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 شرح كتاب عمدة األحكام

 (الرابع الدرس)

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، 
 اللهم عّلمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدان علًما وهًدى وتقوى اي رب العاملني.

احلديث ال زال موصواًل بباب الُغسل من اجلنابة، )ابب الُغسل من اجلنابة(، وقد توقفنا يف 
ونشرع اليوم  -رضي هللا عنه-املاضي يف هناية احلديث األول الذي نقله عن أيب هريرة  الدرس

  -رمحه هللا تعاىل-فيما نقله احلافظ عبد الغين 

 ِمنَ  اغ َتَسلَ  إَذا -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبي  َكانَ » :َقاَلت   عنها هللا رضي َعاِئَشةَ  َعن  
ََنابَةِ   َظنَّ  إَذا َحّتَّ  ،َشع َرهُ  بَِيَدي هِ  ُُيَلِ لُ  ثَّ  ،غ َتَسلَ ي ثَّ ، لِلصَّالةِ  ُوُضوَءهُ  تَ َوضَّأَ  ثَّ  ،يََدي هِ  َغَسلَ  اْل 

:  تَ ُقولُ  وََكاَنت  ، َجَسِدهِ  َساِئرَ  َغَسلَ  ثَّ  ،َمرَّات   َثالثَ  َعَلي هِ  ال َماءَ  َأَفاضَ  ،َبَشَرَتهُ  َأر َوى َقد   أَنَّهُ 
يعا   ِمن هُ  نَ غ ََتِفُ  ،َواِحد   إَنء   ِمن   -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َوَرُسولُ  َأنَ  َأغ َتِسلُ  ُكن تُ   .«َجَِ

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

رمحه هللا -هذا احلديث واحلديث الذي سيأيت بعده إْن شاء هللا حديث ميمونة، ساقهما املؤلف 
 هللا صلى- النَِّبي  َكانَ   » -رضي هللا عنه-هنا بيااًن لصفة ُغسل اجلنابة، تقول عائشة  -تعاىل
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ََنابَةِ  ِمنَ  اغ َتَسلَ  إَذا -وسلم عليه : أي إذا أراد االغتسال من «اغ َتَسلَ  إَذا»قوهلا: ، «اْل 
 اجلنابة، وليس املراد أنّه إذا أهنى غسله، وهذا أييت كثريًا يف نصوص الكتاب والُسنَّة.

ُتم  ِإََل الصَّالةِ ﴿: -عزَّ وجلَّ -فهذا كقول هللا   يعين  :[6]املائدة:﴾ََي أَي يَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقم 
إذا دخل اخلالء  -صلى هللا عليه وسلم-النب  كان»أردمت القيام إليها، وحديث أنس: 

 واملراد إذا أراد الدخول. :«قال

ََنابَةِ  ِمنَ  اغ َتَسلَ  إَذا -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبي  َكانَ » قالت: ، وقد سبق معنا معىن «اْل 
وإّّنا غسل يديه قبل البدء ابلُغسل؛ ألهنما آلتا نقل  :«َيَدي هِ  َغَسلَ »اجلنابة ومما تؤخذ، قالت: 

 املاء، فناسب أْن ينظفهما ويطهرمها قبل البدء بغسل البدن.

ظاهرها أنّه توضأ وضوًء كاماًل غسل فيه : «لِلصَّالةِ  ُوُضوَءهُ  تَ َوضَّأَ  ثَّ  ،َيَدي هِ  َغَسلَ »قالت: 
ُيشكل على ذلك، وسنُبني كيف يتم رجليه قبل الغسل، وسيأيت معنا يف حديث ميمونة ما 

 اجلمع إْن شاء هللا تعاىل.

واملراد ابلتخليل: أْن ، «َشع َرهُ  بَِيَدي هِ  ُُيَلِ لُ  ثَّ  ،اغ َتَسلَ  ثَّ  ،لِلصَّالةِ  ُوُضوَءهُ  تَ َوضَّأَ  ثَّ »قالت: 
 يدخل يديه املبلولتني ابملاء من خالل الشعر؛ وذلك حىت يعم الشعر ابملاء.

فيه دليل على أنّه ُيكتفى يف هذا الباب، أعين  :«َبَشَرتَهُ  َأر َوى َقد   أَنَّهُ  َظنَّ  إَذا َحّتَّ »قالت: 
الغسل من اجلنابة ُيكتفى فيه بغلبة الظن، فإذا غلب الظن أّن املاء وصل إىل بشرة الرأس أو 

 َقد   أَنَّهُ  َظنَّ  إَذا َحّتَّ »: -رضي هللا عنها-عمم اجلسد، فإّن ذلك يكفي وال يلزم اليقني؛ لقوهلا 
 «.َبَشَرتَهُ  َأر َوى

 وهذا على الصحيح من أقوال العلماء أنّه يكفي فيه غلبة الظن.
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واملراد ابلبشرة هنا: بشرة ، «َبَشَرتَهُ  َأر َوى َقد   أَنَّهُ  َظنَّ  إَذا َحّتَّ »: -رضي هللا عنها-قالت 
 َثالثَ » أي على رأسه: «َعَلي هِ  ال َماءَ  َأَفاضَ »الرأس، واملراد به: أروى أصول شعره، قالت: 

ظاهره أنّه مل  :«َجَسِدهِ  َساِئرَ  َغَسلَ »وظاهر هذا يف قوهلا: ، «َجَسِدهِ  َسائِرَ  َغَسلَ  ثَّ  ،َمرَّات  
يكرر الغسل، وإّّنا غسله غساًل واحًدا، فلم يفعل ما ذكره بعض الفقهاء أنّه يغسل اليمني، مث 

 اثلثة يعم هبا البدن كاماًل. يغسل اليسار، مث يغسل غسلةً 

-فالصحيح أنّه ال ُيسن التكرار يف ُغسل اجلنابة، وهذا الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 .-رمحه هللا تعاىل

ابلوضوء قبل الغسل هتيئًة الستقبال املاء،  -وسلم صلى هللا عليه وعلى آله-فإًذا إّنا بدأ النيب 
حىت يتهيأ اجلسم الستقبال املاء، السيما إذا كان اجلو ابرًدا، فكان من احلكمة أْن يتقدم الغسل 

 الوضوء.

 مسألة: غسل اْلنابة ينقسم إَل قسمني:

  :صفٌة كاملة.القسم األول 
 :صفٌة جمزئة. القسم الثاين 

الصفة الكاملة، وهي الصفة اليت اشتملت على واجبات الغسل وُسننه، أّما الصفة األوىل فهي 
 وصفتها:

 :  أْن ينوي، والنية شرٌط لصحة مجيع األعمال، وهو قول مجاهري العلماء. أوًل 
 :مث يُبسمل وهي ُسنَّة قياًسا على الوضوء.  اثني ا 
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 :وسيأيت يف ، «َيَدي هِ  َغَسلَ »يغسل كفيه ثالاًث يف حديث عائشة الذي معنا قالت:  اثلث ا
 يديه.  -صلى هللا عليه وسلم-حديث ميمونة كيف غسل النيب 

 :أْن يغسل فرجه؛ حىت يُزيل أثر اجلنابة، وهذا سيأيت معنا يف حديث ميمونة. رابع ا 
 :أْن يغسل يده مبنظٍف؛ ألنّه استنجى وغسل فرجه، وهذا سيأيت يف حديث  خامس ا

 . «ض أو احلائط مرتني أو ثالاث  ث ضرب بيديه األر »ميمونة قالت: 
 :أْن يتوضأ وضوءه للصالة. سادس ا 

وقلنا أّن احلكمة يف البدء ابلوضوء قبل الشروع يف الغسل هتيئًة للجسم الستقبال املاء، وهناك 
حكمة أخرى التمسها بعض الفقهاء وهي قالوا تشريًفا ألعضاء الوضوء، فهذه األعضاء هي 

 نورًا كما سبق معنا. اليت أتيت يوم القيامة تشع

  :أْن ُُيلل بيديه شعر رأسه وبّينا طريقة التخليل، وقد ذكر بعض الفقهاء أّن من سابع ا
حكم التخليل هنا غري ما أشران إليه سابًقا وهو إيصال املاء إىل أصول الشعر، قالوا 

السيما إْن  تنشيط البشرة بشرة الرأس وفروة الرأس؛ حىت إذا ُصب عليها املاء، مل يضره 
 كان املاء ابرًدا أو ساخًنا، فناسب أْن ُُيللها لذلك.

 :أْن حيثي على رأسه املاء ثالث حثياٍت، وهذا جاء يف حديث عائشة ويف حديث  اثمن ا
 ميمونة، فُنالحظ أّن يف الرأس فقط يكون التثليث، أّما سائر البدن فإنه مرًة واحدة.

 :دة، وهذا التعميم للجسد ابملاء ُيستحب فيه أْن أْن يعم جسده ابملاء مرًة واح اتسع ا
عليه الصالة -يبدأ ابلشق األمين مث األيسر؛ حلديث عائشة الذي سبق معنا "أّن النيب 

 كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره"، فُيستحب ذلك.  -والسالم
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يُقتصر فيه على  قلنا إّن النوع الثاين من أنواع الغسل هو الغسل اجملزئ، وهو الغسل الذي
 ويكون ذلك أبمور:الواجبات فقط، 

 أْن ينوي؛ ألّن النية قلنا واجبة. األمر األول: 

 أْن يعم اجلسد ابملاء مرًة واحدة مع املضمضة واالستنشاق. اثني ا: 
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-حديث ميمونة فقال: عن ميمونة بنت احلارث إىل  -رمحة هللا عليه-ث انتقل املؤلف 
َوَضع ُت ِلَرُسوِل » أهنا قالت: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-زوج النب  -رضي هللا عنها

ََنابَةِ  -صلى هللا عليه وسلم-اّللَِّ  ِ  ،َوُضوَء اْل  َفَأ بَِيِميِنِه َعَلى َيَسارِِه َمرََّتني  ثَّ  ،-َأو  َثالاث  -َفَأك 
َاِئطِ  ،ثَّ َضَرَب َيَدُه ِِبأَلر ضِ  ،فَ ر َجهُ  َغَسلَ  ِ  ،َأو  احل  تَ ن َشقَ  ،-َأو  َثالاث  -َمرََّتني   ،ثَّ َتََض َمَض َواس 

َههُ  فَ َغَسَل  ،ثَّ تَ َنحَّى، ُ َجَسَدهأفاض على رأسه املاء، ُث َغَسل سائر ثَّ  وذراعيه، َوَغَسَل َوج 
َلي هِ  ُتُه ، قالت: رِج  ُفُض ال َماَء بَِيِدهِ ، ِبِر َقة  فَ َلم  يُِرد َهاَفأَتَ ي    .«َفَجَعَل يَ ن  

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

صلى هللا عليه -َوَضع ُت ِلَرُسوِل اّللَِّ »قالت:  -رضي هللا عنها وأرضاها-تقول ميمونة 
ََنابَةِ  -وسلم  -رضوان هللا عليهم-يف هذا دليل على ما كانت عليه الصحابيات : «َوُضوَء اْل 

 من األدب اجلم مع الزوج، وأنّه ينبغي للمرأة أْن تكون يف خدمة زوجها.

ََنابَةِ  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوِل اّللَِّ َوَضع ُت لِ »قالت:  َفَأ بَِيِميِنِه َعَلى ، َوُضوَء اْل  َفَأك 
، وقوهلا: -رضي هللا عنها وأرضاها-: وهذا فيه بيان ملا ُأمجل يف حديث عائشة «َيَسارِهِ 

َفأَ » ِ َأو  َثالاث  »أي أمال بيمينه على يساره : «َفَأك  شٌك من الراوي، : هذا «َأو  »، قوله «َمرََّتني 
 وعلى كل حال فكال األمرين جائز أْن يغسل مرتني أو يغسل ثالاًث.

ثَّ َضَرَب »وذكران أّن احلكمة يف ذلك أْن يُزيل أثر اجلنابة، قالت: ، «ثَّ َغَسَل فَ ر َجهُ »قالت: 
َاِئطِ  ،َيَدُه ِِبأَلر ضِ  به، إال أننا نقول هنا كذلك للشك وكال األمرين ال أبس  «:َأو  » ، و«َأو  احل 

إّن ضرب اليد ابألرض أو احلائط هذا كان سابًقا تنظيًفا لليد؛ وذلك ألّن األرض أو اجلدار  
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ابلطني تنظيًفا ليده، ونقول يًغين يف زماننا هذا  -عليه الصالة والسالم-كان طيًنا، فضرب يده 
 املنظفات احلديثة كالصابون وحنوه.

ت َ »قالت:  َههُ  ،ن َشقَ ثَّ َتََض َمَض َواس  وقد سبق معنا يف الكتاب األول  ،«وذراعيه َوَغَسَل َوج 
 الذي شرحناه يف الفقه معىن املضمضة واالستنشاق وبعض املسائل املتعلقة هبما.

َههُ »قالت:  ومل تذكر هنا مقدار ذلك، لكنه ، «أفاض على رأسه املاءثَّ  وذراعيه، َوَغَسَل َوج 
قالت ، «أفاض املاء عليه ثالث مرات»قالت:  - عنهارضي هللا-ذُكر يف حديث عائشة 

 يعين أتخر.: «ىتَ َنحَّ » و، «ى تَ َنحَّ ثَّ »قالت: ، «َجَسَدهُث َغَسل سائر »ميمونة: 

َلي هِ  ،ثَّ تَ َنحَّى»قالت:  -قلنا أّن قول ميمونة : «فَغَسل رِجَلي ه، ثَّ تَ َنحَّى»قوهلا: ، «فَ َغَسَل رِج 
اُستشكلت وذهب فيها الفقهاء إىل مذاهب، فقيل أّن املراد أّن هذه صفة أخرى -عنهرضي هللا 

 للغسل:

 فقالوا الصفة األوىل يف حديث عائشة أنّه يتوضأ وضوًء كاماًل يغسل فيه رجليه، مث يغتسل. -

وقالوا الصفة الثانية يف حديث ميمونة أنّه يتوضأ لكن ال يغسل الرجلني، مث يغتسل، مث  -
رجليه بعد ذلك. والقول الصحيح يف هذه املسألة هو اجلمع، فُيقال إنّه حُيمل يف حديث يغسل 

غسل  -صلى هللا عليه وسلم-ميمونة أّن األرض كانت طينية أو حنو ذلك، وهلذا َأخر النيب 
 رجليه.

وعلى هذا سنقول إْن كان املكان الذي يغتسل فيه اإلنسان نظيًفا وال حيصل منه تلويث، فإنّه 
توضأ وضوًء كاماًل فيغسل قدميه مث يغتسل، كما هو احلال يف أماكن االستحمام يف عصران ي
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هذا، يف الغالب أهنا على هذا الوجه، لكن إْن كان املكان الذي يغتسل فيه تلويث طني أو حنو 
 ذلك، فإنّه يتوضأ وال يغسل رجليه، مث يغتسل، مث ينتقل من املكان الذي هو فيه فيغسل رجليه.

  مسألة وهي هل ُتشَتط املواًلة يف الغسل؟فيه إشارة إىل : «ثَّ تَ َنحَّى»هلا: قو 

واجلواب: أنّه ال ُتشرتط املواالة، فهي ليست بواجبة املواالة يف الغسل، خبالف الوضوء فهي فيه 
 واجبة، فله أْن يتمضمض ويستنشق ولو بعد الغسل.

ُتُه ِبِر َقة  فَ َلم  فَ »قالت:  صلى هللا -من اإلرادة، وعدم إرادة النيب : «فَ َلم  يُِرد َها»، «يُِرد َهاأَتَ ي  
للخرقة ليس ألمٍر شرعي، وإّّنا هو لسبٍب نفسي، قد تكون اخلرقة غري نظيفة أو  -عليه وسلم

ألي سبٍب آخر، وعلى هذا فال يؤخذ من هذه العبارة عدم جواز التنشيف ابخلرقة أو حنوها، 
 مباٌح وجائز.فتنشيف األعضاء 

ُفُض ال َماَء بَِيِدهِ »قالت ميمونة:  يف هذا جواز فعل مثل هذا العمل، وكل : «َفَجَعَل يَ ن  
 األحاديث اليت جاءت يف النهي عن نفض املاء عن اجلسد أحاديٌث ضعيفة ال تصح.

 هنا مسألة: وهي هل جيب نقض رأس املرأة لغسل اْلنابة ولغسل احليض؟ 

يف هذه املسألة خالف بني العلماء، فمنهم مْن فّرق بني غسل احليض وغسل اجلنابة، فقال 
جيب أْن تنقض شعرها يف غسل احليض دون اجلنابة، واألقرب والعلم عند هللا أنّه ال جيب، سواًء  
كان ذلك يف غسل احليض أو يف غسل اجلنابة، فالعربة هو بوصول املاء إىل أصول الشعر، فإذا 

، فإّن ذلك يكفي، وهذا هو قول أكثر العلماء؛ وقد دّل عليه حديث أم سلمة يف وصل
ًل، إمنا »قال: "إين أشد شعر رأسي، فأنقضه لغسل اْلنابة واحليض" صحيح مسلم قالت: 
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هذا هو القول ، «يكفيِك أن  حتثي على رأسك ثالث حثيات، ث تفيضني عليه املاء فتطهرين
 األقرب يف هذه املسألة.

مسألة: اْلنب إذا اغتسل من اْلنابة، هل جيزؤه ذلك عن الوضوء؟ إذا اغتسل ومل يتوضأ، 
 اغتسل للجنابة بدون وضوء  فهل جيزؤه؟

مسى غسل اجلنابة  -عزَّ وجلَّ -اجلواب: نعم، جيزؤه عن الطهارة الصغرى؛ ودليل ذلك أّن هللا  
ُتم  ُجنُ ب ا َفاطَّهَُّروا﴿طهارة، فقال:  والقاعدة أّن الصغري يدخل يف الكبري  ،[6]املائدة:﴾َوِإن  ُكن  

 فيحصل بذلك الطهارة.

طَّابِ  ب نَ  ُعَمرَ  َأنَّ  ُعَمرَ  ب نِ  اّللَِّ  َعب دِ إَل حديث  -رمحه هللا تعاَل-ث انتقل املؤلف  - اخلَ 
 َأَحدُُكم   تَ َوضَّأَ  إَذا ،نَ َعم   :َقالَ  ُجُنٌب؟ َوُهوَ  َأَحُدنَ  أَيَ ر ُقدُ  ،اّللَِّ  َرُسولَ  َيَ » :َقالَ  -عنه هللا رضي

 .«وهو ُجنب فَ ل ََي ُقد  

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

هذا احلديث يتحدث عن مسألة من املسائل املتعلقة ابجلنب، وهي هل له أْن ينام قبل أْن 
 يغتسل.
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 أَيَ ر ُقدُ »عن ذلك، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه-سأل عمر 
-صلى هللا عليه وسلم-أي ذو جنابٍة، فقال له النيب : «ُجُنبٌ  َوُهوَ »يرقد يعين أينام، : «َأَحُدنَ 

ومفهوم هذا أنّه ال جيوز أْن يرقد قبل النوم، وهذه املسألة اختلف فيها  ؛«تَ َوضَّأَ  إَذا ،نَ َعم  »: 
هل جيوز النوم بدون وضوء للجنب، واألقرب والعلم عند هللا أنّه ال  -رمحة هللا عليهم-الفقهاء 

 و قول مجهور العلماء.جيب وإّّنا هو مستحب، وه

صلى هللا عليه -ودليلهم على االستحباب قالوا أنّه وردت رواية عند اإلمام أمحد أّن النيب 
وهذه الرواية صححها ابن خزمية وابن حبان ، «، وينام إن  شاءتَ َوضَّأَ ي ،نَ َعم  »قال:  -وسلم

كان ينام   -وسلم صلى هللا عليه-أن  النب »وأمحد شاكر؛ واستدلوا كذلك حبديث عائشة 
، وإْن كان هذا احلديث ليس بظاهر؛ أّلن عائشة قد يكون تُريد ماء «وهو ُجنب وًل ميس ماء  

 الغسل.

والوضوء هنا ال يرفع احلدث، ولكنه ُيففه  ،«تَ َوضَّأَ  إَذا ،نَ َعم   :َقالَ  ُجُنٌب؟ َوُهوَ  أَيَ ر ُقدُ »قال: 
  إذا أراد النوم؟ما هي فائدة الوضوء للجنب وهذه فائدة الوضوء، 

فائدة الوضوء هو أْن ُيفف احلدث، ومن فوائد الوضوء كذلك للجنب أنّه يُنّشط للعود، فقد 
يعود، فليتوضأ بينهما  ث أراد أن   ،إذا أتى أحدكم أهله»: -صلى هللا عليه وسلم-قال النيب 

 .«وضوء  

 فيها الوضوء للجنب:وعلى هذا فإننا نقول فائدة مواضٌع ُيستحب فيها الوضوء أو يُتأكد 

  :إذا أراد النوم، ودليله احلديث الذي معنا.األول 
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 :إذا »إذا أراد أْن يعود إىل اجلماع، فإنّه يتوضأ حلديث أيب سعيد الذي ذكرانه:  الثاين
 .«، فإن ه أنشط للعوديعود، فليتوضأ بينهما وضوء   ث أراد أن   ،أتى أحدكم أهله

  :رضي هللا عنها-رب؛ وقد استدلوا حبديث عائشة ملن أراد أْن أيكل أو يشالثالث- 
 .«إذا أراد أن  أيكل، توضأ -صلى هللا عليه وسلم-كان النب »قالت: 

 هللا رضي َسَلَمةَ  أُم ِ  َعن   إَل احلديث الذي بعده فنقل -رمحة هللا عليه-ث انتقل املؤلف 
 إََل  طَل َحةَ  َأِب  ام َرَأةُ  ُسَلي م   أُمي  َجاَءت  »: َقاَلت   -وسلم عليه هللا صلى- النَِّب ِ  َزو جِ  - عنها

ِيي ًل اّللََّ  إنَّ  ،اّللَِّ  َرُسولَ  َيَ  :فَ َقاَلت   -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرُسولِ  َتح  َق ِ  ِمن   َيس   ،احل 
ل   ِمن   ال َمر َأةِ  َعَلى فَ َهل   ؟ ِهيَ  إَذا ُغس  تَ َلَمت   ،نَ َعم  : -وسلم عليه هللا صلى- النب فَ َقالَ  اح 

 .«ال َماءَ  رََأتِ  إَذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 الشرح

فقالت:  -صلى هللا عليه وسلم-أّن أم سليم جاءت إىل النيب  -رضي هللا عنها-تقول أم سلمة 
ِيي ًل اّللََّ  إنَّ  ،اّللَِّ  َرُسولَ  َيَ » َتح  قَّ  ِمن   َيس  وهذه املقدمة إّّنا بدأت هبا ألّن السؤال مما ، «احلَ 

متعلقة ابألدب، أنّه ينبغي للسائل إذا أراد أْن ُيستحىي وُيستغرب؛ وهلذا نقول فيه فائدة وهي 
 يسأل سؤااًل فيه غرابة وفيه حياء، أْن يبدأ مبقدمة قبل الشروع مباشرًة يف سؤاله.
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ِيي ًل اّللََّ  إنَّ »قالت:  َتح  َقَّ  ِمن   َيس  فيه إثبات صفة احلياء هلل تعاىل فهي تليق به، فاحلياء : «احل 
يف املخلوق يليق به كمخلوق، واحلياء يف الرب تليق به كرب سبحانه ومبحمده، ويف قوهلا: 

ِيي ًل اّللََّ  إنَّ »" َتح  َقَّ  ِمن   َيس   قد يستحيي من غري احلق. -عزَّ وجل-يُفهم منه أّن هللا : «احل 

ل   ِمن   ال َمر َأةِ  َعَلى فَ َهل  »قالت:  تَ َلَمت   ِهيَ  إَذا ُغس  تَ َلَمت   ِهيَ  إَذا»، املراد بقوهلا: «؟اح  : «اح 
املراد ما يراه النائم يف منامه، وليس مرادها اجلماع، وإّّنا مرادها ما يراه النائم يف منامه، وهلذا 

 .«م، أتغتسل؟إذا رأت أن  زوجها جُيامعها يف املنا»جاء يف روايٍة عند أمحد أهنا قالت: 

تَ َلَمت   ِهيَ  إَذا ُغس ل   ِمن   ال َمر َأةِ  َعَلى فَ َهل  »ويف قوهلا:  فيه أدب من آداب السائل،  :«؟اح 
فهي مل تقل فهل علّي إْن أان رأيت يف منامي كذا وكذا، فلم تنسب السؤال لنفسها، وإّّنا جعلته 

ل   ِمن   ال َمر َأةِ  َعَلى فَ َهل  »مبهًما فقالت:  تَ َلَمت   ِهيَ  إَذا ُغس   .«؟اح 

ومن هنا أُنبه أدب من آداب السؤال، أنّه ينبغي لإلنسان إذا أراد أْن يسأل سؤااًل ُيستحىي منه، 
أو كان السؤال متعلق ابرتكاب بعض املعاصي واآلاثم والكبائر، فال حيسن لإلنسان أْن ينسب 

 لعلم والفائدة.ذلك لنفسه، وإّّنا يسأل سؤااًل عاًما؛ ألّن املقصود هو حتصيل ا

فاملراد ابملاء هنا: امليّن، واملراد ، «ال َماءَ  رََأتِ  إَذا ،نَ َعم  »: -صلى هللا عليه وسلم-فقال هلا النيب 
أْن تراه يف ثوهبا ال يف نومها، ومفهوم ذلك أهنا إذا مل تره يف ثوهبا، فليس عليها الغسل، ويف قوله 

فيه دليٌل على أّن املرأة حتتلم كما حيتلم الرجل، ؛ «ال َماءَ  رََأتِ  إَذا»: -صلى هللا عليه وسلم-
 فيه دليل على أّن من موجبات الغسل خروج امليّن.: «ال َماءَ  رََأتِ  إَذا ،نَ َعم  »ويف قوله: 

 وخروج املين ًل ُيلو من حالتني:
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 .إما أْن ُيرج حال اليقظة 
 -.وإما أْن ُيرج حال املنام 

فإْن خرج حال املنام، فإنّه موجٌب للغسل سواًء رأى النائم ُحلًما أو مل يّر، وسواًء شعر  -
خبروجه أو مل يشعر، وسواًء وجد لذلك لذًة أو مل جيد، فاحلكم ُمعلق برؤية املاء، وهلذا قال هنا 

 .فمجرد رؤية املاء موجٌب للغسل، «ال َماءَ  رََأتِ هي  إَذا»: -عليه الصالة والسالم-

 أما إْن كان خروج امليّن يف اليقظة، فإنّه ال يوجب الغسل إال بشروط:-

 .الشرط األول أْن يكون دفًقا 
 .والشرط الثاين أْن يكون بلذة 
  وقال بعض الفقهاء أهنما متالزمني؛ ألنه إذا خرج دفًقا يكون بلذة، أّما إذا خرج بدون

كأْن يسقط مثاًل على   دفق وبدون لذة كأْن ُيرج بسبب مرض يسيل من اإلنسان،
 ظهره، فيخرج منه امليّن يسيل، فإنّه ال جيب فيه الغسل.

 مسألة: إذا حترك املين  ومل ُيرج، فهل جيب الغسل؟ 

، والصحيح أنّه ال جيب الغسل، وهو -رمحة هللا عليهم-هذه املسألة اختلف فيها الفقهاء 
عليه الصالة -معنا؛ ألّن النيب  مذهب مجاهري العلماء؛ ومما استدلوا به هذا احلديث الذي

 عّلق احلكم على الرؤية رؤية املاء، والقاعدة أّن احلكم يدور مع علة وجوده وعدمه. -والسالم

، فلم يدِر ما هو؟   هنا مسألة: لو أن  شخص ا استيقظ من منامه فرأى بلال 

 مسألة مهمة:نقول إذا استيقظ اإلنسان فوجد بلال  فإن ه ًل ُيلو من ثالثة أحوال وهذه 
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  :أْن يتيقن أنّه مين، فهذا ال إشكال؛ ألنّه جيب فيه الغسل.احلالة األوَل 
 :أْن يتيقن أنّه ليس مبيٍن، كأن يتيقن أنّه عرق أو بول، فهذا ال يوجب  احلالة الثانية

الغسل، إْن كان تيقن أنّه عرق فهذا ال شيء فيه، وإْن كان تيقن أنّه بول فهذا جيب 
 صابه من الثوب والثياب.عليه غسل ما أ

 :أْن جيهل احلال، فال يستطيع أْن يصل ابلقرائن عن ماهية هذا البلل،  احلالة الثالثة
فيشك بني أمرين هل هو مين أو مزي، شك بني أمرين هل هو مين أو مزي فماذا 

 يعمل هل يعتربه منًيا فيغتسل أو يعتربه مزاًي فال جيب فيه الغسل؟
يُنظر يُفكر يف هذه املسألة فيُنظر، إْن ذكر احتالًما، فإننا جنعله منًيا، قال بعض العلماء: أنه 

ملا  -صلى هللا عليه وسلم-نسأله هل رأيت يف املنام؟ فإن رأى، فإننا جنعله منًيا؛ ألّن النيب 
 إَذا ،نَ َعم  »سؤل عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل يف منامه هل عليها من غسل؟، قال: 

وأّما إذا مل يّر شيًئا، فننظر إْن سبق نومه تفكرٌي يف اجلماع، فإننا جنعله مزاًي؛ ، «ال َماءَ  رََأتِ هي 
ُيرج عقب برود الشهوة، هو ملا فكر ففرتت شهوته وانم، فنجعله  -كما سبق معنا-ألّن املزي 

 مزاًي.

مبسألة هل امليّن طاهر إىل حديث عائشة، وهو حديٌث متعلق  -رمحة هللا عليه-مث انتقل املؤلف 
-أو جنس، هذه املسألة إْن شاء هللا هذا احلديث يكون ُمبتدأ درسنا يف اللقاء القادم إْن مّد هللا 

 ؟-ابرك هللا فيكم-يف أعمالنا، هل هناك أسئلة  -عزَّ وجل

 س/ بسم هللا الرمحن الرحيم، األخت الكرمية تقول ما الفرق بني يستحيي ويستحي؟
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ة يف البالغة أّن زايدة املبىن تدل على زايدة املعىن، فرتكيبة الكلمة كلما زادت ج/ فهناك قاعد
َسأُنَ بِ ُئَك ﴿: -عزَّ وجل-فيه احلروف، فإّن ذلك يدل على زايدة املعىن فيها؛ وهذا كقول هللا 

َتِطع   ِطع  ﴿مث قال: ، [78]الكهف:﴾بَِتأ ِويِل َما ملَ  َتس  َعَلي ِه َذِلَك ََت ِويُل َما ملَ  َتس 
طَاُعوا َأن  َيظ َهُروُه َوَما  َفَما﴿وكذلك يف قصة ذو القرنني، قال: ، [82]الكهف:﴾َصْب  ا اس 

َتطَاُعوا َلُه نَ ق ب ا ، فهذا من هذا الوجه، أصل املعىن واحد لكن زايدة بناية [97]الكهف:﴾اس 
 الكلمة، تدل على زايدة املعىن فيها، وهللا أعلم.

 مدك، أشهد أْن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك.سبحانك اللهم ربنا حب

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 
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