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ﺷﺮوط ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﭘﻮش و ادﻟﻪی آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧُﻔّﯿﻦ )ﭘﺎﭘﻮش( ﭼﻬﺎر ﺷﺮط دارد:
ﺷﺮط اول :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﭘﻮش را ﺑﺎ وﺿﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آن را رﻫﺎ ﮐﻦ زﯾﺮا در
ﺣﺎل وﺿﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮدهام.
ﺷﺮط دوم :اﯾﻨﻪ ﭘﺎﭘﻮش ﯾﺎ ﺟﻮراب ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ
روزی در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد و ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز آن را از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ او را از ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن آن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز در ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺴﺢ ﺷﻮد آن را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط ﺳﻮم :ﻣﺴﺢ ﭘﺎﭘﻮش ﯾﺎ ﺟﻮراب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭘﺎﭘﻮشﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﭘﺎ در ﻧﯿﺎورﯾﻢ ﻣﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﺎﺑﺖ ،ﺑﻠﻪ ]ﺣﻢ آن[ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ و ﺧﻮاب اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺣﻤﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ در ﻣﺴﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺢ ﭘﺎﭘﻮش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺪث اﺻﻐﺮ )ﺑوﺿﻮﯾ (ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺣﺪث اﮐﺒﺮ )ﺟﻨﺎﺑﺖ(.
ﺷﺮط ﭼﻬﺎرم :ﻣﺴﺢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪﺗ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﯾﻌﻨ ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ و ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠ ﺑﻦ اﺑﻃﺎﻟﺐ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪروز و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻗﺮار

2/1

داد؛ ﯾﻌﻨ در ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﭘﻮش .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ
اﯾﻦ ﻣﺪت از اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﭘﻮش ﺑﻌﺪ از ﺑوﺿﻮﯾ ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۷۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
]ﭘﺎﭘﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده و[ ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎی ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﭘﻮش ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ اﺑﺘﺪای ﻣﺪت وی از
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وی ﭘﯿﺶ از
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﭘﻮش ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ]ﻣﺴﺤﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ[ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ را ﺑﺎ آن ﻣﺴﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل راﺣﺞ )درﺳﺖﺗﺮِ( ﻋﻠﻤﺎ ،ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑوﺿﻮ ﻧﺸﺪه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎز دﯾﺮی را ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﷺ ﻣﺪت وﺿﻮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮده ﺑﻠﻪ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺪت دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ وﻟ اﮔﺮ
وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺿﻮ دارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﺎی دﻟﯿﻞ
ﺷﺮﻋ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺟﺰ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد و دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن وﺿﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﻣﺴﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
از ﺳﻮی دﯾﺮ ،اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠ) ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﻮدن( اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﺮوط ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ )ﭘﺎﭘﻮش( و ﺟﻮراب ﺑﻮد .ﺷﺮوط دﯾﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آنﻫﺎ ﺧﺎﻟ
از اﺷﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
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