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الحـاج داکتر اميـن الـديـن سعـيـدی » سعيد افغانی «
 ٠١نومبر ٢٠١٥
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

غسل
٣
غسلھای سنت و مستحب:
در موارد زير غسل سنت است:
اول:غسل روزجمعه:
غسل روز جمعه ازسنت ھای پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بوده وبا تمام صراحت فرموده است :
فبھا َ ِ ْ َ ْ
» َ ْ
من َ َ ﱠ
أفضل« )رواه الترمذی().ھرکس در روز جمعه وضوء گيرد
فالغسل َ ْ َ ُ
اغتسل َ ْ ُ ْ ُ
ومن ْ َ َ َ
الـجمعة َ ِ َ
يوم ْ ُ ُ َ ِ
توضأَ ْ َ
ونعمتِ َ َ ،
و به جمعه برود به سنت عمل نموده و کار خوبی انجام می دھد و ھرکس غسل کند خيلی بھتر است(.
ناگفته نبايد گذاشت که برخی علماء حتی بر واجب بودن غسل روز جمعه مطابق حکم پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم حکم
نموده اند ْ َ »:
الـجمعةَ َ ْ َ ْ َ ِ ْ
فليغتسل«) .رواه مسلم « ) ھرکس بخواھد به جمعه برود بايد غسل کند(.
من َ َأتی ْ ُ ُ َ
استدالل اين عده علماء بر اين است که :چون ظاھراً امر برای وجوب است و حديثْ ُ » :
الجمعة ِ ٌ
کل
واجب َعلی ُ ﱢ
غسل ُ ُ ُ َ ِ
محتلم«) .رواه الشيخان( ».غسل جمعه بر ھرکس که محتلم شده و به حد بلوغ رسيده باشد ،واجب است«.
ُ ٍَِ
يادداشت فقھی درمورد وقت غسل جمعه:
وقت سنت بودن غسل جمعه از طلوع فجر صادق روز جمعه شروع می شود تا نزديک رفتن به نماز جمعه و نزديک به
رفتن نماز جمعه آن را انجام دھد بھتر است ،چون مقصود آنست که وقت ازدحام و انبوه مردم بوی عرق و بوی بد قطع
گردد.
ولی در صورتی که مسألۀ زود رفتن به نماز جمعه و غسل با ھم تعارض داشته باشند مراعات غسل بھتر از زود رفتن
است ،چون در وجوب غسل اختالف است.
يادداشت جمع بين غسل جمعه و غسل جنابت :
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شيخ ابن عثيمين در اين مورد می فرمايد  » :ممانعتی وجود ندارد  ،يعنی اگر ھروخت کسی جنب باشد و غسل کند و
نيتش از آن رفع جنابت و غسل جمعه باشد ،در اين مورد مشکلی وجود ندارد  ،طوری که اگر کسی داخل مسجد شود و
دو رکعت نماز را به نيت سنت راتبه و تحية المسجد بخواند مشکلی وجود ندارد.
شيخ ابن عثيمين می افزايد  :و اين مسأله از سه حالت خارج نيست :
حالت اول  :تنھا نيت رفع جنابت می آورد.
حالت دوم  :نيت غسل جنابت و و جمعه می آورد.
حالت سوم  :تنھا نيت غسل جمعه می آورد.
وحالت ديگری باقی می ماند و آن  :نيت ھيچ کدام از آندو را نياورد ،که البته اين امر ممکن نيست وارد شود.
پس ھرگاه نيت غسل جنابت داشته باشد؛ چنانچه بعد از طلوع آفتاب باشد به جای غسل جمعه نيز کفايت کند ،و اگر ھر
دو نيت را باھم داشته باشد ھر دو اجر را کسب خواھد کرد ،ولی اگر تنھا نيت غسل جمعه داشته باشد از غسل جنابت
بی نياز نخواھد شد؛ زيرا غسل جمعه به سببی غير از سبب غسل جنابت است ،و غسل جنابت به دليل رفع حدث )بی
وضوئی( است و الزمست نيت رفع حدث بر آن برده شود و بعضی علماء گفتند  :دوبار غسل کند ،ولی اين رأی بدون
دليل است«).تفصيل موضع را می توان در مجموع فتاوی ابن عثيمين ) (١٣٧/١۶مطالعه فرمايد (.
دوم :غسل کردن برای عيد فطر و عيد قربان:
محدثين می نويسند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در طول زندگی خويش به طور متداوم برای عيد فطر وعيد قربان
غسل می کرد  ) .روای حديث ابن عباس (.
ھمچنان سيرت نويسان می افزايندکه عادت مبارک حضرت ابوبکر صديق  ،اميرالمؤمنين حضرت عمر  ،حضرت
عثمان وحضرت علی نيز چنين بود که در ايام عيد غسل می گرفتند .
غسل برای نماز عيدين مراسم دينی است که :تعداد کثيری از جمعيت مسلمانان در آن سھم می گيرند  ،علماء بدين نظر
اند که  :غسل عيدين بعد از صبح صادق و پيش از آن جايز است و در آن خالفی نيست بنا بقول ارجح و مقصود از
پيش از فجر نيمه دوم شب است.
سوم :غسل برای نماز استسقاء )طلب باران( و نماز کسوف و خسوف :
به علت اين که تعداد کثيری از مسلمانان در ادای نماز استسقا ء سھم می گيرند ،علماء بدين نظر اند که مانند غسل
روزجمعه غسل در اين مواقع نيز سنت است.
چھارم:غسل برای کسی که مرده را شسته است:
ومن َ َ َ
فليغتسل َ َ ْ
در حديثی از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمده است ْ َ » :
ميتا ً َ ْ َ َ ِ ْ
حملهُ َ ْ َ َ َ ﱠ
فليتوضأ« .ھرکس ميتی را شست
غسل َ ﱢ
من َ َ َ
بايد غسل کند ،و ھرکس جنازه را حمل کرد وضوء بگيرد(.
إن َ ﱢ َ ُ
ميتکم َ ُ ْ ُ
امر در اين احاديث دال بر استحباب می باشد چون در حديث ديگری آمده است ِ » :ﱠ
فحسبکم َأن
يموت
طاھراً َ َ ْ ُ ُ ْ
ِ
أيديکم« )رواه البيھقی( )مردۀ شما پاک است چون به وی دست زديد کفايت می کند شما را که دستتان را
َْ ُِْ
تغسلوا َ ِ َ ُ ْ
بشوئيد() .رواه الترمذی( .
پنجم :غسل کافر وقتی که اسالم بياورد:
محدثين می نويسند زمانی که قيس بن عاصم و ثمامة ابن أثال خواستند تا به دين مقدس اسالم مشرف شوند  ،برايشان
دستور داد شد که غسل کنند .در حديثی از قيس بن عاصم روايت است  » :أنه أسلم فأمره النبی صلی ﷲ عليه وسلم أن
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يغتسل بماء و سدر« ) نسائی )( .قيس بن عاصم مسلمان شد ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به او امر کرد تا با آب و سدر
غسل کند(.
ولی ناگفته نبايد گذاشت که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم غسل کردن را بر آنان واجب نکرد .چون قبل از اينھا جماعتی
ھم اسالم آوردند و به آنان امر نکرد که حتما ً غسل کنند و چون اسالم آوردن توبه و پشيمانی از معصيت است و قابل
توجه است که برای توبه از معصيت غسل واجب نمی باشد مانند ديگر معصيتھا .و اين برای کافری است که در حال
کفر جنب نشده باشد ،اگر احيانا ً کافر درحال کفر جنب بوده باشد بعد از اسالم آوردن  ،غسل براو الزم و واجب است
زيرا نيت غسل او در حال کفر صحيح نبوده است.
ششم:غسل ديوانه ھنگامی که بھبود يابد و غسل بيھوش شده:
چون به ھوش آيد برای اين که احتمال دارد انزالی صورت گرفته باشد.
ھفتم :غسل به وقت احرام بستن:
در مورد غسل به وقت احرام بستن در حديثی روايت شده اززيد بن ثابت آمده است که  :پيامبر صلی ﷲ عليه و
سلم لباس خود را برای احرام بيرون آورد و غسل کرد) .راوی حديثی ترمذی (.
ناگفته نبايد گذاشت در انجام فسل به وقت احرام بستن فرقی بين مرد و زن و کودک وجود نداشته وبر ھمۀ آنھا غسل
احرام سنت است.
اگرچه زن قاعدگی يا حالت بعد از زايمان داشته باشد بااليش غسل احرام سنت است ،چون اسماء دختر عميس ھمسر
ابوبکر صديق در ذی الحليفه حالت بعد از زايمان برايش پيش آمد و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به وی امر کرد که غسل
احرام کند) .مسلم آن را روايت کرده است(.
عاقل و ديوانه و کودک صاحب تمييز و بی تمييز ھيچ کدام در اين مورد با ھم 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 وضوء بگيرد چون آنچه که مقدور و
ممکن است با آنچه که مقدور و ممکن نيست ساقط نمی شود.
ھشتم:غسل برای دخول در مکۀ مکرمه:
مطابق روايت محدثين زمانی که ابن عمر رضی ﷲ عنھما می خواست به مکه وارد شود شب در »ذی طوی« می ماند
تا اين که صبح می شد دروقت صبح غسل می کرد و در روز به مکۀ مکرمه داخل می شد و می گفت :پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم چنين می کرد .شيخين چنين روايت کردند .در اين 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.
امام شافعی در »أم« گفته است :کسی که احرام نبسته است سنت است که غسل کند ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در
سال فتح مکه احرام نبسته بود و مواد خوشبو استعمال می کرد ،ولی برای ورود به مکه غسل کرد.
نھم :غسل برای وقوف درعرفه:
چون ابن عمرابن عمر رضی ﷲ عنھما چنين می کرد) ،مالک آن را روايت کرده( .و چون عرفه محل تجمع مردم
است پس برای آن ھم مانند جمعه غسل سنت است.
دھم :غسل برای رمی جمرات:
و سنگ ريزه انداختن به جمره ھا غير جمرۀ 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 رمی جمرات ديگر بعد از زوال آفتاب از
خط استوا صورت می گيرد که وقت شدت گرما است و مردم فراوان تجمع می کنند.
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يازدھم :غسل برای طواف خانۀ کعبه:
که شامل ھر سه طواف  ،طواف القدوم و طواف اإلفاضه و طواف الوداع )طواف به وقت ورود و طواف برای پراکنده
شدن و طواف به وقت خداحافظی( می شود ،چون ھر سه وقت تجمع مردم است ) .برای تفصيل موضوع مراجعه شود
به فقه آسان تأليف :احمد عيسی عاشور (.
اداﻣﻪ دارد
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