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كــــــتاب پاكى

موجبات غسل
1ـ خارج شدن منى

منى: آب سفيد وتيره اى است كه به شهوت وشدت خارج 
بوى تخم گنديده  مانند  بويش  ميشود، وسستى در پى دارد، 
است، به دليل فرمودة خداوند متعال: ) واگر جنب بوديد خود 
را خوب پاك كنيد( )مائده: 6( وبه دليل فرمودة آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص به 

على :) اگر به شدت خارج شد بايد غسل كنى(.)1(
وفضخ الماء: يعنى خروجش به شدت، وغرض از آن منى 

ميباشد.

مسائل
اگر احتالم شد ومنى خارج نشد بر وى غسل نيست، اگر . 1

پس از بيدار شدنش منى خارج شد غسل الزم است.
اگر منى را در لباسش ديد ولى احتالم را بخاطر نداشت . 2

بر وى غسل واجب است، به دليل خروج منى از وى، نبى 
اكرم ملسو هيلع هللا ىلص فرموده اند:” آب از آب است” )2(يعنى: غسل از 

خروج منى است.
احساس كرد، . 3 را  منى  تناسلى خود حركت  اگر در آلت 

ولى منى خارج نشد، پس غسلى بروى الزم نيست.
)1( به روايت ابو داود.

)2( به روايت مسلم

مطالب
تعريف غسل

موجبات غسل
1ـ خروج منى

2ـ آميزش )همبسترى(

3ـ اسالم آوردن كافر

4ـ انقطاع خون حيض

5ـ مرگ      
وصف غسل  

 آنچه بر  جنب حرام است

غسل مستحب

غسل

غسل در لغت
روان كردن آب بر چيزى را گويند

غسل در شريعت
روان كردن آب بر بدن به وصف مخصوص، به غرض 

عبادت براى اهلل سبحانه.
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55فقه مصورعبادات

غسل

خارج . 4 شهوت  بدون  بيمارى  سبب  به  ويا  بعلتى  منى  اگر 
شود غسلى بروى نيست.

 اگر جنب بود وغسل كرد، پس از آن از وى منى خارج . 5
شد، اعاده غسل بر وى واجب نيست، زيرا كه اين خروج 
منى بطور اغلب بدون شهوت است، وبراى احتياط وضوء 

بكند.
ولى سبب . 6 يافت،  تر  را  لباسش  برخاست  از خواب  وقتى 

وعلتى بخاطر نداشت، از سه حالت خالى نيست:
أ ـ متيقن شد كه اين ترى )خيسى( لباسش از منى است، غسل 
بر وى واجب است، برابر است كه احتالم را بخاطر دارد 

يا ندارد.
نيست،  منى  از  لباسش  )خيسى(  ترى  اين  شدكه  متيقن  ـ  ب 
ادرار  مانند حكم  نيست، وحكم آن  بر وى واجب  غسل 

است.
ج ـ در اينكه منى باشد يا خير؟ شك داشت، بر وى تحقيق  
پس حكم  است  منى  كه  آمد  بخاطرش  اگر  است،  الزم 
)خيسى(  ترى  اين  كه  آمد  بخاطرش  واگر  دارد،  را  منى 
واگر  دارد،  را  مذى  حكم  پس  است،  مذى  اثر  از  لباس 
هيچ چيزى را بخاطر نداشت، بعنوان احتياط غسل بر وى 

واجب ميباشد.
بخاطر  را  احتالم  يافت،  ولباسش  بدن  در  را  منى  اگر  7ـ 
نماز هاى را كه  بر وى غسل الزم است، وهمچنين  نداشت، 

بعد از آخرين خوابش خوانده اعاده كند.

2-آميزش )همبسترى(
آلت تناسلى مرد وزن در وضعى باهم باشد كه سر آلت مرد 
به داخل فرج زن پنهان گردد، اگر چه منى انزال نشود، به دليل 
فرمودة آنحضرت: “اگر موضع ختنه تجاوز كند موضع ختنه 

را غسل واجب شده است”.)1( 

3ـ اسالم كافر
زيرا كه نبى اكرمملسو هيلع هللا ىلص به قيس بن عاصم هنگامى كه مسلمان 

شد امر فرمودند تا غسل كند.)2(

)1( به روايت ترمذي
)2( به روايت ابو داوود

4ـ انقطاع خون حيض ونفاس
به دليل حديث عائشه رضى اهلل عنها اينكه نبى اكرمملسو هيلع هللا ىلص به 
فاطمه بنت ابى حبيش فرمودند:” وقتى حيض پيش آيد نماز 
را ترك كن، وهرگاه برگشت وتوقف كرد، غسل كن ونماز 

را اداء نما”.)3(
ونفاس به اجماع حكم حيض را دارد.

5ـ مرگ
زينب  دادن  غسل  حديث  در  آنحضرت   فرمودة  دليل  به 
ويا  بشوئيد  بار  سه  يافت:”  وفات  هنگاميكه  آنحضرت  دختر 

پنج بار ويا بيشتر از آن بشوئيد، اگر الزم ديديد”.)4( 

)3( به اتفاق بخارى ومسلم.

)4( به اتفاق بخارى ومسلم.
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وصف غسل
واجب در غسل روان كردن آب بر بدن به هر وصفى كه 
از وصف  بغرض غسل كردن. ولى مستحب است كه  باشد، 
عائشه  المؤمنين  ام  پيروى كند، چنانچه  ملسو هيلع هللا ىلص   اكرم  نبى  غسل 
جنابت  از  پاكى  براى  فرمود:”آبى  كرده  بيان  عنها  اهلل  رضى 
به دست چپش  با دست راستش  ملسو هيلع هللا ىلص گذاشتند،  اهلل  به رسول 
دو بار ويا سه بار آب ريخت، پس از آن آلت تناسلى اش را 
شست وبعد از آن با دستش دوبار ويا سه به زمين ويا به ديوار 
زد، پس از آن  مضمضه واستنشاق كرد، وصورت ودستانش 
را تا آرنج  شست، بعد از آن بر سر خود آب ريخت، وسپس 
بدنش را شست، پس از آن اندكى به گوشه رفت وپاهايش را 
شست، پارچه اى برايش آوردم  آنرا نگرفت، با دستش آب 

را  مى افشاند”.)1( چگونگى غسل ازينقرار است:
هردو كف دست را دو بار ويا سه بار ميشويد.. 1
آلت تناسلى خود را ميشويد.. 2
دستش را دو بار ويا  سه بار به زمين و يا ديوار ميزند.. 3
مانند وضوى نماز وضوء ميكند، بدون اينكه مسح سر كند . 4

ويا پاهايش را بشويد.
آب بر سرش مى ريزد.. 5
سائر اعضاى بدنش را ميشويد.. 6

 به گوشه اى ميرود وپاهايش را ميشويد.7. 

آنچه بر جنب حرام است
1ـ نماز:

به دليل فرمودهء اهلل متعال: “ اى كسانيكه ايمان آورديد به 
زمانيكه  تا  باشيد  مست  شما  حاليكه  در  نشويد  نزديك  نماز 
آنچه را مى گوئيد بدانيد وهمچنين اگر جنب بوديد تا زمانيكه 

غسل كنيد، مگر اينكه عابر سبيل باشيد”.)النساء:43(

)1( به روايت بخارى.

1

2

3

4

5

https://www.al-feqh.com/fa
ht

tp
s:

//w
w

w
.a

l-f
eq

h.
co

m
/fa



غسل

57فقه مصورعبادات

3ـ لمس مصحف:
به دليل فرمودة خداوند متعال: “ بجز از پاك شدگان آنرا 
لمس نميكند” )الواقعة:79( وفرمودة آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص: “ مصحف را 

جز پاك، كسى ديگرى لمس نميكند”.)2(

4ـ قرائت قرآن:
از بيت  ملسو هيلع هللا ىلص  از على روايت است كه فرمود:” رسول اهلل 
ما گوشت  وبا  مي خواند،  قرآن  ما  براى  ميشد  بيرون  الخالء 
جنابت  اگر  نميشد  قرآن  خواندن  مانع  چيزى  هيچ  ميخورد، 

نبود”.)3(

)2( امام مالك در موطأ روايت كرده است.
)3( به روايت ترمذى.

2ـ طواف بيت الحرام:
به دليل فرمودة آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص:” طواف بيت اهلل به منزله نماز 

است”.)1(

)1( به روايت نسائى.

نماز

لمس مصحف

ارائت ار نطواف ىيت اهلل
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5ـ توقف در مسجد مگر اينكه رهگذر 
باشد.

به  ايمان آورديد  اى كسانيكه   « متعال:  اهلل  فرموده  دليل  به 
زمانيكه  تا  باشيد  مست  شما  حاليكه  در  نشويد  نزديك  نماز 
آنچه را مى گوئيد بدانيد وهمچنين اگر جنب بوديد تا زمانيكه 

غسل كنيد، مگر اينكه عابر سبيل باشيد”.)النساء:43(

غسلهاى مستحب
1ـ غسل براى جمعه:

 به دليل فرمودة آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص:” كسى براى جمعه وضوء 
كرد، خوب است، وكسيكه غسل كند پس غسل بهتر است”.)1(

2ـ غسل براى احرام بستن عمره وحج:
 از زيد بن ثابت  روايت است كه نبى اكرمملسو هيلع هللا ىلص را ديده 

است كه براى احرام لباسش را از تن بيرون كرده غسل نمود.)2(

3ـ غسل كردن پس از غسل دادن مرده: 
داد،  غسل  را  مرده  كسيكه  آنحضرتملسو هيلع هللا ىلص:  فرمودة  دليل  به 

بايد خودش نيز غسل كند”.)3(

)1( به روايت ابوداود.

)2( به روايت ترمذى.
)3( به روايت ابن ماجه.

تواف در مسجد

4ـ غسل كردن بعد از آميزش )همبسترى(
يا زناشوئى:

با  روزى  اكرمملسو هيلع هللا ىلص  نبى  كه  است  روايت    رافع  ابى  از   
همسرانشان آميزش كردند، نزد هر يك از آنان غسل نمودند، 
راوى مى فرمايد: “گفتم اى رسول اهلل، براى همه يك غسل 

نميكنيد؟ فرمودند: اين خوبتر وپاكتر وطراوتمندتر است”.)4( 

)4( به روايت ابوداود.
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