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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

زيرا سبب  ،غسل به مفهوم شرعي آن عبادت است       

پاكيزگي بدن و نشاط جسم و روح و رفع بوي بد و دفع عوامل 

شود و سستي و كسالت را از جسم آدمي       بيماري زا مي 

يزگي كپارواه مسلم     )) الطّهور شطر االيمان ((مي زدايد . 

نصف يا بخشي از ايمان است . و از جمله اسباب پاكيزگي وضو 

 و غسل مي باشند .

در دو رساله قبلي به بيان احكام نماز و احكام نماز            

ماز پرداختيم در اين رساله هم جماعت , جمعه , قصر و جمع ن

احكام غسل و تيمم را بيان مي نمايم . اميد است مورد استفاده 

عزيزان قرار گرفته و آن را مورد توجه خاص خود قرار داده 

 وبدان عمل نمايند و راهنماييهاي خود را از ما دريغ نداشته و از

 دعاي خير خويش محروم ننمايند.  

 

 سنت نبوي روانسري فرهنگي قرآن و  مؤسسه
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 غسل
 

و در اصطالح شرع عبارت به معني شستن در لغت  غسل    

به قصد مباح گردانيدن نماز براي  تمام بدناست از شستن 

در حاالت عادي الزم  كه معموالً ،مي باشد  شخص نمازگزار

مايد. امّا من هر هفته يك بار غسل يا استحمام نؤشخص م است

شود. و آنچه كه باعث غسل  ميدر بعضي حاالت غسل واجب 

 از : عبارتندشود   مي

هر كس ديگري كه بميرد واجب است  شهيداز  غيرمردن :  -1

 غسل داده شود.

 

شدن محل ختنه مرد به محل ختنه  داخلجنب شدن :  -2

انسان يا حيوان مرده يا زنده ، خواه مني خارج شود  هرزن يا 

اين نوع داخل شدن خواه بدون  نشود ، غسل واجب است.يا 

وجود پرده و مانع باشد خواه پرده و لفاف و امثال آن هم در 

ميان باشد چون دخول صورت گرفته است غسل را واجب     

 مي كند. 
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يا  ( احتالم ) هرطريقي خواه در خواب به خروج مني : -3

خروج مني  مني خارج شود ، غسل واجب است. آدميبيداري از 

 به چهار نوع صورت مي گيرد : 
 

از راه عادي خود خارج مي شود و رنگ آن عادي يا قرمز و  -1

 خوني باشد,درحال تندرستي يا بيماري غسل را واجب مي كند. 
 

راه عادي باز باشد امّا از راه ديگري خارج شود , غسل را  -2

 واجب نمي كند . 
 

و  ناف ( ايين تر از پشت )راه عادي بسته شده و مني مرد پ -3

براي زن از زير استخوان سينه خارج شود و رنگ آن عادي باشد 

چون اين  ،غسل را واجب مي كند  ،اري نباشد و به سبب بيم

 محل ها درصورت بسته بودن راه عادي به منزله راه عادي است.
 

راه عادي بسته شده باشد و مني مرد از غير ناف و اطراف  -4

ز زير استخوان سينه اش خارج ن از جايي غير اآن , و مني ز

 موجب غسل نمي شود.  ،شود 

جهنده  و همراه با لذت است و  ،مني هنگام خارج شدن  _

 وكش مي كند و درحالت تري بويي فربدنبال آن عالقه جنس

 خمير و در حالت خشكي بوي سفيده تخم مرغ مي دهد. 
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سبب واجب  ،روج مني بدون جهش و لذت هم باشد اگر خ _

شدن غسل مي شود. لذا بهتر است بعد از جماع ) همبستر 

) جنب شدن در خواب ( به قضاي  ( و احتالم شدن با همسر

ي خارج شود . چون اگر بعد از حاجت پرداخته تا باقيمانده من

 .خص مجدداً غسل ديگري بكنديد شبا ،، مني خارج شود  غسل

سل بر او واجب شخص نابالغ اگر جنب شود پس از بلوغ غ _

مي شود و اگر هم پس از جنب شدن غسل نمايد غسلش 

درست است و در دوران بلوغ به سبب اين جنابت غسل بر او 

 واجب نمي شود. 

اگر چندين غسل بر فرد واجب شود مثالً غسل جنابت و  _

حيض و... فقط يك بار غسل كردن كافي است. براي غسل 

دين ( هم يك غسل واجب و مستحب ) غسل سنت جمعه و عي

 كافي است .  

به رنگ تيره و يا رقيق و لزج  مايلآبهايي كه غليظ و سفيد  _

از  پسهستند و معموال در هنگام برداشتن اشياء سنگين يا 

و تخيالت جنسي و غلبه آرزوي  مالعبهادرار و يا در هنگام 

شوند و موجب  نميمحسوب  منيجنسي ، خارج مي شوند 
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ادرار لباس را نجس  مانندگردند ، ولي واجب شدن غسل نمي 

 مي نمايند .

اگر شخص در هنگام احساس لذت جنسي از خروج مني  _

 جلوگيري كند , غسل بر او واجب نمي شود.

اگر كسي بر لباسش مني مشاهده كند امّا از زمان خروج مني  _

آگاهي نداشته باشد و نماز هم خوانده باشد بايد غسل نمايد و 

از آخرين باري كه خوابيده است به بعد اعاده  نمازهايش را

 نمايد.

در احتالم اگر شخص احساس لذت جنسي بنمايد امّا مني  _

 خارج نشده باشد بر او غسل واجب نمي شود. 

 

زنان هر ماه يك بار به صورت عادت  معموالً پس از حيض : -4

خوني از آنها خارج مي شود كه پس از پايان خون  ماهانه

 است غسل نمايند. الزم ،حيض

      است كه بعد از زايمان از زن خارج  خوني نفاسنفاس:   -5

 غسل واجب است. ،، كه پس از انقطاع و پايان خون  شودمي 

از تولد بچه يا جنين ، خواه خوني خارج  پسوضع حمل :  -6

 پس از وضع حمل غسل واجب است. ،يا نشود  شود
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 بر جنب حرام است كه آنچه
 
 دن نماز .خوان -1

 طواف كعبه . -2

 لمس كردن قرآن و جلد آن . -3

حمل قرآن در داخل اسباب و وسايل  حمل كردن قرآن . -4

 جايز است . 

 توقف در مسجد. -5

  قرائت قرآن . -6

و خواندن  ،بدون تلفظ و نگاه كردن به قرآن  مرور قلبي قرآن _

الدّنيا  دعاهاي قرآن به قصد ذكر نه تالوت )) ربّنا ءاتنا في

حسنه و في االخره حسنه و قنا عذاب النِّار (( يا هنگام سوار 

شدن بر مركب گفتن : )) سبحان الِّذي سخِّرلنا هذا و ما كنِّا له 

 مقرنين ... (( جايز است .

 براي زني كه آنهم در حيض يا نفاس باشد ضرورتدر صورت  _

و  كردن فراموشو مربي يا حافظ قرآن باشد و ترس  ،نه جنابت 

 تالوت قرآن بنا به  ، يا تعطيل شدن كالس وجود داشته باشد
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 (1)ضرورت برايش مباح است .

 .بر جنب حرام استسجده شكر و سجده تالوت  -7
 

 بر زن حايض حرام است كه آنچه

 حايض هم حرام است. زنبر جنب حرام است بر  هرآنچه      

رت روزه گرفتن وعبور از مسجد و كعبه در صو عالوه بر آن ،

 شدن آنها به خون ، هم حرام است . نجساحتمال 
 

 غسل يا اركان واجبات

: نيت دارم  است بگويد كافيموارد غسل ي براي همه  .نيت -1

غسل  ،و براي غسل مستحب  فرض غسل را بجاي مي آورم

 مستحب يا سنت بگويد. 

كردن آلودگي و نجاسات  برطرفشستن تمام بدن با آب ، و  -2

 از بدن.

 برمطلق  آب پاك وغسل كافي است بعد از نيت غسل براي  -

    به داخل آبرا  شبدن شخص تمام، يا  شودتمام بدن جاري 

 . ( فرو ببرد يا دريا استخر ،) حوض 

                                                           
 اين ديدگاه در عني حال برخالف مجهور مي باشد.  -1
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  غسل كامل همراه با سنت هاي آن 

لين عضو بدن . ) نيت دارم نيتِ غسل به هنگام شستن اوّ -1

ض نماز را بر خود فرض غسل را بجا مي آورم يا نيت دارم فر

 مباح مي كنم ( .

 جاري كردن آب بر تمام بدن . -2

 برطرف ساختن چرك بدن . -3

گرفتن وضوي مستحب غسل ) نيت دارم وضوي سنت غسل  -4

 را بجا مي آورم ( . 

 استفاده از آب ماليم . -5

شستن و تمييز كردن چين و چروك و شكافهاي پوست  -6

 بدن.

 ،، ابتدا بر سر ساختن آب بر بدن رعايت ترتيب در جاري  -7

 سپس شانه راست آنگاه شانه چپ و در نهايت تمام بدن . 

 تكرار سه بار شستن هر عضو . -8

داً مَّحَمُ نَّاَ دُشهَاَ وَ اهللُ الَّاِ هَلَاِ ن الَاَ دُشهَگفتن شهادتين )) اَ -9

 اهلل ((. ولُسُرَ

 خوابيدن بعد از حمام هرچند براي لحظه اي هم باشد .  -11
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اخن و مو بعد از غسل دادن اصالح شوند تا با بهتر است ن  _

 حالت جنب از بدن جدا نگردند. 

 

 غسل هاي مستحب 
اذان صبح ( تا وقت  زمان آن از شروع فجر ) ،غسل جمعه  -1

 نماز جمعه است.

 غسل عيدين ) عيد فطر و عيد قربان (  -2

مستحب است كسي كه احرام براي حج يا  ،غسل احرام  -3

 سل سنت احرام را بجاي آورد.عمره مي بندد غ

  غسل ورود به شهر مكه  -4

 غسل وقوف در عرفه -5

ده را غسل مستحب است كسي كه مر ،غسل مرده شور  -6

 خود هم غسل مستحب بجا آورد. ،داده است بعد غسل ميت 

 ( ) ماه گرفتگي ( و خسوف خورشيدگرفتگي ) غسل كسوف -7

 سالم شدن ديوانه و به آمدن بيهوش . -8

 كافري كه مسلمان مي شود. -9

 غسل براي ماندن در مزدلفه  -11

 غسل براي رجم شيطان  -11
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 براي داخل شدن به مدينه  -12

 براي هرشب از شب هاي ماه رمضان -13

 (  براي اعتكاف ) ماندن در مسجد به قصد عبادت -14

 براي داخل شدن به حرم كعبه  -15

 براي حضور در هر اجتماع مبارك  -16

 براي رسيدن به سن بلوغ  -17

 ( بعد از حجامت ) خون گرفتن از بدن  -18

 بعد از تراشيدن موهاي زائد بدن .  -19

 

 آگاهي هاي الزم
زير  ،، مو ، شستن كامل پوست ر از شستن ظاهر بدن منظو -1

پوست ختنه نشده و آنچه از گوش و بيني كه در معرض ديد 

ت بيرون ش آدمي كه در هنگام قضاي حاجباشد و پس و پي

 مي باشد.  ،آمده و سپس فرو مي روند 

شستن داخل دهان و قسمت داخلي گوش و بيني واحب  _

 نيست .

موهاي بافته شده اگر به درون آنها آب نفوذ نكند بايد  -2

 بازشده و شسته شوند. 
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 موهاي جعد يا فرفري شستن ظاهر آنها كافي است . -3

شستن  ،موهاي سر زن و مرد چسپيده باشد  به اگر رشك -4

 ظاهر آنها كافي است . امّا ريش رشكو بايد تراشيده شود . 

اگر نجاست بر روي بدن باشد بايد ابتدا نجاست برطرف شود  -5

 و سپس غسل انجام گيرد . 

پس از انجام غسل شخص داراي وضو هم هست اگر چه  -6

 نيت وضو هم نياورده باشد . 

 در آب ايستاده درست اما مكروه است .  غسل -7
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 فصل دوّم :
 

 ـمتيمـــ
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 مــتيم
 

به  شرعيدر لغت به معني قصد و نيت و در اصطالح  تيمم      

 معني طهارت و پاكي با خاك است.

 داشتهمن نياز به غسل يا وضو ؤص مصورتي كه شخ در      

ميسر نباشد، باشد ، امّا امكان دسترسي يا استفاده از آب برايش 

و تيمم در  بجاي گرفتن وضو يا اداي غسل ، تيمم مي نمايد

اسبابي كه سبب مباح . واقع جانشين وضو و غسل مي باشد

 شدن تيمم مي شوند عبارتند از : 
 

يا اگر يافت شود براي  ،در صورتي كه آب يافت نشود  -1

 طهارت ) وضو و غسل ( كافي نباشد . 

براي يافتن آب تالش كند         شخص قبل از تيمم بايستي _

 ) حدود پانصد متر اطراف را بگردد (  اگر آب نيافت تيمم نمايد. 
 

باشد و استعمال آب در صورتي كه بر بدن زخم يا جراحتي  -2

 خير در التيام زخم شود. أمضرِّ و باعث ت
 

گرمي بيش از و  ،ت شديد هوا و سردي بيش از حد آب برود -3

 ر استعمال آن وجود داشته باشد. و احتمال ضرحد آب 
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 ،، جاني باشد امّا دسترسي بدان خطر مالي آب نزديك  -4

ناموسي داشته باشد و يا دوستانش او را بجا بگذارند. وبه هر 

آب برايش ميسر نباشد.   دليل امكان دسترسي و يا استفاده از 

 ،م توانايي بر استخراج آب از چاه عد ،، زنداني بودن ) مثالً 

 . (  …احتمال زدن تهمت به او  در صورت غسل نمودن با آب و 
 

آب كم باشد و براي نوشيدن و رفع نجاست بدان نيازمند  -5

 باشد . 
 

استفاده از آب سبب از دست رفتن وقت نماز و قضا شدن  -6

 آن شود. 

تيمم فقط جانشين وضو و غسل است و براي برطرف كردن  _

 مي آيد . نجاست بر بدن و لباس بكار ن
 

 شود ميچه چيزي تيمم انجام  با
 

 تركيبتيمم خاك خشك و پاكي كه با مواد ديگر  براي    

 ، سنگو پاك روي  تميزهمچنين گرد و غبار  ونشده باشد 

 پارچه يا فرش ، مناسب مي باشند. 



 18 

 شرط صحت تيمم :

 وجود خاك پاك و داراي غبار  -1

ماسه نرم و  ،كوبيده خشت  ،سنگريزه   ،تيمم با خاك و گل  _

و از هر رنگي كه باشد و براي طهارت ) وض ،راي غبار خشك دا

و تيمم با مواد جايز است .  ،و غسل ( ديگر بكار نرفته باشد 

ات نفت و عالوه بر آن با گچ و مشتق ،معدني مانند آهك 

 زردچوبه و آرد و امثال آنها جايز نمي باشد .      ،زعفران 

نماز ) قبل از داخل شدن به وقت نماز  داخل شدن وقت -2 

تيمم كردن جايز نيست چون تيمم به سبب نبودن آب است 

 تا داخل شدن به وقت نماز آب يافت شود (.است  ممكن 

 

 تيمم اركان
نيت  در همراه با برداشتن خاك براي مسح صورت . نيت -1

يا طواف  )تيمم الزم است گفته شود : نيت دارم نماز خواندن 

 مي كنم .  بر خود مباح  را ( قرآنمس كردن كعبه يا ل

دو كف دست را  من الزم است هرؤ: شخص م صورتمسح  -2

ماليده و بر  غبارباز كرده و همراه با نيت بر خاك يا گرد و 
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 و ) اگر گرد و غبار زياد بود فوت كردن گردصورت خود بكشد . 

 غبار جايز است ( .

مسح دستها از سر آوردن ساعت و انگشتر ،  بيرونبعد از  -3

دست راست و سپس  ) ابتدا انگشتان تا انتهاي هر دو آرنج.

 (  دست چپ

دست چپ را بر روي انگشت  ،هنگام مسح دست راست  _

شست دست راست بكشد و با دست چپ قسمت داخلي دست 

راست را مسح نكند و گرد و غبار آن را نزدايد تا براي مسح 

راي مسح دست چپ هم به دست چپ از آن استفاده نمايد . و ب

 مانند مسح دست راست عمل نمايد . 

تعداد دست زدن بر خاك نبايد از دو بار كمتر باشد يك بار  _

 براي صورت و بار ديگر براي دست ها. 

 ترتيب. كردنرعايت  -4

 

 سنت هاي تيمم
 تسميه يا بسم اهلل گفتن به هنگام شروع تيمم -3

سح صورت از پيشاني تقديم باالي صورت بر پايين آن ) م -2

 شروع شود ( 
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 تقديم دست راست بر چپ -3

پراكندن خاك اضافي از دست ) زيرا هدف رساندن غبار  -4

 است نه خاك ( 

 بازكردن انگشتان دست در وقت برداشتن خاك  -5

) پي در پي مسح كردن اعضاء تيمم و فاصله  ةمواال -6

 نيانداختن در بين آنها . 

 وَ هُلَ يكَر شَ الَ هُحدَوَ اهللُ الَاِ هَلَاِ ن الَاَ دُهَشگفتن شهادتين ) اَ -7

 وَ ينَاب وَالتَّ نَي مِلنِعَاجْ مَّهُللَّ, اَهُولُسُرَ وَ هُبدُعَ داًمَّحَمُ نَّاَ دُشهَاَ

 ن الَاَ دُشهَاَ كَمدِحَب  وَ مَّهُاللَِِِّّّّ كَانَبحَسَ  ينَر ه ِّطَتَمُالْ نَي مِلنِعَاجْ

 ( . يكَلَاِ وبُتُاَ وَ كَرُغفِستَاَ نتَاَ  الَاِ هَلَاِ

 

 

 چيزهايي كه تيمم را باطل مي كنند
كند وضو را هم باطل        هر آنچه كه تيمم را باطل مي     

 مي كند. عالوه بر آن موارد زير هم از مبطالت تيمم هستند : 

 از دين برگشتن  -1

 پيدا شدن آب قبل از شروع نماز  -2

 رفع اسبابي كه موجب انجام تيمم شده اند .  -3
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 احكام تيمم اعضاي زخمي يا باند پيچي شده 
  يكجود زخم بر بدن در صورت عدم و وضوغسل و  براي       

نيت آن هم يكي است كه بيان گرديد. اما  وكافي است   تيمم

پا ها تا بر  -سر –تا آرنج  دستها –وضو ) صورت  اعضايدر اگر

 درآمدگي پا ( زخم موجود باشد به تعداد زخمهاي موجود 

 : مثالًاعضاي وضو تيمم الزم است.  

تيمم  صورتتن اگر زخم در صورت باشد بايد هنگام شس -1    

 كند و سپس ساير اعضا را بشويد .

دست بود ابتدا صورت را بشويد سپس هر  دراگر زخم  -2

صورت را  و، بشويد و دستها  قسمتي كه از دستش سالم است

 خشك كرده و تيمم نمايد و سپس بقيه وضو را ادامه دهد.

شود و  مسحوضو باند پيچي باشد بايستي باند  اعضاياگر  -3

 م كند.سپس تيم

اگر زخم هم در صورت و هم در دستها و هم در سر و هم  -4

چهار  جمعاً يعني، براي هر يك از زخم ها يك تيمم  بود  پادر 

 تيمم الزم است.  

روش تيمم بر روي چسپ و باند اين است كه قسمت هاي  _

شسته و با آب تازه دست را تر كرده و بر  سالم عضو مربوطه را
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صورت را خشك كرده و  سپس دستها و ، باند يا چسپ بمالد

 .، سپس بقيه اعضاي وضو را بشويد تيمم نمايد 
، براي تمامي زخم ها باشد يا غير ممكن  وگر انجام چندين تيمم سخت )) ا

 يك تيمم كافي است ((.

 

 خوانده مي شوند تيممنماز هايي كه با  قضاي
بايد  ، مسافر، كه مسافرتش گناه باشد شخصنماز  -1

 نمازهايش را قضا نمايد .

كرده  تيممكه بخاطر دست نيافتن به آب  مقيمي شخص -2

بايد  به آب موقتي بوده است است. چون عدم دسترسي

 نمازهايش را قضا كند . 

 سردي آب و هوا تيمم كرده باشد. بخاطركسي كه  -3

كسي كه آب داشته امّا آن را در ميان وسايلش كم كرده  -4

 باشد . 

 كهروي صورت و دستها باشد  برپيچي شده   بانداگر زخم  -5

شخص  لذا نه كامل شسته مي شود و نه تيمم آن كامل است.

 ،قت خود بجا آورد و پس از بهبودي بايستي نمازهايش را در و

 تمامي نمازهاي آن مدت را هم قضا نمايد . 
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پيچي شده در غير صورت و دستها باشد و در  بانداگر زخم  -6

يا  ،باشد  نداشته، شخص وضو  هنگام بروز زخم و باند پيچي

برداشتن آن باند بيش از محدوده زخم را پوشانده باشد و امكان 

 در اين صورتها قضاي نماز واجب است .  ، نباشد

 

 خوانده مي شوند تيممنماز هايي كه با عدم قضاي 

امكان دسترسي به  ومباح   شخصدر صورتي كه مسافرت  -1

 نمازهايش را قضا نمي كند ،نباشد  فراهمآب برايش 

و امكان سرد كردن آن آب باشد  داغ بودنبخاطر  تيمم -2

 نباشد .

 واستعمال آب باشد   بودنبخاطر بيماري و مضر تيمم اگر  -3

 .باند پيچي نباشد ) صورت و دسته ها ( تيممعضوي از اعضاي 

باند بر روي غير صورت و  باندپيچي باشد و  تيم بخاطر -4

شخص در  و باشد  نپوشاندهدستها باشد و بيش از حد زخم را 

 الزم نيست.  نماز  قضايآن هنگام داراي وضو بوده باشد  
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 آگاهي هاي الزم در مورد تيمم

با يك تيمم مي توان يك نماز فرض و نمازهاي سنت بسيار  _

  بجا آورد.

داشته باشد نياز به تجديد  وضو اگردر وقت نماز فرض بعدي  _

 الزم است.مجدد ، اما تيمم  وضو نيست

براي هر فرض يك تيمم واجب است مثالً براي پيشنماز در  _

 ،زم است يكي براي خطبه هاي جمعه عه دو تيمم النماز جم

 ديگري براي دو ركعت نماز جمعه .
 اگر كسي وقت نماز واجبش فرا رسد و نه آب براي وضو _

بدون وضو و تيمم بايد نماز  ،داشته باشد و نه خاك براي تيمم 

 را بگزارد و در وقت امكان قضا نمايد .

ا تيمم نماز فرض شخصي كه بخاطر دست نيافتن به آب ب  _

بخواند و در اثناي نماز آب يافت شود بهتر است نماز را قطع و 

 ا نماز سنت قطع نمي شود.امّ ،استفاده از وضو نماز را بخواند  با
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