علي قمي
در بحث وضو ،به مسأله شستن صورت و دست ها و چگونگي آن ،نزد شيعه

و سني پرداختيم که در شماره هاي  87ـ  88و « 89ميقات حج» ،از نظر شما
گذشت و اکنون در اين بخش (که در شماره  90انتشار مي يابد) ،به مسح و

مباحث پيرامونيِ آن ،نزد فريقين مي پردازيم:
 .1مسـح سر

ديدگاه اماميه پيرامون چگونگي مسح سر
در اين عملِ واجب ،الزم است در موضوعات مختلفي بحث و بررسي صورت گيرد،
هرچند عمل به ظاهر ساده است ليکن در عين سادگي ،نياز به دقت در اداي آن نيز وجود دارد.
بنابراين ،بحث از مسح سر را در موضـوعات ذيل پي گرفته و ديدگاه اماميه دربارة آن را بيان
ميکنيم:

فقه حج

مقدار مجزي و کافي مسح سر در نظر اماميه

يشود و با آن وضو ميتوان عمل
مقدار کافي و مجزي که با مسح آن مقدار از سر ،وضو صحيح م 

واجب را انجام داد ،اين است که اسم مسح بر آن صدق کند؛ «آنچه در مسح سر واجب است آن
است که اسم مسح بر آن صدق کند و به حد و مرزي مشخص ،محدود نميگردد».

1
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مي شود ،به اندازة سه انگشت بسته باشد ،نه
به نظر اماميه ،مستحب است مقدار جايي که مسح 
بيشتر .حال اگر کسي بيش از اين مسح کرد ،تکلّف و زحمتي را براي خود الزم دانسته که
احتياجي به آن نبوده و استحبابي نيز نداشته است و برخالف گروهي از عامّه ،مسح تمام سر نيز
در نزد اماميه ،نه واجب و نه مستحب است.

2

استدالل اماميه بر مقدار مجزي
 .1اجماع [منقول]؛

شيخ طوسي= از چنين اجماعي خبر داده ،ميگويد:

«دليل ما بر اين مقدار ،اجماع و توافقي است که علماي فرقة اماميه بر آن نظر دادهاند».

3

واضح است که در ديدگاه اماميه ،اجماع کاشف از قول معصوم است که تبعيت از آن الزم

و ضروري ميباشد.

 .2ظاهر آية شريفة وضو ـ که تفسير آن در بخشهاي قبل گذشت ـ عدم وجوب مسح تمام سر

ميشود.
ميباشد؛ زيرا کسي که مقداري از سر را مسح کند ،ماسح محسوب 

4

عالوه بر اين ،در فوايد باء جارّه ثابت گرديد که يکي از فايده هاي «باء» تبعيض است و

دخول «باء» بر «رءوس» در اين کالم مفيد نميتواند چيزي غير از تبعيض باشد که آيه بر آن

داللت دارد.

5

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /

 .3سومين دليل شيعه بر اثبات مدعاي خويش ،روايات بيانيه وضو از ناحية معصومين :است:

ميکنند که حضرت در مورد مسح فرمودند:
زراره و بکير بن اعين از امام صادق 7اينگونه نقل 
َ َ 6
ش ٍء ِم ْن َر ْأ ِس َ
ك َ ...ف َقدْ َأ ْجزَأك»
«َ ...و إِ َذا َم َس ْح َت بِ يَ ْ
«اگر مقداري از سرت را مسح کردي ،کفايت کرده [و مجزي ميباشد»].

محل مسح

ميگويند :محل و موضع
پاسخ اماميه در برابر اين پرسش که کجاي سر بايد مسح شود؟ 

مسح ،جلوي سر (مقدّم الرأس) باشد تا وضو صحيح باشد.

7

يفرمايند:
امام خميني 1م 

ِ
قسمت سر ،که مقابل پيشاني است ،جاي مسح مي باشد ،و هر
«يک قسمت از چهار
جاي اين قسمت را به هر اندازه مسح کند کافي است».
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8

ميکند:
استدالل اماميه بر اين گفتار ،روايتي از امام صادق 7است که محمد بن مسلم از ايشان نقل 
ِ
ِ
حُ ِ
ِ ِ 9
الر ْأ ِ
س َع ىَل ُم َقدَّ مه».
«م ََّمد ْب ِن ُم ْسل ٍم َع ْن َأ يِب َع ْبد اهللَ 7ق َالَ :م ْس ُح َّ
مسح سر بر جلوي آن ميباشد.
وجوب يکبار مسح سر

اماميه اتفاق نظر دارند که مسح سر يکمرتبه بايد باشد و بيشتر از يکمرتبه بدعت مذموم در

دين بوده که ناشايست است و عالوه بر آن موجب بطالن وضو نيز هست.

10

عدم جواز مسح با آب جديد

يکي از مسائل اختالفي و مهم در فقه اماميه اين است که مسح سر و پاها بايد با همان

رطوبت و تري که از شستن دست ها باقي مانده است صورت گيرد و جايز نيست که از آب

جديد استفاده شود.

11

و اگر رطوبت دستان براي مسح کافي نباشد و يا خشک شده باشد ،از جاهايي که احتمال

ميگيرد؛ مثل محاسن صورت براي مردان و يا ابروان براي زنان
تري در آنها وجود دارد آب 
که احتمال بقاي رطوبت در آن ها بيشتر از جاي ديگر است و گرنه از هر کدام از اعضاي وضو

ميگيرد.
که رطوبت وضو در آنها باقي مانده است اين کار را انجام داده و آب وضو را از آنجا 
13
اين ديدگاهِ اکثر اماميه ،بنا بر اجماع منقول است.
و اما روايت شا ّذ و نادري که در بارة استفاده از آب جديد بيان شده ،حمل بر تقيه گرديده

و عالوه بر آن ،روايات وضوي پيامبر ، 9داللت بر عدم جواز مسح با آب جديد دارد.

12

14

15

يکند
شستن ،کفايت از مسح نم 

اوست انجام دهد و نه فعل ديگر را .حتي اگر شستن بهتر و تميزتر به نظر آيد؛ چرا که افعال وضو
توقيفي است و بايد طبق دستور الهي عمل شود.

16

فقه حج

به نظر اماميه ،اگر متوضي به جاي مسح سر را بشويد پذيرفته نيست و بايد مسح را که وظيفة

از ادلّة اماميه ميتوان به آية شريفه که تصريح به مسح دارد 17و همچنين روايات وضو ـ که

ذکر آنها گذشت ـ اشاره کرد.

18
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مسح بر موانع
اماميه مسح بر موانع را جايز نشمرده و آن را مجزي از وظيفة واجب نميدانند .براي نمونه،
اگر کسي بر روي کاله يا عمامهاي که بر سر دارد مسح بکشد وضو و مسح او صحيح نيست
بلکه بايد دست را داخل کاله ،مقنعه و يا عمامه برده و بدون مانع آب را به خود سر و يا موي
سر برساند تا مسح او صحيح باشد 19،چرا که به هنگام وجود مانع ،روايات بيانيه دستور به چنين
20
وضويي دادهاند.
ِ
ميفرمايدَ ( :و ْام َس ُحوا بِ ُرؤُ سك ُْم) ؛
و همچنين آية شريفه برعدم مانع داللت دارد؛ چرا که 
«و سرهايتان را مسح کنيد».
همچنين اماميه بر اين باورند که متوضي چه بر خود پوست سر و يا بر مويي که براي خود مکان
21
مسح يعني جلوي سر است ،مسح کند ،مجزيست وتفاوتي در هر دوحالت آن وجود ندارد.
عدم لزوم شستن يا مسح گوش ها

اماميه بر اين عقيدهاند که در مسح سر نياز به داخل کردن گوش ها در اين وظيفه وجود

ندارد و در آية شريفه نيز وجوب غسل يا مسحي به آن تعلق نگرفته است.

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /
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22

همچنين در روايت زراره از امام باقر 7اينگونه نقل شده است که:
َي ِمن ا ْلوج ِه و َظهر مُ ِ
الر ْأ ِ
س
«س َأ ْل ُ
ت َأ َبا َج ْع َف ٍرَ 7أ َّن ُأنَاس ًا َي ُقو ُل َ
ها م َن َّ
ون :إِ َّن َب ْط َن أْالُ ُذن نْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
23
ِ
َف َق َال َل ْي َس َع َل ْيه اَم غ َْس ٌل َو اَل َم ْس ٌح».

«از امام باقر 7پرسيدم :برخي ميگويند :جلو و روي گوش ها جزو صورت و پشت
آنها جزو سر به حساب ميآيد!؟ امام فرمود :براي گوش ها نه شستن و نه مسحي
واجب نيست».

ديدگاه عا ّمه در مورد چگونگي انجام مسح سر
ديدگاه گروههاي اهل سنت در چگونگي انجام مسح سر ،مختلف است و هر کدام از ايشان
ميپردازيم:
نظري در اين باره دارندکه به آنها 
ديدگاه حنابله در مورد مسح سر
ِ
از نظر فقه حنبلي در اصلِ
وجوب مسح سر ،هيچ ترديدي وجود ندارد؛ چرا که ايشان نيز
ِ
به نصّ آية شريفه ( َو ْام َس ُحوا بِ ُرؤُ سك ُْم) استدالل کرده و اصل آن را مفروغٌ عنه دانستهاند و تا
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اينجا با ديگر مذاهب اختالفي ندارند.

آنچه حنابله آن را مقدار واجب شمرد هاند ،وجوب مسح تمام سر است به همراه هر دو

گوش؛ به اين عبارت که واجب است مسح ،تمام سر را در بر بگيرد.
استدالل ايشان اين است که «باي» «ب ُِر ُؤ ِس ُك ْم)» براي الصاق است نه تبعيض .با اين حساب،
24

يشود.
«و ْام َس ُحوا ُِرؤُ سك ُْم» که جميع سر را شامل م 
مثل اين است که گفته شود َ

25

مسح بر عمامه

حنابله مسح بر عمامه را نيز جايز شمرده و آن را مستند به فعل پيامبر 9مي دانند.

26

استحباب تکرار مسح

احمد بن حنبل بر اين باور است که مستحب است مسح تکرار شود که اين استحباب را به

فعل عثمان نسبت دادهاند.

فاند که فعل پيامبر در مسح ،يکمرتبه بوده نه به صورت تکرار ،اما با اين
گرچه حنابله معتر 

حال ،برخي از ايشان بر اين باورند که آن حضرت ،يکمرتبه را براي نشان دادن جواز انجام داده
و تکرار مسح ،سنت و افضل است.

استفاده از آب جديد در مسح

حنبليها بر اين است که متوضي بايد از آب جديد براي مسح سر استفاده کند و

ديدگاه

از رطوبت و تري دستان براي مسح سر بپرهيزد؛ زيرا تري که در دستان متوضي باقي مانده ،آب

مستعمل است و وضو با آب مستعمل مجزي نيست.

27

شستن مجزي از مسح است

با شستن و يا کمي بعد از آن ،دست خود را بر روي سر بکشد ،صدق مسح کرده و وضوي او

صحيح است.

فقه حج

حنابله بر اين عقيدهاند که اگر متوضي به جاي مسح ،سر را بشويد با اين شرط که همزمان
28

مسح سر در نگاه مالکيها
29
واجب است تمام سر مسح شود.
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حجم سر نيز معلوم است ،از ابتداي باالي صورت تا جاييکه جمجمه آنرا در برگرفته است.

هر چند در بين اصحاب مالک نيز اختالف نظري در مقدار واجب وجود دارد که برخي دو

سوم سر و برخي يک سوم آنرا واجب دانستهاند.

30

استدالل ايشان بر اين است که ميتوان «باء» در «برؤسکم» را زايد؛ يعني مؤکد دانست که

در اين صورت بايد تمام سر را مسح کرد و اگر «باء» را تبعيضيه گرفت مسح مقداري از آن

واجب است نه بيشتر.

31

مسح گوش ها

در فقه مالکي ،گوش ها جزو سر به حساب نيامده و مسح آنها واجب نيست و فقط مستحب

است که گوشها را مسح کند 32.اين استحباب نيز به شرطي است که براي اين مسح از آب جديد
استفاده کند و اال استحبابي نخواهد داشت.

33

نظر حنفي ها در مورد مسح سر

حنفيها معتقدند مسح واجب است ولي مقدار آن يک چهارم سر است هر چند کم باشد

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /

و اين وجوب ،يک مرتبه است نه بيشتر؛ چرا که استدالل ايشان بر اين وجوب ،عدم تکرار آية
34
نميگردد.
شريفه است؛ ( َو ْام َس ُحوا بِ ُرؤُ ِسك ُْم) که امر مطلق است و موجب تکرار 
از نظر حنفيه ،همچنين مسح بر عمامه و مانند آن جايز نيست؛ چرا که مقصود از مسح ،رسيدن آب

به مو يا پوست است که عمامه و شبه آن ،مانع از رسيدن آب به سر ميباشد 35.همچنين حنفية شستن سر

ميدانند.
و يا پاشيدن آب بر روي سر را مجزي از مسح 

نظر شافعيها در مورد مسح سر

شافعيها بر اين باورند که مسح سر به مقدار مسماي آن واجب است ،به اين دليل که «باء»
در آية شريفة ( َو ْام َس ُحوا بِ ُرؤُ ِسك ُْم) داللت بر تبعيض دارد و اين موضوع با مسح مقداري از
ميگردد.
سر محقق 

همچنين شافعيها بر اين باورند که بايد با آب جديد مسح کرد و اگر آب جديد استفاده

نشود مسح صحيح نخواهد بود.
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36

 .2مسح پاها

وظيفة مکلف در مورد مسح پاها نزد فريقين
يکي ديگر از موارد اختالف اماميه و عامّه در وضو ،وظيفة مکلّف دربارة پاها است که
برخي مسح وعدّهاي ديگر َغسل را واجب ميدانند.
از آنجا که در تاريخچة موضوع بيان کرديم و گذشت که اين اختالف در زمان خليفة س ّوم
يعني عثمان بن عفان ظهور پيدا کرد ،حال برآنيم علّت اين اختالف که حدود بيست سال بعد از
رحلت پيامبر 9به وقوع پيوسته را بررسي کنيم:
منشأ اختالف
اختالف قرائت؛ پرواضح است که در دوران بعد از رحلت پيامبر9

يکي از مباحث روز،

قراء در تالوت قرآن کريم بوده است که اين اختالف قرائت گاهي سبب تغيير
اختالف قرائت ّ
معنا و شايد در برخي موارد تماما به عکس شدن مفهوم ميگرديد؛ آية شريفة وضو ( َيا َأ هُّ َيا
ا َّل ِذين آمنُوا إ َذا ُقمتُم ىَإل الص اَل ِة َفاغ ِْس ُلوا وجوهكُم  ،و َأي ِديكُم ىَإل ا مَْلرافِ ِق  ،وامسحوا بِرء ِ
وسك ُْم
َّ
َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ ْ
َ َ
َ ْ َ ُ ُ ُ
ِ
َ
َ ،و َأ ْر ُج َلك ُْم ىَإل ا ْل َك ْع َب نْي) نيز از اين اختالف قرائت مستثني نبوده و در اعراب کلمة «أ ْر ُج َلك ُْم»

اختالف وجود داشته است.
ِ
عدهاي همچون ،ابن کثير ّ
مکي ،ابو جعفر مدني و ...کلمة َ«أ ْر ُج َلك ُْم» را عطف بر ُ«ر ُءوسك ُْم» گرفته
37
و در نتيجه ،آ ن را َ«أ ْر ُجلِك ُْم» به کسر الم قرائت کردند که بنابراين ،مسح بر پاها واجب مي شود.
امّا عدّهاي ديگر همچون؛ ابن عامر ،اعمش ،کسائي و ....کلمة أرجلکم را عطف بر
ِ
وهك ُْم َ ،و َأ ْي ِد َيك ُْم ىَإل ا مَْل َرافِ ِق) گرفتهاند و در نتيجه آن را به
«و ُج َ
ُ
وهك ُْم» در جملة ( َفاغْس ُلوا ُو ُج َ
فتح الم قرائت کردند که بنابراين شستن پاها واجب ميشود 38.همانطور که قرائت غير مشهوري
ممکن است اين گونه تص ّور شود که ريشة اختالف فريقين در مورد پاها ،اختالف قرائت

فقه حج

مبني بر رفع نيز وجود دارد.

39

باشد ،امّا اين احتمال باطل است؛ چرا که آنچه با ادبيات عرب سازش داشته و هنگام تالوت اين
جر خوانده شود
آيه به ذهن 
ميرسد ،اين است که َ«أ ْر ُج َلك ُْم» عطف بر «ب ُِر ُءو ِس ُك ْم» است؛ خواه با ّ

و يا با نصب و دريافت از آيه دو َغ ْسل و دو مسح خواهد بود.
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استدالل به روايات منسوخ شستن پاها
دوّمين احتمال که ميتواند سبب اختالف اماميه و اهل سن ّت در مسح پا باشد ،سن ّت پيامبر9

است که در حيات شريفشان به شستن پاها امرکردند.

گفتني است که اين احتمال هم منتفي است؛ چرا که اين سن ّت و عمل پيامبر قبل از نزول

آية وضو 40بوده که در آخرين سورة نازل شده به آن حضرت آمده است؛ به عبارت ساده تر،
گفته مي شود اين سن ّت رسول اهلل با آية قرآن نسخ شده و حکم منسوخ نيز الزم الترک است.

يشود گفت احتمال دارد که آية وضو منسوخ و ناسخي داشته است؛ چرا که
همچنين نم 

آية ياد شده در آخرين سورة نازل شده آمده است؛ سورهاي که احکام و شرايع ،اع ّم از حالل و
حرام و واجب و ...در آن سوره بيان شده است.

شاهد نسخ اين سن ّت نبوي روايت ابن جرير از انس است که ميگويد« :قرآن به مسح پاها

به هنگام وضو حکم کرد در حالي که سنّت شستن بود».

41

همچنين است روايت ابن عباس« :مردم در وضو پاي خود را مي شويند ،در حالي که در

قرآن چيزي را جز مسح پاها نمييابم».

42

با توجه به آنچه گذشت ،واضح گرديد که اگرچه شستن پاها سن ّت و عمل پيامبر بوده ،امّا
بعد از نزول آيه ـ که ظهور آن در لزوم مسح است ـ عمل به سن ّت جايگاهي ندارد.

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /

ترويج شستن پاها

سوّمين احتمال در ريشة اختالف فريقين ،ميتواند ترويج حاکمان ديني برشستن پاها هنگام

وضو باشد و از آنجا که مردم آن زمان ،بيشتر پا برهنه بودند ،اين فرهنگ را ميپذيرفتند.
مطلبي که در ذيل بيان مي کنيم ،ميتواند مؤيد اين مدّعا باشد:

حجاج در اهواز
«ابن جرير از حُميد روايت م 
يکند که :موسي بن انس گفت :اي ابا حمزهّ ،

خطبهاي ايراد کرد و طي آن از وضو ياد نمود و آن گاه آية وضو را تالوت کرده ،گفت:

هيچ جاي انسان کثيفتر از پاهاي او نيست .پس زير و رو و پاشنة آن ها را بشويد!

حجاج دروغ گفت :خداوند فرموده است :سرها و پاها را
انس گفت :خدا راست فرمود و ّ

يخواست پاهايش را مسح کند آنها
مسح کنيد .موسي بن انس گفت :چنين بود که هرگاه انس م 

يکرد».
را تر م 
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43

امّا قائلين به هر دو نظريه ،در اثبات نظرية خود به مواردي استدالل کردهاند که در ذيل به

يپردازيم:
آنها م 

ا ّدلة قائلين به مسح پاها
قائلين به مسح پاها در وضو بر مدّعاي خود دو گونه دليل اقامه کردهاند:
* قرآن کريم آية وضو:

ِ ِ
ِ
َ
وهك ُْم َو َأ ْي ِد َيك ُْم إِ ىَل ا مَْلرافِ ِق َو ْام َس ُحوا
الصالة َفاغْس ُلوا ُو ُج َ
ين َآمنُوا إِذا ُق ْمت ُْم إِ ىَل َّ
«أ هُّ َيا ا َّلذ َ
44
بِ ُرؤُ ِسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم إِ ىَل ا ْل َك ْع َبينْ».

دانسته شد که قائلين به وجوب مسح پاها ،بنابر هر دو قرائت؛ چه نصب و چه جر ،آيه

را منطبق بر وجوب مسح دانسته اند؛ چرا که قرائت جر قويترين شاهد است به اين که کلمة
َ«أ ْر ُج َلك ُْم» بر «ب ُِر ُءو ِس ُك ْم» عطف شده باشد؛ زيرا دليل ديگر بر مجرور بودن آن وجود ندارد که
در اين صورت بايد پاها را مسح کرد.

و امّا وجوب مستنبط مسح پاها از قرائت نصب اين است که َ«أ ْر ُج َلك ُْم» بر محل اعراب
«ب ُِر ُءو ِس ُك ْم» که مفعول به است ،عطف شده باشد که در قرآن کريم و ادبيات متداول اين عطف

بسيار وجود دارد .بنابراين ،آية شريفه هرگونه که تالوت شود ،حکم منطبق آيه ،مسح رجلين
هنگام وضو ميباشد.

از سوي ديگر ،برخي از دانشمندا ِن به نام و شناخته شدة اهل سن ّت که قائل به َغسل و شستن

هستند ،به اين مطلب اعتراف کردهاند:

ابن حزم ظاهري:

ديدگاه خود در مورد آية شريفة وضو را در دو جاي آثارش بيان کرده است:

ينويسد:
الف) :در «المحلّي» م 

فقه حج

«اما نظريه و ديدگاه ما در بارة حکم پاها اين است كه قرآن کريم مسح را واجب كرده
است .خداوند در آية مربوط به وضو فرموده استَ ( :و ْام َس ُحوا بِ ُرؤُ ِسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم) .در
اينجا الم «أَ ْر ُج ُ
لك ْم» را چه مجرور بخوانيم و چه مفتوح ،عطف بر « ُر ُءوس» شده است؛ يعنى
اگر مجرور بخوانيم ،بر لفظ « ُر ُءوس» عطف شده و اگر منصوب بخوانيم ،بر محل « ُر ُءوس»

عطف شده است و غير اين جايز نيست».

45
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ب) در «األحکام» نيز گفته است:

«قرائت مجرور يا منصوب «أَ ْر ُج ُ
لك ْم» درصورتي بالمانع است که عطف بر ُ«ر ُءوس» باشد».

46

ديده شد که ابن حزم آيه را با هرگونه قرائتي ،صريح در مسح دانسته و حمل آن بر غسل

را ناصواب شمرده است.

ابو المعالي جويني:

«کساني که بر علوم نحو و ادبيات قرآن کريم احاطه دارند ،قرائت «و أرجلَکم» (به فتح

ي کنند».
الم) را بر مسح پاها حمل کرده و آن را بر محل «رُءُوسِکُم» عطف م 

47

فخرالدين رازي:
َ
«ر ُءوس» عطف شده باشد.
«مقتضاي مجرور خواندن كلمة «أ ْر ُجل ُك ْم» اين است كه بر ُ

در اين صورت ،پاهـا را بايد همچون سر ،مسح كرد .اما در صورتي که آن را
منصوب قرائت کنيم ،به گفتـة علمـا ،مسـح واجـب است؛ زيـرا كلمة «ب ُِر ُؤ ِ
س ُك ْم » در

جملة ( َو ا ْم َس ُحوا ب ُِر ُؤ ِ
س ُك ْم ) در محل نصب است ،اما ظاهراً به وسيلة «باء» مجرور

شده است .بنابراين اگر «أَرْجُلكُمْ» بر «رُؤُسِكُم» عطف شده باشد ،ميتوان آن را بنابر

عطف بودن بر محل «رُؤُسِكُم» منصوب خواند و ميتوان آن را بنابر عطف بودن بر

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /
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«ر ُؤ ِ
وس ُكم» مجرور خواند .اين ،نظرية مشهور نحويان است .بنابراين ،ميگوييم:
ظاهر ُ
«و ا ْم َس ُحوا» بوده باشد و همچنين
ظاهراً جايز است که عامل نصب در «أَ ْر ُجل ُك ْم»َ ،
جايز است که عامل نحوي در آن « َف ِ
اغس ُلوا» باشد ،ليکن هنگامي که دو عامل در
معمول واحد اجتماع کنند ،اعمال عام ِل اقرب ( نزديک تر) اولويت داشته و با اين حساب الزم

است عامل نصب عمل کرده و نتيجة آن همچنين وجوب مسح پاها باشد».

48

*

سنّت پيامبر9
د ّومين دليل قائلين به وجوب مسح ،سن ّت پيامبر 9است که از طريق روايات اهلبيت:

ميکنيم:
ميشود که به برخي از آن روايات نيز اشاره 
اثبات 
ِ
ِ
يِ
وب،
يمَ ،ع ْن َأبِيهَ ،ع ِن ا ْب ِن َأ يِب ُع َم رْ ٍيَ ،ع ْن َأ يِب َأ ُّي َ
 .1حُم ََّمدُ ْب ُن َي ْع ُق َ
وبَ ،ع ْن َع ِّل ْب ِن إِ ْب َراه َ
عن حُمَم ِد ب ِن مسلِمٍ ،عن َأ يِب عب ِد اهلل 7يِف ح ِد ٍ
يث َق َالَ ...« :و َذك ََر ا مَْل ْس َح َف َق َالْ :ام َس ْح
َ
َْ
َ ْ
َ ْ َّ ْ ُ ْ
ك َو ْام َس ْح َع ىَل ا ْل َقدَ َم نْ ِ
َع ىَل ُم َقدَّ ِم َر ْأ ِس َ
ي َو ا ْبدَ ْأ بِ ِّ
الش ِّق أْالَ ْي َم ِن».
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«...جلوي سرت را مسح کن و همچنين روي پاها را مسح کن و در آن از جاي راست
آغاز کن».

49

ال َك ِم ْب ِن ِم ْسكِ ٍ
ال َس نْ ِ
يَ ،ع ِن حَْ
ي َيىَ ،ع ْن حُم ََّم ِد ْب ِن حُْ
ان،
نيَ ،ع ْن حُم ََّم ِد ْب ِن َم ْر َو َ
 .2حُم ََّمدُ ْب ُن حَ ْ
ِ
ِ
ِ
ون َس َن ًة َما َقبِ َل اهللُ م ْن ُه َص اَلةً،
ُّون َو َس ْب ُع َ
الر ُج ِل ست َ
َق َالَ :ق َال َأ ُبو َع ْبد اهللِ« 7إِ َّن ُه َي ْأ يِت َع ىَل َّ
اك؟ َق َال :أِلَ َّنه يغ ِْس ُل ما َأمر اهللُ بِمس ِ
ف َذ َ
تَ :و َك ْي َ
ح ِه».
ُق ْل ُ
َ ْ
َ ََ
ُ َ

« ...بر شخص شصت يا هفتاد سال مي گذرد ،در حالي که نماز مقبولي نزد خداوند ندارد.

يشويد ،در
راوي ميپرسد :چگونه ممکن است؟! حضرت مي فرمايد :زيرا او موضعي را م 
حالي که خداوند امر به مسح آن کرده است».

50

اين دو روايت که گذشت ،از طريق اماميه نقل گرديده است ،رواياتي نيز از طريق اهل

سن ّت آمده است که مؤيد اين معناست:

 .1روايت ابن عباس مبني بر شموليت وضو بر دو َغسل و دو مسح؛ « َعن ابن َع ّباسَ :ق َال:
51
سحتَان»؛ «وضو داراي دو شستن و دو مسح است».
وء غَس َلتَان َو َم َ
ُ
«الو ُض ُ
 .2همچنين روايتي در مقايسة وضو و تي ّمم:

ابن عباس گويد« :خداوند متعال دو شستن و دو مسح را در وضو واجب کرد؛ مگر نمي بيني
که در وجوب تي ّمم خداوند متعال به جاي دو غسل (شستن) دو مسح را واجب کرد و دو مسح

ديگر (سر و پاها) را رها ساخت».

52

ا ّدلة قائلين به شستن پاها
دوّمين قول دربارة وظيفه در پاها ،شستن آنها در وضو است که اين ديدگاه بيشتر فقهاي
اهل سنّت ميباشد که براي گفتار خويش استدال لهايي را بيان کردهاند:
* قرآن کريم :آية وضو
فقه حج

ِ
الص اَل ِة َفاغ ِْس ُلوا)...
ين َآمنُوا إ َذا ُق ْمت ُْم ىَإل َّ
( َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
اولين استدالل قائلين به شستن پاها ،همان آية وضو است ،ليکن با تفاوت برداشت و انطباق
آيه بر وجوب شستن پاها؛ بدين تقرير که «أرجلکم» هرگونه قرائت شود؛ نصباً و يا ّجرا ً باز هم
ظهور در وجوب َغ ْسل پاها در وضو خواهد داشت:

53
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قرائت منصوب و داللت بر غسل پاها

ابو بکر کاشاني احتماالتي را مطرح کرده و نخستين احتمال را به برخي از اساتيد خود
رج ُ
لکم» داللت محکمي برعطف حکم «أرجلکم» بر
نسبت ميدهد و آن اين که :قرائت نصب در «أَ ُ
مغسوالت؛ يعني اعضايي که در وضو بايد شسته شود دارد؛ هر چند ايشان احتماالت ديگري را نيز بيان

کرده و در آخر به اين گفتار ايرادي وارد نموده و مناقشه ميکند؛ 53امّا در پاسخ او ميتوان همان کالم ابن
حزم را که تقرير آن گذشت ،بيان کرد که در اين باره گفت:

«أرجلکم؛ چه به جر و چه به نصب خوانده شود ،در هر صورت عطف بر «رؤوس»
است که آيا عطف بر محل و يا عطف بر لفظ مي باشد».

54

قرائت مجرور و داللت بر غسل پاها

برخي از علماي عامّه ديدگاه خود را اينگونه بيان کرده اند که:

اگر «أَرجُلکُم» با جر الم خوانده شود ،ميتواند مجرور به فعل محذوف باشد که با «باء»

مي شود؛ «و افعلوا بأرجلکم الغسل» 55و در اين
متعدّي شده است .بنابراين ،تقدير کالم الهي 

صورت ،حذف جار و ابقاي جر نيز جايز است 56.امّا شايد بتوان به اين گروه اينگونه پاسخ داد

که :حذف و تقدير در کالم ،خالف اصل است و نياز به قرينه دارد .البته اينگونه تأويالت در
چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /
54

يگيرد نه در ما نحن فيه که امر واضح و آشکار است.
مواقع ضرورت صورت م 
پيامبر6

سنّت
د ّومين استدالل قائلين به وجوب َغسل و شستن پاها ،سنت و روش پيامبر 9و در برخي
مواقع ،رواياتي است که از طريق جمهور اهل سن ّت در اين باب بيان شده است که با نگاهي به
اين روايات ،ميتوان آنها را به چهار گروه تقسيم کرد:
گروه نخست :روايتي است از پيامبر ، 9در توبيخ آن دسته از مسلمانان که به سبب ضيق وقت
در نماز عصر ،با سرعت وضو ساختند و آب به قسمتهاي پشتي پاهايشان نرسيد و پيامبر ندا
برآوردند« :ويل ألعقاب من النار»؛« 57واي بر پشت پاها از آتش».
اين روايت که از محکمترين داليل قائلين به وجوب شستن پاها است ،از دو جهت سست است:
الف) سند روايت که از مرويّات عبد اهلل بن عمرو بن عاص است ب) مضمون روايت که
مخالف با نص آيه است.
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گروه دوّم :رواياتي که در آنها ،دستور به شستن پاها از جانب دو خليفة ا ّول و د ّوم به پيامبر9

قسمتهاي ناخن دار پا را رها

نسبت داده شده است؛ به اين شکل که فردي هنگام ساخنِ وضو،
ِ
وءك»؛« 58برگرد و درست
کرد و پيامبر که اين صحنه را ميديد ،به او فرمودْ :
«ار ِج ْع َف َأ ْحس ْن ُو ُض َ

و نيکو وضو بساز» .اين روايت منسوب به خليفة دوم ،عمر بن خطاب است.
در پاسخ به اين گروه از روايات بايد گفت ا ّوالً :داللت روايت بر َغسل ،تمام نبوده و ثانياً
با تأمّلي در سند روايت ،غيرموثقيني چون ابي زبير که ابن جريح و شعبه او را تضعيف کردهاند،
موجودند که به قول و نقل چنين افرادي نميتوان اعتماد کرد.

گروه سوّم :رواياتي که فضيلت وضو ساختن و آثار معنوي آن را بيان کردهاند؛ با اين مضمون

ميگيرد ،با تمام شدن هر عضوي ،گناهان او خارج ميشود
که وقتي فرد مسلمان مؤمني وضو 
ِ
ٍ
ِ
ِ
59
ت ك ُُّل َخطيئَة َم َشت َْها ِر ْج َ
ال ُه َم َع ا مَْلاء»؛
تا اينکه روايت به پاها م 
يرسدَ « :فإِ َذا غ ََس َل ِر ْج َل ْيهَ ،خ َر َج ْ

«هنگامي که مکلف وضو ميسازد و پاهاي خود را مي شويد ،گناهاني که با پاهايش به سوي آن ها
حرکت کرده ،همراه آب وضو خارج مي شود».

در پاسخ اين روايت هم ميتوان گفت :اين روايت تا قبل از بيان فضيلت شستن پاها در

ن ُسخ قديم (الموطأ) موجود بود ،ليکن اين بخش (فضيلت پاها) بعدها به آن اضافه شده و فضيلت
ساخته شده است».

60

يکند و
گروه چهارم :رواياتي است که چگونگي و روش وضوي پيامبر 9را از طريق اهل سنّت بيان م 
گروهي از صحابه در آن وضو پيامبر را همراه با شستن پاها بيان کردهاند .در مقابل اين روايات ،احاديث
متواتري است از بزرگان اماميه که چگونگي و چيستي وظيفة مکلّف در مورد پاها را که همان وجوب

مسح باشد ،بيان ميکند و امّا در پاسخ به روايات متعارض ،ابتدا ميتوان گفت :سن ّت با آية قرآن منسوخ

ميکند.
ي شود و همچنين تأمّلي در راويان اهل سنّت ،اين سخن را خدشه دار 
م

61

فقه حج

اعتبارات عقلي
سومين دليل اهل سنّت بر وجوب شستن پاها در وضو ،به گونهاي به قياس و استحسان شبيه
يشود،
است؛ چرا که به عنوان نمونه ابن رشد هنگامي که از ادّلة نقليه بر وجوب غَسْل مأيوس م 
به اين کالم روي ميآورد:
ي آيد اين است کهَ :
«غ ْسل» و شستن پا مناسبت
«آنچه از راه معنوي به دست م 
بيشتري نسبت به مسح پاها دارد ،همانگونه که «مسح» مناسبت بيشتري نسبت به

55
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ي شود مگر با غسل...
غسل با سر دارد؛ چرا که تيرگي و کثيفي پاها غالباً زايل نم 
ي يابد ،گاه ميتواند سبب و دليلي براي عبادات واجب
 ...آنچه عقل آنرا مصلحت م 
يشود شرع دو جنبه را لحاظه کرده است :جنبة مصلحت وجنبة
باشد تا آنجاکه گفته م 
عبادت».

62

در پاسخ اين استدالل ميتوان گفت :مگر احکام و عبادات شرعي قياس بردار بوده و با عقل

و اعتبارات استحساني ميتوان حکمي را استنباط کرد و اجتهاد در مقابل نص کرد؟ اگر اينگونه

باشد ،پس بايد طهارت حاصل از تي ّمم را کنار زد؛ چرا که در آن بايد غبار و خاک را بر سر و
صورت کشيد و همچنين است استنجاء با َح َجر و...

ديدگاهها دربارة وظيفه در پاها
اقوال و ديدگاهها دربارة وظيفة مکلّف در مورد پاها عبارتاند از:

ـ قائلين به وجوب مسح پاها؛ بيشتر اماميه بر اين نظريه هستند.
ـ قائلين به وجوب َغسل (و شستن) پاها؛ جمهور اهل سن ّت.

ـ قائلين به وجوب تخيير بين مسح و يا غسل؛ گروهي از علماي اهل سن ّت همچون ابن جرير

طبري و محي الدين ابن عربي.

63

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /

ـ قائلين به وجوب مسح تمامي پاها با آب؛ عدهّ اي از اهل سن ّت؛ مانند حسن بصري و ابن جرير
طبري.

64

ـ قائلين به وجوب جمع بين غسل و مسح؛ برخي از علماي عامّه ،اين قول نيز به حسن بصري و

طبري نسبت داده شده است.

65

محدودة عمل به وظيفه در پاها
ديدگاهها در مورد وظيفة مجزي در پاها واضح گرديد؛

با توجه به آنچه گذشت ،اختالف

حال و با عنايت به اختالف آراي فقهي فريقين در اين باره ،بحث در اين است که غسل و يا مسح

در چه محدودهاي بايد صورت گيرد؟
در محدودة َغسل و مسح نيز ميان فقها اختالفاتي وجود دارد که در ذيل به اين بحث خواهيم

پرداخت.
56
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منشأ اختالف

توجه به قيد «الي الکعبين» که در آية شريفه
ريشة اختالف در محدودة عمل به وظيفه ،با ّ

محدوده را معين کرده است ،ميتواند در برداشتهاي متعدّد از کعبين باشد.
کعبين کجاست؟!

همانطور که گفته شد ميان مفسرين و فقهاي عامّه و اماميه در اين باره اختالف نظر وجود

دارد؛ شيخ طوسي تعريف کعبين را اينگونه آورده است :به عقيدة شيخ ،کعبين همان دو
برآمدگي روي پاهاست 66امّا فقهاي عامّه براين باورند که کعبين دو استخوان ساق پاست.

يگويد« :کعبين :محل تالقي مفصل ساق و روي پا است».
شافعي م 

67

68

ي ها مطلبي را ارائه
امّا با توجه به اين اختالف ،مرحوم شيخ بهايي با استفاده از قول لغو 

کرده است که در اين مجال ميتواند تا حدي راه گشا باشد .ايشان مينويسند :کعب در چهار
معنا استعمال ميشود:

« . 1استخوان برجستها ي که روي قدم در بين مفصل و مشط است .به مجموع

يشود.
استخوانهاي نازک به طرف ساق پا ،کَعب گفته م 
ي شود.
 . 2مفصل بين ساق و قدم ،که به آن کعب نيز گفته م 
 .3استخوانهاي برجستهاي که در دو طرف ساق پاها قرار دارد که به آنها منجمين
هم گفتهاند.
 .4استخوان گردي که در محل تالقي ساق و قدم واقع شده که چون نزديک مفصل
ميشود».
است ،گاه (مفصل) نيز ناميده 

69

بنابر اين ،هر يک از فريقين با توجّه به مذهب خويش ،کعبين را تبيين کردهاند؛ برخي از

يدانند که در دو طرف ساق پاها قرار گرفته
اهل سنّت معناي کعب را استخوانهاي برجستهاي م 
امّا استدالل شيعه بر مسح پاها تا کعبين ،وضوي بيانية امام باقر 7است که در حکايت

وضوي پيامبر 9دست بر روي استخوانهاي برجستة قدمها گذاشته و فرمود« :اين است کعب».

فقه حج

نميرسد مگر اين که شسته شود.
است و گفتهاند آب به آنها 

70

71

با وضوح اختالف در معناي کعبين ،اختالف در مجزي بودن عمل در بين فقها نيز ،ناگزير خواهد بود.

يشمرند:
ضمن اينکه اهل سنّت غايت را داخل در حکم مغيّ دانسته و شستن کعبين را نيز واجب م 

57
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«هر چهار مذهب عا ّمه ،شستن پاها همراه با کعبين را يک مرتبه در وضو واجب

دانستهاند .و اماميه :مسح پاها از نوک انگشتان تا کعبين را ـ که همان برآمدگي روي
مي د انند».
پاهاست ـ واجب 

72

هرچند برخي از فقهاي اماميه تا روي کعبين را طريق احتياط دانستهاند ،ليکن مسح تا کعب

مجزي ميباشد:

امام خميني1

فرمودند:

«در مسح پاها ،واجب مسح ظاهر روي پاها از سرانگشتان تا مفصل و برآمدگي است
بنابر احوط البته اين مسح در جهت طول است .هر چند اقوي کفايت مسح تا کعب
(برآمدگي) ميباشد .و در اين مسح ،عرض پا اندازه و محدوده اي ندارد؛ يعني هر
اندازه باشد کافي است».

73

ترتيب در پاها
از ديگر مباحث مطرح شده در مورد پاها ،به ترتيب انجام دادن َغ ْسل و يا مسح است که با

توجه به توصيههاي پيامبر گرامي9
ّ

مبني بر تيامُن 74نگاه ا ّوليه به اين وظيفه تقديم پاي راست

بر پاي چپ است؛ هر چند ،عکس اين روش؛ يعني تقديم اليُسري علي اليُمني جايز شمرده شده

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /

است؛ «جايز است مقدم داشتن پاي چپ بر پاي راست نزد همة مسلمانان ،با اين تفاوت که
ي دانند».
اماميه آن را مخالف طريق احتياط و مذاهب اربعة عامّه آن را مخالفت با اولي م 

75

مسح بر موانع
از جمله اختالفات بين عامّه و اماميه ،مجزي بودن و نبودن مسح برموانع روي پا و گاه روي

سر است.

«مذاهب چهارگانه عا ّمه مسح بر ُخفين (نوعي جوراب نازک چرمي) و جوراب را به جاي

ميشمارند امّا اماميه اين مسح را جايز و مجزي نميدانند».
شستن پاها در وضو جايز 

76

هر چند آراي علماي اهل سن ّت در مورد مسح بر مانع (خفين) تا هشت نظريه نيز رسيده که

برخي اقوال تفصيالتي همچون جواز مسح براي مسافر و عدم جواز براي غير مسافر 77و يا جواز
58

مسح همراه با کراهت 78و ...را در برداشته که مجموع اين آرا منسوب به مالک بن انس مي باشد.
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ادلّة قائلين به جواز مسح بر موانع
قائلين به جواز مسح بر خفين ،به رواياتي استدالل کردهاند که آن را مستند به عمل رسول اهلل
قويترين آن روايات ،روايت جرير بن عبد اهلل بجلّي است که به شهادت فقهاي اهل
دانستهاند .
سن ّت ،داللت بيشتري بر جواز مسح بر موانع دارد؛ زيرا اسال ِم وي بعد از نزول سورة مبارکة مائده
بوده و نقلش از وضوي پيامبر ،مبتني به سن ّت آن حضرت بر جواز مسح بر مانع ،حتّي بعد از نزول
آية وضو ميباشد.
امّا در پاسخ کساني که اين استدالل را کردهاند ،بايد گفت:
ا ّوال :طبق شهادت مو ّرخينِ عامّه (مانند طبري) ،اسال ِم جرير قبل از نزول سورة مائده بوده و در
79
رمضان سال دهم نزد پيامبر آمده و اسالم آورده است.
ثانيا :آيا سن ّت و روش رسول گرامي اسالم در مخالفت با قرآن کريم بوده و مي تواند ناسخ قرآن
باشد؟! چون مقتضاي آية شريفة وضو ،چيز ديگري است!
ا ّدلة قائلين به عدم جواز مسح بر موانع
قائلين به عدم جواز مسح بر خفين براي اثبات ديدگاه خود ،به دو دليل تمسک جستهاند:
 .1آية شريفة وضو؛ اقتضاي آية شريفه اين است که مسح بر روي خود پاها باشد و با توجه به
اينکه آيه از محکمات بوده و به نظر قاطبة مفسران در سورة مائده آية منسوخ وجود ندارد جز
80
آية دوّمِ سوره ،که گفتهاند منسوخ است.
 .2دومّين دليل اماميه براي اثبات مد ّعاي خويش ،احاديث اهل بيت :است که راه و شيوه را
براي مسح روشن کرده است:
« َع ْن أَب ِي ال ْ َو ْر ِد قَ َ
ت لأِ َب ِي َج ْع َف ٍر : 7إ َِّن أَبَا َظبْيَانَ َحدَّ ثَنِي أَن َّ ُه َرأَى َعلِيّاً 7أَ َر َ
اق
ال :قُل ْ ُ
ب أَبُو َظبْيَانَ أَ َما بَلَغ َُك ْم قَ ْو ُل َعلِي 7ف ِ ُ
ال ْ َما َء ،ث ُ َّم َم َس َح َعلَى ال ْ ُخ َّفيْنِ  ،فَ َق َ
يك ْم
الَ :ك َذ َ
ٍّ
َ
تَ :ه ْل فِي َها ُرخْ َص ٌة؟ فَ َق َ
ال :لاَ إِلاَّ مِ ْن َع ُد ٍّو تَتَّ ِقي ِه أ ْو ثَل ْ ٍج
اب ال ْ ُخ َّفيْنِ ؟ فَ ُقل ْ ُ
َسبَقَ ال ْ ِكتَ ُ
81
َ
تَخَ ُ
اف َعلَى ِر ْجلَيْك».

با توجه به رواياتي از اين جنس است که فقهاي امامّيه بر بطالن وضو هنگام مسح بر مانع
فتوا دادهاند مگر در حالت اضطرار و ضرورت.
ي فرمايد« :مسح کردن از روي جوراب و کفش باطل است ولي اگر
امام خميني 1م 
بواسطة سرماي شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند کفش و يا جوراب را بيرون
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فقه حج

«ابوالورد گويد :به امام صادق 7عرض کردم :أبا ضبيان حديثي برايم نقل کرد :که
در آن [امام] علي 7را ديده که مسح را بر خفين کشيده است .حضرت فرمودند:
دروغ 
مي گويد؛ آيا اين سخن [امام] علي 7به تو نرسيده است که مسح خ ّفين قبل
از کتاب [آية وضو] بوده است؟! پرسيدم :آيا در آن اجاز ه ا ي بر مسح موانع است؟
امام 7فرمود :خير ،مگر در جايي که تقيه بوده يا از سرما بر پاهاي خود بيم داري».

59

آورد ،مسح کردن بر آنها اشکال ندارد».

82

پینوشتها:

چگونگي انجام وضو نزد فريقين (مسح)1)3( /

« .1الواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح و اليتحدد ذلک بح ٍد» ،طوسي ،مح ّمد بن حسن «المبسوط في فقه
االماميه» ج ،1ص21
نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،2ص170
طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص82
 .2همان مدرک.
 .3طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص83
 .4طبرسي ،فضل بن حسن «مجمع البيان في تفسير القرآن» ج ،3ص255
 .5طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص83
 . 6طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص 90؛ طوسي ،مح ّمد بن حسن «االستبصار» ج ،1ص 61؛
شريف مرتضي ،علي بن حسين «االنتصار» ص104
 .7نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،2ص 178؛ طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص84
 .8امام خميني ،سيد روح اهلل «توضيح المسائل» م ،250ص 56و 57
 .9طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص63
 .10طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص79
 . 11نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،2ص 181؛ طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص81
 .12نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،2ص189
 .13طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص 80؛ شريف مرتضي ،علي بن حسين «االنتصار» ص105
 .14طوسي ،مح ّمد بن حسن «االستبصار» ج ،1ص58
 .15طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص 56ـ طوسي ،مح ّمد بن حسن «االستبصار» ج ،1ص57
 . 16نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،1ص 85ـ طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص85
 . 17مائده(6 :)5
 .18طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص 56؛ طوسي ،مح ّمد بن حسن «االستبصار» ج ،1ص57
 . 19نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،2ص 204؛ طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص84
حر عاملي ،مح ّمد بن حسن «وسائل الشيعه» ج ،1ص ،459ح1214
ّ .20
 .21نجفي ،مح ّمد حسن «جواهر الکالم» ج ،2ص202
 .22طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص 87؛ شريف مرتضي ،علي بن حسين «االنتصار في انفرادات االماميه» ص104
 .23طوسي ،مح ّمد بن حسن «االستبصار» ج ،1ص63
 .24ابن قدامه ،عبداهلل بن احمد «المغني» ج ،1ص217
 .25همان مدرک.
 .26همان مدرک ،ص220
 .27ابن قدامه ،عبداهلل بن احمد «المغني» ج ،1ص225
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 .28همان مدرک ،ص226
« .29يجب مسح جميع الرأس» ،ابن حاجب ،عثمان بن عمربن حاجب «جامع األمهات» ج ،1ص9
 .30ابن رشد ،مح ّمد بن احمد «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» ج ،1ص16
 .31همان مدرک.
 . 32مالکي «فقه العبادات» ج ،1ص66
 . 33همان مدرک.
 .34کاشاني ،ابي بکر عالء الدين بن مسعود «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ،1ص13
 .35همان مدرک.
 .36شافعي «فقه العبادات» ج ،1ص92
 .37حسيني شهرستاني ،سيد علي ،مجلة «المصباح» شمارة  ،4ص117
 .38همان مدرک.
 .39همان مدرک.
 .40مائده(6 :)5
 .41سيوطي ،عبدالرحمان بن ابي بکر «الدر المنثور» ج ،3ص 1و 4
 .42همان مدرک.
 .43ابن کثير ،اسماعیل بن عمرو بن کثیر الدمشقي «تفسیر القرآن العظيم» ج 2ص25
 .44مائده(6 :)5
« .45و امّا قولنا في الرجلين ،فان القرآن نزل بالمسح ....و سواء قري بخفض الالم أو بفتحها ،»....ابن حزم ،علي بن احمد «المحلّي»
ج ،2ص56
« .46إنالقراءةبخفض«أرجلکم»وفتحهاکالهمااليجوزإالّأنيکونمعطوفاًعلي«الرؤوس»فيالمسح»،ابنحزم،عليبناحمد
«االحکام في أصول األحکام» ج ،1ص523
 .47من أحاط بعلم هذا الباب ،محل قراءة من قرأ «وأرجلكم» بالفتح عىل املسح يف الرجل واملصري إىل أنه حممول عىل
حمل «رءوسكم» أمثل وأقرب إىل قياس األصول ،»...جويني ،عبدالمالک «البرهان في اصول الفقه» ج ،1صص 358ـ 356
« .48وأما القراءة بالنصب فقالوا أيض ًا  :إهنا توجب املسح ،و ذلك ألن قوله (وامسحوا بِرؤُ ِ
وسك ُْم) فرؤوسكم يف النصب
ُ
ولكنها جمرورة بالباء ،»...فخر رازي ،مح ّمد بن عمر «مفاتيح الغيب» ج ، 3ص381
حر عاملي ،مح ّمد بن حسن «وسائل الشيعه» ج ،1ص ،418ح1088
 .49کليني ،مح ّمد بن يعقوب «کافي» ج ،3ص ،29ح 2؛ ّ
 .50کليني ،مح ّمد بن يعقوب «کافي» ج ،3ص ،31ح 9؛ طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص 65ح 184
 .51المصن ّف ،عبد الرزّاق ،ج ،1ص ،19ح 55
« .52إفترضاهللغسلتينومسحتين،أالتريأنهذکرالتي ّممفجعلمکانالغسلتين،مسحتينوترکالمسحتين»،همانمدرک،ح54
« .53أحدها :ما قاله بعض مشائخنا :إن قراءة النصب حمکمة يف الدالل ًة علی کون األرجل معطوفة علی املغسوالت»،
کاشاني ،ابي بکر «بدائع الصنائع» ج ،1ص6
 .54ابن حزم ،علي بن احمد «المحلّي» ج ،2ص56
 .55ابوحيان ،مح ّمد بن اسماعيل «البحر المحيط» ج ،3ص437
 .56عکبري ،عبداهلل بن حسين «إمالء ما َم ّن به الرحمن» ج ،1ص133
 . 57بخاري ،مح ّمد بن اسماعيل «صحيح بخاري» ج ،1صص 79 ،52 ،37ح 163 ،69 ،60؛ قشيري ،مسلم بن حجاج
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«صحيح مسلم» ج ،1ص ،131ح 27 ،241
 .58ابن حنبل ،احمد «مُسند احمد» ج ،1صص 23 ،21؛ ابن ماجه ،مح ّمد بن يزيد بن ماجه «سنن ابن ماجه» ج،1
ص ،218ح666
 .59مالک ،مالک بن انس «المؤطأ» ج ،1ص ،31ح 32
عبدالبر ،يوسف بن عبداهلل «التمهيد» ج ،21صص 261 ،26؛ ابن عبدالبر ،يوسف بن عبداهلل «فتح المالک»
 .60ابن
ّ
ج ،1صص 361و  362ح33
 .61الکافي ،ج ،4ص ،369حديث  ،3باب المحصور و المصدود و ما عليها من الکفارة.
« .62لکن من طريق املعني فالغسل أشدّ مناسبة للقدمني من املسح کام أن املسح أشد مناسبة للرأس من الغسل اذ کانت
القدمان ،»...ابن رشد ،مح ّمد بن احمد «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» ج ،1ص16
جصاص ،احمد بن علي «احکام القرآن» ج ،2ص71
ّ .63
 .64ابن ابي شيبة ،عبداهلل بن مح ّمد «المصن ّف في األحاديث و اآلثار» ج ،1ص18
 .65رشيد رضا ،سيد مح ّمد «تفسير المنار» ج ،6ص228
« .66الکعبان هما النابتان في وسط القدم» ،طوسي ،مح ّمد بن حسن «الخالف» ج ،1ص92
« . 67إن الکعبين؛ هما عظما الساقني» ،همان مدرک.
مفصل الساق و القدم» ،شافعي ،مح ّمد بن ادريس «أالم» ج ،1ص42
« .68مها جممع ّ
 .69عاملي ،بهاء الدين «مشرق الشمسين» ص383
 .70رشيد رضا ،سيد مح ّمد «المنار» ج ،6ص235
 .71طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص75
مرة واحدة و قال االمامية :جيب مسحهام بنداوة الوضوء من روس األصابع
« .72قال األربعة ،جيب غسلهام مع الکعبني ّ
الی الکعبني و مها قبتا القدمني» ،مغنيه ،مح ّمد جواد «الفقه علي المذاهب الخمسة» ج ،1ص 37؛ سرخسي ،محمد بن
احمد «المبسوط» ج ،1ص170
« .73وأمامسحالقدمينفالواجبمسحظاهرهمامنأطرافاألصابعإلىالمفصلعلىاألحوططوالً،وإنكاناألقوىكفايتهإلى
الكعب ،و ه و قبة ظهر القدم ،و ال تقدير للعرض» امام خميني ،سيد روح اهلل «تحرير الوسيله» ج ،1ص38
 .74عن أيب هريرة ،أن النّبي 9قال« :إِ َذا َلبِ ْست ُْم َوإِ َذا ت ََو َّض ْأت ُْم َفا ْبدَ ُءوا بِ َأ َي ِامنِك ُْم» سنن ابو داود ،ص ،41باب في االنتعال ،ح4141
«.75و جيوز تقديم اليرسى عىل اليمنى عند اجلميع ،و لكنها خالف االحتياط عنـد اإلمامية ،و خـالف األوىل عنـد
األربعة» ،مغنيه ،مح ّمد جواد «الفقه علي المذاهب الخمسة» ج ،1ص37
« .76و أجازت المذاهب األربعة المسح على الخفين و الجوارب بدال عن غسل الرجلين .و قال اإلمامية بعدم الجواز»،
مغنيه ،مح ّمد جواد «الفقه على المذاهب الخمسة» ج ،1ص37
 .77ابن رشد ،مح ّمد بن احمد «بداية المجتهد و نهاية المقتصد» ج ،1ص19
 .78نووي ،محيي الدين يحيي بن شرف« ،المجموع» ج ،1ص474
 .79ابن سعد ،محمد بن سعد «الطبقات الکبري» ج ،2ص110
 .80عاملي ،شرف الدين «مسائل الفقهية» ص116
 .81طوسي ،مح ّمد بن حسن «تهذيب االحکام» ج ،1ص ،362ح  92،1؛ االستبصار ،ج ،1ص ،76ح 236
 .82امام خميني ،سيد روح اهلل «توضيح المسائل» ص ، 58مسأله 259
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