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الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی

عباسعلی روحانی
نگار علیزاده

چکیده :پژوهش حاضر با هدف جمع آوری نظر فقها و محوريت آرا و نظرات اماام
خمیني در خصوص آسیب ها و خللي که به غسل وارد ميشود و حکا باه بناال و
عدم بنال آ طبق قواعد اولاي و ااانوی نشاشاشه شادر و رو باه کاار رفشاه در آ
کشابخانهای و راياناهای باودر ودر آ پاا اب بیاا نظارات منروحاه باه صوصای

و

صحلیل نظرات اماام خمیناي و صنبیاق آ بار نظار برخاي اب علماای فقاه اب آ جملاه
صاحب جواهر پرداخشه شدر است .يافشه های پاژوهش حااکي اب اياس اسات کاه هار
گونه خللي که به اجزا و شرايط غسل وارد شود طبق اصل اولي غسل را محکوم باه
بنال مي کند؛ اما در برخي موارد شاار مقاد

خاود حکا باه عادم بناال دادر

است همانند غسل جبیررای در مقابل امر به شسشس صمام اعضای بد و يا بیاا قاعادة
فراغ در بما فراغت اب غسل و شک در صحت اجزا .بررسي ايس آسایبهاا کاه در
فقه به خلل شهرت يافشه و جمع آوری نظرات علما در اياس رابناه باعاس صساهیل در
مراجعه به ايس بخش اب باب فقهي (طهارت-غسل) ميگردد.
کلیدواژه ها :خلل طهارت حاد ،غسال غسال صرصیباي غسال ارصماساي اماام
خمیني

مقدمه
فلسفة خلقت بشر عبادت الهي معرفي شدر است (ذاريات )95 :و هر مسلما به حساب عباد باود در
درگار خداوند باريشعالي مکل
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آ عبارت است اب هرگونه سرسپردگي و صبعیت اب فرامیس الهي و صسلی صمام خواساشه هاای معباود
بود و گاهي به معنای خاص آ در عباداصي که به دسشور موال طبق آيیس خاصي بايد انجام شاود
به کار ميرود .که اب نو دوم مي صوا نماب روبر حج وضو غسل و غیرر را برشمرد .عبادات باه
معنای خاص مصاديقي اب عبادات به معنای عام بودر و در ايس میاا غسال اب مصااديق عباادت باه
معنای خاص است و يک ماهیت مرکب اعشباری است که شاار مقاد

آ را اخشارا و صعريا

نمودر است با يکسری اب اجزا و شرايط و بر شمرد موانع .در ايس عبادت مکل

گاهي خواسشه ياا

ناخواسشه مرصکب عمل يا صرک عملي ميشود که به آ آسیب مايرسااند .و اياس آسایبهاا نماود
واقعي نداششه و به صورت اعشباری باعس بنال يا عدم بنال (در ماوارد وجاود عاال ) مايشاود.
پژوهش حاضر پا اب مفهوم شناسي به صعري

هر ياک اب اجازا و شارايط معشبار در غسال و بیاا

موانع آ پرداخشه و در انشها به بررسي حک شک در اجزا و يا انجام و عدم انجام غسل ميپردابد.

)1مفهوم شناسی
)1-1خلل
خلل در لغت به معنای شکاف بیس دو چیز آمدر است

(فراهیدی411 :1 4141؛ نیز ر.ک :ابس منظور4141

 ) 41 :44و برخي اب لغويو بر ايس عقیدر اند که خلل باه معناای انفارا و باه صعبیار ديشار البارال
داششس است و هزال و نقص و احشیا و فقر و پوسایدگي اب مصااديق آ

اسات (مصانفوی :1 411

 )4 1و در اصنالح فقه خلل به آسیب ها و صدماصي گفشه ميشود که بار ماهیاات مخشرعاهای کاه
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شار آنها را صعري

کردر است اع اب اعمال عبادی يا معامالصي وارد شدر موجاب مايشاود کاه

مأموربه با مأصي به منابقت نداششه باشد اع اب اينکه موجب بنال يا عدم بنال –طبق قواعد اانويه
(منظور صرخیص شار مقد )  -آ گردد .خلل گاهي به صورت ورود آسیب بر اجزا يا بر شرايط
اعمال بودر و گاهي به صورت مانعي بر انجام درست آنها نمود پیدا مايکناد و گااهي باه صاورت
شک در انجام يا عدم انجام اجزا و شرايط يا اصل وجود مرکب عباادی اصفااق مايافشاد (ر.ک :اماام

خمیني .)5 :4131

 . 4مراجعه کنید به اقسام واجب و صقسی آ به صعبدی و صوصلي (امام خمینى .) 95 :4 4149
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خلل گاهي به صورت عمدی که اب روی عل و بدو عذر است اصفاق مايافشاد و گااهي باه طاور

مقاله

انواع خلل در عبادت
عمدی و دانسشه اما با وجود عذری چو صقیه اضنرار اکرار بودر و گاهي اب روی جهل و نسایا
صورت ميپذيرد.
نیز گاهي خلل به بيادر و افزود چیزی اب جنا و ماهیت مرکب عبادی صاورت مايگیارد و
گاهي به نقیصه و کاسشس چیزی اب آ  .افزودر ه گاهي افزودر ای است که شار آ را منع نمودر
و گاهي افزودرای است که شار در مقابل آ ساکت است.
 )1-2طهارت
طهارت مصدرِ طَهُرَ و طَهَرَ و به معنای نظافات (صااحب باس عبااد)114 :1 4141؛ پااکي و نزاهات؛ دور
شد

اب بدی و پاکي اب عیاب اسات کاه بناا بار اباوت حقیقات شارعیه (کاشا

الغناا

 )4: 41در

اصنالح فقه اسشعمال آب و خاک را در غسل و وضو و صیم همارار باا نیات طهاارت مايگويناد
(شهیدااني بيصا .) 7- 3 :4
ايس کلمه چنانچه گفشه شدر بیس وضو و غسل و صیم مششرک معنوی اسات و ناه لفظاي؛ چارا کاه
اششراک لفظي برخالف اصل است .معنای قدر جامع بیس آنها آ چیزی است که در اباحه عبادت
مؤار است (کاش

الغنا

 . )4 :41اما در خصوص واژة «طهر» امام خمیني بعید ميداند که ايس کلمه

حقیقت شرعیه برای طهارات االاه باشد؛ چرا که طهر در مقابل برای طماس نیاز در لغات و عارف

 )1-3غسل
غسل در لغت به معنای صنهیر و صنظی

هر چیز اب چرک و آلودگي و کثیفي باه وسایلة آب اسات

(مصانفوی  ) 1 :7 411و در اصنالح فقها به جاری کرد آب بر صمام باد باا نیات خااص گفشاه
ميشود( .عبدالمنع بيصا  )41 :1پا در واقع غسل به يک سری افعال خاص عبادی گفشاه مايشاود
که محشا نیت و قصد قربت بودر اخشرا شار مقد
و شرايط و موانع آ به عهادر شاار اسات و ماهیات آ
اردبیلي. )137 :4177

است و عبادصي است صوقیفي که بیا اجازا
باه دو صاورت صحقاق مايياباد (مشاکیني

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

شايع بودر و در روايات فروا

نیز در ايس معنا آمدر است (امام خمیني. ) 17 :4 41 4

( س)
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الف) غسل ترتیبی

غسل صرصیبي غسلي را گويند که ابشدا سر و گرد و سپا سمت راست بد و بعد قسمت چپ بد
بايد شسشه شود و عورت با هر دو طرف شسشه ميشود .نیز گفشه شدر است که غسل صرصیبي مرکب
اب دو جز است :شسشس سر و گرد و شسشس صمام بد  .بنا بر قول اول غسل صرصیبي سه جز و بنا بر
قول دوم غسل صرصیبي دارای دو جز

خواهد بود (مشکیني اردبیلي. )137 :4177

ب) غسل ارتماسی

غسل ارصماسي غسلي است که در آ فرد صمام بد را به نیت غسل در آب فرو مايبارد باه طاوری
که عرف بشويد او به يکبارر صمام بد را در آب فرو برد (ر.ک :امام خمیني  4 4175و .)17 :

 )2غسلهای واجب
فقها غسل های واجب را عبارت ميدانند اب :غسال جنابات حاین نفاا

اسشحاضاه (مشوسانه و

کثیرر) ما میت اموات و آنچه به واسنة نذر و قس يا به امر معصوم يا دسشور والد يا باه عناوا
شرط البم يا مقدمة واجب يا صرک حرام و شبیه ايس موارد بر شخص مکل

واجب شاود (مشاکیني

اردبیلاي .)133 :4177امام در ايس خصوص مينويسد اقوا ايس است که فقط غسل اموات واجب اسات
به وجوب شرعي (ر.ک :امام خمیني  4 4175و  )11 :و در شرح آ آمدر به دلیل اينکه غسلي کاه باه
واسنة نذر مثالً واجب شدر مشعلق وجوبش عنوا وفا به نذر است و اب آ عنوا به عناويس ديشار
صسری پیدا نميکند و الّا اجشما دو حک در عنوا واحد البم ميآيد .اما دلیل عدم وجاوب بااقي
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غسل ها به وجوب شرعي ايس است که وجوب آنها اب باب مقدمه برای نماب و امثال نماب است و در
جای خود عدم وجوب مقدمه واجب به وجوب شرعي اابات شادر اسات .اماا در خصاوص غسال
اموا ت واجب شرعي است به مقشضای ادله

و مقدمه برای چیز ديشری نیست (فاضل لنکراني. ) : 4145

 )3انواع خلل
آنچه اب مکلاست.

اب روی عل و بدو عذر صادر ميشود :ايس نو خلل قنعاً موجاب بناال غسال
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مقاله

آنچه اب روی خوف و اضنرار صادر شود :ايس خلل به واسنة فقرر «مااضنروا الیه» در حديسآنچه به خاطر اکرار صادر شود :که به واسنه «فقرر ما اکرهوا الیه» در حديس رفع قابل ارصفاخواهد بود.
 آنچه به سبب جهل اب روی قصور صادر شود :که بنا به فقرر «ماا اليعلماو » در حاديس رفاعحک به صحت غسل ميشود.
 آنچه به سبب جهل صقصیری صادر شود :که ملحق به عمد شدر و حک به بناال غسال ویمي شود؛ چرا که حديس رفع حديس ارفاقي است و ايس شخص شايسششي ارفااق نادارد نیاز او باه
اينکه غسل عبادصي صوقیفي است و احشماالً دارای يک سری شرايط و اجزا و  ..است عل اجماالي
دارد و داششس ايس عل اجمالي باعس ميشود که «ماا اليعلماو
خمیني :4131

» در حاديس شاامل وی نشاود (اماام

. )49-

 )4واجبات غسل
نیّت و دوام آ صا آخر غسل (امام خمیني4 4175و )15 :؛
شسشس ظاهر پوست (امام خمیني4 4175و )17 :؛
رعايت صرصیب در غسل صرصیبي (امام خمیني4 4175و )17 :؛
پاک منلق و مباح بود آب (امام خمیني4 4175و .)13 :
کردر واب ديشر واجبات آ «صخلیلِ آنچه را آب به آ نرسد مشر باا صخلیال» دانساشهاناد .و ماورد
چهارم يعني «پاک منلق و مباح بود آب» را اب واجبات ذکر نکردر و بنابرايس واجبات غسال را

( . 4نقل به معنا – خالصه)
 .يعني کاری کند که آب به آ رار پیدا کناد .در لغات خاالل کارد و اب آ جملاه خاالل کارد دنادا را صخلیال
مي گويند و در فقه به معنای فرو کرد انشششا در میا موهاای رياش بارای رساید آب باه موهاا اسات (رک :عمیاد

( س)

 : 4134مدخل صا ).

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

البشه شیخ انصاری و صاحب جواهر «اسشدامه نیت» را باه عناوا واجاب مساشقلي در غسال ذکار
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در پنج مورد برشمردراند (انصااری  954 : 4149و نیاز ر.ک :نجفاي . )73 :1 4111
نجاست اب بد

اولیس مورد اب واجبات به شمار آمدر است (شهید اول 4145

و در ذکرر

ابالاه

. ) 49 :

صحقیق در مقام ايس است که در خصوص اباله نجاست اب ظاهر باد باه عناوا واجاب اول در
غسل که شهید اول قائل به آ شدر اند بايد گفت اب آنجايي که در حیس شسشس هر عضاو مايصاوا
نجاست را اب محل پاک نمود و رفع نجاست به عنوا مرحلة اول اب انجام غسل نیاب به دلیل دارد و
ما دلیل بايد بر آ نداري به حک برائت در اقل و اکثر ارصباطي حک به عدم وجوب آ به عنوا
اولیس عمل واجب در غسل است .اما «نیت» و «شساشس ظااهر پوسات» اب اجازای غسال و «رعايات
صرصیب در غسل صرصیبي» «پاک بود آب» «مباح بود آب» «صقدي شسشس سر بار باد » و «انجاام
غسل به وسیلة خود فرد در صاورت امکاا » جاز شارايط آ و «باود ماانعي بارای شساشس ظااهر
پوست» و «محد ،شد مجدد در اانای غسل» جزو موانع و قواطع آ محسوب ميشود که چنانچه
در هر يک اب ايس موارد آسیبي ايجاد شود به معنای خلل در غسل است که در ادامه به صعري

هار

يک و بررسي خلل آنها پرداخشه خوهد شد:

 )4-1نیت و خلل در آن
نیت در لغت به معنای عزم (جوهری ) 945 :5 4141و ارادر و قصد (اباس فاار

 155 :9 4111و نیاز ر.ک:

فیومى بي صا )514 :است .و در اصنالح شر نیت را عزم بر انجام چیزی در حالي که قصد صقارب باه
خدای باريشعالي داششه باشد ميدانند (ابوجیب« )151: 4113العزم على فعل الشي صقرباً إلى اهلل صعالى».
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شهید اول در کشاب ذکر (شهید اول )411 : 4145مينويسد :اگر مکل

در قصد قربت قصاد

اطاعت الهي و ابشغا وجه اهلل نمايد کفايت ميکند و ايس قصد قربت در هر عبادصي معشبر اسات باه
دلیل آيات «وَ ما أُمِرُوا إِال لِیَعببُدُوا اللّهَ مُخللِصِیسَ لَهُ الدييسَ» (بینه« )9 :قُالِ اللّاهَ أَعببُادُ مُخللِصااً لَاهُ دِينِاي»
(بمر.»)41:
امام خمیني در نیت اخالص را شرط ميداند و اعشقاد دارد که ايس نیت بايد صا آخر و لو اجماالً
ادامه داششه باشد (امام خمیناي 4175و . )17 :4در صعريا

اخاالص آمادر اسات« :االخاالص تصفیة

العمل مس کلّ شوب» (انصاری :)14 :4175اخالص صاف نمود عمل اب هر گونه آمیخششي و خلناي

 . 4نیز رک( :نجفى .)73 :1 4111
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نظر ايشا ريا عدم قصد امشثال يا قصد قربت در نیت موجب آسیب رساند مکل
نشیجه به غسل ( در مبحس حاضار) ] خواهاد باود .وی در مبحاس نیات در کشااب

باه نیات [و در
الخلر یری ال ر

مقاله

است .بنابرايس هر گونه ريا و عدم اخالص در نیت در نشیجه به غسل آسیب مايرسااند .پاا بناابر

ة

مينويسد :ريا [هر نو عبادصي را] منلقاً باطل ميکند و دخول رياا در عمال باه هار طرياق موجاب
بنال کل است .و برای صأيید منلب به سه روايت صمسک ميکنند:
امام صادق( ) فرمود که خداوند عز و جل فرمودر است:
مس بهشريس شريک هسش هرکا در هر کاری که انجام ماي دهاد شاريکي
برای مس قرار دهد آ را نميپذيرم جز عملاي کاه خاالص بارای ماس باشاد
(کلیني4117

اب پیامبر اکرم

.)4 59 :
(ص )

نقل شدر است که خداوند مشعال ميفرمايد:

مس بهشريس شريک هرکا در عملش ديشاری را باا ماس شاريک کناد آ
عمل را به شريک وا ميگذارم چرا که مس جز عمل خالص را نميپذيرم .و
در حديس ديشری است که خدای سبحا ميفرمايد :همانا ماس باينیاابصريس
شريک پا هر که کاری کند و کسي جز مس را در آ شريک گرداند مس
اب آ کار بیزارم و آ کار اب آ ِ کسي باشد که او را شريک ماس قارار دادر
است(.ابس فهد حلي) 47: 4141

و رسول اکرم(ص) ميفرمايد:هماناا خداوناد عملاي را کاه در آ ذرر ای رياا
باشد نميپذيرد (ابس فهد حلي.1) 1 : 4141

کا در عملش ريا وارد کند در عمل خود غیر خدا را داخل کردر و عملش مورد قبول واقع نشدر

 . 4عِدَّةٌ مِسل أَصبحَابِنَا عَسل أَحبمَدَ ببسِ مُحَمَّدِ ببسِ خَالِدٍ عَسل عُثلمَا َ ببسِ عِیسَى عَسل عَلِيي ببسِ سَالِ ٍ قَالَ سَمِعبتُ أَبَا عَببدِ اللَّ ِه( ) يَقُاولُ
قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ أَنَا خَیبرُ شَرِيکٍ مَسل أَشلرَکَ مَعِي غَیبرِی فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لَ ب أَقلبَللهُ إِلَّا مَا کَا َ لِي خَالِصاً
 .وَ عَسل رسول اهلل(

ص)

قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُببحَانَهُ أَنَا خَیبرُ شَرِيکٍ وَ مَسل أَشلرَکَ مَعِي شَارِيکاً فِاي عَمَلِاهِ فَهُاوَ لِشَارِيکِي دُونِاي

لِأَنِّي لَا أَقلبَلُ إِلَّا مَا خَلَصَ لِي -وَ فِي حَدِيسٍ آخَرَ إِنِّي أَغلنَى الشُّرَکَا ِ فَمَسل عَمِلَ عَمَلًا اُ َّ أَشلرَکَ فِیهِ غَیبرِی -فَأَنَا مِنلهُ بَارِی ٌ وَ
هُوَ لِلَّذِی أَشلرَکَ بِهِ دُونِي.

( س)

 . 1وَ عَس رسول اهلل(ص) ِإ َّ اللَّهَ لَا يَقلبَلُ عَمَلًا فِیهِ مِثلقَالُ ذَرٍّة مِسل رِيَا ٍ.

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

اب ايس روايات اسشفادر مي شود که داخل کرد ريا در عمل موجب بنال عمل ميشاود و هار
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و خداوند آ را نپذيرفشه و آ را برای شاريکش قارار مايدهاد .و ادلاه حرمات رياا هایی صقییاد و
صخصیصي را نميپذيرد (امام خمیني. )71-79 :4131

در اينکه نیت به چه کیفیشي بايد واقع شود در میا علما اخشالف نظر اسات برخاي فقاط قصاد
قربت و ابشغا وجه اهلل را در آ معشبر ميدانند برخي عالور بر آ نیتِ رفع حاد ،و اساشباحه را و
بعضي عالور بر جمیع موارد ذکر شدر نیتِ اطاعت الهي و بعضي صعییس وجه -واجب ياا مساشحب
بود آ

 -را در نیت معشبر ميدانند .و برخي قائل به اطالق نیت شدراند که شهید اول در ذکر

باه

صفصیل اب آنها نام ميبرد (شهید اول  .)415-413 : 4145امام خمیني در مبحس نیت وضو انجام فعال
به قصد امشثال امر يا قربت را معشبر ميداند (امام خمیني4 4175و  .) 3 :نیز وی در همیس مبحس وضاو
به بیا کیفیت نیت پرداخشه و مينويسد :در نیّت به ببا آورد و گذراند اب قلاب صفصایالً معشبار
نیست .بلکه ارادة اجمالى نفسانى کفايت مىکند بهطورى که اگر اب او سؤال شاود چاه ماىکناد
بشويد وضو مى گیرم و ايس هما حالشى است که آ

را داعى (انشیازر) ماىنامناد (اماام خمیناي 4175

4و  .) 3 :در اينکه صلفظ در نیت شرط نیست ادعای اصفاق و اجما شدر است .چرا که عمدر دلیل
برای عدم اعشبار صلفظ در نیت ايس است که دلیلي بر اعشبار آ نداري پا صوه اعشباار آ وجهاي
نخواهد داشت چرا که عباديّشي که اسا

ايس مبحس است به مجرد اينکاه فعال اخشیااری اب روی

ارادر اب فاعل به انشیزة صعلق امر به آ انجام گیرد کافي است و ايس امار چنانکاه باا ارادة صفصایلي
حاصل ميشود با ارادة اجمالیهای که مرصکز اب نفا اسات محقاق مايشاود باه حیثاي کاه اگار اب
شخص در حیس انجام عمل سؤال شود که به چه کاری مشغول هسشي بشويد غسل ميکن يا وضاو
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

ميگیرم (فاضل لنکراني  . )417-415 : 4145اب ايس روست که امام در ادامه مينويسد :اگر شرو به
عمل کند سپا فرامو

کردر و کامالً غافل شود که چه مىکند به طاورى کاه اگار اب او ساؤال

شود چه مىکند مشحیر ماندر و نداند که چه مىکند عمل او بدو نیّت اسات

(باطال اسات) (اماام

خمیناي4 4175و  .) 3 :و نیز کفايت ميکند چنانچه اب منزل به نیت حمام و غسال خاار شاود و در
حیس غسل اگر کسي اب او بپرسد چه ميکند بشويد غسل و مشحیر نماند (خويي.)141 :5 4143

( . 4خالصه)
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است معشبر ميداند و بنا به نظر وی احشیاط مسشحب است که وجه را نیز صعیایس نماياد کاه باه قصاد

مقاله

صاحب جواهر در معنای نیت قصد قربت کرد و صعییس غسلي را کاه بار شاخص واجاب شادر
اباحه است يا به قصد رفع حد( ،نجفي. )75 :1 4111

استدامه نیت در صورت عدم رعایت مواالت در غسل

اب نظر صاحب جواهر و نیز محقق حلي در شرایع چنانچه مواالت رعايت نشود اقوی عادم وجاوب
صجديد نیت است و مراد اب وجوب اسشدامه نیت در غسل ايس است که اگر بعضي اب [اجزای غسل]
بدو آ صورت گیرد هما فاسد شدر نه اصل غسل .پا صجدياد نیات فقاط در هماا صاورت
گیرد و اب سرگیری غسل لزومي ندارد (نجفي. )31 :1 4111

اما اب نظر گرور ديشر مانند محقق حلي در نهایة االحکام واجب است صجديد نیت با صأخیری که
قابل اعشنا باشد

و آنچه در ذکر

آمدر اينکاه واجاب اسات صجدياد آ باا گذشات بماا و ياا در

کشفاللثام (فاضل هندی  )41 : 4145نیز نظیر ايس منلب آمدر است .به نظر ميرسد در ايس بمینه قول
صاحب جواهر صحیح صر است چرا که ايس گرور ظاهراً مرادشا ايس است که شخص صا صمام کرد
غسل حضور قلبي داششه باشد؛ اما آنچه در نیت شرط است غیر اب نیت و اسشدامة آ نیست.
 )4-2شستن ظاهر پوست و خلل در آن:
آنچه در غسل معشبر است شسشس پوست است و شسشس غیر پوست کفايت نمىکند .بنابرايس برطرف
کرد مانع و صخلیلِ چیزى که بدو صخلیل آب به آ چیز نمىرسد واجب است .و شسشس داخل
واجب نیست مشر آنکه آ سوراخ بهقدرى گشاد باشد که جز ظاهر بد شمردر شاود و احشیااط
ايس است که جايى را که شک دارد اب ظاهر بد است يا باطس بشاويد .شساشس پوسات بيار ماو و
همچنیس موهاى ريزى که صابع بد حساب مىشوند واجب است و احشیاط آ است که شساشس ماو
منلقا ًا ريز و غیر ريز -واجب است (امام خمیني4 4175و  . )17 :در شسشس ظاهر پوست هیی اخشالفي
نیست بلکه صاحب جواهر ادعای اجما بر آ کردر و بر آ

روايات بيادی داللت ميکناد (فاضال

لنکراني )115 : 4145که در جای خود مضبوط است .پا اصل اولي در غسل شساشس صماام پوسات

( س)

است اما در صورصي که شخص اب آب رساند به قسامشي اب پوسات مشعاذر باشاد وظیفاة او غسال

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

چش و بینى و گو

و غیر اينها حشى سوراخى که در گو

يا بینى براى گوشوارر يا حلقه اسات
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جبیرر ای است .در صعري

جبیرر آمدر است چیزى که با آ بخ و شکسشه را مىبندناد و دواياى

که روى بخ و مانند آ

مىگذارند «جبیرر» نامیدر مىشود (امام خمیني  3: 41و نیز ر.ک :امام خمیناى

 .)15 :4134و در غسل چنانچه شسشس قسمشي اب پوسات باه جهات آسایب و جبیارر روی آ امکاا
نداششه باشد واجب است شسشس اطراف بخ ودسات کشاید

روی جبیارر (طباطباايي يازدی 41

:

 .)111صاحب جواهر ادعای اجما بر ايس منلب را دارد (نجفي . )111 : 4111حشي چنانچه بار روی
( )

بخ جبیرر نباشد ساير اعضا شسشه شدر و بخ شسشه نميشود به دلیل فرمايش حضرت صاادق

کااه در جااواب سااؤال اب اينکااه شسااشس در بخ ا چااه گونااه اساات فرمودنااد« :يغساال مااا حولااه»
(کلیني )1 :1 4117ميشويد حول و اطراف آ

را (عالمه حلي4141

. ) 45 :

 )4-3ترتیب در غسل ترتیبی
صرصیب عبارت است اب شسشس صمام سر که گرد نیاز جاز آ اسات باا مقادارى اب باد اب بااب
مقدمة شسشس سر و گرد  .پا اب آ شسشس صماام نیماة راسات باد باا مقادارى اب طارف چاپ و
مقدارى اب گرد اب باب مقدمه و احشیاط مسشحب آ است که هنشام شساشس نیماة راسات باد
صمام طرف راست گرد و مقدارى اب سر را اب باب مقدمه بشويد .سپا پا اب آ شسشس صمام نیمة
چپ بد با مقدارى اب طرف راست و مقدارى اب گرد اب باب مقدمه و احشیاط مسشحب آ اسات
که هنشام شسشس نیمة چپ بد صمام طرف چپ گرد و مقدارى اب سر را اب باب مقدمه بشويد .و
عورت و ناف به دو قسمت صقسی مىشوند بنابرايس نیمة راست آنها با طرف راست بد و نیمة چپ
آنها با طرف چپ بد بايد شسشه شود ولى بهشر آ است که صمام آنهاا باا هار طارف شساشه شاود؛
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

آنچه البم است ايس است که شسشس صمام ايس سه قسمت را فراگیرد خوار با يک باار آب ريخاشس
باشد يا بیششر خوار با رار باب کرد (براى رسید آب) باشد و خوار با دست مالید و خوار با غیار
اينها (امام خمیني4 4175و .)17 :
امام معشقد است غسل صرصیبى اب غسل ارصماسى افضل است (اماام خمیناي4 4175و  )17 :و فاضال
لنکراني دلیال افضالیت آ را وارد شاد صعاداد کثیاری اب رواياات بار کیفیات صرصیباي و کفايات
ارصماسي ذکر کردر و مينويسد حک به افضلیت داد مشکل است چرا که هرچند رواياصي که در
باب غسل صرصیبي آمدر داللت بر وجوب صعییني ميکند لکس رواياصي که در بااب غسال ارصماساي
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 )19 -191 : 4145و به نظر ميرسد قول فاضل به صواب نزديکصر است.

مقاله

آمدر قرينه ای است که ايس وجوب صخییری بودر و وجهي برای افضلیت باقي نميماند (فاضل لنکراني

نکات:
در شسشس عضو صرصیب شرط نیست:
و شسشس اب پايیس به باالى عضو جايز است اگر چه بهشر ايس است که اب باالى عضو شرو کردر
و به صرصیب بشويد .کما اينکه در شسشس عضو شکل مخصوصى شرط نیست بلکه همایسکاه شساشس
صدق کند کفايت مى کند بنابرايس فرو برد سر سپا طرف راست و بعد اب آ طرف چاپ باد
در آب کفايت مىکند و نیز فرو برد بعضى اب اعضا در آب و ريخشس آب بر بعن ديشر اب اعضا
کفايت مىکند .و اگر سه مرصبه و هار مرصباه باه نیات شساشس ياک قسامت در آب فارو رود غسال
صحیح است .بلکه مسماى شسشس با حرکت داد عضو بد در آب باه صاورصى کاه آب روى آ
حرکت کند محقق مى شود پاا البم نیسات آ را اب آب بیارو

آوردر و دوباارر فارو بارد (اماام

خمیني4 4175و . )17-13 :

ا گر بعد اب غسل يقیس کند که مقدارى اب بد شسشه نشدر است در غسل صرصیبى در صورصى که
ايس مقدار شس شه نشدر اب نیمة چپ بد باشد شسشس هما مقدار کفايات ماىکناد هار چناد طاول
کشیدر و صمام اعضا خشک شدر باشد و نیابى به اعادة غسل و شسشس ساير قسمتهاى طرف چاپ
بد نیست .اما اگر مقدارى که شسشه نشدر اب طرف راست باشد هما مقدار و سپا طارف چاپ
بد را بشويد .و اگر آ مقدا ر اب سار باشاد هماا مقادار و ساپا دو طارف باد

را بشاويد (اماام

خمیني4 4175و . )13 :

طرف راست و در آخر روب طرف چپ را بشويد غسلش صحیح است (اماام خمیناي4 4175و  )13 :و
چنانچه مواالت رعايت نشود ايجاد خلل نميکند.
غسل صرصیبى بير بارا و ناودا

جايز است (امام خمیني4 4175و . )13 :

عدم تقدیم شستن سر بر بدن در غسل ترتیبی
در کشابهای االنت ار الخ ف غنیة النزوع المعتبر تذکره ذکر

و ...ادعای اجما شادر اسات کاه

البم است شسشس سر بر شسشس بد مقدم شود (فاضل لنکراني . )191 : 4145پا بناا بار اياس ديادگار

( س)

چنانچه فرد ايس صرصیب را در غسل صرصیبي رعايت نکند به غسل خلل وارد نمودر است.

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

در غسل صرصیبى مواالت شرط نیسات .بناابرايس اگار در اول روب سار و گارد و در وساط روب
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غسل ارتماسی

غسل ارصماسى عبارت است اب فرا گرفشس آب صمام بد

را در حال نیت غسل (امام خمیني4 4175و :

 . )13ظاهر ايس است که غسل ارصماسى با فارو رفاشس صادريجى در آب (نیاز) حاصال ماىشاود .و
احشیاط البم آ است که صمام بد در يک لحظه بير آب باشد .بنابرايس اگر قبل اب آنکه قسمشى اب
بد داخل آب شود قسمت ديشر اب آب خار شود غسل ارصماسى حاصل نماىشاود .ولاى فارو
رفشس کمى اب پا در گل موقع فرو رفشس در آب به غسل ضرر نمىرسااند پاا غسال ارصماساى در
نهرها و جویهايى که اندکى پا در گل فرو مىرود جايز است اگر چه احشیاط مسشحب ايس اسات
که در ايس موارد غسل صرصیبى کند و احشیاط مسشحب (در غسل ارصماسى) آ است که طورى در
آب فرو رود که عرفاً بشويند يکدفعه فرو رفت (امام خمیني4 4175و . )13 :

اگر بعد اب غسل ارصماسي يقیس کند که مقدارى اب بد شسشه نشدر است واجب اسات دوباارر
غسل کند (امام خمیني4 4175و  . )13 :چرا که يقیناً غسل و شسشس صمام بد صحقق نیافشه است.
غسل ارصماسي بير بارا و ناودا

صحیح نیست (امام خمیني4 4175و . )13 :

کسى که در روب مار رمضا جنب باشد بايد غسل صرصیبى بکند بناابرايس اگار غسال ارصماساى
نمايد بنابر احشیاط واجب غسل و روبرا

باطل مىشود (امام خمیني4 4175و . )15 :

اگر به قصد غسل در آب فرو رود و سپا شک کند که به نیت ارصماسى بودر صا اينکه اب غسل
فارغ شدر باشد يا به نیّت صرصیبى و به قصد سر و گرد بودر است صا دو طرف بد باقى ماندر باشد
واجب است احشیاط کند و دو طرف را غسل دهد و اب سر گرفشس غسل واجاب نیسات .بلکاه بناابر
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

احشیاط واجب اگر غسل ارصماسى را اب سر بشیرد کفايت نمىکند (امام خمیني4 4175و . )11 :

 )4-4مطلق ،پاک و مباح بودن آب:
(اب واجبااات غساال) آ اساات کااه آب منلااق و پاااک و مباااح باشااد بلکااه بنااابر احشیاااط جاااى
غسل کرد و محل ريز

آب و ظرف بايد مباح باشد اگر چه شرط نبود اباحه در اينها خاالى اب

وجه نیست (امام خمیناي4 4175و  . )13 :چرا که چنانچه قائل به اجشما امر و نهاي باشای مايصاوانی
غسل را صحیح بدانی  .و همچنیس شرط است که در حال اخشیار خود

غسل کناد و هماا طاور

که در وضو شرط است که باه علّات بیماارى و مانناد آ ماانعى اب اساشعمال آب نداشاشه باشاد .و
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پاک کند سپا غسل نمايد (امام خمیني4 4175و  . )13 :بنابرايس اگر قصد داششه باشد پول حمامى را

مقاله

همچنیس مواضع غسل که قصد شسشس آ را دارد بايد پاک باشد و اگر نجا باشد بايد اول آ را
نپردابد يا آنکه بخواهد اب مال حرام بپردابد و يا به صورت نسیه غسال کناد بادو آنکاه حماامى
راضى باشد اگر چه بعداً رضايت او را صحصیل کند غسلش باطل است (اماام خمیناي4 4175و .)13 :
وضو و غسل با آبى که در معابر به عنوا سبیل قرار دادر شدر اشکال دارد مشر آنکه بداند مالکش
ايس نو

اسشفادر را نیز مباح کردر است (امام خمیني4 4175و . )13 :

)5محدث شدن در اثنای غسل:
بماني که شخص بعضي اب اعضای بد را به نیت غسل [مثالً جنابت] بشويد چه در غسل صرصیباي و
چه غسل ارصماسي سپا محد ،شود چنانچه حد ِ،مجدد مثالً جنابت باشد باياد غسال را اب سار
گرفشه صمام نمايد؛ بيرا اشکالي نیست در اينکه ايس حد( ،حد ،اکبر) موجب به وجود آماد
مقشضای غسل ميشود .به عموم دلیلي که حاکي اب ايس است که جنابت موجاب غسال مايشاود و
دلیلي ندارد ايس غسل ناقص را کامل و دوبارر غسل جديدی انجاام دهاد و باا اياس حاد ،جدياد
اسشصحاب صحت در آنچه اب اجزای غسال کاه انجاام شادر اسات قناع مايشاود .اب اياس منلاب
مسشحاضه و غیر آ اسشثنا ميشود چرا که ضرر نمايبناد حادو ،هار قسا در ااناای غسال؛ بيارا
شخص مسشحاضه مانند شخص مسلو

خواهد بود (نجفي. )4 5 :1 4111

نقصي به غسل وارد نميآيد (نجفي )411 :1 4111و اما در غسل جنابت ساه قاول وجاود دارد قاول
اول اينکه غسل بايد اعادر گردد به خاطر اينکه حد ،اسشصحاب شدر و اب آنجايي که غسال ياک
عبادت صوقیفي است احشیاط ايجاب مي کند که دوبارر غسل انجام شود و نیز به دلیل اينکه اگر بعد
اب غسل ه ايس حد ،صورت گیرد اباحه نماب را باطل مي کند پا اگر در اانا باشد به طريق اولي
اباحه نماب را مخشل مي کند و قول دوم ايس است که اعشنايي به حد ،اصاغر نشادر و غسال را صماام

 . 4مسلو

شخصي را گويند که بول بياخشیار اب او خار ميشود و نميصواند اب بیرو آمد آ جلوگیری کند.

( س)

( .خالصه)

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

اما چنانچه حد ،اصغر در اانای غسل های غیر اب جنابت به وجاود آياد ظااهر اياس اسات کاه
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ميکند به خاطر اينکه صحت غسل اسشصحاب مي شاود و حاد ،اصاغر قابلیات صاأایر در غسال را
ندارد و اجما وجود دارد که حد ،اصغر موجب حد ،اکبر نميشود و قول سوم ايس اسات کاه
غسل را صمام و برای نماب وضو بشیرد که ايس قول اخیر به نظر صحیح ميرسد به خااطر اينکاه اياس
قول جمع بیس اسشصحاب و اطالقات و ادلهای که داللت بر صحیح بود ايس غسل دارند و ادلاهای
که حد ،اصغر را موجب بنال وضو ميدانند است (نجفي. )414-411 :1 4111

 )6حکم شک در غسل :
 )6-1شک در اَجزا بعد از فراغت از غسل
اگر بعد اب فراغ اب غسل در بعضى اب اجزای آ شک نمايد بنا را بر صحت آ بشذارد و بنابر اقاوا
همچنیس است اگر در جز سابق بعد اب آنکه وارد به جز ديشر شدر شک نمايد اگر چاه احشیااط
مسشحب ايس است که در ايس فرض قسامت مشاکوک را بشاويد (اماام خمیناي4 4175و  . )15 :دلیال
اينکه با احراب وجود غسل و شک در صحت اجزا بايد بنا را بر صحت بشذارد قاعادر فاراغ اسات
(فاضل لنکراني4145

. )119 :

 )6-2شک در اصل انجام غسل بعد از فراغت از عبادت
اگر کسى که جنب بودر نماب بخواند و بعد اب نماب شک کند که غسل کردر يا نه بنا را بار صاحت
نماب مىگذارد ولى براى اعمال آيندر بايد غسل نمايد و اگر ايس شک در بیس نمااب باشاد نمااب
باطل مى شود و احشیاط مسشحب ايس است که نماب را صماام کناد و بعاد اب غسال اعاادر نماياد (اماام
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

خمیني4 4175و . )11 :

 )6-3شک در اصل انجام غسل
اگر بعد اب خرو اب حمام شک کند که آيا غسل را انجام دادر است يا خیر بايد بنا را بر عدم انجام
آ بشذارد؛ بيرا دلیلي ندارد که با بود شک در آ بنا را بر وجود غسال بشاذارد بلکاه باه دلیال
اسشصحاب اصل را بر عدم بايد بشذارد (فاضل لنکراني. )119 : 4145

( . 4خالصه)
 .برای منالعه بیششر رک) :موسوی بجنوردی سایدمحمد« )4131( .قاعادر فاراغ و صجااوب اب منظار اماام خمیناي »
( )

پژوهشنامه متین شمارر7

(.
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چنانچه بعد اب شسشس سر و گرد و ورود به شسشس بد شک کند که آيا جزئي اب سار و گارد را

مقاله

 )6-4شک در اجزا بعد یا قبل از ورود به جزء بعدی
شسشه يا نه بنا را بر انجام آ بشذارد [بر مبنای قاعدر صجاوب] و اگر قبل اب ورود به جز بعدی شک
کند که آيا سر و گرد و يا جزئي اب آنها را شسشه يا نه بايد آ

را شسششو دهد (صدر 41 :4111و نیز

ر.ک :امام خمیني4 4175و .)15 :

 )6-5شک در نجس یا مضاف بودن آب بعد از اتمام شستن عضو خاص یا بعد از غسل
چنانچه بعد اب شسشس هر عضو اب اعضای بد شک کند در صحت غسل يا فسااد آ ماثالً احشماال
دهد که غسل با آب نجا يا مضاف بودر بنا را بر صحت بشذارد بر او اعادر البم نیسات و فرقاي
نميکند ايس شک بعد اب پايا غسل باشد يا در اانای آ بعد اب انشقال اب شسشس آ عضاو باه عضاو
ديشر يا به مجرد فراغت اب شسشس آ

عضو و قبل اب انشقال به شسشس عضو ديشر (صدر. ) 41 :4111

 )6-6شک در استبراء
اسشبرا به معني پاک کرد و نظی

کرد مجرا اب بول است (واسني ببیدی . )441 :4 4141جنباى کاه

اب او منى بیرو آمدر سزاوار است پیش اب غسل کرد با بول کرد مجرا را صمیز (اسشبرا ) نمايد
ولى اسشبرا

شرط صحت غسل نیست (امام خمیني4 4175و . )15 :

اگر بعد اب بیرو آمد منى غسل کند سپا رطوبت مششبه بیس مناى و غیار آ خاار شاود و
شک کند که اسشبرا به بول کردر يا نه بنا را بر عدم آ بشذارد [اسشصحاب] پا غسل بر او واجب
وضو ه بشیرد.
خل  :کسى که با بیرو آمد منى جنب شدر در صورت عدم اسشبرا اگار رطاوبشى کاه ماردّد
بیس منى و بول است بعد اب غسل اب او بیرو آيد حک

منى را دارد و باياد فقاط غسال نماياد (اماام

خمیني4 4175و . )15 :

اگرچه امام خمیني اسشبرا را شارط صاحت غسال نمايداناد لایکس فايادة اساشبرا را در اياس
ميداند که اگر بعد اب اسشبرا غسل کرد و پا اب آ رطوبت مشکوکى اب او خار شد اعادة غسل
بر او واجب نیسات اماا اگار بادو اساشبرا باه باول غسال کارد ساپا رطوبات مشاکوکى اب او

الخلل في الغسل با رويكردي بر آراي امام خميني

است و اگر احشمال بول بود رطوبت را ه مىدهد احشیاط مسشحب آ است که عاالور بار غسال

( س)
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خار شد حک منى را دارد چه به خاطر صعذر بول اسشبرا به خرطات کردر باشد يا نه ولى اگار
در اار کوشش در اسشبرا به خرطات به پاک شد و بااقى نماناد مناى در مجارى يقایس کناد و
احشمال بدهد که آنچه خار شدر منى جديدى باشد بنابر اقوا اعادة غسل واجب نیست و همچنایس
است اگر با گذششس مدت بيادى يقیس کند که منى در مجرى نماندر است ولاى احشیااط مساشحب
اعادة غسل در هر دو صورت است (امام خمیني4 4175و . )15 :

اگر اسشبرا به بول نکردر و رطوبشى که مردّد بیس منى و بول است بعد اب غسل اب او بیرو آياد
حک منى را دارد و بايد فقط غسل نمايد .و اگر بول کاردر و اساشبرا باه خرطاات را انجاام نادادر
حک بول را دارد و فقط بايد وضو بشیرد و در ايس دو صورت فرقى نیست که احشمال غیر منى و
بول مثل مذى و مانند آ را بدهد يا نه و اگر بعد اب اساشبرا باه باول و ساپا اساشبرا باه خرطاات
احشمال غیر منى و بول را ه بدهد نه غسل بر او واجب مىشود و نه وضو .و اماا اگار فقاط مناى و
بول را احشمال مى دهد پا اگر هر دو اسشبرا را قبل اب غسل انجام دادر و ايس رطوبت مششبه بعد اب
غسل خار شدر واجب است احشیاطاً ه غسل کردر و ه وضو بشیرد و اگار هار دو اساشبرا را
بعد اب غسل انجام دادر باشد و ساپا رطوبات ماذکور خاار

شاود صنهاا وضاو کاافى اسات (اماام

خمیني4 4175و . )15 :

نتایج و یافتهها:
حاصل جمعآوری و بررسي نظرات فقهای معظ در بمینة خلل غسل عبارت بود اب:
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

 .4هر خللي به حسب قاعدر اولي (عدم صنابق مأموربه با مأصيبه) موجب بنال غسل خواهد
بود.
 .چنانچه شار مقد

خود مجوب ورود خلل به دلیل خاص را دادر باشد حک بنال

برداششه و غسل صحیح خواهد بود.
 .1در حديس رفع فقرات «مااضنروا الیه» «ما اکرهوا الیه» «مااليعلمو » به صرصیب داللت
دارند که خلل اضنراری اکراهي و جهل قصوری به غسل آسیبي نميرساند.

 . 4پاک کرد مجرای بول را اب بول خرطات گويند.
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غسل در بما وجود مانع اب رساند آب به اعضا ميکنند.

مقاله

 .1در شسشس اعضای بد نیز ادلهای که بر صحت غسل جبیرر داللت دارند حک به صحت
 .9در شک در صحت غسل انجام شدر بعد اب فراغت اب غسل حک به صحت بنا به قاعدة
فراغ دادر ميشود.
 .5در شک در وجود و به جا آورد اجزای انجام شدر بعد اب ورود به جز بعدی نیز بنا بر
قاعدة صجاوب حک به صحت غسل ميشود.
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بس منهر4141( .ق) تذکر ة الفقهاء (ط  -الحديث ) ق  :مؤسسه آل البیات علایه

السالم چاپ اول  41جلد.


عمید حسس )4134( .یرهنگ عمید ری :بیغش.



فاضل لنکرانى محمد4145( .ق) تف ی الشریعة یی شرح تحریر الوسیله صهرا  :مؤسسه عرو .



فاضل هندى محمد بس حسس4145( .ق) کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،ق  :دفشار انششاارات اساالمى
وابسشه به جامعه مدرسیس حوبر علمیه ق چاپ اول.



فراهیدى خلیل بس احمد4141( .ق) کتاب العین ق  :نشر هجرت چاپ دوم.



فیومى احمد بس محمد (بيصا) الم باح المنیر یی غریب الشرح الکبیر للرایعی ق  :منشورات دار الرضي.



کاش

الغنا حسس بس جعفر بس خضر41 ( .ق) أنوار الفقراهرة  -کتراب الطهرارة ،نجا  :مؤسساه کاشا

الغنا چاپ اول.
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کلینى محمد بس يعقوب4117( .ق) الکایی (ط  -اإلسالمیه) صهرا  :دار الکشب اإلسالمیه چاپ چهارم.



مشکینى اردبیلي میربا على )4177( .م طلحات الفقه ق  :الهادی.



مصنفوى حسس411 ( .ق)



موساوی بجناوردی سایدمحمد« )4131( .قاعادر فاراغ و صجاااوب اب منظار اماام خمیناي

التحقیق یی کلمات القرآن الکریم

صهرا  :مرکز الکشاب للترجم و النشر چاپ اول.
( )
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نجفى محمد حسس4111( .ق) جواهر الک م یی شرح شرائع اإلس م بیروت :دار إحیا الشرا ،العرباي چااپ
هفش .



واسنى ببیدى سید محمد مرصضى حسینى4141( .ق) تاج العروس مرن جرواهر القراموس بیاروت :دار الفکار
للطباع و النشر و الشوبيع چاپ اول.

