
 

 مسح پاها در وضو
اغلب اهل سنت شستن پاها را واجب مي دانند و مسح پا را 

كافي نمي شمرند. در حالي كه به نص قرآن دستور به مسح 

 أَيهَا يا »فرمايد:سوره مائده مي 6پا شده است. قرآن در آيه 

 يدِيكُمْوَأَ وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ

 ...«الْكَعْبَينِ إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ إِلَى

اما گروهي دستورات قرآن را ناديده گرفته و با پيش داوري 

 خود به سراغ توجيهاتي رفته اند از جمله:

و احاديث منقول  . اين آيه به وسيله نسبت به پيامبر1

ه است! ابن حزم در از آن حضرت منسوخ گشت

چون در » مي گويد:« االحكام في اصول االحكام»كتاب

سنت شستن پاها آمده بايد قبول كنيم كه مسح منسوخ 

كه اوالً همه مفسران نظر دارند سوره مائده « شده است

آخرين سوره نازل شده بر پيامبر است و هيچ آيه اي از آن 

گويد حضرت منسوخ نيست. ثانياً ما رواياتي داريم كه مي

 فرمود.هنگام وضو پاهاي خود را مسح مي

گويد در كتاب أحكام القرآن مي« جصباص» . افراد مثل2

كنيم و پاها آيه وضو مجمل است كه ما عمل به احتياط مي

-كنيم در حالي كه همه ميرا هم مي شوييم و هم مسح مي

 دانيم )غَسَل و مَسَحَ( دو مفهوم متباين اند.

قهاي اهل سنت به جاي رجوع به قرآن و سنت، اما امروزه ف

كنند مثالً فقه معروف اهل سنت ابن نوعي تفسير به رأي مي

كند كه پاها در معرض آلودگي قدامه از بعضي نقل مي

هستند ولي سر چنين نيت بنابراين مناسب است اين 

، 1پاهاشسته شود و سر مسح گردد) الغني ابن قدامه، ج

جتهاد و استحسان خود را بر ظاهر ( به اين ترتيب ا111ص

آيه قران ترجيح داده و مسح سر را رها كرده و آيه را توجيه 

غير وجيه كرده اند. به هرحال مما تابع فرمان خدا هستيم و 

 حق نداريم با عقل قاصر خود دستورات الهي را تغيير دهيم.

اما مسأله اي كه امروزه غير عاقالنه و مضحك است اين 

دران اهل سنت اصرار بر عدم جواز مسح پاها در است كه برا

توان كنند كه ميوضو و شستن پاها دارند و اغلب تصريح مي

به جاي شستن پا روي كفش مسح نمود، نه در حال اضطرار 

 كه در حال اختيار، نه در سفر بلكه در حضر و در هر حال.

اين درحالي است كه فقهاي اماميه در اين عقيده متفق 

ه چيزي جز مسح بر پاها در وضو پذيرفته نيست و هستند ك

دليل سخنانشان همان تمسك به قرآن و سنت است براي 

قالَ كُنتُ أري أنَّ باطِنَ  عَن علي ابن أبي طالب» نمونه:

القُدمينِ أحقَّ بالسمعِ من ظاهِرِ مما حتّي رأيتِ رسول 

گويد من مي يمسح ظاهرَ هُما؛ حضرت علي اهلل

م كف پاها براي مسح كردن از روي فكر مي كرد

روي  پاهاسزاوارتر است تا اين كه ديدم رسول خدا

  1«كندپاها را مسح مي

آن  اين حديث با صداقت مسح روي پاها را از پيامبر

 ذكر مي كند. هم به وسيله شخصي مانند علي

مامنكر آن نيستيم كه در باب مسح پا در وضو دو دسته 

امر به شستن پادر وضو مي كند و  روايات معترض دسته اي

دسته اي ديگر امر به مسح پا در وضو مي كند. نبايد اين 

قاعده اصولي را فراموش كرد كه هرگاه دو دسته روايات 

معترضداشتيم بايد نخست به سراغ جمع داليي رفت يعني 

طوري آنها را تفسير كرد كه باهم سازش داشته باشد اگر 
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اب اهلل عرضه كرد آن يكي كه نشد، بايد آنها را به كت

 مطابقت داشت را گرفت ديگري را رها كرد.

بنابراين مي توان ميان روايات مسح و غسل )شستن پاها( 

جمع كرد  چنان كه رسول خدا اين كار را مي كردند يعني 

ابتدا مسح كشيد و در پايان وضو براي نظافت و تطهير پاها 

دين اسالم دين را شست بي آنكه جزء وضو باشد.چرا كه 

سهل و آسان است فكر كنيد پنج بار شستن پاها در شبانه 

كند روز در نقاط مختلف دنيا چه مشكالت مهمي ايجاد مي

و گروهي به سبب اين سخت گيري، از وضو و نماز بيزار مي 

 سازد.

* قرآن وظيفه اصلي را در وضو به وضوح مسح بر پاها 

ات اهل بيت و فتاواي مائده( و تمام رواي6شمرده است )آيه 

 فقهاي پيروان آنها بر همين امر استقرار يافته است.

* رواياتي كه درباره مسح بر كفش ها در كتب منبع برادران 

اهل سنت آمده  به قدري ضدّ و نقيض است كه هر محققي 

 اندازد.  را به شك مي

 سجده بر زمين 6بخش 
ادت است. از ديدگاه اسالم سجده براي خداوند مهمترين عب

سجده هاي طوالني نشانه خضوع در مقابل ربّ است و 

 نزديكترين حالت بنده به معبود خويش است.

سجده براي غير ذات پاك خداوند واحد يكتا جايز نيست، 

در ابواب سجده نماز، « مسائل الشيعه»كه در كتاب چنان 

ذكر شده و « عدم جواز السجود لغير اهلل» بابي تحت عنوان 

و امامان  حديث از پيامبر اكرم 1در آن 

 2نقل شده كه سجده براي غير خدا جايز نيست.معصوم
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 برچه چييز بايد سجده كرد؟
توان سجده كرد و آنچه كه بنابر نظر شيعه تنها بر زمين مي

رويد به شرط آنكه خوردني و پوشيدني نباشد از زمين مي

سنت، مثل حصير، بوريا در حالي كه بنابرنظر فقهاي اهل 

 معتقد به جواز سجده بر همه چيز هستند.

به هرحال پيروان اهل سنت، براي اثبات سجده بر زمين 

داليل فراواني دارند، اما در اين مجال به استناد به خود كتب 

 كنيم.معتبر اهل سنت اين عمل را اثبات مي

جابربن عبداهلل انصاري هنگامي كه هوا گرم بود تعدادي 

تا گرمي آن رفت و سرد شد و پس بر ريگ بر دست گرفت 

 1آن سجده كرد.

-در حالي كه ا هل سنت اين كار ما را يك نوع بدعت مي

دانند. شيعه براي دفاع از اين موضوع چندين مدرك ارائه 

 كند تا وجوب سجده بر زمين را براي همگان اثبات كند.مي

 .حديث معروف نبوي در مورد سجده بر زمين1
اق شيعه و سني است كه پيامبر اين حديث مورد اتف

زمين براي « جُعلَت لِيَ االرضُ مَسجداً و طَهوراً» فرمودند:

2من محل سجده و طهارت )تيمم( قرار داده شده است.
 

 . سيره پيامبر2
خود  شود كه پيامبر اكرماز روايات متعدد استفاده مي

 كرد نه بر فرش و لباس...نيز بر زمين سجده مي

                                                 
  .323، ص3. مسنداحمد، ج1

 .133، ص2؛ سنن بيهقي، ج41، ص1. صحيح بخاري، ج 2

ما رايت رسول اله »گويد:شده كه عايشه ميكه نقل چنان

به  من هرگز نديدم پيامبر اكرم« متقياً وجهه بشيء

 3هنگام سجده پيشاني خود را به چيزي بپوشاند.

و روايات متعدد ديگر كه در منابع اهل سنت آمده 

خواند) خمره حصير نماز مي« خمره»بر  پيامبر

 «بافندل ميكوچك يا سجاده اي است كه از برگ درخت نخ

 . سيره صحابه و تابعين3
از دقت در حاالت صحابه به گروهي كه بعد از آنها روي كار 

كردند به دهد كه آنها هم برزمين سجده ميآمدند نشان مي

 عنوان نمونه:

ابعث إلي بلوح » علي ابن عبداهلل بن عباس: به رزين نوشت:

 من احجار المروه عليه اسجد؛ قطعه صافي از سنگ هاي

 4براي من بفرست تا برآن سجده كنم.« مروه»

يابيم كه سيره اصحاب و بعد از از مجموع اين اخبار درمي

اصحاب در قرون نخستين اين بوده است كه بر زمين يعني 

 كردند.خاك، سنگ و شن و مانند آن سجده مي
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 .343، ص1. مصنف ابن ابي شيبه، ج 3

 .151،ص2. اخبار مكه ارزقي، ج 1

 شبهات نماز 
 بخش اول
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