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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی «اميـن الـديـن سعـيـدی داکتر الحـاج 

  ٢٠١٥ اکتوبر ٢٤

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  غسل

١  
و در اصطالح فقه و شرع اسالمی . اری شدن آب بر ھر چيزی استبه معنی ج) به فتح و ضم غ(غسل در زبان عربی 

  .ی جاری شدن آب بر تمام بدن انسان است از روی قصد و نيتابه معن

  

  :غسل در اديان ابرھيمی

  :ندآب و غسل در اديان ابرھيمی از مقام خاصی برخوردار ا: قبل از ھمه بايد گفت که 

دانيد ، شستن  که می طوری. کنند تا پاکی و طھارت خود را حفظ کنند ه میيھوديان در مناسک دينی خود از آب استفاد

 به  دين يھوديت مشرف  ًاکه جديد خصوص شخصیه ب .ھا قبل و بعد از خوردن غذا در دين يھوديت واجب است دست

  .باشد   وجب والزمی می ویشود، انجام غسل بر می

دادند، وزنان  ھای بزرگ مذھبی ، مراسم غسل را انجام می شندر دين يھوديت، مردان در روزھای جمعه و قبل از ج

  .آورند  مییجاه صورت حتمی به نيز قبل از مراسم ازدواج، پس از والدت اين فريضه را ب

توان در تورات  یرا م  آنیھا شهي است و ری و خلوص مذھبیاء و حفظ پاكير، نماد احيمراسم تطھ در دين يھوديت ،

شوند كه  یر آب ميا فروبردن تمام بدن به زي دستھا و پاھا و یشو و  دستھا، شستیشو و ل شستن غسلھا شاميا. افتي

  .رنديا چشمه است، انجام گي كه آب بحر، دريا  و ید با آب جاريبا

 آوردن افراد به ی ھنگام روین مقدماتئيك آيعنوان ه ور شديم در معابد، غسل توسط كاھنان، بآکه در فوق ياد  طوری

  .گيرد  ھوديت  صورت میين يد

شستن  دستھا نه تنھا قبل و بعد از  . بشويندد دستھا و وپای ھای خويش را يش از شركت در مراسم معبد بايكاھنان پ

 .شود ی مءز اجرايگر ني دیھا  از مناسبتیاريصرف غذا، بلکه  در بس
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خداوند با فرستادن . فان نوح آمده استداستان طو) ن كتاب توراتينخست(ش يداي ششم الی ھشتم در كتاب پیدر فصلھا

 نوح نجات یوان توسط كشتي از ھر حیاش و جفت السالم و خانواده هيم نوع بشر را ھالك كرد و تنھا نوح علي عظیليس

  . افتندي

ز وجود يانوس آرام نير اقين جزاي از ساكنیا و برخيان استرالي چون بومیگري دیب در فرھنگھايل مھين سيداستان ا

  . دارد

 است كه ی الھیفريل، كيس. ورزد ید ميكأز گشته كه بر انصاف و عدالت خداوند تيھود از آن جھت متماياما داستان قوم 

ن، ي زمی گناھان از روۀل با پاك كردن ھميس. ابديی اش از آن نجات م ی اخالقی ارزشھاۀواسطه السالم ب هينوح عل

  .  دوباره را به بشر دادیامكان زندگ

ل ي اسرائ یرا در آغاز مھاجرت بني مذھبی برخوردار است زيت از مقام ومنزلت خاصھوديخ يخ در تار سرۀريبح

  . افتندي نجات ،ب آنھا بوديبا عبوراز آب از دست سربازان فرعون كه درتعق ھودي و قوم یموس

 ینھايو بسالمت به سرزمل از رود نيل  عبور كرده ي اسرائیالسالم كمك كرد تا به ھمراه قوم بن هي علیخدا به موس

 ۀديالسالم و قومش كه قوم برگز هي علیمان موسين معجزه پاداش ايوقوم فرعون را غرق کرد ، ا.  رود نيل برسندیآنسو

  .  شدند، بودیخداوند محسوب م

 ین پس از قاعدگي و ھمچن  طھارت بدن پس از تماس با مرده ی غسل در دين يھوديت  براینوع (mikveh) قوهيم

ن ي آوردن افراد به   دی ھنگام روی مقدماتیھا نئي از آیكيعنوان ه ز بي غسل دادن ظروف و نین عمل برايا. است

 .رديگ یيھوديت  ، صورت م

  . ردي بدرون آن صورت نگرفته باشد، انجام گیخته نشده و تراوشي ریچ ظرفيً كه قبال در ھید با آبين غسل بايا

 كه آب یمحل(قوه يد خود را در ميش از ورود به معبد باي كه مردم پیرد، دورانيگ یشه ميقوه از دوران باستان ريم

  .باشد یاش م یت پاك كنندگيل خاصيدله ت آب بين مورد اھميدر ا. كردند یطھارت م) فراوان در آن تجمع كرده باشد

 

 مسيحيت

د نماد يشود، غسل تعم ی از آب استفاده م دارند كه در آنیا هي اولیت مراسم عباديحي مسیھا ساھا و فرقهي كلۀًبا ھميتقر

 سرخ بوده و یاي عبورشان از درۀواسطه السالم و ب هي علی در مصر توسط حضرت موسیل از بردگي اسرائینجات بن

 .رديگ یشه ميد دھنده در اردن ري تعمیيحيالسالم توسط  هيح علي مسیسيد عين از تعميھمچن

. نام پدر، پسر و روح القدس فرمان داده د دادن بيون خود را به تعميوار حیالسالم ، و هيح عليز مسيپس از رستاخ

 )٢٠ و ١٩ات ي، آ٢٨ باب-یل متيانج(

 از ئید نماد رھايغسل تعم. نگرند ید مي غسل تعمألۀ متفاوت به مسیا گونهه ت ھركدام بيحي مختلف در عالم مسیھا فرقه

  . كنند ی است كه ما را از خداوند دور میبند گناھان

ن تنھا يگردد بلكه ا ی فرد از گناه نمی موجب پاكئید به تنھايھا معتقدند كه غسل تعم ر فرقهيك، ساي كاتولیسايجز كله ب

  .ساستي ھنگام ورود شخص به كلئیمدگوآ خوش یت و نوعيحيمان و اعتقاد به مسيانگر اي بیا هياعالم

ست بلكه يك نماد نين تنھا يدھد و ا یم در انسان رخ مي عظیلد تحويھنگام غسل تعمه ك معتقد است كه بي كاتولیساي اما كل

  . ديزدا ین را از انسان مي ننگ گناه نخستۀ است كه لكیعمل

  :ز استين آب در سه چيارزش نماد
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 را كه یكند آنچنان كه خدا بندگان یراب ميرا س ابد آنيگرداند، بدرون ھرچه راه  ید و پاك ميزدا یھا را م ی آب، آلودگ

  . ميز محتاج آبي نیكيات فزي حیم برايازمندي به خدا نیات معنوي حیكند و ما ھمچنان كه برا یراب مياو شوند سغرق 

. گرفت ید، انجام ميپاش یرا به باالتنه افراد م ستاده و آني كه درون آب اید توسط فرديق، غسل تعمي عھد عتیسايدر كل

ر آب اطالق ين اصطالح  به فرو بردن تمام بدن به زيامروزه ااما . شد یده مينام (immersion) مرژنين عمل ايا

  . گردد ی مء ارتدكس اجرایسايددھندگان و كليشود كه توسط تعم یم

دن چند يا تنھا پاشيو  (affusion وژنياف( سر فرد یختن روين با سه بار آب رئين آي غرب ایساھايشتر كليامروزه در ب

 .شود یانجام م)  aspersion –اسپرشن ( سرش یقطره رو

ات يآ: باب چھارم. وحنايل يانج(ده يات ناميرا آب ح السالم آن هيح علي است كه مسیزيت آن چيحيگر آب در مسيت دياھم

  . استیالسالم و زن سامر هيح عليداستان مس) كم تا چھل و دوم ي

ات يات ھمان حيگر آب حيرت دبه عبا.  نكندیگر ھرگز احساس تشنگيكند تا د یشنھاد ميات را به زن پيح آب حيمس

  .جاودانه است

شود  ی گفته میخصوص آب حيات به آبه رد، بيگ ی است كه در دين يھوديت  مورد استفاده قرار میات، آب متبركيآب ح

  .ت، مورد استفاده قرار می گيرد يحيد دادن تازه واردان به مذھب مسي تعمید پاك، برايكه در شب ع

سنت آب . گردد ین و قرن پنجم در غرب باز ميد دادن، به قرن چھارم در مشرق زمي تعمیاتاريخ استفاده از آب   بر

 آب ی بود حاوین زمان استفاده از قدح كه ظرفيدر ا.  از قرن نھم آغاز شدین عشاء ربانئي افراد در آیدن رويپاش

  .بودار متداول يدادند، بس ید ميسا خود را با آن تعميمقدس و مردم ھنگام ورود به كل

 .گردد ین، از آب مقدس استفاده مي و مراسم تدفیطانيش از غذا، تبرك كردن، دفع ارواح شي پین دردعايھمچن

 یان مراسم مي پس از پای ربانی انگشتان و ظروف عشایشو و د و شستيًت عمدتا شامل غسل تعميحيطھارت در مس

ش را با آب يشراب شسته و سپس دوباره جام و انگشتان كش جام را با ءابتدا: ردي گین عمل در دو مرحله انجام ميا. شود

ح ين باور وجود دارد كه پس از تبرك نان و شراب، مسيرا ايار مھم است زين غسل بسيا. دھند یو شراب غسل م

  .كند یالسالم ظھور م هيعل

 

  :آب در دين مقدس اسالم 

که  آب بعد از انسان، با   ، طوریستا برخورداریخصوص وپر اھميته آب در دين مقدس اسالم  از اھميت ب

  .ن معرفی گرديده أترين مخلوقات پروردگار با عظمت در قرآن عظيم الش ارزش

انسان  الشأن عظيم قرآن است نموده ادي گوناگون یمعان با  آب از بار ۶٣  از تر هاضاف سوره ۴٣ در نأالش عظيم قرآن

 .ُآب دعوت نموده  و شکرگزار بودن نسبت به اين نعمت بزرگ را يادآور شده استۀ را به تفکر دربار

و ھر «: فرمايد   اھميت و ارزش آب می ۀی خاصی دربارئبا زيبا)  انبياءۀ سور٣٠ تآي( پروردگار با عظمت ما در 

موجودات زنده اعم از ۀ م بيانگر واقعيتی است که  داللت بر آفرينش ھآيتاين » ای را از آب پديد آورديم چيز زنده

  .گياھان، حيوانات و انسان از آب دارد

پس . ھا در اختيار ما قرار داده است  ھستند که خداوند متعال برای رشد و تعالی انسانئیھا ھای الھی امانت نعمت

ر آيات قرآنی و د. َبرداری واستفاده از آب بايد مطابق  اوامر الھی و در جھت سعادت جاودانی انسان صورت گيرد  بھره

روی در ھر کاری، به طور عام و در مورد آب، به طور خاص  ِاحاديث نبوی ، با تعبيرھای مختلف، اسراف و زياده
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ُدر دين مقدس اسالم  حتی اسراف آب در وضو گرفتن و غسل کردن نيز نھی . ّمورد نکوھش و مذمت قرار گرفته است  ِ ّ

  .شده است

 

  :موجبات غسل

  . غسل می گردد که سه تای آنھا بين زنان و مردان مشترک استشش چيز شرعا موجب

اين برخورد و التقای دو محل ختنه شده . تماس دو محل ختنه شده در شرمگاه زن و مرد با ھم   اول برخورد و-١

ه تناسلی مرد در شرمگاه پيش يا پس انسان يا حيوان است، خوا در اصطالح شرع يعنی ناپديد شدن سر آلت) ختانين(

َإذا التقى «:فرمايد  انزال منی صورت گيرد يا صورت نگيرد، بنابر حکم حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم که می َ ْ َ ِ
ُالـختانان أو مس الـختان الـختان فقد وجب الغسل  ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َّ َ ْ َ ِ  زن و مرد با ھم برخورد ۀھرگاه دو محل ختنه شد( .)رواه مسلم. (»ْ

  ) .ل واجب می شودپيدا کردند غس

خارج شدن منی در بيداری يا در خواب خواه از روی شھوت باشد يا از روی شھوت نباشد چون پيامبر به طور  -٢

ِإنما الماء من الماء  « :مطلق فرموده است َِ ُ َ َّ  انزال منی واجب ۀوسيله بی گمان آب از آب است، غسل ب( .)رواه مسلم(» ِ

  .)يد آب غسل الزم نيست تا آب منی بيرون نيا–می شود 

 کسی که در احرام بود و شترش او را به زمين زد و مرد ۀسوم مرگ است چون پيامبرصلی هللا عليه وسلم دربار -٣

ٍاغسلوه بماء وسدر « :فرمود ِ ِ َِ ٍ ِ ُ   .)شو دھيد و او را با آب و سدر غسل و شست  ( .) رواه الشيخان. (»ُ

  : زنان اختصاص داردو اما آن سه چيز که موجب غسل اند و به

ِويسألونك عن المحيض«  :چون خداوند می فرمايد.  اول حيض و قاعدگی است-١ ِ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِقل ھو أذى فاعتزلوا النساء فی   َ َ ََ ِّ ُ ِ َ ْ َ ً َ ُ ْ ُ

ِالمحيض ِ َ َوال تقربوھن حتى يطھرن  ْ ْ ُ ُْ ٰ َّ َ ََّ ُ ْ َ َ َّفإذا تطھرن فأتوھن من حيث أمركم الل َ ُ ُ ََ ََ َ ُ ْ ِ َّ ُ ُ َْ َ ََ ْ َّ َ    .)٢٢٢ /  بقرهۀسور(» ُـه ِ

که  تا اين که پاک شوند و ھنگامی) ھمبستر نشويد و مقاربت جنسی نکنيد(د ئيدر حالت قاعدگی از زنان کناره گيری نما(

  .»پاک شدند از طريقی که خداوند به شما فرمان داده است با آنھا آميزش کنيد

ّثم اغتسلی وصل «  :و در روايت بخاری آمده است َ َ ِ ََّ   .)سپس غسل کنيد و نماز بخوانيد(.» یُ

دوم نفاس و داشتن خون ريزی زايمان است و آنھم چون حيض و قاعدگی است و حکم آن را دارد، چون در حقيقت   -٢

بر آن اجماع داشته اند   و اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم است خون حيض است که در مدت حمل  جمع شده

  . استکه نفاس مانند حيض

در اين حال به دو علت .  سوم وضع حمل  است، اگر چه جنين سقط شده به صورت خون بسته يا پاره گوشت باشد-٣

غسل واجب می شود، يکی اين که در والدت و زايمان گمان خون ريزی است و در اينگونه موارد حکم به اين گمان می 

و دوم اين که جنين، منی و . د خواب ناقض وضوء استئی می رونه که چون در خواب احتمال بی وضوشود ھمان گو

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 « :نيت غسل کردن چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند َّ ِ األعمال بالنياتِ ِّ ِّ ِ ُ َ «.  
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  .)ارزش اعمال با نيت تحقق می پذيرد( 

 يک عمل قلبی است و با شستن اولين جزء بدن تحقق می پذيرد و کيفيت آن به اينصورت ًنيت و قصد و اراده صرفا

را از ھمه بدن ) رفع حدث اکبر( بزرگ ئیاست که شخص جنب قصد و نيت رفع جنابت يا برطرف کردن بی وضو

و زن پس از پاک شدن از خون ريزی حيض و نفاس قصد و نيت برطرف کردن ناپاکی و حدث و بی . خود می کند

  . حيض و نفاس را می کندئیوضو

چون . ّبرای صحت و درستی غسل شرط است که اول نجاست و ناپاکی را از بدن خويش دور سازد، بعد نيت غسل کند

خون را بشوئيد و خود را پاک کنيد و سپس نماز : خطاب به زنی فرمود  وسلمآمده است که پيامبر صلی هللا عليه وآله

  . فرايض غسل دانسته اند ولی حقيقت آنست که شرط غسل استۀبرخی  شستن و ازاله نجاست را از جمل.  بخوانيد

  :دوم

  :  موھا و تمام پوست بدن است، چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودندخرسيدن آب به بي

َتحت کل شعرة جنابة فبلوا الشعور و نقوا البشرة«   َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َُّ َ ُ ُّ ُّ َ ُ ِّ   .)د والترمذی وابن ماجهورواه أبوداو(» ُ

) زير ھرموئی از مويھای بدن جنابتی است پس ھمه موھای بدن را تر کنيد و بشوئيد و تمام پوست بدن را پاکيزه نمائيد(

ر زير ھر موئی جنابتی وجود دارد، پس موی را بشوئيد و پوست بدن را پاکيزه به حقيقت د: و در لفظ ديگری آمده است

ِمن ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلھا فعل به كذا وكذا من النار «:و پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم فرمودند. کنيد َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ٍ ٍَ َْ ْْ ْ َ َ «

  .)اشسته بگذارد در آتش دوزخ با وی چنين و چنان می شودھرکس در غسل جنابت جای يک موی را ن(.

به ھمين جھت از موی سرم بدم می آمد و با آن به دشمنی برخاستم و او :  فرمايد علی بن ابيطالب رضی هللا عنه می

  .)د و ابن ماجه اين سخن حضرت علی را ذکر کرده اندواحمد و ابوداو. (موی سر خود را می تراشيد

سلم فرموده   و ه زير و ته مويھای بافته شده نرسد باز کردن آنھا واجب است، چون پيامبر صلی هللا عليه اگر آب غسل ب

و اما آنچه از ام سلمه روايت شده که ...) ھرکس جای يک موی را ناشسته بگذارد (و ) مويھا را بشوئيد و ترکنيد: (است

بافم آيا برای غسل جنابت آنھا را باز کنم؟ پيامبر صلی هللا ای رسول هللا من عادت دارم که موی سر را ب: گفتم: گفت

َإنما يکفيک أن تحثی علی رأسک حثيات ثم تفيضی عليه الماء فتطھرين«: عليه وآله وسلم فرمود  َ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َُ ٍ َ َّ برای تو کفايت می ( .»ِ

مسلم در صحيح خود آن . (» تو پاک شده ایکند که سه بار بر سر خود آب بريزی سپس بر تمام بدن آب بريزی آنوقت

  .)را روايت کرده است

  .و به پوست بدن نشودموی ھا ھدف  از آن وقتی است که موی تنک و کم پشت باشد و بافتن آن مانع رسيدن آب به زير 

رضی اصطالح جمع بين ادله می شود و تعاه  احاديث در جای خود مورد عمل قرار می گيرند و بۀدر اين صورت ھم

  .با ھم ندارند

الی بدن و زير ه و شستن تمام پوست بدن که ظاھر و آشکار است حتی آنچه که از سوراخ گوشھا و دگر شکافھا و الب

 که ختنه نشده و آن قسمت از آلت تناسلی زن که به ھنگام نشستن برای قضای حاجت ی آلت تناسلی مردۀپوست حلق

  .آشکار می شود، واجب می باشد

ردن مانيکور ورنگ ناخون  واجب است، چون مانع رسيدن آب به پوست بدن می شود به خالف حنا و و برطرف ک

  .ر می دھند و مانع رسيدن آب به پوست نمی شوندييرنگ که تنھا رنگ پوست را تغ

  ادامه دارد

 
 


