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 در آیه وضو "ارجلکم"معطوف علیه 

 

                 سید امیر حسین موسوی نیا

 و المسلمین محمدی مطلق حجه االسالم

 چکیده

شیعیان ، در وضو صورت و دستها را می شویند و سر و پاها را مسح می کشند. اما اهل       

تسنن ، فقط سر را مسح می کشند و پاها را نیز همانند صورت و دستها می شویند. این 

در آیه وضو « کم ارجل» اختالف در انجام وضو از اختالف در تعیین نقش و معطوف علیه واژه 

، ناشی شده است. شیعه این واژه را عطف بر رؤوسکم گرفته و در نتیجه پا ها را نیز همانند 

سر مسح می کشند. اما اهل تسنن، ارجلکم را عطف بر أیدیکم گرفته، و در نتیجه می گویند 

ادله این دو  پاها را نیز همانند دست ها باید شست. همین امر انگیزه ای شد تا عالوه بر بررسی

دسته، به صحت و سقم و درجه اعتبار دالئل و شواهد دو طرف بپردازم. در این پژوهش، با 

بررسی نحوی نقش ارجلکم و معطوف علیه آن و نیز با بررسی شواهد هر دو طرف به این 

نتیجه رسیدم که برداشت شیعه از آیه وضو، که نتیجه آن مسح پاها می باشد با ادبیات عرب 

 ر تر است.سازگا

 واژگان کلیدی

 وف علیه ارجلکم، نظر شیعه و سنی،آیه وضو، معط      
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 مقدمه

ه اختالف بین مذاهب اسالمی از آن دسته مسائلی است که نیاز به تحقیق فراوان دارد چرا ک

دارد و ثانیا همین اختالف است که باعث تمییز دادن حق از  «باطل»اوال اختالف نشان از وجود 

ز آنها که البته خود می میشود. در بین مذاهب اسالمی نیز اختالفاتی وجود دارد و یکی ا باطل

شن کننده مسائل مهم دیگری باشد همین مساله تفاوت در نوع وضو گرفتن در میان تواند رو

ی تاریخی دارد که البته با نادیده گرفتن حق و است. اختالف در وضو منشأیشیعه و اهل سنت 

باید توجه داشت که اگر انسان بدون تحقیق به  .رست این اختالف ادامه پیدا کردتوجیهات ناد

روش وضو گرفتن خود ادامه دهد و در سرای آخرت متوجه شود که روش وضو گرفتنش 

ن نوع وضو تمام نماز هایی که در طول عمر با آ دچار زیان بزرگی میشود چراکه صحیح نبوده 

یکی از  د جبران خسارت کند.گشتن به دنیا را ندارد که بتوانبردیگر راه خوانده باطل است و 

یکی از محور های  اختالفات موجود در خود مسئله وضو شستن یا مسح پاها می باشد که

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ))بحثی آن معطوف علیه ارجلکم در آیه شریفه ذیل از سوره مائده می باشد: 

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَاِفقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

الْغَائِطِ أَوْ  الْکَعْبَیْنِ وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ

یُرِیدُ اللَّهُ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُْم وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ مَا لَا

عده ای  (( (6شْکُرُونَ )عَلَّکُمْ تَلِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَ

می باشد و عده ای دیگر گفته  "وجوهکم" کلمه "ارجلکم"اند که معطوف علیه در اینجا گفته 

وضو محدود به موضوع پژوهشی ما  مسئلهدر باحث موجودم می باشد. "رئوسکم" کلمه اند که

ایجاد  کسانی که در طریقه وضو گرفتن اختالف»نشده و همچنان مسیر پژوهش در بابهای 

الی »در « الی»ایا «»وضو در مورد آیه بررسی فصاحت ادله ارائه شده «» کردند چه هدفی داشتند

                                                                                        و... باز است.«با یکدیگر تفاوت دارند؟ چرا؟« الی الکعبین»و در « المرافق

مورد سیر این پژوهش باید گفت که در ابتدا ما نظر خود را طرح می کنیم و بعد از آن به در     

ارائه نظرات اعم از مخالف و موافق پرداخته و نظرات مخالفین را با ارائه شواهد رد کرده و 

نظرات موافق را به عنوان مؤیدی برمی گزینیم. الزم به ذکر است که بحث ما در اینجا بوده و 

 . حدیث از باب تأیید نظر میباشد  آوردن
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 فصل اول

 در کیفیت وضو و اهل سنتگفتار اول:نظر شیعه 

تفاوت در نوع وضو گرفتن را به همراه  "ارجلکم"تفاوت نظر درمورد معطوف علیه کلمه 

خواهد داشت لذا ما در ابتدا نوع وضو گرفتن )یعنی شستن یا مسح پا( در فقه شیعه و اهل 

ی کنیم تا متوجه تاثیر عملی این اختالف نظر نحوی در نوع وضو گرفتن سنت را مطرح م

چنین دارد  تحریر الوسیلهدر  امام خمینیبشویم.  در اینجا ابتدا نظر شیعه را مطرح میکنیم؛ 

 .  a«مسح سر و پا در وضو واجب است» که:

باید »ین می نویسد: این چن اجوبه االستفتائاتدر پاسخ به سوالی در کتاب  آیت اهلل خامنه ای 

  a«مسح پا را تا مفصل بکشند

شویم که شیعه قائل به مسح پا  جع شیعه متوجه میااز این نظر ها و با توجه به نظرات دیگر مر

 در وضو می باشد.

 .در این مورد می رویم  1حال به سراغ نظر علمای اهل سنت 

هر کدام ها یش را با برآمدگیآن گاه هر دو پا: » کتاب المبسوط می نویسد درسرخسی حنفی 

 a...«شویدسه مرتبه می

هل علم واجب شستن هر دو پا از نظر اکثر ا: »کتاب المغنی می نویسد درابن قدامه حنبلی 

 d.«است

ما : »می نویسد االمّکتاب  دردر تفسیر قول خداوند متعال )وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الَْکعْبَیْنِ(  شافعی

 اساس برهمین من...  a."وجوهکم و أیدیکم"به جهت عطف بر خوانیم را به فتح می"أرجلکم"

 «aبشوید سه راسه وپاها ودستان صورت که پسندم می شخص برای را این
                                                           

میشود و نظرات فقهی در این فرقه ها « حنفی«»حنبلی«»الکیم«»شافعی»الزم به تذکر است که مذهب اهل سنت به چهار فرقه 1

 مختلف است لذا الزم شد که از هر فرقه نظر بیاوریم.
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نصب  را به "و أرجلکم"کسی که : »نویسد می الجامع ألحکام القرآن کتاب در ـ قرطبی مالکی4

پندارد که واجب در وضو شستن میداند و چنین می "اغسلوا"قرائت کند، عامل در نصب را 

                                                                                                                                          a..«.ین نظر تمامیِ عالمان است.هر دو پاست نه مسح آن دو و ا

 .1سنت قائل به شستن پا می باشند از این نظرات مشخص می شود که اهل

به معطوف  آنجابعد از نقل نظرات مختلف ابتدا به تجزیه و ترکیب آیه وضو می پردازیم و از 

 پی می بریم. "ارجلکم"علیه 

 گفتار دوم: آیه وضو و تجزیه و ترکیب آن

وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا  الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى)) 

عَلَى سََفرٍ أَوْ جَاءَ  أَوْکُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى  إِنْبِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى اْلکَعْبَیْنِ وَ

تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ فَلَمْ ءَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَا مِنَ أَحَدٌ مِنْکُمْ

 عَلَّکُمْ یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ ُیرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَمَا وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ 

 (( (6تَشْکُرُونَ )

 

 (تجزیه :1

 ، مبنی،عامل.یا: حرف ندا-

 موصول مشترک،معرفه،مبنی. ایّ:اسم-

 .ها:حرف تنبیه،مبنی،غیر عامل.-

 .،غیر عاملما:حرف نفی-

 .،مبنی،عامللعلّ:حرف مشبهه بالفعل-

                                                           
 .البته عده ای از علمای اهل سنت در این مسئله نظر دیگری دارند 1
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 الذین:اسم موصول خاص،جمع،مذکر،معرفه،مبنی.-

 معلوم.م ن ، مهموز الفاء ، الزم،  شه ءباب افعال ، از ری، ثالثی مزید  3:فعل ماضی صیغهآمَنُوا -

اجوف واوی ، متعدی به ، ثالثی مجرد باب ن ، از ریشه ق و م ،  9: فعل ماضی صیغه قُمْتُمْ -

 حرف جر ، معلوم.

 الی:حرف جر،مبنی،عامل.-

معرب ، از ریشه  :اسم ، مفرد ، مؤنث مجازی لفظی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به ال ،الصَّلَاةِ-

                                                                                                                       ثالثی مزید ، صحیح.ناقص ، ص ل و ، 

صحیح سالم ، متعدی ،  از ریشه غ س ل ، ، ثالثی مجرد باب ض ، 9:فعل امر صیغهفَاغْسِلُوا -

                      معلوم.

:اسم ، جمع مکسر وجه ، مذکر مجازی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به اضافه ، معرب ، وُجُوهَ-

                                                                                                                          از ریشه و ج ه ، مثال ، ثالثی مزید ، صحیح.

:اسم ، جمع مکسر ید ، مؤنث مجازی معنوی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به اضافه ، أَیْدِیَ-

                                                                                                     معرب ، از ریشه ی د ی ، لفیف مفروق ، ثالثی مزید ، منقوص.
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کسر مرفق ، مذکر مجازی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به ال ، معرب ، :اسم ، جمع مالْمَرَافِقِ-

 از ریشه ر ف ق ، صحیح سالم ، ثالثی مزید ، صحیح

به  ، صحیح سالم ، متعدی، از ریشه م س ح م ، ثالثی مجرد باب  9: فعل امر صیغه امْسَحُوا- 

                                                                                           ، معلوم. حرف جر

:اسم ، جمع مکسر رأس ، مذکر مجازی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به اضافه ، معرب رُءُوسِ-

                                                                                             ، از ریشه ر ء س ، صحیح مهموز العین ، ثالثی مزید ، صحیح.

:اسم ، جمع مکسر رِجل ، مؤنث مجازی معنوی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به اضافه ، أَرْجُلَ-

                                                                                                        معرب ، از ریشه ر ج ل ، صحیح سالم ، ثالثی مزید ، صحیح.

 :حرف شرط،عامل،مبنی.إِنْ-

:اسم ، مثنی کعب ، مذکر مجازی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به ال ، معرب ، از الْکَعْبَیْنِ-

                                                                                                                                      ریشه ک ع ب ، صحیح سالم ، ثالثی مزید ، صحیح.

                                                        .                                         ثالثی مجرد باب ن ، از ریشه ک و ن ، اجوف واوی ،  9:فعل ماضی صیغه کُنْتُمْ-

، نکره ، معرب ، از ریشه ج ن ب ،  مشتق صفت مشبه:اسم ، مفرد ، مذکر حقیقی ، جُنُبًا-
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                                                                                                                                             صحیح.   صحیح سالم ، ثالثی مزید ، 

 معلوم.ریشه ط ه ر ، صحیح سالم ، الزم، ، از  ، ثالثی مزید باب تفعّل 9: فعل امر صیغهاطَّهَّرُوا-

 معلوم.ریشه ج ی ء ، اجوف یایی ، الزم، از ، ثالثی مجرد باب ض ، 1ماضی صیغهل : فعجَاءَ -

، نکره ، معرب ، از ریشه م ر ض ،  مشتق صفت مشبه :اسم ، مفرد ، مذکر حقیقی ،مَرْضَى-

            صحیح سالم ، ثالثی مزید ، مقصور.

 :حرف،غیرعامل،مبنی.وْأَ- 

حقیقی ، جامد مصدری ، نکره ، معرب ، از ریشه س ف ر ، صحیح : اسم ، مفرد ،مذکر سَفَرٍ-

    سالم ، ثالثی مجرد ، صحیح.

: اسم ، مفرد ، مذکر مجازی ، جامد غیر مصدری ، نکره ، معرب ، از ریشه ء ح د ، أَحَدٌ-

                                                                                                                                            مهموز الفاء ، ثالثی مجرد ، صحیح.

 .،مبنی،عاملمن:حرف جر-

 .مبنی، )ضمیر(، مذکر جمعاسم ،  کم:-
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، معرب ، از ریشه غ و ، معرفه به ال  جامد غیر مصدری: اسم ، مفرد ، مذکر حقیقی ، الْغَائِطِ-

 ط ، اجوف ، ثالثی مزید ، صحیح.

، ثالثی مزید باب مفاعله ، از ریشه ل م س ، صحیح سالم ،  9: فعل ماضی صیغه لَامَسْتُمُ -

                        متعدی ، معلوم.

از  : اسم ، مفرد ، مونث حقیقی معنوی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به ال ، معرب ،النِّسَاءَ-

                     ریشه ن س و ، ناقص ، ثالثی مزید ، ممدود.

 :حرف عطف،غیر عامل،مبنی.فَ-

                                                                                                              حرف نفی،عامل،مبنی. :لَمْ

،  ثالثی مجرد باب ض ، از ریشه و ج د ، مثال واوی ،  9 : فعل مضارع صیغهلَمْ تَجِدُوا -

                          متعدی ، معلوم.

: اسم ، مفرد ، مذکر حقیقی ، جامد غیر مصدری ، نکره ، معرب ، از ریشه م و ه ، اجوف ، مَاءً-

         ثالثی مجرد ، صحیح. 
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، مثال یایی و مضاعففعّل ، از ریشه ی م م ، ، ثالثی مزید باب ت 9: فعل امر صیغه تَیَمَّمُوا-

                       ، معلوم. متعدی

: اسم ، مفرد ، مذکر مجازی ، مشتق صفت مشبه، نکره ، معرب ، از ریشه ص ع د ، صَعِیدًا-

                                                                                                                                            صحیح سالم ، ثالثی مزید ، صحیح.

: اسم ، مفرد ، مذکر مجازی ، جامد غیر مصدری ، نکره ، معرب ، از ریشه ط ی ب ، طَیِّبًا-

                                                                                                                                               اجوف، ثالثی مزید ، صحیح.

،  ، ثالثی مزید باب افعال ، از ریشه ر و د ، اجوف واوی ، متعدی 1: فعل مضارع صیغهیُرِیدُ -

                             معلوم.

ل ، معرب ، از ریشه ء ل ه ، اسم ، مفرد ، مذکر حقیقی ، جامد غیر مصدری ، معرفه به ا :اللَّهُ-

                                                                                                                                          مهموز الفاء ، ثالثی مزید ، صحیح.

ج ع ل ، صحیح سالم ، متعدی ، ، ثالثی مجرد باب م ، از ریشه  1: فعل مضارع صیغهلِیَجْعَلَ- 

                               معلوم.

: اسم ، مفرد ، مذکر مجازی ، جامد مصدری ، نکره ، معرب ، از ریشه ح ر ج ، صحیح حَرَجٍ-

                                                                                                                                           و سالم ، ثالثی مجرد ، صحیح.
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، ثالثی مزید باب تفعیل ، از ریشه ط ه ر ، صحیح سالم ،  1: فعل مضارع صیغهلِیُطَهِّرَکُمْ -

                        متعدی ، معلوم.

عف ، متعدی ، ، ثالثی مزید باب افعال ، از ریشه ت م م ، مضا 1: فعل مضارع صیغهلِیُتِمَّ-

                                   معلوم.

: اسم ، مفرد ، مونث مجازی لفظی ، جامد غیر مصدری ، نکره ، معرب ، از ریشه ن ع م نِعْمَةَ-

                                                                                                                                  ، صحیح سالم ، ثالثی مزید ، صحیح.

،  ثالثی مجرد باب ن ، از ریشه شکر ، صحیح و سالم ، الزم ،  9: فعل مضارع صیغه تَشْکُرُونَ-

 معلوم.

                                                                                                             (ترکیب:2

به فعل  نکره مقصوده مبنی بر ضمّ محال منصوب: یا:حرف نداء. أیّ:منادی یَاأَیُّهَا-   

                   . ها:حرف تنبیه."اُنادی"مقدر

                                         یا عطف بیان، تابع رفع به عالمت ضمه. "أیّ":بدل از الَّذِینَ-

                                                  و، صله و محلی از اعراب ندارد.:فعل و فاعل آن واآمَنُوا-

: قُمْتُمْ ."فاغسلوا"ه متعلق بو ى شرطامتضمن معن ، ظرف مستقبل: إذا: إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا قُمْتُمْ- 
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ر و مجرور و : جاإِلَى الصَّلَاةِ ، و محال مجرور است به خاطر اضافه شدن. "تم"فعل و فاعل آن 

                                                          ."قمتم"به  متعلق

،محلی از اعراب ندارد  "و": فعل و فاعل آن اغسلوا. رابط :حرف، فاء :فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ-

،  و منصوب به فتحه "اغسلوا" مفعول به :وجوهکمچونکه جواب شرط غیر جازم است. 

                                                             ضاف الیه.مضاف و م

و منصوب به فتحه، " وُجُوهَکُمْ ": عطف برأَیْدِیَکُمْو: حرف عطف. َ :وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ-

                                 ."اغْسِلُوا":جار و مجرور و متعلق به الَْمرَافِقِ إِلَىمضاف و مضاف الیه. 

لذا محلی « اغْسِلُوا»، عطف بر"و":فعل و فاعل آن امْسَحُوا:حرف عطف. وَ :وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ-

: حرف جاره ، برای تبعیض آمده بِ . " امْسَحُوا ": متعلق است به بِرُءُوسِکُمْ از اعراب ندارد.

                                 محال منصوب. ، مضاف و مضاف الیه،  به حرف جر : مجروررُءُوسِکُمْ

 ":مضاف و مضاف الیه، عطف به محلأَرْجُلَکُمْ: و: حرف عطف. وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ-

:حرف جاره إِلَى " امْسَحُوا ": متعلق است به إِلَى الْکَعْبَیْنِ و منصوب. " رُءُوسِکُمْ

                                                                    جر.:مجرور به حرف الْکَعْبَیْنِ.
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إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ  ":عطف برإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا:حرف عطف. وَ :وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا-

و مرفوع و خبر آن  "تم"آن  اسم: فعل و اجُنُبً کُنْتُمْ :حرف شرطی جازم.إِنْ. "فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ 

، "و":فعل و فاعل آن اطَّهَّرُوا: حرف جواب. فَ و منصوب ،جمله شرطیه محال مجزوم. " جُنُبًا"

                                                                              جمله جواب و محال مجزوم.

عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ-

إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ : حرف عطف.وَ :فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  "عطف بر:سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًاأَوْ لَامَسْتُمُ النِّ

 "و مرفوع و خبر آن  "تم"و اسم آن : فعل کُنْتُمْ مَرْضَى :حرف شرطی جازم.إِنْ. "وُجُوهَکُمْ 

 " مَرْضَى ":عطف برعَلَى سَفَرٍ ف.:حرف عطأَوْ و منصوب ،جمله شرطیه محال مجزوم. " مَرْضَى

جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ :حرف عطف.وْأَ :مجرور به حرف جر.سَفَرٍ :حرف جاره.عَلَىو محال منصوب.

واضافه شده به  " جَاءَ ":فاعل أَحَدٌ :فعل.جَاءَ . و محال مجزوم "کُنْتُمْ جُنُبًا " :عطف برالْغَائِطِ

:جار و مجرور و متعلق مِنَ الْغَائِطِ ." جَاءَ  "و مجرور متعلق به  :جارمِنْکُمْمضاف الیه محذوف. 

فعل : لَامَسْتُمُ .و محال مجزوم"کُنْتُمْ جُنُبًا " : عطف برالنِّسَاءَ لَامَسْتُمُ : حرف عطف.أَوْ ." جَاءَ"به 

وا مَاءً فَتَیَمَّمُوا لَمْ تَجِدُ:حرف عطف.فَو منصوب.  "لَامَسْتُمُ ": مفعول به النِّسَاءَ. " تم" و فاعل آن



15 
 

:فعل و فاعل تَجِدُوا: حرف جازم.لَمْ و محال مجزوم.  " کُنْتُمْ جُنُبًا  "عطف بر :صَعِیدًا طَیِّبًا

، "و": فعل و فاعل آنتَیَمَّمُوا: حرف جواب.  فو منصوب.  " تَجِدُوا ":مفعول به مَاءً . "و"آن

و  "صَعِیدًا":صفت طَیِّبًا و منصوب. " یَمَّمُواتَ ":مفعول به صَعِیدًا جواب شرط و محال مجزوم.

              منصوب.

و محال "صَعِیدًا فَتَیَمَّمُوا" بِوُجُوهِکُمْ:عطف بر فَ:حرف عطف.امْسَحُوا: بِوُجُوهِکُمْ فَامْسَحُوا -

محال  ،"امْسَحُوا  "ومتعلق به بِوُجُوهِکُمْ:جار و مجرور ."و"مجزوم. امْسَحُوا: فعل و فاعل آن 

     ."امْسَحُوا  "وُجُوهِکُمْ:مضاف ومضاف الیه و متعلق به منصوب.

: أَیْدِیکُمْ ، محال منصوب."بِوُجُوهِکُمْ "طف برمِنْهُ:ع وَ:حرف عطف.أَیْدِیکُمْ: مِنْهُ وَأَیْدِیکُمْ -

             ."امْسَحُوا ": جار و مجرور ومتعلق بهمِنْهُ ."امْسَحُوا  "مضاف ومضاف الیه و متعلق به

لِ:حرف تعلیل  اللَّهُ:فعل و فاعل. یُرِیدُ مَا:حرف نافیه.: حَرَجٍ مِنْ عَلَیْکُمْ  لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُرِیدُ مَا -

 "مستتر،مؤول به مصدر ومفعول به"هو"در تقدیر دارد.یَجْعَلَ:فعل و فاعل آن "أن"مصدریه که 

جار و مجرور و  حَرَجٍ: مِنْ  ."یَجْعَلَ  "و متعلق به:جار و مجرور عَلَیْکُمْ و محال منصوب."یُرِیدُ 

                                                                                          ."یَجْعَلَ  "متعلق به
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. "اللَّهُ  رِیدُیُ مَا "لِیُطَهِّرَکُمْ: عطف بر یُرِیدُ وَ:حرف عطف. لَکِنْ: لِیُطَهِّرَکُمْ یُرِیدُ وَلَکِنْ -

لِ: حرف تعلیل مصدریه  مستتر. "هو"یُرِیدُ:فعل و فاعل آن لَکِنْ:حرف مشبهه بالفعل و مهمل.

مفعول به آن، مؤول به "کم"مستتر و "هو"فعل و فاعل آن در تقدیر دارد. یُطَهِّرَکُمْ: "أن"که 

                                                                    و محال منصوب."یُرِیدُ  "مصدر ومفعول به

لِ: حرف تعلیل  ."لِیُطَهِّرَکُمْ  "نِعْمَتَهُ: عطف بر وَ: حرف عطف. لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ: وَلِیُتِمَّ - 

 "مستتر، مؤول به مصدر ومفعول به"هو"در تقدیر دارد. یُتِمَّ: فعل و فاعل آن "أن"مصدریه که 

یُتِمَّ  ". نِعْمَتَ: مفعول به"یُتِمَّ  "ال منصوب. نِعْمَتَهُ:مضاف و مضاف الیه و متعلق بهو مح"یُرِیدُ 

                                                  ."یُتِمَّ  "عَلَیْکُمْ:جار و مجرور و متعلق به .و منصوب"

تَشْکُرُونَ: فعل و فاعل  لَعَلَّ:حرف مشبهه بالفعل.کُمْ:اسم حرف مشبهه بالفعل و منصوب.  -

 خبر حرف مشبهه بالفعل و محال مرفوع. "و"آن

؛ حال باید می باشد "رئوسکم"، کلمه  "ارجلکم"در اینجا مشخص شد که معطوف علیه کلمه

 .بپردازیم به آوردن نظرات علمای اهل سنت و شیعه

 فصل دوم

                                              گفتار اول:معطوف علیه ارجلکم درتفاسیر اهل سنت

أنوار  در کتاب ناصر الدین بیضاویدر ابتدا می پردازیم به نقل نظرات علمای اهل سنت؛ 
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در نظر می  "وجوه"کلمه1 را در هر دو قرائت "ارجلکم"معطوف علیه  التنزیل وأسرار التأویل

لْکَعْبَیْنِ نصبه نافع وابن عامر وحفص وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى ا»:کتاب این گونه می نویسد این گیرد او در

والکسائی ویعقوب عطفاً على وجوهکم ویؤیده: السنة الشائعة، وعمل الصحابة، وقول أکثر 

                                                                               األئمة، والتحدید، إذ المسح لم یحد.

 . a«نظیره کثیر فی القرآن والشعروجره الباقون على الجوار و

معروف به تفسیر ) تفسیر القرآن العظیم یکی دیگر از علمای اهل سنت در کتاب ابن کثیرآقای 

می گیرد او در در نظر  "وجوه"کلمه را در هر دو قرائت "ارجلکم"معطوف علیه  ابن کثیر(

بَیْنِ{ قُرئ: }وَأَرْجُلَکُمْ{ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى وَقَوْلُهُ: }وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْ» کتاب خود می گوید:

أَمَّا الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى، وَهِیَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: }وَأَرْجُلِکُمْ{  . ...}فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ{

 .a«ى الْمُجَاوَرَةِ وَتَنَاسُبِ الْکَلَامِ إِنَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ بِالْخَفْضِ إِمَّا عَلَ ...بِالْخَفْضِ

 ألحكام الجامع او در کتاب است کمی متفاوتقبلی  نظرات نسبت به قرطبیاما نظر آقای 

قَرَأَ  "وَأَرْجُلَُکمْ "قَوْلُهُ تَعَالَى: -الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ»اینگونه می آورد: القرطبی( تفسیر القرآن)معروف به

 "رأأنه قبِالنَّصْبِ، وَرَوَى الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ نافع  "وَأَرْجُلَکُمْ "رٍ وَالْکِسَائِیُّنَافِعٌ وَابْنُ عَامِ

 "بِالرَّفْعِ وَهِیَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ وَالْأَعْمَشُ سُلَیْمَانُ، وَقَرَأَ ابْنُ کَثِیرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمَْزةُ "وَأَرْجُلُکُمْ

خَفْضِ وَبِحَسَبِ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، فمن قرأ بالنصب جعل بِالْ "وَأَرْجُلِکُمْ

وَمَنْ قَرَأَ بِالْخَفْضِ  ...وَبَنَى عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِی الرِّجْلَیْنِ الْغَسْلُ دُونَ الْمَسْحِ "فَاغْسِلُوا "العامل

ابْنُ الْعَرَبِیِّ: اتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِمَا، وَمَا عَلِمْتُ مَنْ رَدَّ ذَلِكَ جَعَلَ الْعَامِلَ الْبَاءَ، قَالَ 

ایشان  a.«ضِ سِوَى الطَّبَرِیِّ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِینَ، وَالرَّافِضَةِ مِنْ غَیْرِهِمْ، وَتَعَلَّقَ الطَّبَرِیُّ بِقِرَاءَةِ الْخَفْ

 عطف بر قراءت جر گرفته و در "وجوه "کلمه عطف بر نصبا در قرائت ر "ارجلکم"کلمه

                                                                         است. گرفتهدر نظر "رءوس "کلمه

که در کتاب  فخر رازیتی دارند مانند آقای واما عده ای دیگر از علمای اهل سنت نظرات متفا 

فَنَقُولُ: أَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ فَهِیَ تَقْتَضِی کَوْنَ الْأَرْجُلِ معطوفة على »اینگونه می نویسد: مفاتح الغیب
                                                           

1
و عده ای دیگر آن را به نصب الم را به فتح الم خوانده اند "ارجلکم"منظور، قرائاتِ قرّاء سبعه می باشد که در اینجا عده ای کلمه 

 خوانده اند و عده ای دیگر نیز به رفع الم خوانده اند که محل بحث ما فقط درمورد قرائت به فتحه و کسره می باشد.
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وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ فَقَالُوا أَیْضًا: الرؤوس، فَکَمَا وَجَبَ الْمَسْحُ فِی الرَّأْسِ فَکَذَلِكَ فِی الْأَرُْجلِ.

وجب المسح، وذلك ألن قوله وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ فرؤوسکم فی النَّصْبِ وَلَکِنَّهَا مَجْرُورَةٌ إِنَّهَا ت

بِالْبَاءِ، فَإِذَا عَطَفْتَ الْأَرْجُلَ على الرؤوس جَازَ فِی الْأَرْجُلِ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الرؤوس، 

                                                                                                                    ذْهَبٌ مَشْهُورٌ لِلنُّحَاةِ.وَالْجَرُّ عَطْفًا عَلَى الظَّاهِرِ، وَهَذَا مَ

هُوَ قَوْلَهُ وَاْمسَحُوا  إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: ظَهَرَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ عَامِلُ النَّصْبِ فِی قَوْلِهِ وَأَرْجُلَکُمْ

 الْأَقْرَبِ وَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ هُوَ قَوْلَهُ فَاغْسِلُوا لَکِنِ الْعَامِلَانِ إِذَا اجْتَمَعَا عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ کَانَ إِعْمَالُ

وَامْسَحُوا فَثَبَتَ أَنَّ قِرَاءَةَ  أَوْلَى، فَوَجَبَ أَنْ یَکُونَ عَامِلُ النَّصْبِ فِی قَوْلِهِ وَأَرْجُلَکُمْ هُوَ قَوْلَهُ

وَأَرْجُلَکُمْ بِنَصْبِ اللَّامِ تُوجِبُ الْمَسْحَ أَیْضًا، فَهَذَا وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآیَةِ عَلَى وُجُوبِ 

و قراءت نصب را عطف بر محل  "رؤوس ". ایشان قراءت جرّ را عطف بر ظاهر کلمهa«الْمَسْحِ

 در نظر گرفته  است. "رؤوس"کلمه 

وَقَرَأَ ابْنُ کَثِیرٍ »می نویسد:بحرالمحیط فی التفسیر در کتاب  ابوحیان اندلسیهمچنین آقای  

وَعَلْقَمَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَُة وَأَبُو بَْکرٍ، وَهِیَ قِرَاءَةُ أَنَسٍ، وَعِکْرِمَةَ، وَالشَّعْبِیِّ، وَالْبَاقِرِ، وَقَتَادَةَ، 

 اکِ: وَأَرْجُلِکُمْ بِالْخَفْضِ. وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذِِه الْقِرَاءَِة انْدِرَاجُ الْأَرْجُلِ فِی اْلمَسْحِ مَعَ الرَّأْسِ.وَالضَّحَّ

رَاءَةِ، الْقِوَقَرَأَ نَافِعٌ، وَالْکِسَائِیُّ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَحَفْصٌ: وَأَرْجُلَکُمْ بِالنَّصْبِ. وَاخْتَلَفُوا فِی تَخْرِیجِ َهذِهِ 

یهِ الْفَصْلُ فَقِیلَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَاِفقِ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ، وَفِ

بَقَاءِ: هَذَا جَائِزٌ بِلَا بَیْنَ الْمُتَعَاطِفَیْنِ بِجُمْلَةٍ لَیْسَتْ بِاعْتِرَاضٍ، بَلْ هِیَ مُنْشِئَةٌ حُکْمًا. وَقَالَ أَبُو الْ

یْهِ، خِلَافٍ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عُصْفُورٍ: وَقَدْ ذَکَرَ الْفَصْلِ بَیْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَ

کِتَابَ اللَّهِ عَنْ هَذَا التَّخْرِیجِ. وَهَذَا  قَالَ: وَأَقْبَحُ مَا یَکُونُ ذَلِكَ بِالْجُمَلِ، فَدَلَّ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ یُنَزِّهَ

تَخْرِیجُ مَنْ یَرَى أَنَّ فَرْضَ الرِّجْلَیْنِ هُوَ الْغَسْلُ، وَأَمَّا مَنْ یَرَى الْمَسْحَ فَیَجْعَلُهُ معطوفا على موضع 

در مورد این سخنان ایشان  .a«حِبرؤوسکم، وَیَجْعَلُ قِرَاءَةَ النَّصْبِ کَقِرَاءَةِ الْجَرِّ دَالَّةً عَلَى الْمَسْ

نصب در  قرائت که اعتقاد این صحت :است گفته :»می نویسد سبحانی جعفرآیت اهلل 

  .a« مینماید بعید است، «وجوهکم»بر آن بودن عطف دلیل به «أرجلکم»

قوله : » می آورد که: الدر المصون فی علوم الكتاب المكنوندر کتاب  سمین حلبیجناب  

نصباً ، وباقی » أرجلکم « کُمْ { قرأ نافع وابن عامر والکسائی وحفص عن عاصم : } وَأَرْجُلَ
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رفعاً ، فأمَّا قراءة النصب ففیها « وأرجلُکم » جراً ، والحسن بن أبی الحسن : « السبعة : وأرجلکم 

، کأنه فإنَّ حکمَها الغُسْلُ کاألوجه واألیدی « ایدیکم » تخریجان ، أحدُهما : أنها معطوفةٌ على 

إال أنَّ هذا التخریجَ أفسده بعضُهم بأنه یلزم منه الفصلُ بین « واغسلوا أرجلکم » قیل : 

المتعاطِفَیْنِ بجملةٍ غیر اعتراضیة ألنها مُنْشِئَةٌ حمکاً جدیداً فلیس فیها تأکید لألول . وقال ابن 

فدلَّ قولُه على « بالجمل وأقبحُ ما یکونُ ذلك : »  -وقد ذکر الفصلَ بین المتعاطِفَیْن  -عصفور

وهو معطوفٌ على » أنه ال یجوزُ تخریجُ اآلیة على ذلك . وقال أبو البقاء عکسَ هذا فقال : 

وجَعَلَ السنِّیَّة الواردة بغسل الرجلین « وذلك جائزٌ فی العربیة بال خالف » ثم قال « الوجوه 

یجوز أن یکون النصب على محلِّ  مقویةً لهذا التخریج ، ولیس بشیء ، فإنَّ لقائل أن یقول :

المجرور وکان حکمُها المسحَ ولکن نُسِخ ذلك بالسنَّة وهو قولٌ مشهورٌ للعلماء . والثانی : أنه 

منصوبٌ عطفاً على محل المجرور قبله ، کما تقدَّم تقریرُه قبل ذلك . وأمَّا قراءةُ الجر ففیها أربعةُ 

عطفاً على األیدی المغسولة ، وإنما خُفض على  تخاریجَ ، أحدها : أنه منصوبٌ فی المعنى

لفظاً ومعنى ، ثم نُسِخ ذلك بوجوبِ « برؤوسکم » التخریج الثانی : أنه معطوفٌ على  ...الجوار

الغسل ، أو هو حکمٌ باقٍ ، وبه قال جماعة ، أو یُحمل مسحُ األرجلِ على بعضِ األهوال وهو 

ج الثالث : انها جُرَّت مَنْبَهَةً على عدم اإلِسراف باستعمال لُبْسُ الخفِّ ، ویُعزى للشافعی . التخری

التخریج الرابع : أنها مجرورةٌ بحرفِ جرٍ مقدرٍ دَلَّ علیه  ...الماء ألنها مَظَنَّةٌ لصبِّ الماءِ کثیراً

المعنى ، ویتعلَّق هذا الحرفُ بفعلٍ محذوفٍ أیضاً یلیق بالمحل ، فیُدَّعى حذفُ جملةٍ فعلیة 

 جعفر. همچنین آیت اهلل a« 1«وافعَلُوا بأرجلِکم غسالً » حرفِ جر ، قالوا : وتقدیرُه :  وحَذْفُ

 بنابرعطف« أرجلکم» کلمه نصب :است گفته»می نویسد:در مورد این سخنان ایشان  سبحانی

 بر شدن عطف بنابر نصب آن و لفظ بر آن شدن عطف بنابر آن جرّ و است محلّ  بر آن شدن

  .a«نیست یزجا«وجوهکم»کلمه

ت نصب را و قرائ رؤوست جرّ را عطف بر ظاهر ئقرا المحلی در کتاب ابن حزمجناب 

سواء قرأ »است، ایشان در کتاب خود اینگونه می نویسد: گرفتهدر نظر رؤوسعطف بر محل 

                                                           
 به خاطر اینکه نظرات فهمیده شود الزم شد بعضی نقل قول ها را مفصّل بیاوریم 1
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بخفض الالم او بفتحها هی علی کل حال عطف علی رؤوس إما علی اللفظ و إما علی الموضع 

 .a«معطوف و معطوف علیه بقضیة مبتدأةیحال بین ال النه الیجوز أن

را  "ارجلکم"از مطالب گفته شده مشخص می شود که عده ای از علمای اهل سنت کلمه

که نظر این دسته از علما مؤیدی است بر نظر  می دانند "رئوس"عطف بر محل یا ظاهر کلمه 

یا عده ای دیگر  می دانند "هوجو"بر کلمه آن را عطف عده ای دیگر در هر دو قرائت ما اما

می دانند که در ادامه  "رئوس"و قرائت جر را عطف بر  "وجوه"قرائت نصب را عطف بر کلمه

 به بیان دالیل آنها می پردازیم.

 گفتار دوم: معطوف علیه ارجلکم درتفاسیر شیعه

مطرح  رات علمای شیعه را نیزالزم است که نظ بعد ازاینکه نظرات علمای اهل سنت مطرح شد

 "قوله: و»این چنین می نویسد: التبیان الجامع العلوم القرآندر کتاب  شیخ طوسیکنیم؛ 

عطف على الرؤوس فمن قرأ بالجر ذهب إلى انه یجب مسحهما کما  "وارجلکم إلى الکعبین 

وجب مسح الرأس، ومن نصبهما ذهب إلى انه معطوف على موضع الرؤوس، الن موضعها 

ا ، وانماجر الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتعبیض على ما بیناه فالقراء نصب لوقوع المسح علیه

 ظاهر بر عطف را جرّ . در واقع ایشان قرائتa«عا تفیدان المسح على مانذهب الیهتان جمی

 است.  نظرگرفته در "رؤوس" محل بر عطف را نصب قرائت و "رؤوس"

أما »این گونه بیان می کند: القرآن تفسیر فی البیان در مرحوم طبرسیهمچنین همین نظر را 

من قال بوجوب مسح الرجلین حمل الجر و النصب فی و أرجلکم على ظاهره من غیر تعسف 

فالجر للعطف على الرؤوس و النصب للعطف على موضع الجار و المجرور و أمثال ذلك فی 

به این  امعالج جوامع و دوباره ایشان همین نظر را در .a«کالم العرب أکثر من أن تحصى

فالجر للعطف علی اللفظ و . ئ بالجر و النصبالی الکعبین(( قرارجلکم »))صورت بیان می کند:

 .a«النصب للعطف علی محل الجار والمجرور.

فقد  "و أرجلکم"و أما قوله: »اینگونه بیان می کند: المیزاننیز همین نظر را در بایی طعالمه طبا

بالنصب و أنت إذا  -و قرأ: و أرجلکم  ... على رءوسکم. قرىء بالجر، و هو ال محالة بالعطف
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معطوف  "أرجلکم"تلقیت الکالم مخلی الذهن غیر مشوب الفهم لم یلبث دون أن تقضی أن 

 . a«و هو النصب "رءوسکم"على موضع 

می  نمونهاین چنین در تفسیر  "ارجلکم"در مورد اعراب نصب کلمه آیت اهلل مكارم شیرازی 

رفتن )ارجلکم ( در کنار )رؤ وسکم ( گواه بر این است که پاها نیز باید مسح قرار گ»آورد: 
شود نه اینکه آن را بشویند )و اگر مالحظه مى کنیم )ارجلکم ( بفتح الم قرائت شده بخاطر آن 

 .a«است که عطف بر محل )برؤ وسکم ( است نه عطف بر )وجوهکم ((

تفاق نظر دارند بر روی اینکه کلمه از مطالب آمده مشخص می شود که علمای شیعه ا

 محل بر عطف ا نصب قرائت و در "رؤوس" ظاهر بر عطفالم  جرّ قرائت در "ارجلکم"

  می باشد. "رؤوس"

 
 

 

 گفتار سوم: معطوف علیه ارجلکم طبق قواعد نحوی

ای در اینجا ما می پردازیم به رد کردن نظر مخالفین؛ در ابتدا باید گفت بیشترین ادله ای که بر

 نظرات خود می آورند در دو حیطه قابل بحث است:

  الجرّ علی الجوار(1

 1قاعده جر علی الجوار و... ابن کثیر ،ناصر الدین بیضاویعده ای از علمای اهل سنت مانند 

که البته این قاعده فصیح نبوده و  را در کتب خود برای توجیه قرائت جر مطرح می کنند

عر استعمال می شود نه در کلمات خداوند که در اوج ضعیف است و تنها در ضرورت ش

                                                           
می دانند برای توجیه اعراب جرّ آن می گویند که  "اغسلوا"را در قرائت جرّ  "مارجلک"عده ای از علمای اهل سنت که عامل کلمه  1

که مجرور  "رئوسکم"با توجه به عاملش باید منصوب باشد اما در اینجا چون در کنار کلمه  "ارجلکم"درست است که اعراب کلمه
 است واقع شده بر اساس قاعده جرّعلی الجوار مجرور شده است.
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قال ابواسحاق نحوی: »این گونه می نویسد: ج العروستادر  زبیدیجناب  فصاحت قرار دارد؛

 .a«ل وانما یجوز ذلك فی ضرورة الشعرالخفض علی الجوار، الیجوز فی کتاب اهلل عزوج

وهذا »در تفسیر خود می گوید: این نوع تاویل آیه قرآن را ضعیف شمرده و فخر رازیجناب 

باطل من وجوه کما فی جحر ذب خرب فإن المعمول من المعلوم بالضرورة أن الخرب الیکون 
 .a«نعتا بالذب بل بالجحر ففیه اإلیه االمر من االلتباس غیر حاصل

عْلَانِ مُتَقَارِبَانِ فِی وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ إنَّ الْعَرَبَ إذَا اجْتَمَعَ فِ »می گوید: ابن همام جناب آقای

 کَأَنَّهُ الْمَعْنَى وَلِکُلٍّ مُتَعَلَّقٌ جَوَّزَتْ حَذَفَ أَحَدِهِمَا وَعُطِفَ مُتَعَلَّقُ الْمَحْذُوفِ عَلَى مُتَعَلَّقِ الْمَذْکُورِ
مْحِ، وَعَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا، وَالْحَمْلُ مُتَعَلَّقُهُ کَقَوْلِهِمْ: مُتَقَلِّدًا سَیْفًا وَرُمْحًا، وَتَقَلَّدْت بِالسَّیْفِ وَالرُّ

 .a«عَلَى الْجِوَارِ لَیْسَ بِجَیِّدٍ؛ إذْ لَمْ یَأْتِ فِی الْقُرْآنِ وَلَا کَلَامٍ فَصِیحٍ انْتَهَى

 .a«الیجوز حمل اإلیة علیه» می گوید: شوکانی جناب

 .a«یقال هذا فی اإلیة المبارکةن ان الیمک» می گوید: القرآن غرائب در تفسیر نیشابوری

 .aa«هذا القول غلط عظیم» قول می گوید:بعد از نقل  قرطبی

از تعابیر باال متوجه می شویم که این یك توجیه غلط و اشتباه بوده و با فصاحت قرآن منافات 

 دارد.

 

 فاصله میان معطوف و معطوف علیه (2

می دانند این مطلب را پذیرفته اند که "اغسلوا"را کلمه  "ارجلکم"همه کسانی که عامل کلمه 

فاصله خواهد افتاد ، پس در اینجا به نقل نظراتی علیه  معطوف و معطوفدر این صورت میان 

را خالف فصاحت و بالغت می  علیه معطوف و معطوف میان افتادن فاصلهمی پردازیم که 

 دانند.

 کلمه بر درا عطف بدهن "کمارجل"کلمه خواهند  میکه  این تعبیر در مورد ابوحیانجناب 

بیان می کند  است،یك جمله مستقلی بین عاطف و معطوف فاصله  در حالی که "کموجوه"
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این خالف فصاحت و بالغت است و بعد از ابن عصفور، ابوالحسن که از کبار علمای نحو  که

 و لغت است، نقل می کند که:

قبیح  « .زّه کتاب اهلل عن هذه التخریجواقبح ما یکون ذلك بالجمل. فدل قوله هذا علی أنه ین»

  ترین فاصله بین عاطف و معطوف، این است که فاصله ما یك جمله کامل خبری باشد.

 این چنین است: البحر المحیطسخن کامل او در کتاب 

وقرأ نافع، والکسائی، وابن عامر، وحفص : وأرجلکم بالنصب . واختلفوا فی تخریج هذه »
معطوف علی قوله : وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق وأرجلکم إلی الکعبین، القراءة، فقیل : هو 

وفیه الفصل بین المتعاطفین بجملة لیست باعتراض، بل هی منشئة حکما . وقال أبو البقاء : هذا 
جائز بال خالف . وقال األستاذ أبو الحسن بن عصفور : وقد ذکر الفصل بین المعطوف 

ا یکون ذلك بالجمل، فدل قوله هذا علی أنه ینزه کتاب اهلل عن والمعطوف علیه، قال : وأقبح م
هذا التخریج . وهذا تخریج من یری أن فرض الرجلین هو الغسل، وأما من یری المسح فیجعله 

   .aa«لنصب کقراءة الجر دالة علی المسحمعطوفا علی موضع برؤوسکم، ویجعل قراءة ا

سواء قرأ بخفض الالم او بفتحها هی علی » د:چنین تعبیری دار المحلیاندلسی در  ابن حزم 

کل حال عطف علی رؤوس إما علی اللفظ و إما علی الموضع النه الیجوز أن یحال بین 
 .aa«المعطوف و معطوف علیه بقضیة مبتدأة

 این تعبیر را دارد: الغنیهکتاب در  ابراهیم بن محمد حلبی

نصبها علی المحل و جرّها علی اللفظ  والصحیح أن االرجل معطوفة علی رؤس فی القرائتین و»
وذلك المتناع العطف علی المنصوب یعنی وجوهکم للفصل العاطف وا لمعطوف علیه بجملة 

. از aa«ن الجملة ولم یسمع فی الفصیح نحوأجنبیة واالصل أن الیفصل بینهما بمفرد فضال ع

منافات داشته و لذا نظرات باال متوجه می شویم که این تعبیر هم با فصاحت و بالغت قرآن 

 تاویل بردن قرآن به این تعابیر اشتباه می باشد.

 

 فصل سوم
 مویدات در منابع روایی شیعه و اهل سنت

 می پردازیم تا حقیقت روشن تر شود. این بخش به آوردن مؤیداتی از حدیث در

 اهل سنت در منابع روایی
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سفیان عن سالم أبی النضر عن بسر بن حدثنا عبد اهلل حدثنی أبی ثنا ابن األشجعی ثنا أبی عن »
سعید قال أتی عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثالثا ویدیه ثالثا 
ثالثا ثم مسح برأسه ورجلیه ثالثا ثالثا ثم قال رأیت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم هکذا یتوضأ 

 .aa«صلی اهلل علیه وسلم عندهیا هؤالء أکذاک قالوا نعم لنفر من أصحاب رسول اهلل 

 وضو خواست و آمد میکردند اجتماع مردم که محلی به عثمان: است شده نقل سعید بن بسر از

 هر را دستانش و شست بار سه را صورتش گاه آن کرد؛ واستنشاق مضمضه نخست او. بگیرد

 را( ص) خدا رسول: گفت سپس.کرد مسح بار سه کدام هر را پاها و سر و شست بار سه کدام

اصحاب  از گروهی است؟ چنین آیا! دارید حضور که کسانی ای گرفت؛ وضو چنین که دیدم

 آری.: گفتند بودند، او نزد که( ص) خدا رسول

عن أبی مطر قال: بینما نحن جلوس مع علی فی المسجد جاء رجل إلی علی وقال: أرنی »
ی بکوز من ماء فغسل یدیه ووجهه وضوء رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فدعا قنبر فقال: أئتن

ثالثا، فأدخل بعض أصابعه فی فیه واستنشق ثالثا، وغسل ذراعیه ثالثا، ومسح رأسه واحدة ثم 
قال: یعنی االذنین خارجهما وباطنهما من الوجه ورجلیه إلی الکعبین، ولحیته تهطل علی صدره، 

اهلل صلی اهلل علیه وسلم کذا ثم حسا حسوة بعد الوضوء، ثم قال: أین السائل عن وضوء رسول 
 .aa«وء رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلمکان وض

 نحوه: گفت و آمد علی نزد مردی بودیم، نشسته علی با مسجد در: است شده نقل مطر ابی از

 را قنبر علی. بده نشان من به را( ص) خدا رسول وضوی کرد مسح بار دو را پاها و سر.» 

 بار سه را صورتش و دستان آورد، را آب وقتی. بیاورد بآ ظرفی خواست او از و خواند

 خود بازوهای بار سه و نمود استنشاق بار سه و کرد دهانش در را خود انگشت گاه آن. شست

 از هنوز که حالی در کرد، مسح آن برآمدگی تا را پاهایش و بار یك را سرش و شست را

 آن کجاست: گفت و نوشید آب ایجرعه وضو از پس گاه آن. میچکید آب سینه به محاسنش

 .بود چنین خدا رسول وضوی پرسید؟( ص) خدا رسول وضوی از که

 

 در منابع روایی شیعه

عن ابن أبی عمیر و فضاله، عن جمیل بن دراج، عن زرارة بن أعین. قال حکی لنا أبو جعفر »

ده الیمنی فاخذ کفا علیه السالم وضوء رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل ی
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من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلی الوجه ثم مسح بیده الحاجبین جمیعا، ثم أعاد الیسری فی 

اناء فاسدلها علی الیمنی ثم مسح جوانبها، ثم أعاد الیمنی فی االناء ثم صبها علی الیسری فصنع 

 .aa«یعدها فی االناءرأسه ورجلیه ولم بها کما صنع بالیمنی ثم مسح ببقیة ما بقی فی یدیه 

االسناد عن الحسین بن سعید عن صفوان وفضالة بن أیوب عن فضیل ابن عثمان عن أبی »

عبیدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر علیه السالم بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجی ثم صببت 

سح بفضل علیه کفا فغسل به وجهه وکفا غسل به ذراعه األیمن وکفا غسل به ذراعه األیسر ثم م

 .aa«الندا رأسه ورجلیه

 

 
 فصل چهارم

 جمع بندی و نتیجه گیری

و به تبع آن  "وجوهکم"به  "ارجلکم"که برای عطف از مباحثی که در باال گذشت پیداست 

شستن پاها در وضو دلیلی قانع کننده وجود نداشته و آنچه که از طرف مخالفین برای توجیه 

و این )شود مخالف فصاحت باالی قرآن است مطرح می  "وجوهکم"به  "ارجلکم"عطف 

اهل علم اهل سنت دلیل اقامه  مسأله ارزشمند تر می باشد زمانی که برای اهل سنت از خود

 .فصاحت قرآن سازگار است با "رئوسکم"بر  "ارجلکم"عطف ه گذشت( و همانطور کشود،

 منابع

 

                                                           
a  12و11ص 1تحریر الوسیله ج      

b   21اجوبه االستفتائات ص        
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c
                 8، ص 1لمبسوط، ج ا  

d
                111، ص 1المغنی، ج   

e
                    12، ص 1ألمّ، ج ا   

f
                        21ص 1ج االمّ   

g
      11، ص 6مع ألحكام القرآن، ج الجا   

h
 ناصر الدین عبد اهلل بن عمر البیضاوی؛  أنوار التنزیل وأسرار التأویلدرنرم افزار مکتبه الشامله:   

      111ص  1ج

i
 2ج إسماعیل بن عمر بن کثیر ؛تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر( درنرم افزار مکتبه الشامله:  

    12تا 11ص

j 11ص 6ج الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبی  ر مکتبه الشامله: درنرم افزا    

k  :211ص 11مفاتح الغیب؛فخر رازی جدرنرم افزار مکتبه الشامله        

l
    111و111ص 4بحرالمحیط فی التفسیر؛ ابوحیان االندلسی  ج درنرم افزار مکتبه الشامله:  

m 14 ی صسبحان جعفر اهلل آیتسنت  و کتاب در وضو    

n
 1214ص  بالسمین الحلبی الدر المصون فی علوم الكتاب المكنون درنرم افزار مکتبه الشامله:  

     1211تا 

o 14سبحانی ص  جعفر اهلل آیتسنت  و کتاب در وضو    

p  :16، ص 1المحلی، ابن حزم، ج  درنرم افزار مکتبه الشامله    

q   :411ص  2،ج شیخ طوسی  تبیان الجامع العلوم القرآنتفسیر الدرنرم افزار مکتبه الشامله   

r   :ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی مجمع البیان فی تفسیر القرآن درنرم افزار مکتبه الشامله ،

     111ص 2ج

s     261ص 1، جالفضل بن الحسن الطبرسیجوامع الجامع     

t   :ص  1، جعالمه محمد حسین طباطبائی رآنالمیزان فی تفسیر القدرنرم افزار مکتبه الشامله

 111و  118

u   268ص 4ج ،آیت اهلل ناصر مكارم شیرازی و جمعی از دانشمندان تفسیر نمونه     
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v   111، ص 1ج العروس، زبیدی، جتا     

w   161ص ،11ج رازی، فخر کبیر تفسیر     

x   8، ص1فتح القدیر شوکانی ، ج      

y   16،ص1ج القدیر، فتح    

z   12، 6تفسیر غرائب القرآن  نیشابوری ، ج    

aa   14، 6احكام القرآن، قرطبی، ج      

bb   411 ص ،2 ج األندلسی، حیان أبی المحیط، البحر تفسیر  

cc    16، ص 1المحلی، ابن حزم، ج    

dd 11الغنیه، ابراهیم بن محمد حلبی  ص 

ee   61، ص 1مسند احمد، اإلمام احمد بن حنبل، ج     

ff   448، ص 1کنز العمال، المتقی الهندی، ج   

gg   الطوسی، الشیخ االستبصار، و 16 ،11 ص ،1 ج الطوسی، الشیخ األحكام، تهذیب 

 211ص ،1 جلد العاملی، الحر ،(البیت آل) الشیعة وسائل و 111ح ،18ص ،1ج

hh   شیخ و تهذیب األحكام، ال 61، ص 1و ج  18، ص 1االستبصار، الشیخ الطوسی، ج

و وسائل الشیعة )آل البیت(، الحر العاملی، ج  81، 11، ص 1و ج  18، ص 1الطوسی، ج 

 211، ص 1

  

 

 

 کتاب نامه

،  بیروت ،دار المعرفة ،  محمد بن أحمد بن أبی سهل شمس األئمة السرخسی،  المبسوط.1

 .هـ 1414



28 
 

                                                                                                                                                               

، بن شافع بن عبد الشافعی أبو عبد اهلل محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان ،  األم .2

 .هـ1411 ، بیروت ،دار المعرفة ،  المطلب بن عبد مناف المطلبی القرشی المکی

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح ،  (تفسیر القرطبی)الجامع ألحكام القرآن  .2

دار الکتب  أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش،  األنصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی

 هـ 1334،  القاهرة ،یة المصر

ناصر الدین أبو سعید عبد اهلل بن عمر بن محمد الشیرازی ،  أنوار التنزیل وأسرار التأویل .4

 هـ 1413،  بیروت، دار إحیاء التراث العربی ،  محمد عبد الرحمن المرعشلی،  البیضاوی

، البصری ثم الدمشقی أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی ،  تفسیر القرآن العظیم .5

 هـ 142،  دار طیبة للنشر والتوزیع،  سامی بن محمد سالمة

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی ،  (التفسیر الكبیر)مفاتیح الغیب   .6

 هـ 1421،  بیروت،  دار إحیاء التراث العربی، الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری 

أبو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیر ،  المحیط فی التفسیرالبحر  .1

 هـ 1421،  دار الفکر بیروت،  صدقی محمد جمیل، الدین األندلسی 

 1333 جعفر سبحانی تبریزی، ،  سنت و کتاب در ضوو. 3

 أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف بن ، المکنونالدر المصون فی علوم الكتاب  .1

 ، دمشق دار القلم،  الدکتور أحمد محمد الخراط، عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبی 

دار ،  أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسی القرطبی الظاهری،  المحلى باآلثار.11

 بیروت ،الفکر 

 هـ 1415، دار األضواء ، بیروت ،  الفضل بن الحسن الطبرسی،   جوامع الجامع .11

، دارالکتب االسالمیه ،  آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی و جمعی از دانشمندان،   تفسیر نمونه .12

1331 

أبو الفیض  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسینی ،  تاج العروس من جواهر القاموس. 12

 وت بیر،  دار إحیاء التراث العربی ی ،الملقّب بمرتضى الزَّبید

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی ،  (التفسیر الكبیر )مفاتیح الغیب  .14

 بیروت  ، دار إحیاء التراث العربی،الرازی الملقب بفخر الدین الرازی خطیب الری 

 هـ 1421
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دارالکلم  دار ابن کثیر، محمد بن علی بن محمد بن عبد اهلل الشوکانی الیمنی ،  فتح القدیر .11

 هـ 1414،  ، بیروت دمشق ،الطیب 

نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی  ،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان .16

 هـ 1416 ، بیروت  ، دار الکتب العلمیه،  الشیخ زکریا عمیرات، النیسابوری 

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبی بکر بن  ، (تفسیر القرطبی )الجامع ألحكام القرآن  .11

دار الکتب ،  أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش، اری الخزرجی شمس الدین القرطبی فرح األنص

 هـ1334 ، القاهرة  ، المصریة

 ، مؤسسة قرطبة ،  أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشیبانی ،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل .18

 القاهرة

لدین ابن قاضی خان عالء الدین علی بن حسام ا،  کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال.11

 وبکری حیانی ،  القادری الشاذلی الهندی البرهانفوری ثم المدنی فالمکی الشهیر بالمتقی الهندی

 هـ1411،  مؤسسة الرسالة،  صفوة السقا

 1339، سید علی خامنه ای ، انتشارات پیام عدالت ، تهران ،  اجوبه االستفتائات .11

 1313وسوی خمینی ، دفتر انتشارات اسالمی ، .ترجمه تحریر الوسیله ، روح اهلل م21
حسین ،  امین االسالم أبی على الفضل بن الحسن الطبرسی،  مجمع البیان فی تفسیر القران .22

  بیروت،  األعلمی

تحقیق ،  شیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ، التبیان فی تفسیر القرآن .12

  وتصحیح أحمد حبیب قصیر العاملی


