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 آیین وضو تطبیقي يبررس
 

 ١٭ طلبرضوانرضا محمد

 تهراندانشگاه استادیار 
 )١٨/٩/١٣٨٧ :يریخ پذیرش نهای تا ـ٢٨/٨/١٣٨٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

کریم  قرآن. شود  هایي دیده مي    تفاوت وضو بین پیروان مذاهب گوناگون     آیین در
قرائـت   در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفتـه ولـي اخـتالف قاریـان در                

 هـا و  تفـاوت   مربوطه و تفاوت برداشـت از آنهـا عامـل          ۀ کلمات آی  اعراب برخي از  
از علمـاي     اگرچه بنا بر نظر جمع کثیري      .اجتهادات فقهي مختلف گردیده است    

قابـل   اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتـي، مفیـد یـک معناسـت و                  
في شـکا   اما برخي از روایات، مستند پردازش توجیهاتي شده که         ،اختالف نیست 

دوبرداشت  این تحقیق به بازکاوي   . چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است       
پـردازد  در آن مي    مربوط به حکم وضو و چگونگي راهیابي اختالف        ۀیمتفاوت از آ  

گیـرد کـه حتّـي در    مـي  سازد و نتیجـه و راه را براي یافتن نقطه وفاق هموار مي     
اي   ستشوي معکوس دست ادله   سخن عالمان اهل سنّت، براي شستن پاها و یا ش         

نـشده اسـت و اگـر اهـل           پیامبر ارائه  ۀ به نص یا سیر    بتنیچندان قابل اتکاء و م    
تمرکـز و تأکیـد      ،بـر صـراحت آیـه      بند باشـند، و   سنت بر منابع معتبر خود پاي     

 .شود برچیده مي بارهدر اینموجود ییشتري کنند اختالفات 
 

 . فقه سنّي ـ فقه شیعي ـ تطبیقي ـوضو هاکلید واژه
 
 
 رح مسألهط

 سـازد   اعتقاد به غنا و استحکام منابع احکام و عمق تمدن اسالمي این سؤال را مطرح مي               
 آن  ،چگونه این وثاقت و دقت در فقه و تاریخ اسالمي حتي در مورد کاري که قـرآن                  :که
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     ٩٠ 

 یعني  مسلمانان ان کرده و راهبر و مقتداي     یه به صراحت حکم آن را ب      یک آ  ی هم فقط در  
  داده است ، روزانه حداقل پنج نوبت آن عمل را در منظر عموم انجام مي)ص( پیامبر خاتم

 انـد،   کـرده   را ثبت و آن را گـزارش مـي        ) ص(  حرکات نبي   شاهدانی و هر روز در هر نوبت     
ها جلوگیري کند؟ اگر این امرِ واضـح و آشـکار،             ها و شیوه    نتوانسته است از تعدد برداشت    

تـوان بـه صـحت و وثاقـت سـایر       طراب و خمول شود، چگونه مـي این همه دستخوش اض 
 ا عمـل پیـامبر اکـرم      یـ ها و شؤوني که حتي ممکن است بیش از یک بار در بیان                گزارش

 ، اطمینان داشت؟ندستی هم نيه قرآنیمستند به آ  وانداتفاق نیفتاده) ص(
امبر اکرم در  پیۀن از آیه و سخن و سیرا شریفه قرآن، فهم مفسرۀما معتقدیم در آی

ه ب) ص(این مورد ابهامي وجود ندارد و تغییرات و توجیهات پس از عصر پیامبر اکرم 
 .دالئل اجتهادي پدید آمده است

 
 

 سؤاالت تحقیق
 
 گوید؟ قرآن در مورد کیفیت شستن دستها و پاها چه ميـ  ١
وافقنـد و   آن م   با يست؟ چه کسان  یچ ن مورد یا قرآن در  دستور اتفاق از  برداشت مورد ـ  ٢
 ست؟ی آنان چۀادل
 دارند؟ کنند و براي آن چه استداللي يمطرح م  راين برداشت چه برداشتیمخالفان اـ ٣
 ست؟یجاد وفاق چیراه اـ ٤

 
 ضرورت

 د و یـ  کل ،و وضـو  ) ٧/٢٨٤،  کنزالعمال: ـ  ن، نک یالصاله عمودالد : (ن است یستون د  نماز ـ١
ـ الوضو مفتاح الصاله(مفتاح نماز است   .)٢/٣٨٠، ي؛ الـسنن الکبـر  ٢/١٨٤وطـار،  ل االی ن 

با توجه  و )١/١٠٠ ،ابن ماجه( "قبل هللا صاله اال بطهور  یال":  اسالم فرمودند  يگرام امبریپ
 ت و ضـرورت بحـث از      یـ گاه وضو در نماز اهم    ین و جا  یگاه آن در د   یت نماز و جا   یبه موقع 

 .د مکتب روشن استییت وضو مورد تایفیک
ـ  ي و دسـتور   يعقالیـ   و يقل ع ي ضرورت يحدت اسالم وـ  ١ م یقـرآن کـر   .  اسـت  ي قرآن

سته اسـت   یـ شا و) ١٠٣/آل عمـران  ( "التفرقـوا  و عایبحبل هللا جم   واعتصموا": دیفرما  يم
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  وياسـ یس ،ي مختلـف عبـاد  يهـا   باشـد کـه جنبـه   ينیضه دین فرینقطه آغاز آن مهمتر  
 .آن جمع شده است  درياجتماع
 صدراسـالم تـاکنون بـوده و        روزمره از  يمرضه که ا  ین فر ین نتوانند در ا   یقیاگر فر ـ  ٢

 ن قـرار گرفتـه اسـت،      یـی ش داده شده و مورد تب     یامبر اسالم نما  یسخن و عمل پ    بارها در 
 آن مـورد   دردرون اسناد اهل سـنت در      ي و وضوح اسناد خود را اثبات کنند و حت         يرسای

 خواهدیدیوعقاي مدلوالت اسنادحقوق  ي در مورد تمام   يا  اختالف وجودداشته باشد، شبهه   
 . است يروان مذاهب اسالمی پي تماميانبار برایز  آسیبي، و اینانددهیخود آفربود که 

 
 ها فرضیه

 : بیني شده است براي این پژوهش دو فرضیه پیش
و ) ص(  مـسلمانان در عـصر پیـامبر اکـرم         ی واحد در کیفیـت وضـو      ۀاول؛ وجود شیو  

ق یـ طر آن از  ریتفـس  م و ی قرآن کـر   اساسگزارش آن توسط روایتگران مطمئن و پارسا بر       
 .سنت و سیرت نبوي

 انجام وضو و وجـود      ۀ قرآني و سنت و سیرت نبوي در مورد نحو         ۀدوم؛ عدم وضوح ادلّ   
و سـرایت آن بـه      ) ص(تشتت و چندگانگي رفتاري و دستوري پس از عصر پیـامبر اکـرم            

 .هاي بعد دوره
 

 سابقه پژوهش
 بـادات و در کتـب تاریخنگـاري در کیفیـت          در عموم کتب فقهي در بحث نماز از قسم ع         

 نخستین الگوي نمـازگزاري و مقـدمات آن در اسـالم، بحـث            ۀوجوب نماز و چگونگي ارائ    
هایي که به صورت      و چگونگي آن مطرح گردیده است اماپژوهش      ) ص(وضوي پیامبر اکرم  

 :اند، عبارتند از مستقل به ارائه این بحث پرداخته
 شهرستاني؛، اثر سید علي وضوءالنبيـ ١
 ، اثر محمدحسن االمدي؛ المسح في وضو الرسولـ ٢
 الدین عسکري؛  اثر نجمالکتاب و السنه،  لوضو فيا ـ ٣
  اثر سید عبدالحسین نجم شرف الدین الموسوي؛المسح علي االرجل و غسلهما،ـ ٤
 . اثر شیخ مفیدالرجلین،المسح عليـ ٥
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     ٩٢ 

هـاي پیـشین داراي مزایـا و          قیـق یـک از تح    باور پژوهشگر این است که با آنکـه هـر         
هاي تاریخي     پدیده ۀن دانشگاهي که مایلند ریش    ااي است اما براي محقق      هاي ویژه   نوآوري

 ذهني بشناسند این تحقیـق      ۀ شرعي را به دور از هرگونه پیشداوري و صبغ         یاهو دستور 
 وفاق ن است که نقاطیا ن پژوهش دری اۀعمد مزیتِ .هاي جدید باشد تواند حاوي داده مي
 . کردن آنستي قطعيت در پیدر نها کند و يبرجسته م شتریب را

 
 روش تحقیق

 رایي است کـه ضـمن سـازگاري         ۀبندي نظرات اهل سنت و ارائ       تکیه این تحقیق بر جمع    
ـ    ی علمـا   آرای  بیـشترین همـاهنگي را بـا       ،کامل با منابع قرآني و روایي       ۀ مـذاهب پنجگان

قت وافر در احتراز از تعبیـراتِ جانبدارانـه نیـز از             د  و نقادي سخنان . اسالمي داشته باشد  
بندي مباحث    همچنین بیشترین کوشش بر تفکیک و دسته      . هاي این تحقیق است   ویژگي

 .آور آن را مهار کند  خستگيۀاي که وضوح آن را تضمین و گستر به عمل آمده به گونه
 

  تحقیقۀهاي چهارگان پاسخ به پرسش
 : سوال اول

 گوید؟ فیت شستن دستها و پاها چه ميقرآن در مورد کی
قرآن   پنجم ۀ ششم از سور   ۀم در مورد آیین وضو، فقط در آی       یخوشبختانه در قرآن کر   

سه با سایر موارد و به طـور  یت صراحت آمده است که در مقا    ی در نها  يسخن) مائده(کریم  
اذا  قمـتم الـي      یا ایّهاالّذین آمنـوا     «: فرماید  خداوند متعال مي  . ات است ی با ذکر جزئ   ينسب

الصاله، فاغـسلوا وجـوهکم و أیـدیکم الـي المرافـق و امـسحوا برءوسـکم و ارجلکـم الـي                  
 ).٦/مائده(» الکعبین
ن سوره  ینازل شده و در ا    ) ص(امبراکرمی است که بر پ    يا  ن سوره یز آخر ی مائده ن  ۀسور

 .  نسخ شده وجود نداردۀیآ
ج به عنوان واجبات وضـو دسـتور         کریمه به چهار عمل با ادبیات زوج و زو         ۀدر این آی  

ها و مسح کردن سر و پاها، اگرچـه در مـورد زوج               شستن صورت و دست   . داده شده است  
 لزوم جداسازي آنها و پیوند دادن بـین یکـي از آن دو و زوج اول و                  ۀدوم اختالفاتي دربار  

 مـورد  پردازیم، اما در    هاي بعد به آن مي      تنها گذاردن دیگري ارائه شده است که در بخش        
زوج نخست اختالفي در پیوند آن دو مطرح نیست و بـه عبـارتي دیگـر در اینکـه حکـم                     



 

 بررسي تطبیقي آبین وضو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٩٣

 وجـود نـدارد و      يدستها و صورت شستن است از دیدگاه مفسّران و روات حدیث، اختالف           
حتي در مورد کیفیت شستن عضو نخست، یعني صورت، تفاوت قابل ذکري در آرا دیـده                

 يام سر در وضو مسح کردن است اختالف عمـده         نکه حک ین درمورد ا  یهمچن. نشده است 
ه و دو نقطه اخـتالف مطـرح        ین آ یا ن دو نقطه اتفاق در برداشت از      یبنابرا. شود  يده نم ید

 :نقاط اتفاق عبارتنداز. است
  شستن صورت ـالف
  مسح سر ـب
 :از نقاط اختالف عبارتند و

 ت شستن دستیفی ک ـالف
 مسح پا ایشستن  ـ ب

ث یحـد  اخـتالف بـه لغـت و       با قرآن همانند صـحبت کـرده و       یتقردر هر چهار مورد     
 :میکاو ي بعد آن را ميها مستند شده که در بخش

 : سوال دوم
 با آن موافقنـد و   يست؟ چه کسان  یچ ن مورد یا قرآن در  دستور اتفاق از  برداشت مورد 

 ست؟ی آنان چۀادل
 ت شستن دستها یفیدرمورد ک: الف

 ۀمیکر ۀی از آيح کلمه، برداشت مورد اتفاقی صحي معنتوان ادعا کرد که بهيگرچه نم
چ کس شـک    ی ه ي امام شافع  ۀت شستن دستها وجود دارد، اما به گفت       یفیقرآن در مورد ک   

ن نکتـه   ین ا یهمچن. ن در وضو واجب و بدون آن وضو، باطل است         یندارد که شستن مرفق   
 ،نیقیدانـشمندان فـر    ي دستها از آرنج، به اتفاق تمـام       يآغاز شستشو : ز واضح است که   ین

ه است و مورد اختالف، آغاز کردن از نوک انگشتان دست           ی و منطبق بر آ    يح و مجز  یصح
عه آن را جـائز     ی شـ  يح اسـت امـا فقهـا      یاست که از نظر اکثر دانشمندان اهل سنت صح        

ث یـ ه ازحیـ  مدلول آينجا ابتدا، سخنان دانشمندان اهل سنت را در بررس        یدر ا . دانند  ينم
 :  میآور ينه مین زمیات در ای و سپس استناد آنان را به روايربقواعد زبان ع

. الکف، او مـن اطـراف اال صـابع الـي الکتـف     : الید:  در واژه یَدَي آمده است  المنجددر  
الجارحـه و پـس از آن بـه معـاني           : الیـد : گویـد    خود مي  مفرداتراغب اصفهاني در کتاب     

المنکـب الـي اطـراف      : الیـد : گویـد    مـي  رمصباح المنی پردازد و الفیومي در       مجازي ید مي  
الید من اعضاء الجسد و هي من المنکب الـي          : ز آمده است  ی ن المعجم الوجیز االصابع و در    
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     ٩٤ 

. الیـد عنـدالعرب مـن االصـابع الـي الکتـف           : گوید  جعفر نحاس نیز مي     ابي. اطراف االصابع 
ضو الي المنکـب و     اسم الید یطلق علي هذا الع     : گوید  علي الرازي الجصّاص نیز مي      احمدبن

قرطبي کـه از دانـشمندان قـرن        . افزاید بعض الید یطلق علیه اسم الید من غیر تقیید           مي
الید عندالعرب تقع علي اطـراف االصـابع الـي     «: گوید  مي» ید«هفتم هجري است در مورد      

عضد، ذراع، ظیف،   :  ابن سکیت اهوازي نیز ید را شامل       .)٦/٨٦التفسیر القرطبي،   (» الکتف
: الیـد : گویـد   منظور نیز مي     ابن .)٢٠٧ص   ،يالکنز اللغو (داند   می لف و حافر السنه    ط ،خف

الکف او  : الید «:کند   فیروزآبادي هم آن را چنین تفسیر مي       .)١٥/٤٢٠ ،العرب لسان(الکفّ  
 زبیـدي نیـز بـا نقـل سـخن           .)٤/٤٠٥،  القاموس المحیط (» من اطراف االصابع الي الکتف    

 ).١٠/٤٢٥، العروس تاج ( .راف االصابع تا کتف گرفته استرا به معني اط» دی«زجاج، 
بـر کـل و جـزء یـک جارحـه      » یـد «شود که کلمه      از آنچه گذشت، چنین استفاده مي     

اي ارائـه گـردد، بایـد     شود و اگر براي آن حکمي ذکر شود یا در مورد آن گزاره         اطالق مي 
موضوع در فقه اسالمي در     این  .  آن را بیان کنند که مراد چه قسمتي از آن است           ۀمحدود

در باب شستن دسـت در  . باب قطع دست دزد به طور مفصّل مورد بحث قرار گرفته است  
 در ارتبـاط بـا      يبا این تفاوت که در باب سـرقت ابهـام         . وضو نیز این مباحث جاري است     

کنـد و اگـر     اما در باب وضو این ابهام همچنان خودنمایي مي        .  دست وجود ندارد   ۀمحدود
ابهام دارد و باید حدّ آن تعیین گـردد در صـورت تعیـین و تبیـین                 » ید« که لفظ    بپذیریم
. گـردد   يبرطـرف مـ   » ید «يشود و ابهام معن     ز روشن مي  ین» الي المرافق  «يمعن» ید«معني  

 وضـو بـه نظـر کارشناسـان مربوطـه مراجعـه             ۀید در آ  ی يعنی رفع ابهام از محدوده      يبرا
کانّهم ذهبوا الي انّ معناها، فاغـسلوا وجـوهکم و      «: یدگو  شافعي در این مورد مي    : میکن  يم

 ).١/٤١االم  (»ایدیکم الي ان تغسل المرافق
 المجمـوع (و المراد به مع المرافـق         : في تفسیر قوله الي المرافق    ) ٦٧٦م  (قال النووي   

١٨/١٠٧(. 
 افزاید چون هم احتمال غایت و هـم احتمـال مقارنـت وجـود دارد، مقارنـت را                   او مي 

 کنیم زیرا در صورت رعایت مقارنت، غایت هـم امتثـال شـده اسـت، بخـالف                  اب مي انتخ
 . عکس آن

و قوله الي المرافق فقد اختلف الناس فـي دخـول المرافـق فـي               ): ٦٧٦م  (قال النووي   
التحدید فقال قوم تدخل النها من نوع مـا قبلهـا قالـه سـیبویه و غیـره و قیـل الیـدخل                       
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٩٥

  ١ قال بعضهم ان الي بمعني مع کقولهم الذود الي الـذود           المرفقان في الغسل و هذا خطا و      
 .)١٨/١٠٩ ،المجموع(اي مع الذود » بل«

و «: دیـ گو  ي مـ  ي هجـر  ٩٦٠ سـال    ي از دانشمندان اهل سـنت، متوفـا       ي حجاو يموس
ن او قدرهما ی مع المرفقي اَيه الیه و ذراعین من کف یدیع ال یالثالث من الفروش غَسل جم    

 يکم ال یدی و ا  يو قوله تعال  ...  صفه وضوء الرسول     يره ف ی هر ين اب ان فقد لما رواه مسلم ع     
و « مع اللّـه و قولـه        يا»  اللّه ي ال يمن انصار  «ي قوله تعال  ي مع کما ف   ي بمعن يالمرافق و ال  

 .)١/٣٨ ،االقناع(»  قوتکميرزقکم قوه الی
 لقولـه ن مره واحده عندنا     ین مع المرفق  یدی غسل ال  يو الثان ): ٥٣٩م   (يقال السمرقند 

تحفـه  (» ح قولنـا  ین و لـصح   یحـب غـسل المـرفق     یال:  المرافق و قال زفر    يکم ال یدی ا يتعال
 .)١/٩، الفقاء

الن الي تستعمل بمعني مع کقولـه تعـالي و   «): ٦٢٠م (قال ابن قدامه في موضع آخر       
 .)٤/١٠٤، المغني(»  ایدیکم الي المرافق

الصل لالنتهـاء و قـد تـستعمل        و کلمه الي في ا    «): ١١٨٢م  (العسقالني   قال ابن حجر  
): ٩١١م  (و قال السیوطي    » ...بمعني مع و بیّنت االحادیث انّه المراد کما في حدیث جابر            

 ).١٢ـ٦ ، صتفسیر الجاللین(» الي المرافق الي معها کما بیّنه السنه«
 اصـول   ياللمـع فـ   (»  المرافق و المراد به مع المرافـق       يال«: يرازیو قال ابن اسحق الش    

 .)٩ـ١ ، صالفقه
» الي«ابن قدامه حنبلي که از برترین فقها و نویسندگان اهل سنت است، وضوح معني           

 ۀدر مـسئل ) معیـت (داند که براي اثبات این معني  را در آیه، در معني معیت به حدّي مي     
گویـد الِنّ الـي        و مـي    کـرده  به اینجا تمـسک   » لی الل يال «ۀر کلم یپایان وقت روزه و تفس    

 .)٤/١٠٤، مغني ابن قدامه(مع کقوله تعالي و ایدکم الي المرافق تستعمل بمعني 
 ریتفس(»  السنههنی معها کما بي المرافق اَيال«: دیگو يه مین آیر ایز در تفسی نيوطیس
 .)١٢٦، ص نیالجالل

» مـع «را بـه معنـي      » الـي « شافعي است در اینجـا       یعبدالکریم رافعي که از اکابر علما     
 امـوال   ۀنخست اینکه در آیات دیگـر مثـل آیـ         . کند  شاهد ذکر مي   دو   ،داند و براي آن     مي

دوم اینکه در روایـات از پیـامبر        .  انصار عیسي، الي به معني معیت آمده است        ۀیتامي و آی  

_____________________________________________________________ 
 .نیست  ٣٠بیشتر از   و ٣مراد از ذود، دسته شتران ماده است که عدد آن کمتر از . ١  
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     ٩٦ 

هـا خـود نیـز        نقل شده است که آن حضرت به هنگام وضـو، آب را بـر مرفـق               ) ص(اکرم  
 .)٢/٢٥کثیر،  ؛ تفسیر ابن١/٢٤٦فتح العزیز، (رساند  مي

گیریم که بر طبق نظر بسیاري از دانشمندان اهـل   از مجموع آنچه ذکر شد نتیجه مي    
فهماند و غیـر از   در آیه، فقط معني معیت را مي» الي« لفظ  ،سنت که سخن آنان ذکر شد     

کنـد نـه      شود و اگر مفید غایت باشد غایت ید را تعیـین مـي               قرآن فهمیده نمي   ۀآن از آی  
  .غایت غَسل را
اینکه آیا شستن دسـتها بایـد از نـوك انگـشتان آغـاز گـردد، هـیچ یـک از                     در مورد   

آغاز  اند، بلکه صرفاَ به استحباب      دانشمندان اهل سنت به لفظ وجوب، چنین فتوایي نداده        
کـه   انـد، آن هـم در صـورتي         کردن شستن دستها در وضو از نوك انگشتان حکـم کـرده           

ریـزد     دیگـري بـراي او آب مـي        خودش آب را براي وضو روي دسـت خـود بریـزد و اگـر              
 مغنـي المحتـاج،   ؛  ١/٤٧،  االقنـاع ؛  ١/٤٥٢ فتح العزیـز،  (مستحب است از مرفق آغاز کند       

١/٦٢.( 
به کار رفته اسـت امـا       »  المرافق يال«ن عبارت   یات اهل سنت معموال هم    یان روا یدر م 

از . ت اسـت  یمع»  المرافق يال« از    که مراد  کنند يد م یشتر تائ یات با صراحت ب   ی از روا  يبرخ
» هیـ  مرفق ياذا توضـا ادار المـاء علـ       «: دیـ گو  يکه م ) ص(امبر اکرم   یت جابر از پ   یروا: جمله

 هنگـام   ي ابن حجـر عـسقالن     .)١/٣٨٥ ،مجموع،  ١/٣٤٧،  زیفتح العز ،  ١/٥٧ ،يهقیسنن ب (
 يث انه المراد کمـا فـ      ینت االحاد ی مع و ب   يو قد تستعمل بمعن   «: دیگو  يت م ین روا ینقل ا 
 يقـو یث  یـ فهـذه االحاد  «: دیـ گو  يگر م ی د يو در جا  ) ١/٤٢،  سبل السالم (» ...ث جابر یحد

ز از  یـ ن جملـه را ن    یـ ت ا یـ ن روا ی بعد از نقل ا    ي شوکان .)١/٢٥٤،  يفتح البار (» بعضها بعضا 
، ل االوطـارج یـ ن(» قبل اللّه الصاله االبهیهذا وضوء ال«: د که فرمود یافزا  يقول آن حضرت م   

١/١٧٦(. 
سـر   که قائـل بـه جـواز شـروع غـسل از     یل کـسان یـ دل«: دیگو ي م  ي بن محمد قم   يعل

د بـه   یشود اما با    يز م ینوک انگشتان ن   فه است که شامل غسل از     ی شر ۀیانگشتان هستند آ  
 است کـه از     يت مشهور یان آن روا  یان دارد و ب   یاز به ب  یه مجمل است و ن    یآنان گفت که آ   

قبل یهذا وضو ال  «و فرمودند    وض يامبر اکرم پس از آموزش عمل     یده که پ  ین نقل گرد  یقیفر
امبر ارائه کردند از نوک انگـشتان دسـت آغـاز           ی که عمال پ   يیاگر وضو   و »هللا الصاله االبه  

شـود    يآن دسـتها از مرفـق شستـشو داده مـ            که در  يی وضو يد از نظر فقه   یشده باشد با  
 .)٣٦، ص جامع الخالف و الوفاق(» و هذا خالف االجماع فثبت انه ابتدابها» باطل باشد
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٩٧

 ا مسح پاهایشستن : ب
ک یـ ز تمام گفتگوها در اسـتخراج ایـن حکـم بـر          یا مسح پاها ن   یدر مورد حکم غسل     

در آیه ششم   » ارجلکم« از نحوه عطف کلمه      يا کسره ناش  یک فتحه   ی در مورد    يکاوش ادب 
 وجوب مسح است    يسوره مائده متمرکز شده است که اگر به کسر الم قرائت شود به معن             

 را طـرح    يما ابتـدا نظـر    . ح، قرائت گردد مسح و غَسل هر دو جائز خواهد بود          و اگر به فت   
   : طرفدار استين دارایقین فریم که در بیکن يم

نامند در تفسیرش بعـد از نقـل نظـر بـه              طبري که او را شیخ مفسرین اهل سنت مي        
 روایت آن فارغ از بررسي سندي منتـسب       ٢ روایت که فقط     ٢٤قرائت نصب و ذکر حدود      

است و بقیه نقل قول صحابه است، قرائت بـه خفـض را نیـز یـادآور                 ) ص(به پیامبر اکرم    
سپس ضمن تأیید هر دو قرائت، قرائت به . ندک  روایت ذکر مي٢٦گردد و براي آن هم    مي

 :گوید دهد و مي خفض را ترجیح مي
المسح فاعجب القرائتین اليّ ان اقراها قرائه من قرا ذلک خفضا لما و صفت من جمع                «

المعنیین اللذین و صفت و النه بعد قوله فامسحوا برؤسکم فالعطف بـه علـي الـرؤس مـع                   
» قربه منه اولي من العطف به علي االیدي و قد حیل بینه و بینها بقوله و امسحوا برؤسکم                 

 .)٦/١٧٨، تفسیر طبري(
ه و بر وجو» ارجل«ز قول به لزوم شستن پاها و عطف یاز جهت فن دستور زبان عربي ن

از . از نظر کارشناسان ادبي اهـل سـنت مـستلزم اشـکاالتي اسـت             » رؤوس«ایدي به جاي    
 :جمله
 فاصله افکندن بین عامل و معمول با کلمه یا عامل اجنبـي ممکـن نیـست و اگـر                    ـ١

و بـین   ) اغـسلوا (باشد، فاصـله افتـادن بـین عامـل          » اغسلوا«فعل  » ارجلکم«فعل عامل در    
الـصفوه مـن القواعـد      (غیرقابل توجیه اسـت     ) امسحوا(جنبي   ا ۀوسیله  ب) ارجلکم(معمول  
 .)١١٨، ص االعرابیه

ن اجماع دارند بر اینکه فاصله بـین حـرف عطـف و معطـوفش جـائز                 ا تمامي نحوی  ـ٢
و «در  » واو« حـرف    ،بنـابراین . زیرا اتصال بین حرف عطف و معطوف شـدید اسـت          . نیست
 .)٢/١٠٥  ، البحر؛٤١٨، ص اممغني ابن هش(باید به معطوف خود بچسبد » ارجلکم
فانّ القرائه بخفض ارجلکم و فتحها کالهمـا الیجـوز الّـا ان یکـون               «: گویدحزم مي ابن

معطوفا علي الرؤس فـي المـسح و البـدّ النّـه الیجـوز البتـه ان یحـال بـین المعطـوف و                        
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»  انالمعطوف علیه بخبر غیر الخبر عن المعطوف علیه النّه اشکال و تلبیس و اضالل البیـ               
 .)٤/٤٨٢، االحکام(

، »اکرمت عمراً و عثماناً واهنـت زیـداً و عمـرواً           «ۀپذیرد که در جمل      ذوق عربي نمي   ـ٣
 ، با هیچ تـوجیهي ،عمرو جزء کساني باشد که مورد اکرام قرار گرفته باشند و از این جمله   

 .چنین معنایي قابل برداشت نیست
 البهیقى فـي سـننه      عن«: دیگو  ين م ید قول به مسح چن    یی در تا  جالل الدین سیوطي  

 ه بن رافع أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قال للمسئ صالته انها ال تتم صال                هعن رفاع 
 أحدکم حتى یسبغ الوضو کما أمره هللا یغسل وجهه ویدیه إلى المرفقین ویمسح برأسه و              

ـ     ۀ وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شیب      ...رجلیه إلى الکعبین   ن جریـر عـن      وعبد بن حمید واب
 ابن جریر عن أنس قال نزل القرآن        و عن ... الشعبى قال نزل جبریل بالمسح على القدمین      

رسـول هللا    أن أخرج الطبراني في االوسط عن البراء بن عـازب          بالغسل و  ةالسن بالمسح و 
 وبعدها حتى قبضه هللا ۀصلى هللا علیه وسلم لم یزل یمسح على الخفین قبل نزول المائد     

 .)٢/٢٦٢ ،الدر المنثور(عزوجل 
 خود، قول به نصب ارجل را به استناد عطف بـر محـل              تفسیر کبیر امام فخر رازي در     

کند و آن را به گفته مشهور         رؤوس و قول به جر را به عنوان عطف بر ظاهر آن تجویز مي             
گرداند چرا که آنان در صورت اجتماع دو عامـل بـر معمـول                 علم نحو منسوب مي    یعلما

 .)٦/١٦٥، مفاتیح الغیب(دارند  مل آخري را مقدم ميواحد، عا
انّ النصب فـي الـالم الیخرجـه        «: کند که   الدین عربي نیز چنین اظهار مي       شیخ محیي 

فحجه من یقـول بالمـسح فـي هـذا االیـه            ... عن الممسوح فانّ هذا الواو قد تکون واو مع          
 .)٢/٥٧المحلي، (» اقوي

شـاذّ و قـول بـه نـصب و جـرّ را             » ارجل«را در    نیز در تفسیر خود قول به رفع         آلوسي
 .)٦/٦٨، البیان روح (داند شمرد و هر دو را قابل توجیه مي متواتر مي

از ؛  انـد    اهل سنت، افراد زیادي قائل به وجوب مسح به جاي شستن شده            ۀاز میان ائم  
 :توان از افراد زیر یاد کرد ن به مسح ميجمله قائال

 ــ ٥ انـس بـن مالـک        ــ ٤عباس    بن   عبدهللا ـ٣ عفّان     عثمان بن  ـ٢الخطاب     عمربن ـ١
این استناد در کتـاب     ( عامرالشعبي   ـ٩ قتاده   ـ٨اوس    بن   اوس ـ٧ رفاعه بن رافع     ـ٦عکرمه  

 مجاهـد   ــ ١١) ٢/٥٦،  المحلّـي ( بـصري      حـسن  ــ ١٠)  آمده اسـت   ٢/٢٣٨،  عمده القاري 
 .)٦/١٢٩ لقرآن،البیان عن تأویل ا جامع( اعمش ـ١٢) ٢/٢٧، التفسیر القرآن العظیم(
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ده که طبـق آن،     یذکر گرد ) ص(امبر اکرم   ی اهل سنت از پ    يت در کتب اصل   یدهها روا 
  نمونـه از    دو ا به آن فرمان دادند و ما فقـط        یا خود در وضو پاها را مسح کردند و          یامبر  یپ

 : م داشتیگر خواهیات دی به منابع روايا اشاره م وینک يآن را ذکر م
سبغ ی يجوز صاله احدکم حت   یانه ال «: قولینه سمع رسول هللا      عن رفاعه ابن رافع ا     ـ١

ه یمسح وجهه و رجل   ین و   ی المرفق يه ال یدیغسل وجهه و    یالوضو کما امره هللا عزوجل ثم       
 .)٢/٢٢٦، يسنن النسائ ؛١/٤٦٠ سنن ابن ماجه،(ن ی الکعبيال

رهمـا  ن احق بالمسح من ظاه    ی ان باطن القدم   يکنت ار ) ع(طالب  ی ابن اب  ي عن عل  ـ٢
 .)٧٣٩، ح ١/٦٧، مسند احمد حنبل(مسح ظاهرهما یت رسول هللا ی رايحت

 :سوال سوم
 ؟ينند با چه استداللک ي رامطرح مين برداشتها چه برداشتین اامخالف
 :ت شستن دستهایفیدر مورد ک: الف

ـ       ۀدر مورد نحو   ده یـ  د يعه و اهـل سـنت اختالفـ       ین شـ  ی شستن دستها با آنکه عمال ب
شتر ید ب یو تاک  نگرفته د قرار ین تفاوت مورد تاک   ی ا يتوا و ادله و کتب فقه     شود اما در ف     يم

 است که بسیاري از علما از جملـه     یيت غسل در مغ   ین به عنوان غا   یمورد دخول مرفق   در
 ان تغسل   يکم ال یدیمعناها فاغسلوا وجوهکم و ا    «اند     خالف در آن گفته    ي ضمن نف  يشافع

انفـردت بـه   ممـا  «: دیگو ين مورد م ی در ا  يد مرتض یز س یعه ن یاز ش ). ١/٤١ االم،(» المرافق
 االنتهاء إلى أطـراف األصـابع، و        االبتداء في غسل الیدین في الوضو من المرافق و         ۀاإلمامی

في أصحابنا  من یظن وجوب ذلک حتى أنه ال یجزي خالفه، وقد ذکرت ذلک في کتـاب                  
 األولـى أن یکـون ذلـک         أن  ۀفي جواب مسائل أهـل الموصـل الفقهیـ         مسائل الخالف، و  

 على کل حـال بأنـه مـسنون         ۀمسنونا ومندوبا إلیه ولیس بفرض حتم، فقد انفردت الشیع        
بـین االبتـداء    هو مخیر بین االبتـداء باألصـابع و  : باقي الفقهاء یقولون  ، و ةعلى هذه الکیفی  

 .)٩٩ص ، االنتصار(» بالمرافق
 يه رد علـ   یـ ها و ف  یا ال ی منته يق ا  المراف يال«: دیگو  ي از فقهاء اهل سنت م     ي القار يعل

 .)٤٤٤، ص فهی حنيشرح مسند ال(» هایث عکسوا فیعه حیالش
مه قـرآن و نظـر کارشناسـان        یه کر ی برآ يت شستن دستها متک   یفین در مورد ک   یبنابرا

 . استي آسان و شدنيدن به وفاق، امری، رسيادب
  ا شستن پاهای در مورد مسح  ـب
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ام وضو در عهد نخستین اسالمي ما را به این نتیجه  کیفیت انجۀبررسي تاریخي مسئل
یوسف یک امر رایج و مورد اتفاقي بـوده اسـت و              بن  رساند که مسح پاها تا زمان حجاج        مي

انس نقل کردند که او بـراي دوسـت خـود             بن  بر طبق روایتي که طبري و غیر او از موسي         
 :گوید کند و مي حمزه جریان تغییر فریضه وضو را نقل مي ابي

اغـسلوا وجـوهکم و ایـدیکم و        : الحجاج خطبنا باالهواز و نحن معه فذکر الطهور، فقـال           ان
آدم اقرب من خبثـه مـن قدمیـه فاغـسلوا             امسحوا برؤسکم و ارجلکم و انه لیس شي من ابن         

: هللا تعـالي    هللا و کـذب الحجـاج و قـال            بطونهما و ظهورهما و عراقییهما فقـال انـس صـدق          
 .)٦/٨٢  ،جامع البیان  (»و  کان انس اذا مسح قدمیه بلّهما       «: قال» ارجلکموامسحوا برؤسکم و    «

، العظیم تفسیر القرآن (» اسناده صحیح الیه  «: گوید  کثیر پس از بررسي سند این روایت مي         ابن
٢/٢٧.( 

کثیر پس از نقل این اقوال متظافره در مورد مسح، توجیهي را کامالً ناسازگار با سخن                  ابن
الغـسل   و هي محموله علي ان المراد بالمسح هـو        «: گوید   و با تغییر موضع مي     قبلي خود ذکر  

و سپس منـشاء قرائـت بـه        » الخفیف لما سنذکره من السنّه الثابته في وجوب غَسل الرجلین         
 ! وي نافي مختار اوستۀ، در حالي که ادلّشمرد خفض را مجاورت مي

را مورد اشاره قرار داده که وجوب       خداوند چهار عضو    : گوید  قرطبي نیز در تفسیر خود مي     
آنچـه مـورد اخـتالف اسـت حکـم         . غَسل صورت و دستها و وجوب مسح سـر روشـن اسـت            

از : گویـد   پـردازد و مـي      مي» ارجلکم «ۀ فهرستي از قرائات مختلف کلم     ۀسپس به ارائ  . پاهاست
رائت به رفع اند و حسن واعمش ق عامر و کسائي آن را به نصب قرائت کرده میان قراء، نافع، ابن

ایـن اخـتالف   . انـد   عمرو و حمزه قرائت به خفض را برگزیده         کثیر و ابن    اند و ابن    را ترجیح داده  
سپس قرطبي به تمایل خـود      . قرائات عامل اختالف صحابه و تابعین در معني آیه شده است          

کند و ابن جریـر را تنهـا مخـالف در بـین علمـاء اهـل سـنت         بر قرائت به نصب پافشاري مي  
ند در توجیه نهـایي نظـر خـود         ک شمرد و بعد از ذکر روایاتي که وجوب مسح را تأیید مي             مي
 : گوید مي

عطیه و ذهب قوم ممن یقراء بالکسر الي ان المسح في الرجلین هو الغسل قلت و      قال ابن «
 »هو الصحیح  فانّ لفظ المسح مشترك یطلق بمعني المسح و یطلق بمعني الغسل

توانـد سـازگار بـا وجـوب          در مورد اینکه قرائت به خفض نیز مـي        وي سپس دو توجیه را      
و ارجلکم معطوف علي اللفظ دون المعني و هـذا ایـضا            «: گوید  کند و مي    غَسل، باشد ذکر مي   

 .»یدل علي الغَسل فان المراعي المعني ال اللفظ و انما خفض للجوار کما تفعل العرب
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 بقرائه الجرّ و دخولها في حکم المسح فان قلت ما تصنع«: گوید زمخشري در تفسیرش مي
الرِجْل من بین االعضاء الثالثه المغسول تغسل بصب الماء علیها فکان مظنـه لالسـراف               : قلت

المذموم المنهي عنه فعطفت علي الثالث الممسوح ال الن تمسح و لکن لِینبـه علـي وجـوب                  
 .)١/٦١١، الکشّاف(» االقتصاد في صب الماء علیها

اسخ به توجیه زمخشري که حکم به مسح را براي جلوگیري از اسراف آب              آمدي نیز در پ   
نـد   ک تصور ، این توجیه   ذکر بر زمخشري الزم بود قبل از     : گوید  در غسل ذکر کرده است، مي     

 تفهـیم مـذمومیت اسـراف را از         ۀکه این قرآن از سوي خداي دانا و حکیم نازل شده که نحو            
آفرین که موجب سرگرداني و گمراهـي          تشویش ۀ شیو دانسته و به غیر از این       طریق دیگر مي  

المسح فـي   (آمدی، محمدحسن،    (هاي دیگر آن با اطالع بوده است        گردد از شیوه    مردمان مي 
 .)وضوالرسول

: داود و مـسلم معتقدنـد        اهل سنت از جمله ترمذي، دارقطني و ابي        یبرخي دیگر از فقها   
 شستن پاهـا در وضـو ناتمـام اسـت، زیـرا             براي اثبات وجوب  » ویل لالعقاب «استناد به جمله    

روایت در مقام بیان لزوم تطهیر پاها قبل از وضو است چرا که در آن زمان اعراب ایستاده بول 
کردنـد و بـا همـان         کرد ولي آن را تطهیر نمي        پاهاي آنان را نجس مي     ،کردند و ترشح آن     مي

فراد و مذمت از رفتار آنان است این روایت در مقام تهدید این ا. شدند وضعیت وارد مسجد مي
 .)١/٢٤١، صحیح مسلم(

 برخي از اخبار دالّه بر غسل، از جمله ۀوسیله اند که قرائت به خفض، ب برخي بر این عقیده
این توجیه را آلوسي در تفسیر خـود از سـیوطي نقـل    . نسخ شده است» ویل لالعقاب«روایت  

لکن  و) ١/١٥،  المقدمات(آن را پذیرفته است     رشد نیز     و ابن   ) ٦/٧٠،  المعاني  روح(کرده است   
 : گوید آلوسي پس از ذکر این توجیه در مقام  رد آن چنین مي

 .»والیخفي انه اوهن من بیت العنکبوت«
 ۀقرطبي نیز در مقام ردّ این احتمال مضافاً بر سخن آلوسي گفته است که این آیه در سور

 بـر نبـي مکـرم اسـالم اسـت و در آن           نـازل شـده    ۀمائده است و سوره مائـده آخـرین سـور         
 .)٦/٣١٣٠، الجامع ألحکام القرآن(اي وجود ندارد  منسوخه

 :سوال چهارم
 ست؟یجاد وفاق چیراه ا

عه، به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در         یاکنون با بررسي اقوال بزرگاني از اهل سنت و ش         
ـ   وجود ندارد و اگر نظر کارشناسـا       يت شستن دستها چندان اختالف    یفیمورد ک   در  ين ادب
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     ١٠٢ 

امـا در مـورد     . شود  يز برداشته م  ی ن يرد تفاوت اندک در را    یه مالک عمل قرار گ    یآ ریتفس
د گفت قول به لزوم مسح پاها به جاي شستن آن، چندان هـم در               یا شستن پاها با   یمسح  

پرسـیم بـا توجـه بـه          حال مي . نیستناشناخته  ن اسالف و بزرگان مذهب اهل تسنن        ایم
 پـا را بـشوید آیـا ایـن جـایگزیني از نظـر               ،سي بـه جـاي مـسح       آنچه گذشت اگر ک    ۀهم

 :دانشمندان اهل سنت مجزي است یا خیر؟ پنج قول عمده در اینجا وجود دارد
که این قـول را بـه ظاهریـه         (عدم جایگزیني شستن به جاي مسح کردن مطلقاً         ) الف

 .)٣/٤٣٧البحر المحیط، ) (دهند نسبت مي
که این قول از امام شـافعي نقـل         (مسح آن مطلقاً    جایگزیني شستن پاها به جاي      ) ب

 .)١/٥٣،  المحتاجيمغن) (گردیده است
که (کراهت این جایگزیني نزد شارع      با  جایگزین شدن شستن به جاي مسح، لکن        ) ج

 .)٦/٩ الجامع ألحکام القرآن،) (دهند این قول را به حنفیه نسبت مي
 بر محل مرور داده باشـد، امـا         شرط آنکه دست را   ه  کفایت شستن به جاي مسح، ب     ) د

 ایـن شـیوه را   .)همـان (این کار کراهت دارد ـ این قول از احمد حنبل نقل گردیده است  
 : حل مشکل، جمع بین دو قول شمرده و گفته است  به عنوان راه»المنار«سید قطب در 

لشیعه اذا قیل ان القرائتین متعارضتان و السنن متعارضه ایضاَ نقول ان اهل السنه و ا              «
تتفقون علي انه اذا امکن الجمع بین المتعارضین الیقدم علي ترجیح احدهما علي االخـر               

، ٦، ج   التفـسیر المنـار   (» جریر و هوالمسح في اثناء الغسل       و الجمع هنا ممکن بما قاله ابن      
 .)ذیل آیه
کند که قصد مسح کنـد و ناخواسـته           در صورتي شستن به جاي مسح کفایت مي       ) هـ

 .)١/٨٩، شرح االزهار() اند حمزه نقل کرده بن این قول را از یحیيکه (بشوید 
یوسـف را بـا حـسن نیـت ارزیـابي کنـیم،               بـن     اگر خواسته باشیم اظهـارنظر حجـاج        

اند و قـبالً بـه آن اشـاره شـد       داود گفته   گونه که ترمذي و دارقطني و ابي       توانیم همان   مي
از حکام یا فقها بر شستشوي پاها یک         بگوییم دلیل اصرار برخي      ،)١/٢١٤،  ح مسلم یصح(

اندیشي و معطوف به ضرورت تطهیر پاها بوده است و چون اعراب آن زمان ایـستاده                  نیک
شده است این توصیه و تأکیـد          و پاهاي آنان در اثر ترشحات بول نجس مي         ندکرد  بول مي 

راحت پیش آمده که پاها شسته شود امّا نه به عنوان وضو که حکـم آن در قـرآن بـه صـ                     
پذیر نیست، بلکه به عنوان یک سـفارش بهداشـتي و نـاظر بـه حکـم                   بیان شده و توجیه   

یوسـف یـا هـیچ     بن توانیم بگوییم حجاج   و مي !  حکم تکلیفي وضو   ۀوضعي طهارت یا مقدم   
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١٠٣

حاکم و فقیهي در بین اهل سنت قصد تغییر حکم قرآن را در این مورد نداشته و چنـین                   
المقدمه یا بین تکلیـف و   ه عدم تفکیک بین مقدمه و ذيامري صورت نپذیرفته است، بلک   

هایي که دشمنان وحدت اسالمي براي ایجاد تفرقه بین آنـان از               تالش  ۀتوصیه، به ضمیم  
بلکه منطبق بر تعبیـر     . ابتدا تاکنون داشته و دارند، عامل چنین سوء برداشتي شده است          

 در مـورد آن صـورت       يا  سهیـ ا دس یـ توان گفت هیچ تغییري در حکم،       برخي از روات مي   
نگرفته است، بلکه شیوه و سنت اجرایي آن در طول زمان تغییر کرده است، همانگونه که                

 .)٢/٢٦٢، الدر المنثور(» نزل القرآن بالمسح و جرت السنّه بالغسل«: شعبي گفته است
ـ     یبراي اثبات وحدت نظر علما و فقها       ن یـ  قابـل قبـول در ا      يصـورت ه   شیعه و سني ب

 اهل سنت در مورد اعتقاد به وجوب مسح پاها در وضو گفته             ی که از علما   ينظرات ،مسئله
 اهـل سـنت وجـود دارد کـه          ی از علمـا   ي برخـ  ي که در رأ   یيها   است و تفاوت   يشد، کاف 

انگر تفرقـه و تـشتت      یـ  نـشود، ب   یينما  فتد و اگر بزرگ   ی مسائل ممکن است اتفاق ب     يتمام
 ! نخواهد بودي جامعه اسالميآرا

 
 نتیجه

 مائده که جزء آخرین آیات نازل بـر  ۀ مبارکۀ ششم از سورۀگر در اثبات احکام وضو به آی  ا
 و آن را مبناي عمل قرار دهیم و در تفسیر آن به          بجوییم است، تمسک ) ص(پیامبر اکرم   

- هیچ شبهه  ،فهم و لسان قوم و قواعد عربي اکتفا کنیم، منطبق با فقه شیعي و فقه سنّي               
 :ماند کهاي در این باقي نمي

 .شستن دستها از مرفق تا نوك انگشتان واجب است) الف
 است که از قرآن اسـتفاده       يا  ضهی از اعمال واجب وضو و فر      يکیمسح پا در وضو،     ) ب

 . شود يم
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 ق؛. هـ ١٤٠٢بیروت، ، دارالکتاب العربي، مجمع الزوائدمیثمي، علي بن ابوبکر، . ٥٦
 تا؛ بی جا، بيالمسعودیه،  ، جامعة ام القري،معاني القرآننحّاس، ابي جعفر، . ٥٧
 ق؛.هـ  ١٣٨٧ ت، بیرو، دارالکتب العربي،حلیة االولیاء ،نعیم اصفهاني، احمد بن عبدهللا. ٥٨
 تا؛  بيقاهره،  ، دار الطباعة المنیریه،المجموعنووي، محیي الدین بن شرف، . ٥٩
  بیـروت،   ،موسسه الرساله، کنزالعمالهندي، عالء الدین علي المتقي بن حسام الدین،         . ٦٠

 .ق. . هـ١٤١٣
 
 


