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  )حنفي( غسل ةطريق
  كه بسياري قوياين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد، امكان 

  .از اشتباهات شما در نظر خواهد آمد 

  شريف فضيلت درود

 مى اهللا تعالي عليه وآله وسّلصّلمدينه، قرار قلب وسينه، فيض گنجينه  تاجدار
به كثرت برمن درود بفرستيد، بالشك اين درود براى شما  :ارشاد فرموده اند

  .)1(طهارت است

  سزاى عجيب

�$3 	% ابن الكريبى : فرمايند مي �3$ 	% �21 ����حضرت جنيد بغدادى 

���� 1شبى احتالم گرديدم، اراده نمودم كه فورا غسل نمايم چونكه : گويد مي �2
 ست اينا فصل سرما بود نفس غفلت نموده بمن مشورت داد كه هنوز شب باقي

بنا برين نفس را . قدر عجله چرا؟ بايد موقع صبح با اطمينان كامل غسل نمود
لباس غسل  اهمين شب ب فوراً يك سزاى عجيب دادم، وسوگند ياد كردم كه در

هم خشك نخواهم كرد تا بر بدنم خشك شوند چنانچه  بايد كرد و لباس ها را
  .همين كردم

در خود راه بدهيم  كارهاى رضاى خداوند غفلت وسستى را واقعاً اگر در
  .)2(جزاى نفس اماره چنين خواهد بود

                                                 

 .)6383(، شمارةحديث 458، ص5ج �6�+7 50 ���4 )1(
  .892، ص2هارم در معاقبت نفس، جكيميائي سعادت، مقام چ) 2(
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 ما رحمهم اهللا تعالى ه كنيد كه اسالف بزرگوارتوج! برادران عزيز اسالمى
 براى سركوبى نفس خود چه مصيبت هاى را برداشت كرده اند، پس ما بايد از

  .آنها درس بگيريم
دهد با استقامت كامل آخرت را در  كه چنين ضرورتى بر ما رخ مي وقتي

غسل نكردن جماعت صبح را يا معاذاهللا نماز صبح را از دست  داشته بخاطر نظر
در حديث  .فوراً بايد غسل نمود كه غسل فرض گرديد قضاء نمائيم وقتي داده

، سگ و جنب باشد فرشته ها )عكس(كه تصوير  درخانه اي! آمده است شريف
  .)1(در آن داخل نخواهند شد

  غسل حنفى ةطريق

كنم  دل نيت كرده شود كه براى پاكى بدن غسل مي بدون گفتن به زبان در
ده نجاست از بدن بعد استنجاء كر ،ل هر دو دست را تا بندها سه بار بشوئيداو

بعد مثل وضوء نماز گرفته وپاها شسته نشود اگر برچيزي نشته بود  ،پاك شود
بايد پاها هنگام وضو باترتيب شسته شود،  بعد  بر تمام بدن آب ريخته شود كه 

راست و سه بار  ةشان بعداً سه بار بر ،تواند درين اثنا صابون نيز استفاده شده مي
تمام بدن آب ريخته شود سپس از محل غسل  ر سر وچپ و سه بار ب ةبر شان

در هنگام اداى غسل سعى گردد تا  ،كنار رفته پاها اگر قبالً شسته نه بود بشويد
رو بروى قبله ايستاده نشويد، تمام بدن را بادست خوب شسته تاجاى خشك 

بايد در جائى پنهان دور از انظار مردم غسل شود و اگر اين امكان ميسر  ،نماند
زيرا كه اگر  ؛ناف تا زانوها بپوشانيدنبود با پارچه اي ضخيمي عورت خود را از 

پارچه نازك باشد هنگام خيس شدن به بدن مي چسپد ومعاذاهللا رنگءگوشت 
                                                 

)1( 0 #6�5  789	8�:;4 <6=	 > �& 7��?)�	 �@A7B�C�	 227( شمارةحديث، 109، ص1ج.( 
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ست، زمان غسل ا را بيش ازين احتياط ضروري زنانگردند،  وزانوها ظاهر مي
بعد از انجام غسل  گونه گفتگو نشود، هيچ دعائى هم خوانده نشود، هيچ كردن

بدن را خشك كرده لباس پوشيده واگر وقت مكروه نبود خواندن دو ركعت نفل 
  . )1(مستحب است

  قرار است غسل از اين ةفرايض سه گان

  .ن كرده خوب غرغره شود كه تا آخرِگلو آب برسداآب در ده )1(
  .بينى خشك نماند ةحصيعنى آب دربينى كرده كه تا آخرين استنشاق  )2(
  .)2(شستن تمام بدن )3(
  مضمضه يا غرغره كردن) 1(

بلكه  )3(در دهان كردن و دوباره انداختن نخواهد بود آب دبمجرّمضمضه  
، اگر روزه )4(ن يعنى از لب تا آخر حلق آب برسداهاى ده قسمتدر تمام 

نخودى  ةگوشتى يا دان ةنباشيد غرغره بلكه سنت است اگر در دندان ها ريش
را صاف كرد، اما اگر صاف كردن اين چيزها امكان  شد بايد آنوجود داشته با

پذير نباشد يعنى باعث ضرر گردد مانعى ندارد، اگر قبل از غسل در بيخ دندانها 
چيزى محسوس نشده وباقى مانده باشد وبعد از اداى نماز اگر محسوس گرديد 

و  گوشتى وغيره در بيخِ دندان باقى است شستن دهان فرض است ةكه ريش
اگر دندانى مصنوعى روكش . )5(كه قبالً خوانده شده صحيح ودرست است نمازي

                                                 

  .عامه كتب حنفيه) 1(
  .13، ص  1فتاوي عالمگيري، ج) 2(
)3 (7D-@E�	 3F�: 21، ص  1ج.  
 . 254، ص 1درمختار معه رد المحتار، ج ) 4(
  .206، و441، ص1فتاوي رضويه، ج )5(



 61

آب  سيمزير كه به زير روكش يا  ى بسته باشد طوريسيمداشته باشد و يا با
  .مانعى ندارد غسل انجام گرفته درست است )1(نرسد

  استنشاق يا دربينى آب انداختن)2(
نوك آن برسد بلكه  تا آن نيست كه بينى آب انداختن استنشاق يا در

 باشد يعنى تا شروع استخوان سخت شستن بينى الزمي كه نرم مي تاجائي
را خوب به باال بكشيد تاكه  بيني طورى استفاده شود كه آن آب در ،)2(ستا

و نيز موى . )3(زيرا كه شستن آن فرض است ؛بينى خشك نماند قسمتآخرين 
واگر خوب شسته نه شود غسل ، )4(داخل بينى خشك نماند و خوب شسته شود

  .انجام نه گرفته است
چه نسعي گردد كه اگر بداخل بيني خاك وغبار اضافي خشك شده باشد چنا: تذكرضروري

 .بعضي اوقات ديده مي شود حتماً در آورده وصاف گردد
  ريختن آب بر تمام بدن)3(

 ست، اگر به كوچكا از موى سر تا كف پا بتمام بدن آب رساندن ضروري 
  .رين عضوى از بدن انسان آب نرسد غسل درست نيستت
اگر موهاى سر مرد بافته باشد بايد باز شود تا از بيخ تا سرِ مو همه شسته  )1(

ست، ا براى زن بنِ موها را خيس كردن ضروري باشد و شود كه فرض مي
 امكان خيس شدن نه بود باز كردن ضرورياما اگر خيلى فشرده بافته باشد 

  .)5(ستا

                                                 

 .453، ص2فتاوي رضويه، ج) 1(

)2 (7D�@E�	 3F�: 21، ص1ج.  
  .13، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .34، ص2يعت، حصهبهار شر) 4(
 .14، 13، ص  1فتاوي عالمگيري، ج ) 5(
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بينى اشكوفه موجود باشد بايد خوب تكان  اگر در گوش گوشواره و يا در) 2(
اما در وضو تنها اشكوفه بينى تكان  ،داده شود تا سوراخ آنها خشك نمانند

  .داده شود تا در سوراخ آن آب برسد
  .موهاى ريش وسبيل حتى پوست زيرمو بايد خوب خالل وشسته شود) 3(
  .خل سوراخ آن بايد شسته شوداي از گوش حتى دا قسمتهر ) 4(
  .موهاى پشت گوش را بلند كرده زير آنها بايد شسته شود) 5(
  .حلق بايد شسته شود قسمتآخرين ) 6(
  .باال كرده خوب شسته شوند را  زير بغل ها بايد كه دستها) 7(
  .بازوها خوب شسته شوند) 8(
  .تير پشت خوب شسته شودقسمت تمام شكم و) 9(
  .اف انگشت خوب چرخانده شود تا داخل ناف شسته شوددر سوراخ ن) 10(
پائين باال برده شوده تا خوب شسته  قسمتشكم اگر بزرگ باشد بايد از  )11(

  .شود
ته غسل كرديد خاليگاه سران ها خوب شسته شوند سعي شود كه اگر نش )12(

وصل  قسمتزير زانو كه با ران وصل است، خوب شسته شود، همچنان 
  .زير ناف حتى شرمگاه نيز شسته شود نماند، شكم وران خشك

  اطراف پاها گردا گرد شسته شوند،) 13(
  زيرين آن شسته شود، قسمتأنثيين و ) 14(
اگر كسى بنا بر عذر شرعى ختنه نشده باشد بايد پوست اضافى را ) 15( 

زير آن خوب شسته شود و اگر ممكن نباشد بايد  قسمتبرعكس كند تا 
   بداخل آن آب برسد،
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كه ايستاده غسل شود بايد كه  وسط هر دو سرين يعني نشستگاه هنگامي) 16(
  . )1(خوب احتياط گردد تا خشك نماند

هات ذيل را در غسل رعايت نمايندزنان توج  

زيرين پستان  قسمتسعى شود تا زير پستان بخوبى شسته شود يعنى ) 1(
  .خشك نماند

ب برسد و خوب شسته شود، مكرّر بيرونى و درونى شرمگاه كامالً آ قسمت )2(
  كه شستن داخل شرمگاه فرض نيست بلكه مستحب است،  اين

تميز  ةهنگام فراغت از حيض يا نفاس خون داخل شرمگاه توسط پارچ) 3(
  .)2(صاف گردد و بعد غسل شود

البته رنگ  .رنگ ناخن را صاف كردن فرض است وگرنه غسل نخواهد شد) 4(
  .حنا ازين شرط بيرون است

  پانسمان زخم

روى آن  اگر در اعضاى بدن زخمى وجود داشته باشد كه پانسمان شده بر
يا مريضى باشد كه آب رساندن  نيز اگر جاى از اعضاء بدن درد و مسح شود و

مضرّ باشد آنهم مسح كرده شود، اگر زخم طورى باشد كه پانسمان جاهاى سالم 
ازو زخم بوده وپانسمان زير بازو عضو زخمى را احاطه كرده باشد مثالً بر روى ب

شدن پانسمان ممكن باشد بايد باز  صورت اگر باز ينا را هم گرفته است در
ممكن نيست يا باز شدن ممكن  شود كه شستن عضو سالم فرض است واگر

                                                 

  .34، ص 2ملخص از بهار شريعت، حصه ) 1(
 .35، ص 2بهار شريعت، حصه ) 2(
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ست كه مثل قبل پانسمان بسته نخواهد شد و از اين ا هست مگر ترس از اين
  .)1(ستا انسمان مسح كردن كافيپ ةسبب خطر ضرر بيشتر است پس برهم

  علل فرض شدن غسل

  .)2(خارج شدن منى از محل اصلى اش بطور شهوت )1(
  .)3(احتالم يعنى خارج شدن منى در حالت خواب بودن )2(
ذكر در شرمگاه زن اگر شهوت باشد يا نباشد غسل بر هر  داخل شدن سرِ )3(

  .شود دو يعنى مرد و زن فرض مي
  .حيض هنگام فراغت از )4(
يعنى بعد از زايمان كردن اگر خون قطع گردد  ،)4(هنگام فراغت از نفاس )5(

كنند كه  اكثر زنان بعد از زايمان تا چهل روز غسل نمي. غسل فرض است
لطفاً وضاحت ضروري نفاس را مطالعه در حقيقت اين درست نخواهد بود، 

  :فرمائيد

  وضاحت ضرورى نفاس

اكثر جريان  حد. شود ان دارد نفاس گفته ميد بچه جريكه بعد از توّل خوني
لهذا  ؛ستا از چهل روز تمام نشد پس مرض ديگرآن چهل روز است اگر بعد 

د بچه مدت يكدقيقه گذشته بعد از چهل روز غسل شود، حتي كه اگر بعد از توّل
نماز وروزه شروع مي شود، اگر در  خون بند شد از همان لحظه غسل گردد و و

از وروزه وديگر فرايض در آخرين روز بعد از والدت يعنى در حين انجام نم
                                                 

)1( 7G�E�	 HI	�+ ��� D�)J)�	 3�K  .143ص  !
  .4،  ص  1فتاوي عالمگيري، ج ) 2(
)3( 7D�@E�	 3F�: 13، ص  1ج.  
)4( J)�	 3�K! ��+ G�E�	 HI	�+7D�  .97ص (
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چهل روز نفاس حساب مي شود،  ةروز چهلم لكه اي ازخون ديده شد پس هم
مثالً دو دقيقه بعد از والدت خون تمام شده آن زن غسل كرده نماز و روزه را 

خون  كه دو دقيقه از روز چهلم باقي مانده بود و دوباره ادامه داد تا هنگامي
 شد تمام چهل روز نفاس بوده، تمام نماز و روزه بيهوده گرديد وا گر درديده 

 قبل از اين ايام اداء كرده باشد، آن قضائي ها را ةين مدت قضائي نماز و روزا
  .)1(دوباره اداء نمايد

  احكام ضرورى
)1( ط شهوت از جاي خود را جدا نگرديده بلكه بر اساس برداشتن منى توس

افتادن از جاي يا در صورت فشار براي رفع حاجت  خارج گرديده  وزني يا
  .)2(صورت غسل الزم نيست اما وضو مى شكند ينا در

شود بلكه  اگر منى با ادرار بال شهوت بصورت قطره بيايد غسل الزم نمي )2(
  .)3(شكند وضو مي

الزم اگر بخاطر آمد كه احتالم شده ولى اثرى از منى مشاهده نگرديد غسل  )3(
  .)4(نمى شود

اما منى خارج نشده بعد از اداى نماز منى  ،اگر در نماز شهوت غالب آمد )4(
  .)5(شود ظاهر شد پس نماز اداء گرديد ليكن غسل فرض مي

)5( شود ط دست خارج شد غسل فرض مياگر ماده منى توس، ا گناه بزرگ ام
  .)6(ن استدر حديث شريف آمده كه كننده اين عمل زشت ملعو ،باشد مي

                                                 

  .354، ص4اخوذ از فتاوي رضويه، ج م) 1(
)2( 7D�)J)�	 3�K! ��+ G�E�	 HI	�+ 96ص.  
  . 38، ص  2بهار شريعت، حصه ) 3(
  .15، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
  .54، ص1فتح القدير ج ) 5(
)6 (7D�)J)�	 3�K! ��+ G�E�	 HI	�+ 96ص. 
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آيد حتى بارها ديده  از چنين عمل زشت در انسان كمزورى بوجود مي 
  .كند شده كه انسان را از مردى محروم مي

  )جلق(عذابِ مشت زنى 

% �21 سنت حضرت مولينا احمد رضا خان  شخصى خدمت امام اهل	3$ �

شده دهد هر چند به او گفته  عرض كرد مردى هميشه عمل جلق انجام مي ����
لطفاً تحرير فرمائيد كه حشر اين مرد چگونه  نيستاز اين عمل دست بردار 

        خواهد بود و چه دعاى بخواند تا از عمل مذكور پرهيز كند؟
آن شخص عاصى و در اثر تكرار مرتكب گناه : حضرت ارشاد فرموند اعلي

كبيره و فاسق است، در حشر كف دست هاي عامل اين عمل زشت در حالت 
شود  شود كه بين مجمع اعظم رسوا مي قيام مي كند، وطورى ايستاده مي آبستن

اگر توبه نكند، و اهللا عزوجل هركرا خواهد مي بخشد وهركرا خواهد عذاب مي 
كه شيطان او را براي  و وقتي دهد، او هميشه بايد الحول را بكثرت بخواند،

يده الحول بخواند، انجام دادن اين عمل تحريك كرد فوراً قلباً متوجه خدا گرد
پايبند نماز پنجگانه باشد، وبال ناغه بعد از نماز صبح سوره اخالص را ورد 

 واهللا تعالى اعلم. نمايد
)1(.  

 بار بخواند، 11اخالص ةاريه آمده كه اگر هر صبح سوردر شجره عّط(
تواند تاكه  لشكرش او را دعوت به انجام گناه بدهد بازهم نميشيطان اگر با
  .م ندهدخودش انجا

  رساله  سگ مدينة براي نقصانات امرد پسندي مالحظه فرمايد 
" امرد پسندي نقصانات"(.  

                                                 

  .244، ص22فتاوي رضويه جديد، ج) 1(
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  غسل در آب جارى ةطريق

 ،كردهاگر در آب روان يعنى نهر يا دريا غسل كرده شود كمى در آن توقف 
 و وضو همه انجام گرفته )غيره ترتيب و ،سه بار بدنشستن (سنت هاى غسل 

يعنى استخر  ةرا سه بار بشويد اگر در آب ايستاد عضوكه هر الزم نيست  ،شود
 ةغسل نمايد اعضا را سه بار با تغير مكان حركت داده بشويد سنت هاى سه گان

دوش يا باران ايستادن حكم آب جاري را  ةغسل و وضو اداء مي شود، زير فوار
 در غسل از روي فرض مضمضه و استنشاق ، در وضو از روي سنت و)1(دارد

  .ستا ضروري

اره در حكم آب جارى استفو  

در فتاواى اهل سنت آمده است كه غسل در زير آب لوله يا دوش حكم 
غسل و وضو در مدت جريان آب  ةسنت هاى سه گان لهذا ؛آب جاري را دارد

تحرير گرديده كه اگر در آب جارى يا  "درمختار"چنانچه در .اداء خواهد شد
غسل انجام گيرد تمام سنت ها نيز انجام شده  آب حوض يا زير قطرهاى باران

  .بخاطر بايد داشت كه دراين هنگام غرغره و استنشاق فراموش نشود. )2(است

  )دوش يا(احتياط در فواره 

گيريد بايد احتياط شود كه  زير دوش قرار مي برهنهاگر در حمام در حالت 
احتياط شود كه رو رو يا پشت به قبله ايستاده نشويم، درهنگام رفع حاجت نيز 

                                                 

 .320، ص1درمختار معه رد المحتار، جال) 1(
 .291، ص1درمختار معه رد المحتار، ج) 2(
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دانند كه در حقيقت بى  يا پشت بطرف قبله نباشد اكثراً اين مسئله را جزئى مي
  .ادبى محض خواهد بود

درجه قرار  45 ةست كه در بين زاويا معني رو يا پشت بطرف قبله اين
 45 ةرا احتياط الزم است كه از زاوي) غسل كننده يا استنجاء كننده(لهذا  ؛گيرد

  .باشد درجه بيرون

W.C قبله نباشد به سنگ دستشوئى رو  

پركار يا  ةمنزل وغيره را ذريع ةاز روي مهرباني سنگ مستراح و فوار! لطفاً 
 .را اصالح سازيد قرار داده اگر اشتباه بود آن سنجشديگر مهندسي مورد  ةآل

 بيشتر احتياط در اين. تاكه در آخرت مورد خوف و غضب خداوند قرار نگيريد
درجه گذاشته شود يعني  90 ةسنگ مستراح از قبله به انداز) w.c( ست كها

  .طوري باشد كه وقت سالم گردانيدن مساوي با روي نمازي قرار داشته باشد
فانه معماران و مهندسين امروزى در فكر زيبائى ساختمان هستند اما متĤس 

زيبائى و  لهذا بر هر مسلمان الزم است كه بجاى ؛در فكر آداب قبله نمى باشند
  .بهترى حاضر در فكر زيبائى و بهترى آخرت باشند

  غسل چه وقت سنت است

غسل روز جمعه، عيد الفطر، عيد الضحى، عرفات و احرام اداى حج و عمره 
  .)1(سنت است

  غسل مستحب

  ،وقوف عرفات) 1(

                                                 

 .16، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 1(
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  ،وقوف مزدلفه) 2(
   ،حاضرىءحرم) 3(
  ،آله وسّلمحاضريء سركارِعالم صلّى اهللا تعالى عليه و) 4(
  ،طواف) 5(
  ،دخولِ منى) 6(
  ،در سه روز جمرات) 7(
  ،شبِ براءت) 8(
  ،شبِ قدر) 9(
  ،شبِ عرفه) 10(
  ،مجلس ميالد النبى صلّى اهللا تعالى عليه وآله وسّلم) 11(
  ،ديگر مجالسِ خيريه) 12(
  ،بعد از غسل ميت) 13(
  ،كه بعد به هوش بيايد ديوانه اي) 14(
  ،هنگام به هوش آمدنبعد از بي هوشي ) 15(
  ،بودن هبعد از نش) 16(
  ،هنگام توبه گناهان) 17(
  ،هنگام پوشيدن لباس نو) 18(
  ،از سفر رسيدن) 19(
  ،بعد از خون استحاضه) 20(
  ،نماز خسوف وكسوف) 21(
  ،براى نماز استسقاء) 22(
  ،براى خوف از تاريكى) 23(
  . )1(بوده قسمتكه كدام بدن نجاست شده باشد و معلوم نباشد  كه بر وقتي) 24(

                                                 

  ،41، ص3بهار شريعت، حصه) 1(
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  ه مختلفنيت هاي يك غسل در 

 هم مي روز عيد ،كه برآن چند غسل باشد مثالً شخصى احتالم شده كسي
يك وقت اداء  هر سه غسل در كردن نيت سه غسل با، مي باشد باشد وجمعه هم

  .)1(شود شود و ثواب همه نصيب مي مي
  .)2(رو بروى مردم عريان غسل كردن حرام است

  ؟كردن بطرف لباس تنگ پوشيده چگونه است نظر

كه لباس  نيا اگر لباس تنگ باشد يا آب خورده به بدن چسپيده باشد ولو
حصه هاى ران  هاى اعضاء مستور مثالً قسمتكه بعضى  خيم هم باشد طوريض

  .صورت نظر كردن ديگران برآن جائز نيست ينا معلوم شود در
شود كه اگر در حمام تنها لخت وقت لخت حمام كردن بايد خوب احتياط 

  .طرف قبله نشوده باشد دقت بايد كرد تا رو و پشت ب مي

  آيد  اگر از غسل سرما خوردگى و مريضى بوجود مي

  ؟كردچه بايد 

شود يا  كه احساس شود كه از ناحيه شستن سر مريضى پيدا مي وقتي
 .شد داند كه از اين ناحيه مريضى اش بيشتر خواهد شخص مريض است و مي

بينى استفاده شود و از گردن به پائين غسل  صورت غرغره و آب در ينا در
بعد از . گيرد دست خيس نمايد غسل انجام مي نمايد و تمام سر را بطور مسح با

  .)3(صحت سر را  بشويد و تمام بدن غسل كردن ضرورى نيست
                                                 

  .341، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
 .306،  ص3، ج فتاوي رضويه) 2(
 .36، ص2بهار شريعت، حصه) 3(
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  كه در ظرف باشد آبي احتياط با

ظرف آب غسل صورت گيرد خيلى احتياط بايد كرد كه قطره  كه با وقتي
هاى آب بدن در ظرف نريزند، وبراي احتياط ظرف بايد در جاي باالتر از سطح 

شود بايد بر زمين گذاشته  حمام گذاشته شود و نيز باظرفي كه آب برداشته مي
  .نه شود

  گره موها

و برآن آب رساندن هنگام غسل باز كردن گره  دراگر موها گره داشته باشد 
  .)1(ضرورى نيست

  آداب ده گانه خواندن و برداشتن قرآن درحالت ناپاكى

كه برآن غسل فرض باشد در مسجد رفتن، طواف خانة كعبه كردن،  كسي) 1(
قرآن را لمس كردن، قرآن خواندن، آية از قرآن نوشتن، تعويذ نوشتن آية 

ر موقع نوشتن كاغذ قرآنى حرام است، البته درآن صورت حرام است كه د
، اگرطوري تحرير گردد كه كاغذ با دست نويسنده تماس نگيرد گرددلمس 

كه  ، تعويذ بگردن نهادن بدون جلد يا انگشتري)2(يعني لمس نشود جائز است
بين  اگر در. )3(برآن آية قرآن يا حروف مقطعات قرآنى باشد حرام است

ى دوخته باشد چنين تعويذ بين پارچه و يا چرم ك پيچيده شده يا دريستپال
  .را مانعى نيست

                                                 

  .36، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
  . غير مطبوعه ،فتاوي اهلسنت) 2(
  .343، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 3(
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شد پس بى وضو و بدون غسل پارچه اي پيچيده بادر اگر قرآن پاك ) 2(
، كه تابع يا وصل به قرآن نباشد و يا تابع بر بدن يا برداشتن آن مانعى ندارد

  .)1(ط همان پارچه جايز استشتن قرآن توساسر بردارنده نباشد، انگاه برد
  .)2(ز استيباشد برداشتن آن نيز جا پيچيدهغير  اخل پارچهاگر قرآن د) 3(
ن پيراهن يا گوشه چادر قرآن را دست زدن و برداشتن حرام است يبا آست) 4(

  .)3(باشد زيراكه اين چيزها ملبس به وجود آن تابع مي
آيه از قرآن را بصورت دعا يا تبرك مثالً بسم اهللا الرحمن الرحيم يا براى  )5(

لحمد هللا رب العالمين يا جهت خبر زيان يا موت كسى إنا هللا وإنا اداى شكر ا
حمد يا آية كرسى يا سه آيات آخرى ة إليه راجعون يا به نيت ثناء تمام سور

كه به نيت قرآن خواندن نباشد مانعى  حشر را بخواند در حالي ةسور
  .)4(نيست

قل به نيت ثناء  لفظ واند بات لفظ قل بطور ثناء خوانده مي سه قل را بال) 6(
باشد و نيت را دخلى  قل قرآن بودن متعين مي كه با زيرا ؛خوانده نمي تواند

  .)5(نخواهد بود
لمس كردن حرام است، بدون لمس زبانى يا از دور ديدن  را بى وضو قرآن) 7(

  .)6(و خواندن جرمى نيست
  

                                                 

)1 (�4�L�	 M@/ ��+ 34	�N	149، ص1، ج.  
  .248، ص1از رد المحتار، ج) 2(
  .42، ص2، بهار شريعت، حصه537، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 3(
  .38، ص1ماخوذ از فتاوي عالمگيري، ج) 4(
  .43ص ،2بهار شريعت، حصه) 5(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه. 352، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 6(
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ن غسل تحرير شده باشد بدو آية قرآنكه برآن  برداشتن ظرفى يا سينى اي) 8(
  .)1(و وضو جائز نيست بلكه حرام است

همه مكروه است مگر به اراده شفاء در آن آب كرده بخوريد  آن بر ةاستفاد )9(
  .)2(خوب است

ترجمه قرآن پاك به هر زبانى كه باشد خواندن يا برداشتن آن نيز حكم  )10(
  .)3(قرآن را دارد

  لمس كردن كتب ديني

لمس  اشته باشد خواندن ويا وضو ند كه غسل برآن فرض باشد و بر كسي
 و اگر آنها را با كردن كتب ديني مثل فقه و تفسير و احاديث مكروه تنزيهى است

پارچه اى كه خودش ملبس به آن باشد بردارد و بخواند گناهى نيست مگر آيت 
در خواندن و  )4(قرآنى يا ترجمه اش را دست زدن در حالت جنابت حرام است

زيرا  ؛مي رساالت و روزنامه ها بدون وضو بايد احتياط نمودمطالعه كتب اسال
  .نها آيات و ترجمه ها وجود داردآكه عموماً در 

  در حالت جنابت درود شريف خواندن

كه غسل برآن فرض گشته اگر درين حالت درود يا دعا بخواند مانعى  كسي) 1(

  .)5(ندارد مگر بهتر است تا وضو و غرغره نمايد

                                                 

  .39، ص 1فتاوي رضويه شريف ، ج ) 1(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه) 2(
  .39، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه) 4(
  .43، ص2بهار شريعت، حصه) 5(
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  .)1(آذان برآن شخص جايز است جواب دادن) 2(
دهند زير ناخن هاى شان پر از  معموالً اشخاصي كه كارهاى را انجام مي

ذرات خواهد بود نويسنده با رنگ الوده است و ناخن خباز با آرد واشخاص عام 
 ت ميسردين صورت غسل ا باشند كه در به چيز هاى ديگر مصروف مي

كه متوجه شدند بعداً جاى آنها را بشويند  اگر متوجه نباشنده ليكن وقتي )2(گيرد
  .)3(كه قبالً خوانده شده صحيح است و نمازي

  ؟ شود بچه چه وقت بالغ مي

بالغت و دختر از  ةسالگى اولين احتالم برايش نشان 15الى  12پسر از سن 
شوند، اكنون بر آنها پايبندى احكام شريعت  سالگى بالغ گفته مي 15إلى  9سن 

لهذا در صورت اظهار احتالم بر پسر و حيض بر دختر غسل  ؛شود الزم مي
گردد واگر چنين عالماتى برآنها ظاهر نگرديد پس از حساب سال  فرض مي

  .)4(باشد سالگى سن بلوغ آنها مي 15سن  )قمري( هجرى

   ترتيب گذاشتن كتابها

قرآن شريف را باالى همه كتب گذاشته بعد تفسير بعد حديث بعد فقه وبعد ) 1(
  .) 5(ديگر كتب اسالمى بالترتيب گذاشته شوند

  .روى كتب هيچ چيز ديگر حتى قلمى هم گذاشته نشود بر) 2(

                                                 

 .38، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 1(
  .316، ص1معه رد المحتار، جالدرمختار ) 2(
 .111، ص 1جد الممتار، ج) 3(
)4( 7�@O�	 G�K > �P��	 16، ص2ج.  
  .354، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 5(
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  . چنانچه در صندوقي كه كتابها باشند بر روى آنهم چيزى نبايد گذاشت

  بستن اشياء در اوراق ديني

در اوراق مسائل دينى چيزى بستن و بين دسترخواني كه اشعار وچيزهاى ) 1(
  .)1(باشد مثل نام كارخانه وغيره استعمال آن ممنوع است نوشته

)2 (ى هر زبان ضرورى استادب و احترام حروف تهج)2(.  
شود كه آنها  عموماً دركنار مصلَّى ها نام كارخانه و تبليغات ديگر تحرير مي) 3(

كه برآن نقش كعبه و  را بايد برداشت و بعد بر آن نماز خواند آن مصلى اي
ضراء ترسيم شده باشد در وقت استفاده از آن سعى شود تا پا ها بر يا گنبد خ

نشان هاى مقدسه گذاشته نشوند اگر در نماز چنين مصلى هارا مورد استفاده 
  .)3(قرار ندهيد بهتر است

  علت وسوسه ها

از حضرت عبداهللا بن . آيد از ادرار كردن در غسل خانه وسوسه بوجود مي
 مى اهللا تعالى عليه وآله وسّلصّلوايت است كه رسول اكرم ر رضى اهللا تعالى عنهمغفل 

شك از اين عمل وسوسه  از ادرار كردن در غسل خانه بپرهيزيد كه بي :فرمودند
  .)4(ها بوجود مى آيد

  بيان تيمم و فرايض آن 
  در تيمم سه فرض است

                                                 

  .356،355، ص1ماخوذ از الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
  .607، ص1رد المحتار، ج) 2(
  .فتاوي اهلسنت) 3(
)4(  7��?)�	 �	-&0 7DQ+�2 R+'7B�@C�	 > S-P�	 3�T	�A > U' + � .)21(حديث ال، 1/98 &
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  نيت ) 1(
  دست برهمه صورت كشيدن ) 2(
  .)1(دست ها راتا آرنج مسح كردن است) 3(

  سنت هاى تيمم ده چيز اند
  .بسم اهللا گفتن) 1(
  .دست ها را بر زمين زدن) 2(
  .بزمين ماليدن يعنى عقب و جلو كردن دست ها) 3(
  .را باز داشتن انگشت ها) 4(
مگر  ،تكان دادن دستها يعنى بن انگشت شصت هر دو دست را بهم زدن) 5(

  .نيايد احتياط گردد تا آواز كف زدن بر
)6 (را مسح كردن رت و بعد دستهال صواو.  
  .مسح هر دو دست متصل صورت گيرد) 7(
  .اول دست راست و بعد دست چپ مسح گردد) 8(
  .خالل كردن ريش) 9(
اگر غبار نرسيد يعنى دست به  ،كه غبار برآن برسد خالل انگشتان تا) 10(

شود،  خالل فرض مي، سنگى و يا امثال آن زده باشد كه غبار نداشته بود
  .)2(ى خالل كردن دوباره دست برزمين زدن ضرورى نيستبرا

  )حنفى(تيمم  ةطريق

دل است واگر بزبان هم گفته شود بهتر  نيت ارادة(م كرده شود نيت تيم
كنم  مثالً بگويد براى پاكى از بى وضوئى يا بى غسلي و يا هر دو تيمم مي) است

 دست را كشاده و بر چيزيبسم اهللا بگويد و انگشتان هر دو ، گردد وارتا نمازم 
                                                 

  .65، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
 .67، ص2بهار شريعت، حصه) 2(
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بمالد، اگر غبار ) سنگ، خشت، ديوار، خاك وغيره( كه از نوع زمين باشد مثالً
را تكان دهد و بعد تمام صورت را طورى مسح كند كه جاى  زياد باشد دستها

ده و از را بر زمين ز مو، خالى نماند، ثانياً همين طور دوباره دستها ةحتى به انداز
كه به عالوه انگشت ابهام  آرنج دستها مسح كرده شوند طوريناخن ها شروع تا 

چهار انگشت ديگر دست چپ را از پشت انگشهاى دست راست تا ) شصت(
داخلى دست راست را تا آخرين  قسمترده و بعد باكف دست چپ بآرنج آن 

عقب  قسمتداخلى انگشت بزرگ چپ  قسمت كف دست مسح كرده و با مرز
طور صورت  ح كند بعد مسح دست چپ همينانگشت بزرگ راست را مس

انجام  مبازهم تيم دو اگر با تمام انگشتان و كف دست مسح كرده شو. )1(گيرد
اگرچه از آرنج شروع تا انگشتان و يا از انگشتان تا آرنج مسح . گرفته است

  .)2(شوند پا ها مسح نمي و ا اين خالف سنت است و در تيمم سرام ،شود

  لمظفر يوم امام احمد رضاصفر ا 25 به نسبت

  گل مدني تييم 25
 از جنس زمين مي ،گرددنمي  ذوبيا نرم يا  كه با آتش خاكستر چيزي) 1( 

ريگ، آهك، سرمه، سنگ، فيروزه، عقيق (م برآن جايز است مثل وتيم باشد
  .)3(اگر برآن گرد باشد يا نباشد ،م جائز استجواهر تيم بر) وغيره

ا اگر از جرم شيشه م جايز است امظرف چينى نيز تيم )آجر(با خشت پخته ) 2(
4(ز نيستيم جاوغيره كه از جنس زمين نباشد ساخته شده تيم(.  

                                                 

  .227، ص1فتاوي تاتار خانيه، ج) 1(
  .عامه كتب فقه) 2(
 .256،ص1البحر الرائق، ج) 3(
  .27، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 4(
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)3 (ست يعنى برآن اثرى از ا شود ضروري م ميپاك بودن اشياء كه برآن تيم
خته شده اگر ريكه بر زمين  ، بر زمين ديوار و يا غباري)1(نجاست نباشد

اثر آفتاب خشك گردد كه اثر نجاست تمام شود پاك  شود و بعد در جسن
  .م جائز نيستولى تيم ،باشد ز مييبرآن نماز جا طاهر است،و

  .ندارد اين شك اعتبارنجس بوده  ياگر شك باشد كه وقت) 4(
اگر بر پارچه يا چوب يا دروازه چنان خاك باشد كه اثر انگشت برآن معلوم ) 5(

2(م جائز استشود تيم(.  
م برآن جائز است يوار آجرى يا خاكى اگر از مسجد و يا از خانه باشد تيمد) 6(

كه از جنس زمين  بشرطى كه برآن تيل، رنگ يا كاغذ ديوارى و چيزي
  .شده باشد اشكالى ندارد اگر بر ديوار سنگ كار ،نباشد ديده نشود

د توان ر نباشد تيمم مييا غسل الزم شده وآب ميسو  كه برآن وضو كسي) 7(
  .)3(بكند

اگر كسى مريض باشد و خطر افزايش مريضى آن در وضو و يا غسل مي ) 8(
كه يك دكتر و طبيب مسلمان واقعى كه ظاهراً فاسق بنظر نيايد  نباشد و يا اي

لهذا تيمم  ؛شود بگويد كه از غسل و يا وضو مريضى اين شخص زياده مي
  .)4(كرده مي تواند

به پائين غسل و  سر باشد پس از گلو سمتقاگر در غسل احساس ضرر در  )9(
  .)5(سر را مسح كند

                                                 

  .435، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
  .27، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 2(
  .53، ص1فتاوي قاضي خان مع عالمگيري، ج) 3(
 .441، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 4(
  .60، ص2بهار شريعت، حصه) 5(
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م جايز ميل آب ديده نشد تيم ة چهارهر چار طرف به انداز كه در جائي )10(
  .)1(است

  .)2(اگر به اندازه وضو آب زم زم در نزد خود داشته باشد تيمم جائز نيست )11(
عد از غسل چيزى اگر هوا چنان سرد باشد كه خطر مرگ احساس شود و ب )12(

  .براى نجات از سردى هم ندارد تيمم جائز است
اگر شخص زندانى را اجازه وضو داده نشود پس تيمم كرده نماز را بخواند ) 13(

ارد به نگذ و بعد اعاده نمايد و اگر دشمن و يا زندانبان او را به اداى نمازهم
  .نماز خواند و بعد اعاده شود اشاره

شود و  شد كه در تالش كردن آب قافله از نظر غائب مياگر گمان اين با) 14(
  .)3(ئز استرود تيمم جا يا قطار مي

م همان جا فوراً تيم اگر در مسجد خوابيده بود و غسل برآن الزم گشت در) 15(
  .)5(زيرا تاخير كردن حرام است ؛بعد بيرون برود ،)4(كند

شود  ماز قضاء ميوقت چنان تنگ است كه با غسل كردن و وضو كردن ن) 16(
6(م كرده نماز بخواند و بعد وضو يا غسل كرده و نماز را اعاده نمايدتيم(.  

)17 (م كندزن از حيض و يا نفاس پاك گرديد و قادر به آب نيست تيم)7(.  

                                                 

  .441، ص1الدرمختار معه رد المحتار، ج) 1(
  .61، ص2بهار شريعت، حصه) 2(
  .28، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
  .492، ص3ضويه، ج ماخوذ از فتاوي ر) 4(
 .28، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 5(
  ،307، ص3فتاوي رضويه، ج ) 6(
  .64، ص2بهار شريعت، حصه) 7(
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 ر ميباشد كه نه آب موجود است و نه خاك پاك ميس اگر در جاى مي) 18(
از را بجا آورده و در حين بدست شود بايد كه در وقت نماز تمام حركات نم
م كرده نماز را بازهم بخواندآوردن آب و يا خاك پاك وضو و يا تيم.  

)19( يكى است م وضو و غسل هردوطريقه تيم)1(.  
كه  غسل فرض گرديده الزم نيست كه براى غسل جدا و براى  بركسي )20(

م كندوضو جدا تيم، فقط يك نيت م درست است و يا اگر بر هر دو يك تيم
  .)2(هم كافى است كرد يا براى وضو يا به نيت غسل باز

همان چيزها  شود از شكند و يا غسل فرض مي كه وضو مي از چيزهائي) 21(
3(نيز بادسترسى به آب تيمم مى شكند م هم مى شكند وتيم(.  

بينى زن اشكوفه باشد بايد در آورده شود ورنه جاى اشكوفه مسح  اگر در) 22(
  .)4(د شدنخواه

شود مسح  ن مشاهده ميااز لبها كه عادتاً در موقع بستن ده قسمتآن ) 23(
را بزور  ست واگر در وقت ماليدن دست به صورت لبهاا كردن آن ضروري

به همين ترتيب  ،م درست نيستن فرو برد كه بخوبى مسح نشود تيمادر ده
م نخواهد شداگر چشم ها بزور بسته شود نيز تيم.  

كه بردست پوشيده باشد بايد در آورده  گشتر ساعت و چيزهاى ديگريان) 24(
خواهران اسالمى نيز لنگورا ، )5(باشد و زير آنها مسح گردد كه فرض مي

                                                 

  ،65، ص2بهار شريعت، حصه) 1(
  .53، ص 1فتاوي قاضي خان مع عالمگيري، ج) 2(
  .249، ص  1فتاوي تاتار خانيه، ج ) 3(
 .66، ص2بهار شريعت، حصه) 4(
)5( ! ��+ G�E�	 HI	�+7D�)J)�	 3�K 120ص.  
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. و يا از جايش طورى تكان دهد كه زير آنها مسح شود بايد درآورد
  .احتياط در تيمم بيشتر از وضو است

آن انجام دهد  تواند كسى ديگر بر مريض و بى دست و پا تيمم كرده نمي) 25(
م مى دهند نيت آن را كه تيم نيست كسي يپس تيمم دهنده را نيت ضرور

  . )1(شرط است
مارا توفيق آموختن غسل و  صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلميا رب مصطفى 

  آموزش دادن بديگران برابر باسنت هاى نبوى عطا فرما 
   .تعالى عليه وآله وسلم صلى اهللاآمين بجاه النبى االمين 

  طالب غم مدينه و بقيع و مغفرت
  هـ ق1426رجب المرجب  19
  

                                                 

 .26، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 1(
 


