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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 نومبر ٠٨

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  غسل

٤  

  :ترتيب غسل

   پيغمبر صلی هللا عليه و سلم در انجام غسل كند كه  مراعات   را  افعالی  است  سنت كند،  می  غسل که  كسی برای

   :را رعايت فرمود ه است   آن خود

    بار  سه  دست  دو  ھر شستن  - ١

    شرمگاه  شستن  سپس-٢

   شستن تواند می  ضمن  در  بگيرد،  كاملی ی وضو گيرد، می  وضوء   نماز  برای  كه  به ھمانگونه  آن دنباله  ب-٣

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

   . بيخ مو ھا برسد  آب  تا كند  خالل  را الی موھاه  والب  بريزد  بر سر خود  بار آب  سه  وضوء، دنباله  ب -٤

 و   چپ  طرف  و بعد كند بدن خويش  شروع   راست ، البته  از طرف  بريزد  بدنشۀ بر بقي  را  آب  از آن  بعد -٥

   .كشد  دست   بر اندامھا  و  بشويد  را  پا  انگشتان  الی  و  و ناف  گوشھا  داخل  و  زير بغلھا  آن ھمراه 

که در حديثی از  انکه مستحب است قبل از غسل وضوء گرفت ، سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم است چن علت اين

 کان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة «   :  كه  روايت است  عنھا  هللا  رضی عايشه حضرت بی بی 

يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه علی شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا وضوءه للصالة ثم يأخذ الماء فيدخل صابعه فی 

  » أن قد استبرأ حفن علی رأسه ثالث حفنات،ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليهأصول الشعر، حتی إذا رأی

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

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

ه ريخت و ب کرد تا مطمئن شود که آب به پوست رسيده است سپس سه مشت آب بر سرش می بين موھايش را خالل می

   .متفق عليه ).شست ريخت سپس پاھايش را می دنبال آن بر ساير بدنش آب می
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ی هللا عنھا از پيامبر صلی روايت است که روزی اسماء رض) رضی هللا عنھا( ديگری ازبی بی عايشهھکذا در حديث

  .  غسل حيض سؤال کردۀهللا عليه وسلم دربار

تأخذ إحداکن ماءھا و سدرتھا، فتطھر، فتحسن الطھور ثم تصب علی رأسھا فتدلکه « : پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود 

کيف أتطھر :  فقالت أسماء دلکا شديدا، حتی تبلغ شئون رأسھاف ثم تصب عليھا الماء، ثم تأخذ فرصة ممسکة فتطھر بھا

  .تتبعين بھا أثر الدم: سبحان هللا تطھری بھا، فقالت عائشة کأنھا تخفی ذلک : بھا؟ فقال 

وسألته عن غسل الجنابة، تأخذ ماء فتطھر فتحسن الطھور أو تبلغ الطھور ثم تصب علی رأسھا فتدلکه حتی تبلغ شئون 

  ) مسلم (» رأسھا، ثم تفيض عليھا الماء

 بگيرد سپس آب را سرش بريزد و خوب آن را تام از شما مقداری آب و سدر را بردارد و با آن به خوبی طھارھر کد(

ای آغشته به مسک را  سپس آب را بر خودش بريزد و تکه پنبه. برسد) زيرموھا(مالش دھد تا آب به تمام نقاط سرش 

خودش را با آن پاک !  هللا سبحان: د را پاک کند؟ فرمود چگونه با آن خو: برداشته و با آن خود را پاک کند، اسماء گفت 

با آن تکه پنبه آغشته به مسک، اثر خون : پنھان کند، گفت ) از ديگران(خواست آن را  کند، عايشه در حالی که گويا می

  ).را پاک کند

رد و با آن به خوبی وضوء آب را بردا«:  غسل جنابت سؤال کرد، فرمود ۀھمچنين از پيامبر صلی هللا عليه وسلم دربار

برسد، سپس آب را بر ساير ) زيرموھا(بگيرد سپس آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دھد تا آب به تمام نقاط سرش 

  .»بدنش بريزد

ھرگاه   و غسل کرد، الزم نيست وضوء بگيرد، يعنی )غسل جنابت و حيض و نفاس( اما اگر کسی غسل واجب داشت

 وضوء   به احتياجی (    است کافی  نيز  وضوء جایه  ب  غسل آن  بود،   نگرفته  وضوء  و کرد  واجب   غسل کسی 

صلی هللا  پيامبر  «: که  گرديد  عنھا بيان   هللا  رضی حضرت بی بی  عايشهاز در حديثی   زيرا . ) مستقل نيست گرفتن

    .  » گرفت  نمی  وضوء  غسل  از عليه وسلم بعد

    . گيرم  می  وضوء  از غسل  بعد  من :  گفت  او  پيش مردی  «:   که  شده  روايت  عمر  ابن  ديگری ازدر حديث

     را  خود  و ) ای کرده ای   بيھوده کار  (  مبتال کردی  بدرد  را  خود پشت( »  لقد تغمقت « :  او گفت در جواب

   ).  کردی خسته

 علماء  :فرمايد   می  ی أبو بكر بن العربیمشھور به القاض ،ید المعافرمحمد بن عبد هللا بن محمعالم شھير جھان اسالم 

    را  وضوء  » نيت  «  جنابت   از  نيت طھات  و گيرد  می  نيز در بر  وضوء را  غسل  ندارند که  اختالف  در آن 

    نيت  پس . بيشترند وضوء   نداشتن  موانع  از  جنابت  موانع  زيرا .برد  می  بين  از را  آن  و کند  می تکميل

  .  است کافی  آن  جایه  ب  و شود  می  شامل  نيز،  را  کمتر  موانع  از  طھارت  بيشتر،  موانع  از طھارت

  

   :اقسام طھارت

 :طھارت شامل دو قسمت است

  .طھارت از حدث اصغر که بدان وضوء گرفتن می گويند  -١

   .می گويندطھارت از حدث اکبر که به آن غسل کردن   -٢

   است؛منظور از حدث اصغر، بی وضوئی

، که تفصيل آن در فصل وضوء بيان  وضوء عبارت است از طھارت و پاكيزگی صورت و دست و سر و پا با آب

  .گرديد
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 . و داشتن وضوء ما می توانيم نماز بخوانيم و در حقيقت نماز بدون وضوء نزد هللا تعالی قبول نيستبا رفع بی وضوئی

  :فرمايد   تعالی درقرآن عظيم الشان میزيرا هللا

َيا أيھا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى «  َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ْ َْ َ َِ َ ََ َُ ُ ْ َّ ُ َّ

ِالكعبين َ ْ َ   ). ۶ تسوره مائده آي(»ْ

 صورتتان  نداشتيد، وضوء  و  خيزيد پاه نماز ب ادای  برای خواستيد كه ھرگاه ايد، آورده انايم كسانيكه ای (

  .. )   نيز بشوئيد لکج ب  تا  را پاھايتان و كنيد مسح  را سرتان  و دئي بشو  آرنج  تا را  دستتھايتان  و را

  »ة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأال يقبل هللا صال« :و ھمچنين رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايند

    .  )بخوانيد  نماز آنوقت بگيريد و وضوء كه  اين  مگر پذيرد  نمی  را  شما  نماز  خداوند  نداشتيد،  وضوء كه وقتی(  

  .اند  كرده را روايت آن و ترمذی دوابوداو و شيخين

  :اما حدث اکبر يا واجب شدن غسل

که بر او غسل واجب   کامل ھم بگيرد مادامینی اگر کسی وضوئیيع .ر استپاکی از حدث اکبر بر وضوء نيز مقدم ت

   .غسل نيز برای بعضی از عبادات واجب می شود.شده باشد ، نمی تواند نماز بخواند

  

  :کند آنچه غسل را واجب می

  :   خروج منی در حالت بيداری يا خواب: اول

  .»است) منی(آب به سبب خروج آب ) غسل با.(مسلم »ا الماء من الماءإنم« :    پيامبر صلی هللا عليه وسلمۀبه دليل فرمود

يا رسول هللا إن هللا اليستحی من الحق، فھل علی المرأة غسل إذا «  : در حديثی از ام سلمه روايت است که ام سليم گفت 

کند، آيا بر زن واجب است  یهللا  از بيان حق شرم نم! ای رسول خدا)( بخاری و مسلم(» احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء

   ).را ديد) منی(بله، ھرگاه آب : وقتی احتالم شد، غسل کند؟ فرمود 

شود که باشھوت ھمراه باشد ولی در خواب اين شرط الزم  البته ھنگام بيداری، خروج منی به شرطی موجب غسل می

»  ء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تکن حاذفا تغتسلإذا حذفت الما« :   نمی باشد به دليل فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم

را به حالت جھيدن بيرون کردی غسل جنابت کن ولی اگر آب به حالت جھيدن بيرون    وقتی آب.)(ارواء الغليل البانی( 

   ).نشد غسل نکن

و احتالمی را  شود ولی اگر آب منی را ببيند  شود ولی آب منی نبيند، غسل بر او واجب نمیاگر کسی در خواب محتلم

  :شود، از عايشه روايت است  در خواب به ياد نداشته باشد، غسل بر او واجب می

أنه قد يغتسل، و عن الرجل يری : عن الرجل يجد البلل و اليذکر احتالما؟ فقال   سئل رسول هللا صلی هللا عليه وسلم«

بيند   کسی که تری را میۀدربار  صلی هللا عليه وسلم  از پيامبر ( .)ترمذی( » الغسل عليه : احتلم و اليجد البلل؟ فقال 

 کند محتلم شده، بدون اين کسی که گمان می ۀغسل کند و ھمچنين دربار: آورد سؤال شد، فرمود  ولی احتالمی به ياد نمی

  ).غسل بر او واجب نيست: در جواب فرمود   پيامبر صلی هللا عليه وسلم. که رطوبتی را ببيند، سؤال شد

  

  :جماع، اگرچه منی خارج نشود: دوم

إذا جلس بين شعبھا األربع ثم جھدھا فقد «  : فرمود   در حديثی از ابوھريره روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم

ھرگاه بين رانھای زن بنشيند و شروع به آميزش کند، غسل بر او واجب .) (مسلم( »  وجب الغسل و إن لم ينزل 

   .»گردد؛ اگرچه منی ھم خارج نشود می
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  : غسل جنابت ۀحکمت وفلسف

  عمل آمده است ؟ه  بچرادر دين مقدس اسالم در وقت جنابت حکم بر غسل جسم

را شرعيت  که روش پاکی آن، سازی نوعی آلودگی روحی است ھدف از غسل جنابت، پاک: قبل از ھمه بايد گفت که 

  .دين مقدس اسالم وساير اديان ابرھيمی با تفصيل بيان داشته است 

م اين است که مؤمن مسلمان  ويا ھم تيموءرديده است که ھدف گرفتن غسل ، وضدر احکام الھی با تمام صراحت بيان گ

اين بدين ) ۶ ت مائده آيۀسور) ( وليکن هللا ميخواھد  شما راپاک کند ( » ولکن يريد ليطھرکم «بايد طاھر وپاک شود 

که انسان طاھر وپاک نشود به پروردگار که طيب وپاک است نمی رسد ، وطاھرات محبوب ذات  معنی است تا زمانی

   )١٠٨ ت توبه  آيۀسور) (انددوست دارد  و خدا کسانی را که خواھان پاکی(» ب المطھرين وهللا يح«باشد  پروردگار می

  ! محترم ۀخوانند

خارج : فرمايند   حکمت وفلسفه غسل را در وقت جنابت از فھم طبی مورد برسی قرار داده مییاز جانب ديگر  اطبا

شوند ،  طور نورمال از بدن خارج میه که ب) مانند بول و ساير زوايد(شدن منی از انسان يک عمل موضعی نيست 

لھای بدن بعد از خروج منی در يک حالت فوق که تمام سلو گردد، طوری اثرات  خروج منی در تمام بدن اشکار می

گرد ، اين حالت سستی در بدن بدين معنی است که خروج منی بر تمام اجزای بدن  سستی مخصوص قرار می العاده و

  . خويش را بخشيده است ثيرات معين وخاصأت

ل خويش ودر بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد که تمام فعاليت ھای بدن را تحت کنتر: ء می افزايند اطبا

اين دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام ) اعصاب پاراسمپاتيک(و ) اعصاب سمپاتيک(دارد ، 

  .ی گسترده انددستگاه ھا و جھازات داخلی و خارج

 اعصاب ۀو به فعاليت واداشتن دستگاه ھای مختلف بدن است و وظيف) تند کردن( اعصاب سمپاتيک ۀوظيف

فعاليت آنھاست و از تعادل فعاليت اين دو دسته اعصاب نباتی دستگاه ھای بدن به طور ) کند کردن) (پاراسمپاتيک(

  . متعادل کار می کند

ّاوج لذت = ارگاسم  (ۀ اين جريانھا مسألۀدھد که اين تعادل را به ھم می زند، از جمل در بدن رخ می ئیگاھی جريان ھا

  .ًاست که معموال مقارن خروج منی صورت می گيرد) جنسی

کند و تعادل به شکل منفی به ھم می   اعصاب پاراسمپاتيک بر اعصاب سمپاتيک غلبه حاصل میۀدر اين موقع سلسل

  .خورد

کار وادارد و تعادل از دست ه  است که از جمله اموری که می تواند اعصاب سمپاتيک را باين موضوع نيز ثابت شده

روی تمام اعضای بدن به طور محسوس ديده می ) ارگاسم(رفته را تأمين کند تماس آب با بدن است و از آن جا که تأثير 

ه است که پس از آميزش جنسی يا شود و تعادل اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن به ھم می خورد دستور داده شد

خروج منی تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حيات بخش آن تعادل کامل در ميان آن دو دسته اعصاب در 

  .سراسر بدن برقرار گردد

ناگفته نبايد گذاشت که اجرای غسل صرف برای تحقق امور صيحی نبوده بلکه ، غسل بعد از جنابت از جمله عبادت در 

 غسل ۀ، در جملّغسل جنابت بدون نيت صورت گيردً ا و به ھمين دليل است که اگر احيان رود شمار میه  اسالمی بشرع

  .شود  جنابت محسوب نمی
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روح انسان . در وقت  خروج منی يا آميزش جنسی ھم روح انسان متأثر می شود و ھم جسم:از جانب ديگر بايد گفت که 

شوی جسم  و غسل جنابت که ھم شست.  و جسم انسان به سوی سستی و رکودبه سوی شھوات مادی کشيده می شود

شوی جان است، اثر دوگانه ای بر روی جسم و روح می  و که به قصد قربت انجام می يابد شست است و ھم به علت اين

 .دھد و جسم را به سوی پاکی و نشاط و فعاليت گذارد ، روح را به سوی هللا  و معنويت سوق می

  ! محترم ۀدخوانن

ريم ، وجوب غسل جنابت يک حکم اسالمی برای پاک نگه داشتن بدن و رعايت ذی که بگح اين حکمت ھا صۀاز ھم

حفظ الصحه در طول زندگی است زيرا بسياری از کسانی ھستند که از نظافت خود غافل می شوند ولی اين حکم 

  .ھند و بدن خويش را پاک نگاھدارندشو د و ستاسالمی آنھا را وادار می کند که در فواصل مختلفی خود را ش

  

  :شود کافری که مسلمان می: سوم

  .تفصيل آن در فوق بيان گرديد

  

  :قطع شدن خون حيض و نفاس: چھارم

  :چنين بيان گرديده است ) رضی هللا عنھا( عايشهحضرت بی بی از له در حديثی أحکم اين مس

إذا أقبلت الحيضة فدعی الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلی و « : ی حبيش فرمود به فاطمه بنت أب  پيامبر صلی هللا عليه وسلم

). که پايان يافت غسل کن و نماز بخوان ھرگاه مدت حيض فرا رسيد نماز را ترک و وقتی.)(بخاری و مسلم( » صلی 

   .بنابر به اجماع، نفاس ھم مانند حيض است

ی نيز وجود دارند که غسل کردن در آنھا مستحب است ولی در موارد فوق، غسل گرفتن واجب است ولی موارد ديگر

   :واجب نيست مانند

  

  :غسلھای مستحب

  : غسل پس از ھر جماع -١

  ) :دائم الحيض( غسل مستحاضه -٢

  : غسل بعد از بيھوشی -٣

  : غسل عيد فطر و قربان و روز عرفه -۴

  : غسل بعد از شستن مرده -۵

  : غسل احرام برای حج يا عمره -۶

   روز جمعه -٧

  

  :عبارتند از دو مورد ارکان غسل

قبول و صحت اعمال به نيت «:يعنی) بخاری و مسلم: راوی حديث ) ( إنما األعمال بالنيات(به دليل حديث   نيت ،-١

  .»بستگی دارد

   . رساند ويا ھم وصول آب   به تمام بدن  -٢
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  :يادداشت

اش را باز کند ولی برای غسل  ای غسل جنابت موھای بافته شدهبر زن واجب نيست که بر: ولی نبايد فراموش کرد که 

  :حيض بايد آنھا را باز کند 

من ! ای رسول هللا : گفتم «: نمايم  جلب می) رضی هللا عنھا(در اين مورد توجه شما را به حديثی روايت شده ازام سلمه

: در جواب فرمود   ز کنم؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلمبافم آيا برای غسل جنابت بايد آنھا را با زنی ھستم که موھايم را می

( » خير، بلکه کافی است که سه مشت آب را بر سرت بريزی، سپس آب را بر تمام بدنت جاری کنی تا پاک شوی

  )ئینسا

ل  غسۀدربار  روايت است که اسماء از پيامبر صلی هللا عليه وسلم) رضی هللا عنھا(  ديگری از عايشهھمچنان در حديث

ھر کدام از شما مقداری آب و سدر را بردارد و با آن به خوبی «: فرمود   پيامبر صلی هللا عليه وسلم. حيض سؤال کرد

سپس . برسد) زيرموھا( بگيرد سپس آب را برسرش بريزد و خوب آن را مالش دھد تا آب به تمام نقاط سرش تطھار

چگونه با آن : با آن خود را پاک کند، اسماء گفت برداشته و ای آغشته به مسک را آب را بر خودش بريزد و تکه پنبه

) از ديگران(خواست آن را  خودش را با آن پاک کند، عايشه در حالی که گويا می!  هللا سبحان: خود را پاک کند؟ فرمود 

  ) مسلم( » با آن تکه پنبه آغشته به مسک، اثر خون را پاک کند: پنھان کند، گفت 

 غسل جنابت ۀدربار  بت حديثی ديگری داريم که روزی يکی از صحابه از پيامبر صلی هللا عليه وسلمھمچنين در اين با

آب را بردارد و با آن به خوبی وضوء بگيرد سپس آب را بر سرش بريزد و آن را مالش دھد تا «: سؤال کرد، فرمود 

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

  ! محترم ۀخوانند

صورت واضح دريابيم ، ه  غسل جنابت را بۀ غسل حيض   وطريقۀتوان فرق بين طريق  متذکره  میاز فحوای احاديث

زن حايض بايد در ماليدن سرش مبالغه کند و آن را پاک نمايد ولی :  غسل زن حايض آمده است که ۀکه در طريق طوری

  .ل نيامده عمه در طريقه غسل جنابت چنين تأکيدی ب

  .صورت حتمی موی بافته شده باز کردد ه يافتيم که در غسل جنابت واجب نيست که بھمچنين در حديث ام سلمه در

يافتيم که درغسل ولی در.  بيخ  آنھا رسيده استدر اصل موھای بافته شده را بايد باز کرد تا يقين حاصل شود که آب به

، مورد عفو شرع قرار گرفته است، خالف غسل )باز کردن موھا( کار خاطر تکرار و مشقت زياد در اينه جنابت ب

  .گيرد بار صورت می حيض که در ماه تنھا يک

  ! محترم ۀخوانند

 يا حدث اکبر، وطاھر که بر طھارت بدن از بی وضوئی واقعی آن در جنب اين صورت درست وه در برپا کردن نماز ب

طھارت  محل و مکان ادای نماز که بايد   از نجاسات پاک باشد نيز  کی وبر پا عمل آمده است ،ه کيد بأبودن لباس  ت

   پايان.      عمل آمده است ه کيد جدی بأت

  

  :غسل 

 :ش و نوشته ازتـتـبـع ، نـگار
 » سعيد افغانی –سعـيـدی « اميـن الـديـن  داکتر الحـاج 

 


