباره را به بشر داد.
بحيرۀ سرخ در تاريخ يھوديت از مقام ومنزلت خاص مذھبی برخوردار است زيرا در آغاز مھاجرت بنی اسرائيل
موسی و قوم يھود با عبوراز آب از دست سربازان فرعون كه درتعقيب آنھا بود ،نجات يافتند.
خدا به موسی عليهالسالم كمك كرد تا به ھمراه قوم بنی اسرائيل از رود نيل عبور كرده و بسالمت به سرزمينھای
آنسوی رود نيل برسند .وقوم فرعون را غرق کرد  ،اين معجزه پاداش ايمان موسی عليهالسالم و قومش كه قوم برگزيدۀ
خداوند محسوب می شدند ،بود.
ميقوه ) (mikvehنوعی غسل در دين يھوديت برای طھارت بدن پس از تماس با مرده و ھمچنين پس از قاعدگی
است .اين عمل برای غسل دادن ظروف و نيز به عنوان يكی از آئينھای مقدماتی ھنگام روی آوردن افراد به دين
يھوديت  ،صورت میگيرد.
اين غسل بايد با آبی كه قبالً در ھيچ ظرفی ريخته نشده و تراوشی بدرون آن صورت نگرفته باشد ،انجام گيرد.
ميقوه از دوران باستان ريشه میگيرد ،دورانی كه مردم پيش از ورود به معبد بايد خود را در ميقوه )محلی كه آب
فراوان در آن تجمع كرده باشد( طھارت میكردند .در اين مورد اھميت آب به دليل خاصيت پاك كنندگیاش میباشد.
مسيحيت
تقريباً ھمۀ كليساھا و فرقهھای مسيحيت مراسم عبادی اوليهای دارند كه در آن از آب استفاده میشود ،غسل تعميد نماد
نجات بنی اسرائيل از بردگی در مصر توسط حضرت موسی عليهالسالم و به واسطۀ عبورشان از دريای سرخ بوده و
ھمچنين از تعميد عيسی مسيح عليهالسالم توسط يحيی تعميد دھنده در اردن ريشه میگيرد.
پس از رستاخيز مسيح عليهالسالم  ،وی حواريون خود را به تعميد دادن به نام پدر ،پسر و روح القدس فرمان داد.
)انجيل متی -باب ،٢٨آيات  ١٩و (٢٠
فرقهھای مختلف در عالم مسيحيت ھركدام به گونهای متفاوت به مسألۀ غسل تعميد مینگرند .غسل تعميد نماد رھائی از
بند گناھانی است كه ما را از خداوند دور میكنند.
به جز كليسای كاتوليك ،ساير فرقهھا معتقدند كه غسل تعميد به تنھائی موجب پاكی فرد از گناه نمیگردد بلكه اين تنھا
اعالميهای بيانگر ايمان و اعتقاد به مسيحيت و نوعی خوش آمدگوئی ھنگام ورود شخص به كليساست.
اما كليسای كاتوليك معتقد است كه به ھنگام غسل تعميد تحولی عظيم در انسان رخ میدھد و اين تنھا يك نماد نيست بلكه
عملی است كه لكۀ ننگ گناه نخستين را از انسان میزدايد.
ارزش نمادين آب در سه چيز است:
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آب ،آلودگیھا را میزدايد و پاك میگرداند ،بدرون ھرچه راه يابد آن را سيراب میكند آنچنان كه خدا بندگانی را كه
غرق او شوند سيراب میكند و ما ھمچنان كه برای حيات معنوی به خدا نيازمنديم برای حيات فزيكی نيز محتاج آبيم.
در كليسای عھد عتيق ،غسل تعميد توسط فردی كه درون آب ايستاده و آن را به باالتنه افراد میپاشيد ،انجام میگرفت.
اين عمل ايمرژن ) (immersionناميده میشد .اما امروزه اين اصطالح به فرو بردن تمام بدن به زير آب اطالق
میشود كه توسط تعميددھندگان و كليسای ارتدكس اجراء میگردد.
امروزه در بيشتر كليساھای غرب اين آئين با سه بار آب ريختن روی سر فرد )افيوژن ) affusionو يا تنھا پاشيدن چند
قطره روی سرش )اسپرشن –  ( aspersionانجام میشود.
اھميت ديگر آب در مسيحيت آن چيزی است كه مسيح عليهالسالم آن را آب حيات ناميده )انجيل يوحنا .باب چھارم :آيات
يكم تا چھل و دوم ( داستان مسيح عليهالسالم و زن سامری است.
مسيح آب حيات را به زن پيشنھاد میكند تا ديگر ھرگز احساس تشنگی نكند .به عبارت ديگر آب حيات ھمان حيات
جاودانه است.
آب حيات ،آب متبركی است كه در دين يھوديت مورد استفاده قرار میگيرد ،به خصوص آب حيات به آبی گفته میشود
كه در شب عيد پاك ،برای تعميد دادن تازه واردان به مذھب مسيحيت ،مورد استفاده قرار می گيرد .
تاريخ استفاده از آب برای تعميد دادن ،به قرن چھارم در مشرق زمين و قرن پنجم در غرب باز میگردد .سنت آب
پاشيدن روی افراد در آئين عشاء ربانی از قرن نھم آغاز شد .در اين زمان استفاده از قدح كه ظرفی بود حاوی آب
مقدس و مردم ھنگام ورود به كليسا خود را با آن تعميد میدادند ،بسيار متداول بود.
ھمچنين دردعای پيش از غذا ،تبرك كردن ،دفع ارواح شيطانی و مراسم تدفين ،از آب مقدس استفاده میگردد.
طھارت در مسيحيت عمدتا ً شامل غسل تعميد و شست و شوی انگشتان و ظروف عشای ربانی پس از پايان مراسم می
شود .اين عمل در دو مرحله انجام می گيرد :ابتداء جام را با شراب شسته و سپس دوباره جام و انگشتان كشيش را با آب
و شراب غسل میدھند .اين غسل بسيار مھم است زيرا اين باور وجود دارد كه پس از تبرك نان و شراب ،مسيح
عليهالسالم ظھور میكند.
آب در دين مقدس اسالم :
آب در دين مقدس اسالم از اھميت به خصوص وپر اھميتی برخورداراست  ،طوری که آب بعد از انسان ،با
ارزشترين مخلوقات پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الشأن معرفی گرديده .
قرآن عظيم الشأن در  ۴٣سوره اضافه تر از  ۶٣بار از آب با معانی گوناگون ياد نموده است قرآن عظيم الشأن انسان
را به تفکر دربارۀ آب دعوت نموده و ُ
شکرگزار بودن نسبت به اين نعمت بزرگ را يادآور شده است.
پروردگار با عظمت ما در ) آيت  ٣٠سورۀ انبياء( با زيبائی خاصی دربارۀ اھميت و ارزش آب می فرمايد» :و ھر
چيز زندهای را از آب پديد آورديم« اين آيت بيانگر واقعيتی است که داللت بر آفرينش ھمۀ موجودات زنده اعم از
گياھان ،حيوانات و انسان از آب دارد.
نعمتھای الھی امانتھائی ھستند که خداوند متعال برای رشد و تعالی انسانھا در اختيار ما قرار داده است .پس
بھرهبرداری واستفاده از آب بايد مطابق َاوامر الھی و در جھت سعادت جاودانی انسان صورت گيرد  .در آيات قرآنی و
احاديث نبوی  ،با تعبيرھای مختلفِ ،اسراف و زيادهروی در ھر کاری ،به طور عام و در مورد آب ،به طور خاص
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مذمت قرار گرفته است  .در دين مقدس اسالم ّ
حتی ِاسراف آب در وضو گرفتن و ُغسل کردن نيز نھی
مورد نکوھش و ّ
شده است.
موجبات غسل:
شش چيز شرعا موجب غسل می گردد که سه تای آنھا بين زنان و مردان مشترک است.
 -١اول برخورد و تماس دو محل ختنه شده در شرمگاه زن و مرد با ھم .اين برخورد و التقای دو محل ختنه شده
)ختانين( در اصطالح شرع يعنی ناپديد شدن سر آلت تناسلی مرد در شرمگاه پيش يا پس انسان يا حيوان است ،خواه
انزال منی صورت گيرد يا صورت نگيرد ،بنابر حکم حديث پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم که می فرمايد َ ِ »:إذا ْ َ َ
التقى
الـختان َ َ ْ
مس ْ ِ َ ُ
أو َ ﱠ
الغسل «) .رواه مسلم( ).ھرگاه دو محل ختنه شدۀ زن و مرد با ھم برخورد
وجب ْ ُ ْ ُ
الـختان ْ ِ َ َ
الـختانان َ ْ
فقد َ َ َ
ْ َِ َ ِ
پيدا کردند غسل واجب می شود( .
 -٢خارج شدن منی در بيداری يا در خواب خواه از روی شھوت باشد يا از روی شھوت نباشد چون پيامبر به طور
الماء« )رواه مسلم( ).بی گمان آب از آب است ،غسل به وسيلۀ انزال منی واجب
من
إنما
الماء ِ َ
ُ
ِ
مطلق فرموده است ِ » :ﱠ َ
می شود – تا آب منی بيرون نيايد آب غسل الزم نيست(.
 -٣سوم مرگ است چون پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم دربارۀ کسی که در احرام بود و شترش او را به زمين زد و مرد
وسدر«) .رواه الشيخان(  ) .او را با آب و سدر غسل و شست و شو دھيد(.
فرمودُ ُ ِ ِ » :
اغسلوه ِ ٍ
بماء َ ِ ٍ
و اما آن سه چيز که موجب غسل اند و به زنان اختصاص دارد:
ھو َ ًأذى َ ْ َ ِ ُ
المحيض ُ ْ
النساء ِفی
 -١اول حيض و قاعدگی است .چون خداوند می فرمايدَ َ ُ َ ْ َ »:
فاعتزلوا ﱢ َ َ
قل ُ َ
ويسألونك َ ِ
عن ْ َ ِ ِ
من َ ُ
يطھرن َ ِ َ
فأتوھن ِ ْ
المحيض َ َ
تطھرن َ ْ ُ ُ ﱠ
وال َ ْ َ ُ ُ ﱠ
أمركم اللﱠـهُ « )سورۀ بقره.(٢٢٢ /
حتى
تقربوھن َ ﱠ ٰ
فإذا َ َ ﱠ ْ َ
ْ ُْ َ
حيث َ َ َ ُ ُ
َْ ِ ِ
)در حالت قاعدگی از زنان کناره گيری نمائيد )ھمبستر نشويد و مقاربت جنسی نکنيد( تا اين که پاک شوند و ھنگامی که
پاک شدند از طريقی که خداوند به شما فرمان داده است با آنھا آميزش کنيد«.
وصلّی« ).سپس غسل کنيد و نماز بخوانيد(.
اغتسلی َ َ
ثم َ ِ
و در روايت بخاری آمده است ُ » :ﱠ
 -٢دوم نفاس و داشتن خون ريزی زايمان است و آنھم چون حيض و قاعدگی است و حکم آن را دارد ،چون در حقيقت
خون حيض است که در مدت حمل جمع شده است و اصحاب رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وآله وسلم بر آن اجماع داشته اند
که نفاس مانند حيض است.
 -٣سوم وضع حمل است ،اگر چه جنين سقط شده به صورت خون بسته يا پاره گوشت باشد .در 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 ھمان گونه که چون در خواب احتمال بی وضوئی می رود خواب ناقض وضوء است .و دوم اين که جنين ،منی و
آب مرد و زن است که منعقد شده و بدين صورت درآمده است ،و بديھی است که بيرون آمدن آب منی موجب غسل
است.
فرايض غسل:
فرايض غسل دو چيـزاست:
اول:
إنما َ
بالنيات« .
ُ
األعمال ِ ﱢ ﱢ ِ
نيت غسل کردن چون پيامبر صلی ﷲ عليه وآله وسلم فرمودند ِ » :ﱠ َ
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) ارزش اعمال با نيت تحقق می پذيرد(.
نيت و قصد و اراده صرفاً يک عمل قلبی است و با شستن اولين جزء بدن تحقق می پذيرد و کيفيت آن به اينصورت
است که شخص جنب قصد و نيت رفع جنابت يا برطرف کردن بی وضوئی بزرگ )رفع حدث اکبر( را از ھمه بدن
خود می کند .و زن پس از پاک شدن از خون ريزی حيض و نفاس قصد و نيت برطرف کردن ناپاکی و حدث و بی
وضوئی حيض و نفاس را می کند.
ّ
صحت و درستی غسل شرط است که اول نجاست و ناپاکی را از بدن خويش دور سازد ،بعد نيت غسل کند .چون
برای
آمده است که پيامبر صلی ﷲ عليه وآله وسلم خطاب به زنی فرمود :خون را بشوئيد و خود را پاک کنيد و سپس نماز
بخوانيد .برخی شستن و ازاله نجاست را از جملۀ فرايض غسل دانسته اند ولی حقيقت آنست که شرط غسل است.
دوم:
رسيدن آب به بيخ موھا و تمام پوست بدن است ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه وآله وسلم فرمودند:
جنابةُ َ َ ﱡ
الشعور َو َ ﱡ
» َ َ
البشرةَ« )رواه أبوداوود والترمذی وابن ماجه(.
تحت ُ ﱢ
نقوا َ َ َ
فبلوا ﱡ ُ َ
شعرة َ َ
کل َ َ
)زير ھرموئی از مويھای بدن جنابتی است پس ھمه موھای بدن را تر کنيد و بشوئيد و تمام پوست بدن را پاکيزه نمائيد(
و در لفظ ديگری آمده است :به حقيقت در زير ھر موئی جنابتی وجود دارد ،پس موی را بشوئيد و پوست بدن را پاکيزه
كذا َ َ َ
به َ َ
شعرة ِ ْ
کنيد .و پيامبر صلی ﷲ عليه وآله وسلم فرمودندْ َ » :
النار«
وكذا ِ َ
من َ َ َ
من َ َ َ ٍ
موضع َ ْ َ ٍ
يغسلھا ُ ِ َ
جنابة َ ْلم ْ ِ ْ َ
ترك َ ْ ِ َ
فعل ِ ِ
من ﱠ ِ
).ھرکس در غسل جنابت جای يک موی را ناشسته بگذارد در آتش دوزخ با وی چنين و چنان می شود(.
علی بن ابيطالب رضی ﷲ عنه می فرمايد :به ھمين جھت از موی سرم بدم می آمد و با آن به دشمنی برخاستم و او
موی سر خود را می تراشيد) .احمد و ابوداوود و ابن ماجه اين سخن حضرت علی را ذکر کرده اند(.
اگر آب غسل به زير و ته مويھای بافته شده نرسد باز کردن آنھا واجب است ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرموده
است) :مويھا را بشوئيد و ترکنيد( و )ھرکس جای يک موی را ناشسته بگذارد  (...و اما آنچه از ام سلمه روايت شده که
گفت :گفتم :ای رسول ﷲ من عادت دارم که موی سر را ببافم آيا برای غسل جنابت آنھا را باز کنم؟ پيامبر صلی ﷲ
عليه
فتطھرين«) .برای تو کفايت می
الماء َ َ ْ َ ِ َ
رأسک َ َ ٍ
عليه وآله وسلم فرمود  ِ » :ﱠإنما َ
تفيضی َ َ ِ
ثم َ ِ ِ
حثيات ُ ﱠ
يکفيک َأن َتحثی َعلی َ ِ ِ
ِ
َ
کند که سه بار بر سر خود آب بريزی سپس بر تمام بدن آب بريزی آنوقت تو پاک شده ای«) .مسلم در صحيح خود آن
را روايت کرده است(.
ھدف از آن وقتی است که موی تنک و کم پشت باشد و بافتن آن مانع رسيدن آب به زير موی ھا و به پوست بدن نشود.
در اين صورت ھمۀ احاديث در جای خود مورد عمل قرار می گيرند و به اصطالح جمع بين ادله می شود و تعارضی
با ھم ندارند.
و شستن تمام پوست بدن که ظاھر و آشکار است حتی آنچه که از سوراخ گوشھا و دگر شکافھا و البه الی بدن و زير
پوست حلقۀ آلت تناسلی مردی که ختنه نشده و آن قسمت از آلت تناسلی زن که به ھنگام نشستن برای قضای حاجت
آشکار می شود ،واجب می باشد.
و برطرف کردن مانيکور ورنگ ناخون واجب است ،چون مانع رسيدن آب به پوست بدن می شود به خالف حنا و
رنگ که تنھا رنگ پوست را تغيير می دھند و مانع رسيدن آب به پوست نمی شوند.
ادامه دارد

afgazad@gmail.com
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