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بخش نخست اين نوشته که موارد اختالف و اشتراک فريقين در وضو 
را بيان مي کند، در شمارة پيشين )87 و 88( از نظر خوانندگان گرامي 
گذشت، اکنون بخش دوم آن را که چگونگي انجام وضو نزد شيعي و 

سني را شرح مي دهد، تقديم مي کنيم:

فصل اول: تفسير آية وضو نزد فريقين

از منابع اصلي براي دستيابي به احکام و قوانين الهي نزد مسلمانان، قرآن کريم است که مي توان 
ـ هر دوـ    تمامي دستورات الهي را در آن يافت، ليکن در اين کتاب آسماني، آيات محکمات و متشابهات 

وجود دارد:
اٌت...(.1  نُْه آياٌت ُمَْكامٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكهِتابهِ َو ُأَخُر ُمَتشابهِ )ُهَو الَّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكهِتاَب مهِ

»اوست خدايي که قرآن را بر تو فرستاد که برخي از آن کتاب، آيات محکم است که 
آنها اصل کتاب است و برخي ديگر آيات متشابه...«

سخنان  به  تنها  ايشان  نزد  عدول  و  صحابه  برخي  و  سنت  اهل  و  عامّه  تمايل  به  توجه  با 
اماميه از کالم نوراني اهل بيت: ، اختالف سليقه در تفسير و  پيامبر9 و همچنين استفادة 

علي قمي
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برداشت وجود دارد.
با اين همه، در تطبيق آية وضو ـ که از آيات محکمات است ـ در نزد فقها و مفسران فريقين 

اختالف نظر وجود دارد.
با  پيرامون وضو را  خداوند متعال در آية وضو، اصل وجوب، کيفيت و جوانب اضطرار 

صراحت بيان مي کند:
َو  اْلَرافهِقهِ  إهَِلی  َيُكْم  َأْيدهِ َو  ُوُجوَهُكْم  ُلوا  َفاْغسهِ الةهِ  الصَّ إهَِلی  ُقْمُتْم  إهِذا  آَمنُوا  الَّذيَن  ا  َ َأيُّ )َيا 

 2.)... ُكْم َو َأْرُجَلُكْم إهَِلی اْلَكْعَبْيهِ اْمَسُحوا بهُِرُؤسهِ
دست ها  و  مي ايستيد، صورت  نماز  به  که  هنگامي  آورده ايد،  ايمان  که  کساني  »اي 
را تا آرنج بشوييد! و سر و پاها را تا مفصل ]برآمدگي پشت پا[ مسح کنيد! و اگر 
يکي  يا  باشيد،  مسافر  يا  بيمار  اگر  و  کنيد(!  غسل  )و  بشوييد  را  خود  باشيد،  جنب 
از شما از محل پستي آمده ]قضاي حاجت کرده [، يا با آنان تماس گرفته )و آميزش 
جنسي کرده ايد(، و آب )براي غسل يا وضو( نيابيد، با خاك پاکي تيمم کنيد! و از آن، بر 
صورت ]پيشاني [ و دست ها بکشيد! خداوند نمي خواهد مشکلي براي شما ايجاد کند بلکه 
مي خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شکر او را بجا آوريد!«

افعال  به  از آنها حکم شرعي عملي که مربوط  از آيات االحکام است که  اين آيه يکي 
مکلفان بوده و پيرامون سعادت دنيوي و اخروي ايشان تنظيم شده، استنباط مي شود.

اين گونه آيات، داللت آشکار و روشني دارد؛ چرا که مخاطبان اين آيات افراد با ايماني 
هستند که مايلند رفتار خويش را طبق آيات و اوامر الهي تنظيم کنند؛ از اين رو، اين آيات با 

آيات مربوط به توحيد و معارف که مخاطب آن، همه هستند )أيَُّها النَّاس(، متفاوت ا ند.
اگر در اين آيات کمي تأمّل شود، ترسيم کيفيت عبادت براي مخاطبين دريافت مي گردد. 
اين گونه خطابها  بايد از هرگونه پيچيدگي و ابهام، تقديم و تأخير و تقدير کلمه و يا جمله، عاري 

بوده تا عموم مسلمين در هر سطحي، از مضمون و معناي آيه آگاه شوند.
آنگاه که جبرئيل امين اين آيه را بر قلب رسول اهلل9 نازل کرد تا براي مؤمنان، وظيفة 
پيدايش  دورة  در  و  بعدها  بود،  دور  پيچيدگي  هرگونه  از  کند،  بيان  را  وضو  باب  در  ايشان 

اجتهادات و تضارب آرا، غموض و پيچيدگي در آن ايجاد شده است.
اعتراف مي کند  با قلب و زبان خود  بادقت بخواند  اين آية مبارکه را  بنابراين، کسي که 

که خداوند متعال منّزه است و فصاحت و بالغت را در کالم خود به حّد اعلي بيان کرده است.
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با اين بيان و با توجه به آية شريفه دو دستور از ناحية الهي وارد شده است:
.) َيُكْم إهَِلی اْلَرافهِقهِ ُلوا ُوُجوَهُكْم َو َأْيدهِ الف( )َفاْغسهِ

.)... ُكْم َو َأْرُجَلُكْم إهَِلی اْلَكْعَبْيهِ ب(  )َو اْمَسُحوا بهُِرُؤسهِ
با اين همه، در طول تاريخ، اين آيه نيز دستخوش تلقي و درک متفاوِت مفسران و فقها قرار 

گرفته که اکنون تفسير اين آية شريفه از ديدگاه فريقين را بيان مي کنيم:

تفسیر امامیه از آیة وضو
با توجه به گفتار پيشين در مورد تفسير آيات و وجود اختالف در تفسير، بين فريقين و حتي 
ميان هر دو گروه و نيز ميان مفسران موافق در عقيده و مذهب، مفسران اماميه تفسير و برداشتي 
نزديک به هم در بارة آيه و وضو داشته اند که در نوشتار پيش رو به بيان گزيده اي از ديدگاه 

اماميه از تفسير آية شريفه مي پردازيم:

معني و مقصود آیه

از آنجا که خداوند در آغاز سوره بر وفا به عهد و پيمان ها و عقود فرمان داده؛ در اين آيه  
نيز دربارة اقامة نماز که اين هم از عقود و پيمان ها است  سخن مي گويد، البته با تحصيل شرايطش 

که يکي از  آنها طهارت است.
الةِ( به مؤمنان دستور داده شده  ا الَّذيَن آَمنُوا إهِذا ُقْمُتْم إهَِل الصَّ َ و در ابتداي آية شريفة )يا َأيُّ
هنگامي که ارادة نماز کرديد و در حالت طهر نيستيد وضو بسازيد. در اينجا اراده در کالم حذف 
ْذ بهِاهللِ(3   شده است؛ چرا که کالم داللت بر آن دارد؛ همانند آية شريفة )َفإهَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتعهِ
اَلَة(4 مقصود اين است که هر گاه ارادة قرائت قرآن  ُم الصَّ ْم َفَأَقْمَت َلُ و همچنين )َوإهَِذا ُكنَْت فهِيههِ
کردي و يا هنگامي که خواستي براي آنان نماز بپا داري. اين گفتار ابن عباس و بيشتر مفسران 

است.
اما قول ديگر:  معناي آيه اين است که هر زمان ارادة نماز کرديد،  بر شماست که وضو 
بسازيد.5 با اين حساب فرق اين دو قول واضح مي شود؛ يعني در قول اول »وجوب وضو هنگام 

عدم طهر« و در قول دوم »وجوب وضو براي هر نماز«.
گفته شده که امام علي7  براي هر نماز وضو ساخته، اين آيه را تالوت مي کردند و عمل 
خلفا نيز بر اين منهج بوده است. اما قول صحيح همان قول اول است و تجديد وضو براي هر نماز 
حمل بر استحباب و ندب شده، هر چند گفته شده که در آغاز اسالم وضو براي هر نماز واجب 
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بوده و بعد نسخ شده است.6 
ُلوا ُوُجوَهُكْم(؛ اين دستور از جانب خداوند متعال نسبت به اولين عضو واجب  ـ  )َفاْغسهِ
در وضو است. دستور به شستن صورت که در اين فراز از آية شريفه به شرح دو لفظ موجود 

مي پردازيم:
»اِْغِسلُوا«؛   فعل امر است و »َغسل« به معناي ريختن آب روي محل منظور؛ به طوري که 
جاري شود و تفاوت آن با مسح آن است که در مسح محل مورد نظر خيس می شود و آب، 

جاري نمي گردد.
از  آنچه  و  دارد  وجود  نظر  اختالف  صورت  و  وجه  حدود  و  اندازه  در  »ُوُجوَهُکْم«؛ 
معصومان: رسيده اين است که وجه، از رويشگاه موي سر تا پايين چانه )در طول( و ميان 

انگشت شست و وسط )در عرض( است.7 
هرچند تعاريف و حدود ديگري نيز براي وجه بيان شده اما با توجه به گفتار و عمل اهل بيت: 

محدوده همان است که بيان گرديد.
( ؛ طبق اين آيه، دومين دستور وضو به دست ها تعلّق گرفته است. َيُكْم إهَِلی اْلَرافهِقهِ ـ  )َو َأْيدهِ
از آنجا که »يَد« داراي سه معنا است: »از نوک انگشتان تا مچ«،  »از نوک انگشتان تا مرفق«، »از 
نوک انگشتان تا شانه«، لذا مقيد به محدودة مرفق گرديده8  و »مرافق« جمع »مرفق« است و مرفق 

)که همان آرنج مي باشد(، جايي است که انسان در برخي حاالت بر آن تکيه مي زند.
بسياري از عالمان نحو، لفظ »اِلي« ر ا به معناي »مع« گرفته و شستن خوِد مرفق را نيز واجب 
دانسته اند و بيان »اِلي المرافق« بدين خاطر است که حّد »يَد« محدود گرديده و گرنه الزم مي شد تمام 

دست شسته شود. 
»إِلَي الَْمرافِق«، بي شک اگر کسي براي ساختن وضو، آب را از آرنج بريزد و آغاز کند، 
آن وضو صحيح است، اما در صورتي که از سر انگشتان آغاز و در مرفق تمام کند، در صّحـت 
چنين وضويي اختالف نظر وجود دارد.9 همچنان که در ترجمة آيه نيز آمد، »اِلي« به معناي »مع« 

مي باشد. 
موضوع بعد اين که: کسي که وضو مي سازد، اگر مرفق را بشويد، شکي در صّحت وضوي 

او نيست امّا اگر مرفق را نشست در صحيح بودن وضوي او اختالف نظر وجود دارد.10 
برخي تفاسير، ذيل اين فراز از آية شريفه آورد ه اند:

»حد دست که بايد در وضو شسته شود، تا آرنج ذکر شده؛ زيرا مرافق جمع مرفق به 
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معناي آرنج است و چون هنگامي که گفته شود دست را بشوييد، ممکن است به ذهن 
چنين برسد که دست ها را تا مچ بشوييد؛ زيرا غالبًا اين مقدار شسته مي شود. براي 

رفع اين توهم مي فرمايد: تا آرنج بشوييد )إِلي الَْمرافِِق(.
بايد توجه داشت که مرفق هم بايد در وضو شسته شود؛ زيرا در اينگونه موارد، به 

اصطالح، غايت داخل در مغيا است؛ يعني حّد نيز داخل در حکم محدود است.«11 

ُكْم(؛ در اين بخش از آيه، قسم دوم از فرمان خداوند آغاز مي گردد  ـ  )َو اْمَسُحوا بهُِرُؤسهِ
که امر به مسح سر و پا است و در مسح سر بايد از چند جهت سخن گفت:

از  مانند مسح عرق  با دست مسح کرده )روي آن بکشي(  »َمسح«، آن است که شيء را 
پيشاني.12 

اين مسح موجب عموميـت نشده  »محل مسح«؛ مرحوم عالمه طبرسي مي نويسند: »ظاهراً 
و واجب نيست تمام سر مسح شود؛ زيرا کسي که مقداري از سر را مسح کند ماسح محسوب 
مي شود و با توجه به اين مطلب است که فقهاي اماميه قائل به وجوب و کفايت مسّماي مسح 

شده اند.«13
همچنين حرف »ب« که در واژة »بُِرُؤِسُکْم« آمده، طبق صريح بعضي از روايات و تصريح 
بعضي از اهل لغت، به معناي تبعيض است؛ يعني قسمتي از سر را مسح کنيد که در روايات اماميه 
محل آن به يک چهارم جلوي سر محدود شده و بايد قسمتي از اين يک چهارم را ـ هر چند کم 
باشد ـ  با دست مسح کرد. بنابراين، آنچه در ميان بعضي از عامّه معمول است که تمام سر و حتي 

گوشها را مسح مي کنند، با مفهوم آيه سازگار نيست.14
ـ )َو َأْرُجَلُكْم إهَِلی اْلَكْعَبي( ؛  در قرائت اين فراز از آيه اختالف وجود دارد؛ برخي کلمة 
»َوأَْرُجلَُکْم« را منصوب و عده اي ديگر مجرور خوانده اند که گروهي همين اختالف قرائت را 

منشأ اختالف در وظيفة واجب و مجزي در مورد پاها دانسته اند.
عالّمه طبرسي صاحب تفسير شريف مجمع البيان مي نويسند:

»در اين مسأله که وظيفه در مورد پاها چيست، ميان اماميه و عاّمه اختالف وجود 
دارد؛ ديدگاه اماميه اين است که: تنها عمِل مجزي و پذيرفته شده در مورد پاها، مسح 
به  برخي  و  بوده  باره مختلف  اين  در  عاّمه  آراي  ديگر، هر چند  فعل  نه  و  آنهاست 
وجوب َغسل )شستن( و يا اختيار بين دو عمل و يا وجوب هر دو نيز حکم کرده اند. اّما 
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استدالل اماميه بر صّحـت فعل خود هم روايتي است که ابن عباس از وضوي پيامبر 

خدا حکايت مي کند و در توصيف وضوي رسول اهلل مي گويد: پيامبر بر دو پاي خود 

مسح کرد و همچنين رواياتي که از ائّمه: رسيده است:

َسنهِ ُموَسی ْبَن َجْعَفر8 َعنهِ اْلَْسحهِ َعَلی اْلَقَدَمْيهِ  ٍد َقاَل َسَأْلُتُ  َأَبا اْلَ َد ْبنهِ ُمَمَّ » َعْن َأْحَ

، ُثمَّ َمَسَحَها إهَِلی اْلَكْعَبْي «.  ُه َعَلی اْلََصابهِعهِ َكْيَف ُهَو؟ َفَوَضَع َكفَّ

» راوي )احمد بن محّمد( گويد: از امام موسي بن جعفر8 در مورد مسح پرسيدم 

که چگونه بر روي پاها انجام شود؟ امام کف دست را بر روي انگشتان پا گذاشت و تا 
برآمدگي پاها کشيد« . 15

با توجه به گفـتار فوق و فـعل و سنّـت پيـامبر9 و اهل بيت: ، به درستي وظيفـه در مورد 
پاهـا مي توان پي برد. 

اما دربارة قرائت »َو أَْرُجلَُکْم« اين عبارت عطف است به مجموع جار و مجرور)بُِرُؤِسُکْم(، 
که در محل نصب است و مفعول »َو امَْسُحوا« و نمي شود آن را بر »ُوُجوَهُکْم« عطف کرد؛ چرا 
که بواسطه فصل بين فعل و مفعول به »َو امَْسُحوا« موجب تکرار لفظ »فَاْغِسلُوا« خواهد شد که 

خالف اصل مي باشد. 16 

همچنين قرار گرفتن »أَْرُجلَُکْم« در کنار »ُرُؤِسُکْم« گواه بر اين است که پاها نيز بايد مسح 
شود، نه اينکه آن را بشويند چرا که عطف بر محّل »بُِرُؤِسُکْم« است نه عطف بر»ُوُجوَهُکْم«. 17 

پاها( بدين خاطر است که  الکعبين« )= برآمدگي روي  ؛  قيد »إلي   )... اْلَكْعَبْيهِ )إهَِلی  ـ  
لغت  اهل  و  مفسران  ميان  واقع شده،  اين که کعبين کجا  در  اما  مسح مشخص شود.  محدودة 
اختالف نظر وجود دارد، مرحوم طبرسي مي فرمايند: »کعبين دو استخوان برآمده بر روي پاست 

که متصل به َمفصل پا مي باشد.« 18 

اين تعريف مشهور است و با معنـاي لغوي نيز مناسبت بيشتـري دارد؛ زيـرا کعب به معناي 
رفعت و علّو است، هر چنـد بنابر مفاد برخي اخبـار به مفصل الساقيـن نيـز کعب اطالق مي شود. 
به هر حال، مسح بايد از سر انگشتان تا منتهاي کعبين باشد؛ چرا که غايت نيز داخل مغياست و 

اين قول به احتياط نزديکتر است.19 
آنچه گذشت گزيده اي بود از تفسير آية وضو نزد اماميه.
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تفسیر عاّمه از آیة وضو
در  و  هم نظر  و  همسان  اماميه  با  موارد  برخي  در  آية وضو  از  عامه  مفسران  برداشت هاي 

مواردي داراي اختالف است. در اين مجال نيز به گزيد ه ا ي از تفسير ايشان مي پردازيم:
فخر رازي از علما و مفسران به نام و معروف عامّه، در تفسير آية شريفه اين چنين مي گويد:
»از آنجا که سورة مائده با دستـور و توصيه به وفا به عهد و پيمان آغاز گرديده و 
با توجه به اين که ميان بنده و پـروردگار دو عهد وجـود دارد؛  1.  عهدي که خداوند 
بر بنـدگان دارد و آن منافع و لـذت هاي دنيـاست که به ايـشان ارزاني داشته است 
2. عهدي که بندگان نسبت به خداوند متعال دارند و بايد به آن وفا کنند و از باالترين 
عهدها بعد از ايمان، نماز است و اقامة نماز نيز بدون تحصيل طهارت غير ممکن است؛ 
به همين خاطر خداوند متعال در آية شريفة ياد شده، شرايط وضو را ذکر کرده و 

الةهِ... (. ا الَّذيَن آَمنُوا إهِذا ُقْمُتْم إهَِلی الصَّ َ فرموده است: )َيا َأيُّ
مقصود از اين فراز در آية شريفه اين است که هر گاه اراده )= نيت( نماز داشتيد وضو 

بسازيد.«20 
البته ميان مفسران عامّه در اين باره بحث و اختالف نظر وجود دارد که آيا منظور از وجوب 

وضو براي محِدث است و يا حتي طاهر نيز بايد وضو بسازد.
ظاهر آيه اين است که وضو واجب است بر هرکس که ارادة نماز کند، هر چند محِدث 
نباشد؛ چرا که آيه داراي عموميت است و اختصاصي به محِدثين ندارد، هر چند جمهور مخالف 

اين رأي هستند و بر عقيدة خود روايات بسيار بيان کرده اند.21 
گرچه ظاهر آية شريفه اقتضاي وجوب وضو براي هر نماز را دارد ليکن از روش و سنّت 

پيامبر دانسته شده که وجوب آن براي کسي است که محدث است نه طاهر.22 
بنابراين، مفهوم ديگري که از اين فراز مي توان استفاده کرد وجوب نيت براي وضو است؛ 
چرا که وضو مأمور به است و هر مأموٌر به بايد منوي بوده پس وضو بايد منوي متّوضي باشد.23 
ُلوا ُوُجوَهُكمْ( ، در اين فراز از آية شريفه که به شست وشوي صورت دستور داده  ـ  )َفاْغسهِ
شده، اولين موضوعي که برخي از عامه از آن استفاده کرده اند وجوب آغاز شستِن صورت است 
و اين وجوِب ترتيب را در پي دارد؛ همانطور که شافعي اين ترتيب را شرط صّحت وضو دانسته 

است. البته مالکي و حنفي در اين نظريه با وي مخالف ا ند.
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استدالل شافعي بر اين ترتيب، اين است که اگر ترتيب در اين عضو واجب باشد در بقيه 
اعضا هم بايد واجب شود؛ چرا که قائل به فرق وجود ندارد.24 

و اما »محدودة وجه« نيز از موضوعاتي است که در ذيل اين فراز از آية شريفه بدان پرداخته 
شده است. به عقيدة مفسران عامه، محدودة وجه از رستنگاه موي سر است تا پايين چانه )از جهت 
طول( و از گوش تا گوش است )از جهت عرض(،25 که شستن تمام آن در وضو واجب است؛26 
چرا که لفظ وجه از مواجهه )روبه رويي( گرفته شده و بايد تمام آن را شست27  و اين شستن 
بايد به گونه اي باشد که آب جاري شود، هر چند برخي کشيدن دست روي آن را هم اضافه 

کرده اند. 28
َيُكْم إهَِلی اْلَرافهِقِ( ، در اين قسمت از آيه، به شستن دست ها دستور داده شده که  ـ  )َو َأْيدهِ

اين دومين عمل واجب از جنس شستن در وضو است.
جمهور عامّه بر اين باورند که مرفق )آرنج( هم، داخل در حکم است و بايد همراه با دست ها 
شسته شود، هر چند برخي مانند مالک، مرفق را جزو واجب در شستن ندانسته و آن را خارج از 

حکم پنداشته اند؛ چراکه غايت داخل در مغيّا نيست.
پاسخ فخر رازي به اين گروه اين است که گاهي جنس غايت و مغيا متفاوت است که اين 
گفتار قابل قبول نيست، البته اگر غايت و مغيا هم جنس بودند، اين سخن پذيرفتني نيست با اين 

حساب در اَيدي ) = دستان( که هم جنس هستند واجب است مرافق نيز شسته شوند.29 
بحث  مغيي( زمخشري  در  غايت  يا عدم دخول  و  )دخول  اختالف  اين  پيرامون  هر چند 

مبسوطي را مطرح کرده و استدالالت متعددي را بيان کرده است.30
فخر رازي در ادامه به چند مطلب ديگر نيز اشاره مي کند:

»1. شستن دست ها بايد از سر انگشتان تا آرنج باشد؛ چرا که آرنج غايت و انتهاي 
غسل قرار داده شده و آغاز کردن از آن، صحيح نيست، هر چند جمهور فقها، وضوي 
آغاز شده از آرنج در شستن دست ها را صحيح دانسته ا ند، البته متوّضي در اين حالت 

ترك سّنت کرده است.
2. اقتضاي قيد »إِلَي الَْمرافِِق« محدود شدن امر است، نه مأموربه، بدين معنا که در امر 
به غسل يدين، وجوب محدود به اين حد است اما اصل شستن محدود نيست همچنان 

که در اخبار براستحباب اضافه بر اين حد تأکيد شده است.
چند  هر  نيست،  واجب  و  بوده  بر دست چپ مستحب  راست  داشتن دست  مقدم   .3
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احمدبن حنبل اين تقديم را واجب دانسته است.«31
ُكْم(، يکي ديگر از اعمال واجب در وضو، َمسح سر است. ـ  )َو اْمَسُحوا بهُِرُؤسهِ

واژة  »با« در  نشود و حرف  به گونه اي که جاري  »مسح«؛ کشيدن آب در محل واجب است؛ 
»بُِرُؤِسُکْم« داللت بر اين دارد که اين عمل بايد با الصاق )= چسباندن( باشد.32

زمخشري در اين باره مي نويسد:
»مراد از الصاق )= چسباندن( مسح بر سر است. ماسِح قسمتي از سر و ماسِح تمام 

سر، هر دو ملصق )= چسباننده( و ماسح به حساب مي آيند.«33
در انجام مسح سر، کشيدن مقداري از دست بر مقداري از سر کفايت مي کند و اين مقدار 
در آيه معين نشده است و اگر حد معين کنيم، نمي توانيم مقدار حد را تعيين کنيم مگر با گفتاري 

که مخالف آيه باشد که اين خالف اصل است.34
...( ،  در اين که »وظيفة واجب و مجزي در پاها کدام عمل  ـ  )َو َأْرُجَلُكْم إهَِلی اْلَكْعَبْيهِ

است« اختالف نظر و شکاف شديد ميان فريقين وجود دارد.
همانطور که گذشت، اماميه وظيفة واجب را مسح پاها مي دانند اما عامّه بر اين باورندکه 
و طبري،  بصري  عامه همچون حسن  از  برخي  هر چند  است،  )= شستن(  پاها غسل  در  وظيفه 

مکلّف را مخير بين مسح و يا َغسل دانسته اند.35
از آنجا که در اين باره اختالف قرائت وجود دارد و واژة »َو أَْرُجلَُکْم« را برخي از قاريان 
منصوب و گروهي مجرور خوا ند ه اند و شايد به گمان برخي همين اختالف قرائت موجب برداشت 

متفاوت گرديده است. 
اکنون به سخن زمخشري مي پردازيم که در اين زمينه مي نويسد:

»تعدادي از قاريان، عبارت »َو أَْرُجلَُکْم « را منصوب قرائت کرده اند که بي شک داللت بر 
شستن پاها در وضو دارد؛ چرا که عطف بر »ُوُجوَهُکْم« خواهد بود و اگر گفته شود: با 
قرائت جّر حکم پاها مسح خواهد بود. مي گوييم:  در ميان سه عضوي که حکم شستن 
در وضو را دارند، پاها از بقية اعضا در محل اسراف آب بيشتري قرار دارند به همين خاطر، 
عطف بر مواضع مسح شده است نه به خاطر مسح بلکه به خاطر بيان ميانه روي در 
ريختن آب روي پاها هنگام وضو و گفته شده است که قيد »إِلَي الَْکْعَبْيِن« نيز به همين 
خاطر آمده است که آنان که گمان برده اند پاها، هم حکم با اعضا مسح کردني هستند، 
از اين گمان خارج شوند؛ چرا که اعضاي ممسوح با انتهاي غايت در شريعت، هرگز 
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محدود و مقيد نشده اند.«36
البته پاسخ به اين سخن را مرحوم طبرسي در تفسير جوامع الجامع بيان کرده اند.37

فخر رازي در تفسير اين فراز از آية شريفه مؤيد اين قول و گفتار امامّيه است که: عبارت 
»َو أَْرُجلَُکْم« به هر نحو قرائت شود؛ چه نصب و چه جرّ ، داللت بر وجوب مسح خواهد داشت؛ 
چرا که در حالت جـر عطف بر »ُرُؤسـُِکْم« خواهد بود و در حالت نصب عامل آن هم مي تواند 
»َو امَْسُحوا«  و هم »فَاْغِسـلُوا« باشد که در هنـگام اجتماع دو عامل بر معمول واحد، عامل اقرب 

)= نزديک تر( اولويت داشته که در اين جا باز هم نتيجه، وجوب مسح پاها مي شود.38
آنچه بيان شد، گزيده اي از تفسير عامه از آية وضو بود.

فصل دوم: شيوة شستن دست ها نزد فريقين

ُلوا  الةهِ َفاْغسهِ ا الَّذيَن آَمنُوا إهِذا ُقْمُتْم إهَِلی الصَّ َ دومين وظيفة واجب در آية شريفة وضو )َيا َأيُّ
ُوُجوَهُكْم َو...(39  شستن دست ها است. در اين عمِل واجب ميان فريقين در دو مورد اتفاق نظر 

وجود دارد.

موارد اتفاقي در شستن دست ها میان فریقین
1.  هر دو گروه شيعه و سني، عمل مجزي را شستن دست ها ميان سر انگشتان تا مرفق)آرنج( 
دانسته اند و از آنجا که در کالم عربي، گاه بر تمام دست نيز اطالق مي شود، اين محدوده با 

حرف »إلي« مقيد شده است:
»مسلمانان بر اين امر اجماع دارند که شستن دست ها با مرافق)آرنج ها( در وضو 

يکمرتبه واجب است.«40 
2. پيش از بيان مطلب، پرسشي مطرح مي شود و آن اين است که آيا شستن خود مرفق)آرنج( 
هم واجب است يا خير؟ شکي نيست که اختالف ميان فقها در معناي إلي وجود دارد؛ برخي آن 
را به معناي »مع« و گروهي به معناي »إلي« دانسته اند. با اين همه، اگر إلي به معناي مع هم نباشد، 

باز به دليل همجنس بودن ماقبل و مابعِد إلي و دخول غايت در مغيا، داراي يک حکم است.41
عالوه بر اينها وجوب شستن مرافق از باب مقدمة علمي، مورد اتفاق همگان است و احتياط 
شک  بدون  بشويد،  ها  آرنج  با  همراه  را  ها  دست  آنکه  که  چرا  دارد؛  را  شستن  اين  اقتضاي 

وضويش صحيح است اما کسي که اين کار را نکند دليلي بر صحت وضويش وجود ندارد.42
3.  از موارد اتفاق ميان عامّه و اماميه، دفعاِت شستن دست ها و صورت است که تمام مذاهب 
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و فرق ـ همچنان که گذشت ـ يکمرتبه را واجب و مجزي دانسته ا ند.

اتفاق میان مذاهب در تعداد شستن اعضاي وضو

واجب در شستن اعضاي وضو يک بار است،43 هرچند نسبت به دفعات دوم و سوم نظرات 
ديگري وجود دارد:

اماميه؛ مرتبة دوم را سنّت و مستحب شمرده و سومين بار را بدعت و وضو را باطل مي د انند.44

استدالل امامیه بر مدعاي خویش 

و دست ها  يکمرتبه شستن صورت  با  َيُكْم...(  َأْيدهِ َو  ُوُجوَهُكْم  ُلوا  )َفاْغسهِ آية  طبق  اوالً:  
واجب انجام شده و آنکه ادعاي بيش از اين دارد، بايد بر آن دليل اقامه کند.

ثانياً:  روايت يونس بن عمار از امام صادق 7 که مي فرمايد:
اَلةهِ؟«.45 »َسَأْلُت َأَبا َعْبدهِ اهلل7ِ َعنهِ اْلُوُضوءهِ لهِلصَّ

»از امام7 دربارة وضوي نماز پرسيدم. فرمودند: يک بار، يک بار.«
عامه، مرتبة دوم را افضل و مرتبة سوم را سنت مي د انند:

»شافعي، ابوحنيفه، احمد بن حنبل: مرتبة اول را واجب،  مرتبه دوم را افضل و مرتبه سوم 
را سنت دانسته و مالک: دو مرتبه را با فضيلت تر از يک مرتبه شمرده است.«46

اختالف فریقین در شستن دست ها

با توجه به آنچه گذشت، موارد اتفاق نظر فريقين آشکار گرديد اما اختالف اساسي عامّه 
و اماميه دربارة وظيفة واجب در دست ها، کيفيت و چگونگي اين شست وشو است که شيوه و 

روش ايشان متفاوت مي باشد:
اماميه بر اين عقيده اند که َغْسل بايد از مرافق)آرنج ها( آغاز و به سر انگشتان ختم شود.47

همچنان که مرحوم صاحب جواهر به اين مطلب تصريح دارد: »واجب است آغاز ]شستن دست ها[ 
از آرنج و خود آرنج و پايان آن به سر انگشتان که مراد و مفهوم اين وجوب، وجوب از باال به 

پايين بودن وضو را نيز در برمي گيرد.«48
پس مراد در اين هنگام وجوب )شروع از آرنج(، آغاز از باال خواهد بود. 

و اما عامّه بر اين باورند که غسل)شستن( بايد به مرافق)آرنج ها( ختم شده و پايان يابد؛ چنانکه 
از سر انگشتان آغاز مي گردد.
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ماوردي مي گويد:
»... آنـگاه ذراع راستـش را تا مرفـق مي شويد و سپس دست چپ خود را نيز بدين شکل 

مي شويد...«49
با اين حال، طبق نقل عامّه،  عمل واجب در دست ها را غسل و شستن دانسته و مسير شست 

و شو که از اصابع تا مرفق باشد را افضل مي د انند.50
عالمه محمد جواد مغنيه اينگونه نقل مي کنند که:

»بقية مذاهب )غير از اماميه ( واجب را شستن مي د انند، هرگونه که انجام شود، هر چند 
شروع از سر انگشتان و پايان به آرنج ها افضل است.«51

منشأ اختالف
پيش از پرداختن به ادلّة طرفين؛ مبني بر روش شستن دست ها که آغاز از سر انگشتان باشد 
و پايان آن آرنج، يا به عکس، بايد به مقدمه ا ي اشاره کردکه عبارت است از اختالف معاني که 

»إلي« بر آن داللت مي کند:

معاني »إلي«
»إلي« حرف جري است که بر هشت معنا داللت دارد:

(؛52و  ْيلهِ ياَم إهَِلی اللَّ ُّوا الصِّ 1. انتهاي غايت، که يا انتهاي غايت از نظر زمان است؛ مانند: )ُثمَّ َأتهِ
دهِ اْلَْقَصی(.53 رامهِ إهَِلی اْلَْسجهِ دهِ اْلَ َن اْلَْسجهِ يا انتهاي غايت از نظر مکان است؛ مانند )مهِ

2. معيت و همراهي؛ در جايي که قابليت ضميمه شدن و معيت شيء با ديگري وجود داشته 
باشد؛ مانند )َمْن َأْنصاري إهَِلی اهللهِ(.54

3. تبيين؛ بيانگر فاعليت مجرورش »إلي« پس از آنکه افادة حّب و يا بغض داشته است؛ مانند 
55.) َّا َيْدُعوَنني  إهَِلْيههِ ْجُن َأَحبُّ إهَِلیَّ مهِ )قاَل َربِّ السِّ

4. مترادف معناي »الم«، مثل »َو الَأْمُْر إِلَيِْک«.56
5. پنجمين معناي »إلي« ظرفيت؛ مانند »في« است.

6 . معناي ديگر »إلي« ابتدا است که مترادف با معناي »مِن« مي باشد که در شعر و ادبيات 
عرب نيز شاهد مثال هايي دارد مانند شعر ابن احمر باهلي:

يسقـی فال  يروی  إلـی ابن أحـرا تقول و قد عاليت بالكور فوقها   
»قصوا مي گويد: در حالي که بر رويش بار و بنه مي نهم، آيا سير مي شود ـ از سواري 
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بر من ـ  پس، از من سيراب نمي شود ابن احمر.«
در اين شعر، »إلي« به معناي »من« است؛ چرا که فعِل »روي، يروي« با مِْن متعدي شده و 
قاعدة نحو اين است که: هرگاه فعلي با حرف جّر خاص متعدي شود، اگر حرف جر ديگري 

جاي آن استعمال شود، آن حرف جر ديگر معناي حرف جر اول را مي د هد.
مابعد  بر ظرفيت  »عند« است که داللت  معناي  مترادف و همانند  »إلي«  معناي  7. هفتمين 

براي ماقبل مي کند.
8 . تأکيد، آخرين معناي بيان شـده براي »إلي« است، هـرگاه زايـد باشد داللت بر تأکيد کالم 

مي کند.57

اختالف فریقین در شیوة شستن دست ها

با توجه به معاني مختلفي که براي »إلي« بيان شد، اين اختالف معانِي نحوي؛ به اختالف در 
آراي فقهي فريقين سرايت کرده و اماميه از »إلي« معناي »مع= با« اراده کرده و برداشت  عامّه از 
»إلي«، معناي انتهاي غايت است؛  هرچند آية شريفه، تنها محدودة واجب را بيان کرده و با »إلي« 
حدِّ »يَد« را محدود کرده است و از اين جهت که »إلي« معناي »مع« مي د هد و يا »انتهاي غايت« 
ساکت است و بياني ندارد.  با اين همه، فريقين براي اثبات ادعاي خويش ادله اي را بيان کرده اند 

که به آنها مي پردازيم:

استدالل قائالن بر وجوب شستن دست ها از آرنج تا سر انگشتان

قائالن بر وجوب شستن دست ها به شيوة پيش گفته که عمده فقهاي اماميه هستند، بر ديدگاه 
خويش ادله اي اقامه کرد ه ا ند که در ذيل آن ها را بيان مي کنيم:

1.  آیة شریفة وضو
َو  اْلَرافهِقهِ  إهَِلی  َيُكْم  َأْيدهِ َو  ُوُجوَهُكْم  ُلوا  َفاْغسهِ الةهِ  الصَّ إهَِلی  ُقْمُتْم  إهِذا  آَمنُوا  الَّذيَن  ا  َ َأيُّ )يا 

ُكْم َو َأْرُجَلُكْم إهَِلی اْلَكْعَبي (.58 اْمَسُحوا بهُِرُؤسهِ
نخستين دليل قائلين به وجوب شستن دست ها از آرنج تا سر انگشتان، اين آية شريفه است 
که علماي اماميه به آن استدالل کرد ه ا ند؛ بدين گونـه که يکي از معاني »إلي«، »مع« مي باشد که 
در آيه، »إلي« اين معنا را مي دهـد و با توجه به قرينة وجوِب غسل)و شستِن( خود آرنج، اين معنا 
واضح تر مي گردد و شاهد بر اين مدعي مي تواند آيات ديگري از قرآن کريم  باشد که »إلي« در 
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آن آيات نيز معناي »مع« را داراست.
الف( آية 52 سورة هود:

إهِلی   ًة  ُقوَّ ْدُكْم  َيزهِ َو  ْدرارًا  َعَلْيُكْم مهِ امَء  لهِ السَّ ُيْرسهِ إهَِلْيههِ  ُثمَّ ُتوُبوا  ُكْم  َربَّ ُروا  اْسَتْغفهِ َقْومهِ  )َو يا 
مَي(.59 تهُِكْم َو ال َتَتَولَّْوا ُمْرهِ ُقوَّ

تهُِكْم( است که »إلي« معناي »مع« داده که در ترجمه  ًة إهِلی  ُقوَّ ْدُكْم ُقوَّ شاهد مّدعي در )َو َيزهِ
نيز بدين گونه بيان گرديد.

ب( آية 52 سورة آل عمران:
وَن َنْحُن َأْنصاُر اهللهِ  يُّ وارهِ نُْهُم اْلُكْفَر، قاَل َمْن َأْنصاري إهَِلی اهللهِ، قاَل اْلَ )َفَلامَّ َأَحسَّ عيَسی  مهِ

ا ُمْسلهُِمونَ(.60 آَمنَّا بهِاهللهِ َو اْشَهْد بهَِأنَّ
و آيات ديگري همچون:

ْم إهِلی  َأْموالهُِكْم...(.61 )َو ال َتْأُكُلوا َأْمواَلُ
با توجه به آياتي که گذشت، مي توان استدالل اماميه بر مدعاي خويش که »وجوب غسل و 

شستن دست ها با آرنج« باشد را دريافت.
در تأييد اين مدعا، سخن جالبي در برخي تفاسير آمده است:

»اين درست به آن مي ماند که شخصي به کارگري )و نقاشي( سفارش مي کند ديوار 
اتاق را از کف تا يک متر رنگ کند. بديهي است منظور اين نيست که ديوار از پايين 
به باال رنگ شود، بلکه منظور آن است که اين مقدار بايد رنگ شود نه بيشتر و نه 

کمتر.«62
2.  روایات بیانیه

دومين دليل اماميه بر مدعاي خويش؛ يعني وجوب غسل)شستن( دست ها از مرفق )آرنج( 
بيان مي کند که در اين روايات روش و  تا سر انگشتان رواياتي است که وضوي پيامبر9 را 

کيفيت وضوي پيامبر9 توسط امامان معصوم8 ترسيم شده است.
شيخ طوسي به سند خويش از بکير و زارة بن اَعين اينگونه نقل مي کند:

اَُم َسَأاَل َأَبا َجْعَفر7ٍ  َعْن ُوُضوءهِ َرُسولهِ اهلل9ِ َفَدَعا بهَِطْسٍت َأْو بهَِتْوٍر فهِيههِ َماٌء َفَغَسَل  »َأنَّ
ههِ َعَلی  ی بهَِكفِّ ههِ اْلُيْسَ ا َو اْسَتَعاَن بهَِيدهِ َ ُه اْلُيْمنَی فهِ التَّْورهِ َفَغَسَل َوْجَهُه بهِ ، ُثمَّ َغَمَس َكفَّ ْيههِ َكفَّ
َن  مهِ اْلُيْمنَی  َيَدُه  َفَغَسَل  اْلَاءهِ  َن  مهِ ا  َ بهِ َف  َفاْغَتَ اْلَاءهِ  اْلُيْمنَی فهِ  ُه  َكفَّ َغَمَس  ُثمَّ   ، ههِ َوْجههِ َغْسلهِ 
َن  ا مهِ َ َف بهِ ُه اْلُيْمنَی فهِ اْلَاءهِ َفاْغَتَ ، ُثمَّ َغَمَس َكفَّ هِْرَفَقْيهِ هِْرَفقهِ إهَِلی اْلََصابهِعهِ اَل َيُردُّ اْلَاَء إهَِلی اْل اْل
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هِْرَفقهِ َكاَم َصنََع بهِاْلُيْمنَی  هِْرَفقهِ إهَِلی اْلَكفِّ اَل َيُردُّ اْلَاَء إهَِلی اْل َن اْل ی مهِ ههِ اْلُيْسَ اْلَاءهِ َفَأْفَرَغُه َعَل َيدهِ
ْد َماًء«.63 ْيههِ َو َلْ ُيَدِّ ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه َو َقَدَمْيههِ إهَِلی اْلَكْعَبْيهِ بهَِفْضلهِ َكفَّ

پرسيدند،  را  پيامبرخدا9  وضوي  چگونگي  باقر7  امام  از  دو  هر  زراره  و  »بُکير 
حضرت طشت يا ظرف کوچکي پر از آب خواست و دو کف دستان خود را شست 
و سپس مشتي از آب برداشت و با آن صورتش را شست، آن گاه دست چپ را در 
ظرف آب فرو برد و مشتي از آن را بر دست راست خود ريخت و آن را از آرنج تا 
سر انگشتان شست و هيچگاه آب را به طرف آرنج برنگرداند و همين عمل را نسبت 
به دست چپ انجام داد. سپس سر و دو پاي خود را تا کعبين با رطوبت دستانش مسح 

نمود.«
با توجه به اين روايت که وضوي پيامبر9 را حکايت مي کند، حجتي غير از اين باقي 

نمانده و کيفيت شستن دست ها واضح مي گردد.
باال  از  ها  بر وجوب شستن دست  را  اماميه  فقهاي  است که  مشابه  روايات  و  روايت  اين 
واداشته است: »بايد صورت و دست ها را از باال به پايين شست و اگر از پايين به باال بشويد وضو 

باطل است.«64

3. »إلي« به معناي »من«، ابتداي غایت
سومين دليل اماميه مبتني بر وجوب آغاز شستن دست ها از مرفق و آرنج اين استدالل بوده 
که »إلي« به معناي »من« بوده باشد و اين معنا يعني ابتداي غايت را تداعي نمايد، همانطور که در 

ترتيب معاني »إلي« ششمين معناي مذکور نزد ادبا، معناي »من« و ابتداي غايت بود.
محمد بن يعقوب به سند خويش از عروة تميمي اينگونه نقل مي کند:

 ، َيُكْم إهَِلی اْلَٰرافهِقهِ ُلوا ُوُجوَهُكْم َو َأْيدهِ ـ  َفاْغسهِ »َسَأْلُت َأَبا َعْبدهِ اهلل7 َعْن َقْولهِ اهلل َعزَّ َو َجلَّ
ُلوا  َيَ اْغسهِ اَم ههِ يُلَها إهِنَّ هِْرَفقهِ َفَقاَل َلْيَس َهَكَذا َتنْزهِ ي إهَِلی اْل ْن َظْهرهِ َكفِّ َفُقْلُت َهَكَذا َو َمَسْحُت مهِ

ههِ إهَِلی َأَصابهِعهِهِ«.65 ْرَفقهِ ْن مهِ َن اْلََرافهِقهِ ُثمَّ َأَمرَّ َيَدُه مهِ َيُكْم مهِ ُوُجوَهُكْم َو َأْيدهِ
( پرسيدم،  َيُكْم إهَِلی اْلَرافهِقهِ ُلوا ُوُجوَهُكْم َو َأْيدهِ »از امام7  پيرامون آية شريفة )َفاْغسهِ
تا آرنج را کشيدم.  انجام مي د هم؟پس، از پشت دست  اينگونه است که  و  گفتم آيا 
ُلوا  )َاْغسهِ است:  شکل  بدين  آيه  تنزيل  بلکه  نيست،  گونه  اين  خير،  فرمود:  امام7 
( ، صورت و دست ها را از آرنج بشوييد و پس از آن  َن اْلََرافهِقهِ َيُكْم مهِ ُوُجوَهُكْم َو َأْيدهِ

دستش را از آرنج تا انگشتان کشيد.«66
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همانگونه که بيان شد، در روايت شريفه، امام7 تصريح بر اين مطلب دارد که »إلي« به 
معناي »من« و ابتداي غايت مکانيه آمده است و تنزيل و تأويل و يا تفسير آية شريفه که بر عهدة 

شارح آن واگذار شده به اين سوي حمل شده است.
آنچه بيان گرديد سه دليل عمدة اماميه بر صدق گفتار خويش بوده، هر چند ادلّة ديگري نيز 

مي توان ارائه کرد و به عنوان مؤيد از آنها بهره گرفت:
1.  اجماع؛ يکي از داليل اماميه بر درستِي نظر خويش، اجماع علماي اماميه بر وجوب آغاز 

شستن دست ها از آرنج مي باشد.
اماميه بر اين باورند که واجب است شستن دست ها از آرنج ها آغاز شود.67

2.  تعدد و تصریح روایات؛  در مورد وجوب شستن دست ها از آرنج، در گفتار اهل بيت: 
روايات متعدد و صريحي وجود دارد که راه را براي انجام عمل واجب واضح و روشن مي سازد.
3.  اصالة االشتغال؛  اماميه با رجوع به اصول عمليه، مقتضاي اصالة االشتغال را در باب 
وضو، شستن از مرفق مي د اند؛ چرا که با مراجعه به روايات بيانية اهل البيت: در مورد وضو، 

وجوب شستن دست ها از آرنج واجب است و با عملي غير از آن، فراغت ذمّه حاصل نمي شود.
اين بود ادلّه و مؤيدات اماميه بر صحت و وجوب عمل در بارة شيوه شستن دست ها در وضو. 

استدالل قائلین به وجوب شستن دست ها از سر انگشتان تا آرنج

اماميه و اهل سنت قائل به وجوب شستن دست ها از سر انگشتان تا آرنج هستند و بر اين  غير 
ديدگاه و نظريه ادله ا ي اقامه کرد ه ا ند که در اينجا به آن ها مي پردازيم:

1.  آیه شریفة وضو
ُلوا ُوُجوَهُكْم َو...(.68 الةهِ َفاْغسهِ ا الَّذيَن آَمنُوا إهِذا ُقْمُتْم إهَِلی الصَّ َ )يا َأيُّ

اين آية شريفه نخستين استدالل عامّه بر گفتار خويش است. در اينجا »إلي« داللت بر انتهاي 
غايت دارد و انتهاي عمل واجب بايد در مرفقين باشد؛ »اين سخن خداوند متعال )إِلَي الَْمرافِِق( 
ناظر به اين است که وضو به آرنج ها ختم شده و از انگشتان آغاز گردد و حاکم مي گويد: سنت 
نيز اينگونه وارد شده است و اين همان روشي است که فقها برآن ا ند؛ چرا که داللت لفظ »إلي« 

براي غايت و پايان شئ و غايت و پايان شئ نيز آخر آن است.«69
در پاسخ به اين استدالل عامّه، وجوهي نيز بيان شده است.

الف( آيه ظهور در اين دارد که لفظ »إلي« غايت مغسول است که »أَيِْديَُکْم« باشد، نه غايت 



فقه حج

13شماره   89/ پاییز 1393
93

یز 
 پای

/8
ه   9

مار
ش

4041

غسل؛ يعني آيه درصدد بيان مقدار واجب از شستن دست است؛ زيرا لفظ »يَد« بر مواضعي مانند 
انگشتان اطالق مي شود که مراد »يَد« است.

اين ادعا در برخي تفاسير نيز تأييد شده است:
»کلمة »إلي« در آية فوق، تنها براي بيان حد شستن است نه کيفيت شستن که بعضي 
توهم کرده اند و چنين پنداشته ا ند که آيه مي گويد: بايد دست ها را از سر انگشتان به 

طرف آرنج بشويد!«70
ب( »إِلَي الِْمْرفَِق« قيد براي موضوع »أَيِْديَُکْم«

با توجه به آنچه گذشت، اين پرسش مطرح است که آيا قيد »إِلَي الِْمْرفَِق« قيد براي حکم 
»فَاْغِسلُوا« است يا براي موضوع »أَيِْديَُکْم«، پاسخ اين پرسش توسط مرحوم عالمة طباطبايي اين گونه 

بيان شده است:
»َفاْغِسُلوا  قيد کلمة »اَيدي« است و در اين صورت، دست ها بايد تا مرفق شسته شود 
نه اينکه شستن تا مرفق باشد، و دست ها تا مرفق را دو جور مي توان شست؛ يکي از 

مرفق به پايين و ديگري از انگشتان به باال.«
عالوه بر اينکه هر انسان که بخواهد دست خود را بشويد ـ چه در حال وضو و چه در غير 
حال وضو ـ  بطور طبيعي مي شويد و شستن طبيعي همين است که از باال به پايين بشويد و از پايين 

به باال شستن هرچند ممکن است ليکن طبيعي و معمول نيست.
افزون بر اينکه بنا به گفتة صاحب مجمع البيان، امت اجماع دارد بر اينکه: وضوي کسي که 
از باال به پايين مي شويد صحيح است71و اين نيست مگر به خاطر اينکه جملة مورد بحث با آن 
سازگار است و اين هم نيست مگر به خاطر اينکه جملة »إِلَي الَْمرافِِق« قيد براي موضوع؛ يعني 

»أَيِْديَُکْم« است نه براي حکم؛ يعني جملة »فَاْغِسلُوا«72

2.  روش وضوي خلیفة سوم

دومين دليل عامّه بر وجوب شستن دست ها »تا آرنج« فعلي است که عثمان بن عفان در وضو 
انجام داد و آن را به پيامبر9  منتسب کرد و از آنجا علماي عامّه اين گونه وضو ساختن را سنت 

و روش پيامبر دانسته ا ند.
بخاري و مسلم با سند خود از حمران نقل مي کنند:

»»عثمان بن عفان آبي خواست تا وضو بسازد، آنگاه دست راستش را تا آرنج سه بار 
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شست و دست چپ خود را نيز چنين کرد، سپس سر خود را مسح کرد و پاي راست 
و چپ خود را با برآمدگي هر کدام سه بار شست...«

عثمان در ادامه اين جمله را بيان مي کند که:
»من پيامبرخدا9  را ديدم که همانند وضوي من وضو ساخت!«73

اين استدالل از جهاتي قابل بررسي و نقد مي باشد:
الف(  بي ترديد در صدر اسالم در شيوة وضو ساختن اختالفي نبوده است؛ چرا که در اين 
لَبَاَن و با وجود حضور شارع؛  صورت در تاريخ  به آن اشاره مي شد و به قول معروف لَوَکاَن 
يعني پيامبرخدا9  اين موضوع منتفي است؛ چرا که در صورت اختالف، حضرت آن را رفع 

مي کردند.
همچنين در عصر خلفاي اول و دوم نيز اختالف چنداني در مورد وضو نبود، جز در يک 

فرع جزئي که مسح بر خفين باشد.74
با اين حساب و با توجه به شهادت تاريخ، اين شيوة وضو که به عنوان سنت پيامبر نيز خوانده 

شده، از ابداعات و اختراعات خليفة سوم، عثمان بن عفان بوده است:
متقي هندي در کنز العّمال از ابو مالک دمشقي نقل مي کند:

»اختالف در وضو، از دورة خالفت عثمان آغاز شد.«75
بنابراين، انتساب اين وضو به پيامبر9 و سنت دانستن آن، در هاله ا ي از ابهام قرار مي گيرد.
دومين دليل عامّه بر وجوب شستن دست ها »تا آرنج«، فعلي است که عثمان بن عفان در 
وضو انجام داد و آن را به پيامبر9  منتسب کرد و از آنجا علماي عامّه اين گونه وضو ساختن 

را سنت و روش پيامبر دانسته ا ند.
ب( گفته شد که عثمان بن عفان در وضوي خويش دست ها را تا آرنج شست و گفت: 
»پيامبرخدا9  را ديدم که همانند وضوي من وضو ساخت.« اگر بپذيريم که اين گفتاِر خوِد 
خليفه بوده و خدشه ا ي در ناقالن و يا غيره وجود ندارد، بايد بگوييم خليفه، آن حضرت را در 
حال شستن اعضاي وضو ديده است، اما اين عمل؛ اعم از آن است که پيامبر براي نماز واجب 
و يا عمل واجب ديگري وضو مي ساخته و يا شستن براي هدف ديگري بوده است و با توجه به 
اين که لفظ وضو لفظ مشترکي بوده و معناي لغوي و اصطالح شرعي آن با هم متفاوت است و 
واژة »وضو« به معناي مطلق تطهير اعضاي بدن هم استعمال شده و اين استعمال در کالم عرب 

مشهور و رايج بوده است.76
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همچنين مي توان اين فعل حضرت را حمل بر جواز و اباحه براي ورود به عملي غير از نماز 
دانست. مؤيد اين گفتار سخن دهلوي است که مي گويد:

»پيامبر خدا9  افعالي را انجام داده و صحابه آن را ديده ا ند و هر کس بر اساس فهم 

و درك خود فهميده است؛ مثاًل نمي د انستند که حضرت آن را به عنوان عمل واجب و 

وظيفة شرعي انجام مي د هد يا عمل عادي است؛ اگر عمل شرعي است، کدام واجب، 
کدام شرط و کدام ادب است و...«77

ج(  مخالفت و مقابلة صحابة  پيامبر9  با وضويي که خليفه آن را به پيامبر9  نسبت 
به حّدي دامنه د ار شد که  اين موضوع  از جمله مواردي است که تاريخ گواه آن است.  داد؛  
به  مسجد،  در  را  پيامبر  و وضوي  ايستاد  اختراعي  اين وضوي  برابر  در  اميرالمؤمنين علي7  
هنگام خالفتش، حکايت کرد. آن حضرت از قنبر کوزة آبي خواست تا وضو بسازد، ابتدا دو 
کف دست و صورتش را از آرنج شست، آن گاه سر را يک بار و دو پايش را تا برآمدگي پاها 
مسح کرد و آنگاه فرمود: »اي کسي که از وضوي رسول خدا پرسيدي، حضرت اينگونه وضو 

مي گرفت.«78

آنچه گذشت دو دليل قائلين بر وجوب شستن دست ها در وضو از انگشتان تا آرنج بود که 
همراه با نقد و بررسي ادله بيان گرديد.

ترتیب شستن دست ها در وضو

از ديگر موضوعات مورد بحث در مورد شستن دست ها در وضو، ترتيب شستن است که 
کدام دست مقدم و کدام بعد از آن شسته شود که ديدگاه فريقين در اين باره به شرح زير است:

دیدگاه امامیه

اماميه معتقدند که در شستن دست ها واجب است ابتدا دست راست و پس از آن دست 
چپ شسته شود و در غير اين صورت وضو باطل خواهد بود.

»اماميه تقديم دست راست بر دست چپ در وضو را واجب شمرده ا ند.«79
با توجه به گفتار پيشين، دليل اماميه بر اين مدعا نيز واضح مي گردد؛ چرا که ايشان اين وجوب را 

ناشي از روش ائمة اطهار: مي د انند که حکايت کنندة همان وضوي پيامبرخدا9  است.
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دیدگاه عاّمه
عامّه در ترتيب شستن دست ها بر اين باورند که تقديم دست راست بر دست چپ سنت و 
مستحب است و هرکس اين کار را انجام ندهد فضيلتي را از دست داده است؛ »مذهب جمهور 
عاّمه بر اين است که تقديم دست راست بر دست چپ سنت است و هر کس اين را ترك کرد 

فضيلت از کف او رفته ولي وضويش کامل است.«80
دليل عامّه بر اين ادعا، روايتي است که  ابو هريره آن را نقل کرده است:

»هنگام پوشيدن لباس و هنگام وضو، از جانب راست آغاز کنيد.«81
تقرير استدالل بدين شکل است که اين روايت داللت بر استحباب و فضيلت آغاز از جانب 
قرار داده و در  را در کنار هم  لباس و گرفتن وضو  پوشيدن  پيامبر9   راست دارد؛ چرا که 
صورت وجوب هر دو عمل بايد واجب باشد که در پوشش اين وجوب قطعاً منتفي است پس در 

وضو هم منتفي بوده و دال بر فضيلت است.82
پاسخ اين ادعا نيز از مباحث پيشين واضح گرديد؛ چرا که اماميه دليل وجوب تقديم دست 
راست بر دست چپ را عمل و سيره پيامبر9 مي د انند و ثابت  شد که وضوي پيامبر، که ائمه 

آن را حکايت کرد ه اند، بدين صورت؛ يعني تقديم دست راست بر دست چپ بوده است.
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46.  و قال الشافـعي: »الفـرض واحـد، و اثنتان أفضل، و السنة ثالثـة و به قال ابوحنيفة و احمد قال مالک: مرة أفـضل من 

       المرتين«، طوسي، محّمد بن حسن »الخالف« ج1، ص89
47.  »و يجب االبتداء من المرفق و ادخله و االنتهاء إِلَی الصابع«، نجفي، محّمد حسن »جواهر الکالم« ج2، ص162

48.  »فالمراد حينئٍذ وجوب البدءة باألعَلی «، همان مدرک.
49.  ماوردي، علي بن محّمد »الحاوي الکبير«، ج1، ص112

50.  »و قالت بقية المذاهب: الواجب غسلهما کيف اتفق... و االبتداء من األصابع إَِلی المرافق أفضل«، مغنيه، محمد جواد 
       »الفقه علي المذاهب الخمسه«، ج1، ص36

51.  همان مدرک.
52.  بقره : 187

53.  اسراء : 1
54.  آل عمران : 52

55.  يوسف : 33
56.  نمل : 33

57.  »مغني األديب« ص40
58.  مائدة : 6

59.  مکارم شيرازي، ناصر »تفسير نمونه«، ج9، ص126
60.  قرآن کريم، ترجمه مهدي الهي قمشه ا ي ، ذيل آية شريفه.

61.  نساء : 2
62.  مکارم شيرازي، ناصر »تفسير نمونه«، ج4، ص286

63.  طوسي، محّمد بن حسن »تهذيب االحکام« ج1، ص56 ، ح 158
64.  امام خميني، روح اهلل »توضيح المسائل«، ص56 ، مسأله 243

65.  حّر عاملي، محّمد بن حسن »وسائل الشيعه«، ج1، ص406، ح1053، باب وجوب االبتداء في غسل الوجه بأعاله و 
       في غسل اليدين بالمرفقين.

66.  حّر عاملي، محّمد بن حسن »وسائل الشيعه« ج1، ص406، ح1053، باب وجوب االبتداء في غسل الوجه بأعاله و 
       في غسل اليدين بالمرفقين.

67.  »ذهب االمامية إهَِل وجوب البداءة بالرفقي« مغنيه، محّمد جواد »الفقه علي المذاهب الخمسه« ج1، ص36
68.  مائدة : 6

69.  »أشعر أيضًا قوله تعاَلى: إَلى المرافق أن ينتهي في غسل اليدين بها و يبتدأ باألصابع، قال الحاکم، و قد وردت السنة 
        بذلک و هو الذي عليه الفقهاء و لداللة لفظ »إَلی« ألنّها للغاية و غاية الشئ آخره«، قاسمي، محّمد جمال الدين »محاسن 

       التأويل« ج4، ص66
70.  مکارم شيرازي، ناصر »تفسيرنمونه«، ج4، ص286

71.  طبرسي، فضل بن حسن »مجمع البيان«، ج3، ص164
72.  موسوي همداني، محّمد باقر، »ترجمه تفسير الميزان« ج5 ، ص359

73.  »إني رأيت رسول اهلل9  توضأ مثل وضوئي هذا«، بخاري، محّمد بن اسماعيل »صحيح بخاري« ج1، ص52 ؛       
        قشيري، مسلم بن حجاج »صحيح مسلم« ج3، ص113
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74.  سيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بکر »درالمنثور« ج2، ص263
75.  متقي هندي، حسام الدين »کنزالعمال« ج9، ص443، ح26890
76.  بيهقي، احمد بن حسين بن علي »السنن الکبري« ج1، ص143

77.  ابو ريه، شيخ محمود »اضواء عىَل السنة الحّمدية« ص40
78.  احمد بن حنبل »مسند احمد«، ج1، ص108

79.  »اوجبوا تقديم اليمنَی علَی اليسَرى«، مغنيه، محّمد جواد »الفقه علَی المذاهب الخمسه« ج1، ص36 ؛شريف مرتضي، 
       علي بن حسين »االنتصار في انفرادات اإلمامية« ص101

80 .  »ذهب الجمهور إَلى أن تقديم اليمين عَلى الشمال سّنة، من خالفها فاته الفضل و تّم وضوءه«، قاسمي، محّمد جمال 
        الدين »محاسن التأويل« ج4، ص66

أْتُْم فَابَْدُءوا بَِميَامِنُِکْم«، ابي داود، سليمان بن اشعث» سنن ابي داود«، ص41، ح41 81 .  »إَِذا لَبِْستُْم َو تََوضَّ
82 .  قاسمي، محّمد جمال الدين »محاسن التأويل« ج4، ص66
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