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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی «اميـن الـديـن سعـيـدی داکتر الحـاج 

  ٢٠١٥ اکتوبر ٢٦

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  غسل

٢ 
  :سنتھای غسل

  :سنتھای غسل عبارتند از 

، و شستن دستان پيش از داخل کردن آنھا در ظرف آب که دليل آن به تفصيل  در مبحث وضوء )بسم هللا گفتن(تسميه 

ِکان رسول هللا   «  :فرمايد  کامل گرفتن، چون عايشه رضی هللا عنھا مییبيان گرديده است ، و پيش از غسل وضو ُ ُ َ َ

ِاذا اغتسل من الـجنابة صلی هللا عليه وآله وسلم ِ َِ َ َ َْ َ ِ توضأ وضوءئه للصالةَ َِّ َُّ َ ََ   .)رواه الشيخان. (»َ

ھرگاه غسل جنابت می کرد ھمان گونه که برای نمازش وضوء می گرفت برای غسل  پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم( 

  .)گرفتند نيز وضوء می

 که در وضوئی(ليه وسلميامبر صلی هللا عروايت کرده است که پ اسالم پيامبربخاری از ميمونه رضی هللا عنھا ھمسر 

  .)خير می انداختأته برای غسل جنابت می گرفت شستن پاھا را ب

يش را به صورت کامل بگيرد يا شستن پاھا را تا بعد از شخص مخير است بين اين که وضو :گويد قاضی حسين می

آنست که برای احتياط و از جمله سنتھای غسل . چون ھر دو روايت صحيح می باشند. ندازدخير بيأته فراغت از غسل ب

الی بدن را که روی ھم قرار ه خروج از خالفی که وجود دارد به تمام قسمتھای بدن که ممکن است دست بکشد، و الب

الی چين و چروک پوست شکم و داخل ناف و گوشھا را نيکو بشويد و دست بکشد، چون ه می گيرند از  زير بغل و الب

خصوص داخل گوشھا که توصيه می شود يک ه  تمام پوست بدن آب رسيده است بآنوقت اطمينان حاصل می شود که به

و يکی ديگر از سنتھای . الی آن برسده مشت آب بر دارد و به آرامی گوش را روی آن خم کند تا آب به زوايا و الب

  . غسل مواالت و شستن اندامھا به دنبال ھم و پيش از خشک شدن اندام قبلی است

 ظاھر و باطن اندامھای طرف راست بدن پيش از طرف چپ است که اول از شستن سر سپس طرف و يکی ديگر شستن

  .راست و پس از آن طرف چپ شروع می کند
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که متفق عليه . طرف راست را دوست می داشته  کردن بءدر طھارت خود ابتدا چون پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم

  .  شد يادآوریًاصحاب صحاح است و روايت آن قبال

شوی بدن است که سرش را می شويد و سه بار بر آن دست می مالد سپس  و يکی ديگر سه بار انجام دادن شست

 به وی سنت است که آب ءو اقتدا به جھت پيروی از پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم. اندامھای ديگر نيز به ھمين کيفيت

تر از مقدار يک من نباشد، چون به روايت مسلم از سفينة و آب وضوء کم) چھار من(غسل کمتر از مقدار يک صاع 

ّو يک مد آب برای وضو وآله وسلمآمده است که يک صاع آب برای غسل پيامبر صلی هللا عليه  و . ی او کفايت می کردُ

. د خوانده باش تجديد غسل سنت نيست چون در سنت نيامده و مشقت دارد، ولی تجديد وضوء سنت است اگر با آن نمازی

َمن توضأ علی طھر کتب هللا له عشر  «:گفت د و غير او روايت کرده اند که پيامبر صلی هللا عليه  وسلموچون ابو داو َْ َ َُ َ ُ َ ََ ٍ ْ ُ َ َّ َ َ
ٍحسنات َ ی خود را تجديد کند خداوند ده حسنه و نيکی را به  وضوء، وضو پاکی و با وجود داشتنھرکسی در حال (» َ

  .)حساب وی می نويسد

  .ی جداگانه واجب بود که اين وجوب نسخ گرديد و استحباب آن باقی ماندئل اسالم برای ھر نمازی وضو در اوو

 و مستحب است که در حال جنابت سر را نتراشد و ناخن را نچيند و تا تمام اجزای بدن پاک باشد، و بعد از طھارت 

  . بدين کار مبادرت ورزد

ُأشھد أن ال إله إال اللـه وحده ال شريك له، وأشھد أن محمدا عبده «: دو مستحب است که بعد از فراغت از غسل بگوي ُ ُُ ُ ُْ َْ َ ًَ َّ َ َ َ ََّ َ َ َ َْ َْ َُ َُ َِ َ َ َّْ َّ َِّ ِ
ُورسوله ُُ َ   .چنين می کرد و به جھت اقتدای به وی عمل مستحب است صلی هللا عليه وسلم  چون پيامبر» َ

  

   :صورت کل فرضھای غسله ب

   :عبارتـند از 

  . ستن دھن، و شستن بينینيت و ش: اول 

   .دوم ـ آب انداختن بر تمام بدن

  : وسنتھای غسل عبارتند از 

  .اول ـ شستن دست 

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

  .سوم ـ دور کردن نجاست از بدن

  .  چھارم ـ وضوء کردن قبل از غسل نمودن

را باز کند ولی بايد آب را در  د را بافته است الزم نيست که آنکه موی خو زنی. (  اعضاء سه مرتبهۀپنجم ـ شستن ھم

  .)زير موی برساند و پوست سر را تر کند

  

  :  قبل از غسلیوضو

در مسائل احکام نبايد عقل بشری را مالک و معيار برتری يا ضعف حکمی قرار : ور شديم آکه در فوق ياد   طوری

خوانيم ، ما چرا روزه   نماز میًاکه ما چرا اساس طور مثال  از اينه م، بما حکمت بسياری از احکام را نمی داني! داد

خوانيم ، ونماز شام چرا سه  رويم ويا ما  چرا نماز عصر  را چھار رکعت می گيريم ، ما چرا به حج وعمره می می

  ...   وريم  وغيره وغيره  آ مییجاه رکعت ب
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 و بس و چون به ما خبر داده نشده که حکمت آن چيست، ما حکمت اين  احکام فقط نزد پروردگار با عظمت است

مسلمانان  مکلفيت داريم که اجرای اين احکام شرع را بدون کم وکاست  اطاعت کنيم وبدينوسيله  خود را از آتش جھنم 

  .نجات   دھيم

ْوما آتاکم الرسول فخذوه وما نھاکم« : فرمايد  پروردگار با عظمت ما می ُ َُ َ ََ ََ َُ ُُ ُ َ ُ ُ ِ عنه فانتھوا واتقوا هللا إن هللا شديد العقابَّ ِ َِ َْ ُ َ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ َّ ُ َُ ْ َ« )

، و از آنچه نھی کرده خودداری ) کنيدءو اجرا(آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگيريد ) (٧ : ت حشر آيۀسور

  !هللا  بپرھيزيد که خداوند کيفرش شديد است) مخالفت(د؛ و از ئينما

َوما ينطق عن الھوی «: فرمايد  ی خاصی میئ  با زيباھمچنان خداوند متعال ََ َْ ِ َ ُ ِ َإن ھو إال وحی يوحی * َ ُ ٌ ْ َ ََّ ِ ُِ  نجم آيات ۀسور(» ْ

   ).  نيست،شود  می  او فرستاده  به  که ئی جز و ح  سخن اين گويد  نمی  سخن  نفس از سر ھوای) محمد(و ) ( ۴- ٣:

 در  شود و او نه می  او فرستاده   سوی  به  که  هللا است  از جانب یکند و ح  می  نطق  که محمد صلی هللا عليه وسلم بدان آنچه

  .افزايد  می کند و نه  می  کم آن

بنابراين اعمال و احکامی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام می دھند از روی ھوا و ھوس يا تعقل خود ايشان نبوده 

 فکر کنند و بعد ببينند کدام عمل را برای مسلمانان تشريع کند کدام ءابتدااست، يعنی ايشان نيامده که در مورد عملی 

عنوان سنت و شرع به ه بلکه آنحضرت  ھر عملی را که ب.  که کدام اعمال بھتر نيست  ويا اين! اعمال بھتر است

به اصطالح پيامبر صلی هللا عليه وسلم مبلغ شرع هللا بوده نه مسلمانان آموخته توسط وحی به او ابالغ شده است و 

شارع، و شارع فقط هللا تعالی است و بس، ولی ما مسلمانان که با وحی ارتباط نداريم الزمست اعمال خود را از پيامبر 

  .يکی از اين مسايل طھارت ومسايل احکام وضوء وغسل است. صلی هللا عليه وسلم تقليد کنيم  

   : قبل از غسلیضوع وضواما مو

گرفت  وبعد از آن غسل   وضوء میاء متعددی  به اثبات رسيده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ابتدبه روايات 

 گرفتن قبل از غسل  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، بدون شک  اختراع  وابتکار شخص پيامبر صلی وءوض. نموده است 

د عالم حکيم يعنی باری تعالی ئيأ وحی از شارع يادگرفته اند پس مورد تۀوسيله را ب بلکه آنهللا عليه وسلم  نمی باشد ، 

  .است

 ما مسلمانان تبعيت از پيامبر صلی هللا عليه وسلم است نه پيدا کردن ۀ حکمت آن برای ما مھم نيست، زيرا وظيف دوم

  .حکمت آن

يش را کامل نمی گرفت، بلکه در  نمود ولی وضورفتن می شروع به وضوءگء پيامبر صلی هللا عليه وسلم ابتدا سوم

ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم زمانی کامل می شد  غسل کامل می کرد و بعد وضويش را ادامه می داد، يعنی وضوۀادام

از که غسل ايشان کامل شده بود، زيرا ايشان ھنگامی که وضوء می گرفتند، شستن پاھايشان را موکول می کردند به بعد 

  .  انجام غسل و بعد پاھای مبارکشان را می شستند و بدين ترتيب وضوء کامل می شد

  ! محترمۀخوانند

عات پيچيده وبه اختالفات کشانيده وانجام غسل امر بی نھايت  ساده وآسان است ، ضرورت نيست اين موضوع از موض

خواھد غسل کند او در برابر   کسی میکه اگر: که در فوق ھم تذکر دادم  ی مطلب ھمين است طورۀخالص: شود 

  :خويش دو طريقه غسل کردن را دارد

خواھد  فقط ارکان و واجبات غسل  را مرعات نموده  وبه انجام غسل  اقدام نمايد ويا  که در غسل کردن خود می يا آن

  .رعايت کند  غسل  را نيز یخواھد سنت ھا خواھد  در عمل غسل در جنب رعايت ارکان وواجبات می که می اين
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که   طريقه اش ھمان است طوریًاءجبات را مورد  رعايت قرار دھد ،  بناو کان واگر قرار باشد که در غسل صرف ار

که آب به تمام بدنش برسد وتر  عمل اورده وزير دوش رفته ، در صورتیه که در قلب خويش  نيت غسل را ب: گفتيم  

  .  آمده است یجاه شود غسل آن تکميل وب

جبات غسل سنت ھای غسل   نيز  رعايت گردد  ھيمن است که ا اگر قرار  باشد که در ضمن رعايت ارکان ووولی

را  جبات غسل ، سنتھای آنا  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  صورت بپذيرد ، تا در جنب رعايت ارکان ووۀغسل به طريق

 غسل پيامبر ۀ در عملی کردن طريقًاءبن. ره مند شود تا از فضيلت و ثواب اين پيروی کردن بيشتر  بھ: نيز انجام دھد 

  :  ذيل در احاديث روايت گرديده استۀصلی هللا عليه وسلم  دو طريق

  :طريقۀ اول

إذا اغتسل من صلی هللا عليه وسلم  کان رسول هللا«: روايت است ) رضی هللا عنھا( عايشهدر حديثی از حضرت بی  بی 

فرغ بيمينه علی شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا وضوءه للصالة ثم يأخذ الماء فيدخل صابعه الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم ي

. »فی أصول الشعر، حتی إذا رأی أن قد استبرأ حفن علی رأسه ثالث حفنات،ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليه

پس با دست راستش بر طرف چپش شست، س  دستھايش را میءھنگام غسل جنابت ابتداه ب صلی هللا عليه وسلم پيامبر«

داشت و با انگشتانش   گرفت و آب برمی  ی نماز میآنگاه وضوئی ھمچون وضو. شست  و شرمگاھش را میريخت آب می

ه ريخت وب کرد تا مطمئن شود که آب به پوست رسيده است سپس سه مشت آب برسرش می بين موھايش را خالل می

  )  .دراخيرپاھايش را می شست و دنبال آن بر ساير بدنش آب می ريخت 

  :طريقۀ دوم

شرح ذيل توضيح  ه ال يک نفر  سائل  در مورد غسل جنابت بؤطريقه دوم را شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم در س

آب را بردارد و با آن به خوبی وضوء بگيرد سپس آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دھد تا آب به «: داشته است 

  )٣٣٢(مسلم  .»برسد، سپس آب را بر ساير بدنش بريزد) زيرموھا(تمام نقاط سرش 

مطابق اين فھم اين دو حديث، متوجه می شويم که پيامبر صلی هللا عليه وسلم وضوی خود را با شستن پاھايشان در 

می ريختند  چند مشت آب بر سرشان می ريختند بعد بدن مبارکشان را نيز آب ءانتھای شستن بدن کامل می نمود، و ابتدا

  . شسته يا وتر  شودًتا کامال

  : مطالبۀخالص

 سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام دھد  در به ۀبه طريقرا اگر شخصی نيت وقصد داشته باشد تا غسل خويش 

  :وردن غسل نکات ذيل  مراعات نمايد آ ءاجرا

   بار،  سه  دو دست  شستن ھر  -١

   شرمگاه، شستن  سپس-٢

    را  پاھا  شستن  می تواند  يا  بگيرد،  کاملی ی وضو گيرد، می  وضوء   نماز  برای  که  به ھمانگونه  آن دنباله  ب-٣

  . بشويد  را  خود  آن  امثال  و  طشت  در که  است   در صورتی  اين . دھد  انجام  غسل  از اتمام بعد

  .  مو ھا برسدخ بي  به  آب  تا کند  خالل  را ی موھااله  والب  بريزد  بر سر خود  بار آب  سه  وضوء، دنباله ب  -۴

  بغلھا  زير   آن ھمراه  و   چپ  طرف  و بعد کند  شروع   راست  از طرف  بدنش بريزدۀ از آن آب را بر بقي بعد  -۵

  .کشد  دست   بر اندامھا  و  بشويد  را ی پا ومابين  انگشتان  و ناف  گوشھا  داخل و

َفاتقوا هللا ما «باشيم   انسانی خويش مکلف میئی که ما در  اجرای احکام شرع  در حد توانا کردفراموش نبايد َ َّ ُ َّ َ

ْاستطعتم ُ ْ َْ   تا آنجا که: يعنی »  داريد از خدا پروا بداريدئیتوانا) که جائی( تا  پس« :يعنی)  ١۴ : ت تغابن  آيۀسور( »َ
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فرمايد ، م فراموش نتقوا وترس از هللا را در تطبيق احکا  دھيد ،جخره  خويش را ب  و کوشش  داريد ، سعی  و توان طاقت

  :فرمايد  رضی هللا عنه در حديثی می  که  حضرت  ابوھريره طوری

   تا آنجا که  پس  دادم  فرمان  امری  شما را به چون:  فاجتنبوه  عنه ، وما نھيتکم  ما استطعتم  بأمر فأتوا منه إذا أمرتکم«

  .)بخاری. ( »، بپرھيزيد کنم  می نھی  شما را از آن   که  دھيد واز آنچه انجامرا توانيد آن می

کيد کرده باشند، مکلف به أن  و سنت نبوی بر آن تأعظيم الش ھر حکمی که در شرع اسالم ثابت شده باشد و قرآن ًاءبن

  . اجرای  آن حکم و فعل ھستيم وآن  جزو شرع مقدس ما  است 

ما مسلمانان ھرآنچه که آموخته ايم از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آموخته ايم و پيامبر : کرد که ھمچنان نبايد فراموش 

صلی هللا عليه وسلم معلم انسانھا برای دين و شريعت هللا تعالی است، ومعتقد باشيم که آنحضرت  ھيچ عملی را بدون 

  .د باری تعالی انجام نمی دھدئيأت

  ادامه دلرد

 


