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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 الغسل باب تابع

ُوضوٍء بغرِي فيه َيْلَبُث وال حلاجٍة املسجَد وَيْعُبُر:  اهلل رمحه قال  . 

 ذلك بعد ثم ، اللبث مسألة أواًل تقدم أن ينبغي الذي الرتتيب اللبث،و ثم العبور مسأليت ذكر اهلل رمحه املؤلف 
 .  املرور مسألة عن يتكلم

 عليه وجب ملن جيوز ال أنه على ، املذهب هو كما ، اهلل رمحهم العلم أهل فجمهور ، املسجد يف اللبث مسألة أما
 مذهب ،فهو املسجد يف البقاء للكافر للجنب،وال وال ، للنفساء وال ، للحائض جيوز فال ، املسجد يف يبقى أن الغسل

 . احلنابلة عند املذهب وهو احلنفية،واملالكية،والشافعية،

 :  أدلتهم

 تقربوا ال} فقوله ، {سبيل عابري إال جنبا وال سكارى وأنتم الصالة تقربوا ال} وتعاىل تبارك اهلل لاق:األول الدليل
 قالوا ، فيه تقام الذي وحملها مكانها هو عربُي الذي وإمنا ، عربُت ال الصالة ألن ؛  موضعها هنا بالصالة املراد {الصالة

 .  بالطريق مارا ، سبيل عابر كونه حال إال ، جنب وهو العبادة مكان يف يبقى أن املسلم نهى قد وجل عز لهلف: 

 :  منها ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة األدلة من مبجموعة واستدلوا

 احلاج يفعل ما افعلي] ، حاضت ملا هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 .  الصحيحني يف أخرجاه[ تطهري حتى بالبيت تطويف أال غري ،

 معتكف وهو ، حائض وهي وسلم عليه اهلل صلى النيب ترجل كانت هاأن]، عنها اهلل رضي عائشة عن :الثالث الدليل
 .  مسلم اإلمام أخرجه [ حجرتها يف وهي ، رأسه يناوهلا املسجد يف

 وسلم عليه اهلل صلى النيب خيرج أن ، عنها اهلل رضي احتاجت ملا ، املسجد دخول هلا جيوز احلائض كانت ولو:  قالوا
 رأسه متشط أن أن بدل رأسه ورجلت املسجد داخل عليه لدخلت ، املسجد خارج وهي ترجله أن أجل من هلا رأسه

 .  وسلم عليه اهلل صلى ، النافذة من

 نفس يف ذكرته وهلذا ؛ املسجد يف البقاء هلا جيوز ال احلائض أن على يدل هذا (حائض وهي(:احلديث يف وقوله
 .  املسجد تدخل أن هلا جيوز ال أنه على يدل مما (حائض وهي( ذكرتها ملا فائدة اللفظة هلذه يكن مل ،ولواحلديث

 وسلم عليه اهلل صلى النيب نامرأ:]  ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها  اهلل رضي ، عطية أم عن :الرابع الدليل
 بعض ويف [ ...مصالهن احليض ويعتزل ، مودعوته املسلمني مجاعة فيشهدن اخلدور وذوات احُليض رجخن أن

 . الصحيحني يف أخرجاه[ الصالة يعتزلن] األلفاظ بعض ويف[ املصلى يعتزلن] األلفاظ

 جيوز فال ، اجلنب عليها ويقاس ، النفساء وكذلك ، املسجد يف البقاء هلا جيوز ال احلائض أن على دليل فهذا:  قالوا
 .  املسجد يف يبقوا أن مجيعا هلم
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 ألنه ؛ املسجد يف يبقوا أن ، للحائض،والنفساء،واجلنب جيوز أنه يرون والظاهرية ، اجلمهور مذهب قلنا كما وهذا
 فلما ، احتمال فيها ، حمتِملة أدلة جاءت اليت األدلة كل ، املسجد يف البقاء من هؤالء منع على يدل دليل هناك ليس

 .  املسجد يف يبقوا أن مجيعا هلؤالء فيجوز إذن ، املنع عدم فاألصل ، املنع وعدم املنع حتتمل األدلة كانت

 :  الراجح

 بقاء من املنع يف الصريح من قريبا يكون قد بعضها لكن ، حمتمل بعضها النصوص فإن ، اجلمهور مذهب هو الظاهر
 بقاء من املنع على الداللة قريبا فهما ، عطية أم حديث وكذلك ، الرتجيل يف عائشة كحديث ، املسجد يف احلائض
 .  املسجد يف احلائض

 .  ؟ توضؤوا إذا البقاء هلؤالء جيوز هل

 من وهو ، البقاء له جاز توضأ فإذا ، يتوضأ أن إال عندهم املسجد يف يلبث أن جيوزللجنب الف:  احلنابلة مذهب أما
 . ذهبامل مفردات

 .  يتوضأ مل أم توضأ سواء ، مطلقا جيوز ال أنه فريون:  اجلمهور أماو

 شيئا وضوؤهن ينفع ال والنفساء،احلائض ألن ؛ فال والنفساء احلائض أما ؟ احلائض،والنفساء يشمل احلكم هذا وهل
 يف موجود للوضوء املبطل والنفساء واحلائض ، (املبطل انقطاع) ، احلدث انقطاع الوضوء صحة شرط من ألن ؛

 .  اجلنب حكم فحكمها ، تغتسل أن قبل دمها انقطع إذا لكن ، حقهن

 . تقدم كما املذهب ،وهوبالوضوء جنابته خفف إذا البقاء له جيوز اجلنب

 :  أدلتهم

 بن سعيد عند كما ، يسار بن عطاء عن جاء فقد ( أ:)  عنهم اهلل رضي الصحابة عن رويت آثار :األول الدليل
 توضؤوا إذا جمنبون وهم املسجد يف نلسوجي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب كان] : قال أنه ، منصور
 .  [الصالة وضوء

 كانوا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب أن]، شيبة أبي ابن عند كما ، أسلم بن زيد عن مروي ومثله ( ب) 
 يدل وهذا [املسجد ويدخل يتوضأ فإنه جنبا كان إذا أما ، حمدثا منهم الواحد كان إذا فيتحدثون ، املسجد يدخلون

 وتوضوؤا عنهم اهلل رضي للوضوء احتاجوا وإمنا ، جمنبني كونهم حال متوضئون وهم املسجد يف يبقون أنهم على
 اإلنسان يتوضأ أن بد ال أنه على تدل سنة مثة كان إذا إال ، ابتداء يتوضؤوا أن ميكن ال وهم ، مطلوبا بكونه لعلهم

 .  املسجد دخوله عند جنبا كان إذا

 أيرقد:  سئل ملا ، الصحيح يف كما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، للجنابة ختفيفا الوضوء يف وألن:الثاني الدليل
 [  .فلريقد توضأ إذا] قال ؟ جنب وهو أحدنا

 الطهور إىل يصري فإنه( الغسل) األكرب الطهور اإلنسان يستطع مل فإذا ، الطهورين أحد الوضوء وألن:الثالث الدليل
 .  الوضوء وهو األصغر

 :  الراجح
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 ، املسجد يف اللبث للكافر للنفساء،وال للحائض،وال للجنب،وال جيوز ال أنه ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من
 ختفيفا الوضوء يف وألن ؛ عنهم اهلل رضي الصحابة فعل هذا ألن ؛ توضأ إذا املسجد يف يبقى أن للجنب وجيوز

 .  للجنابة

 جيوز وهل ؟ للمرور احتاجوا إذا املسجد من ميروا أن هلؤالء جيوز هل ؟ املسجد من هؤالء مرور حكم ما:  مسالة
 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف فيها املسألة هذه ؟ مطلقا املرور هلم

 ابن ذهب وإليه ، التلويث يأمنوا أن بشرط املسجد من يعربوا أن وللنفساء وللحائض للجنب جيوز أنه:  األول القول
 . احلنابلة مذهب من والصحيح ، الشافعية مذهب وهو ، جبري وابن،واحلسن،املسيب وابن،مسعود عباس،وابن

 :  أدلتهم

 .  {سبيل عابري إال جنبا وال} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 من الطريق تعربوا أن لكم جيوز فإنه ، منه طريقكم كان إذا إال املسجد عبور لكم الجيوز أنه أي: باآلية فاملراد قالوا
 حتى سبيل عابري إال جنبا وال سكارى وأنتم الصالة تقربوا ال} قال اهلل ألن ؛ البقاء لكمجيوز ال و ، املسجد خالل

 .  تقدم كما ، الصالة مواضع هنا بالصالة واملراد ، املسجد يف البقاء عن فنهاهم {تغتسلوا

 ، حائض إني:  قالت[ اخُلْمرة ناوليين] لعائشة قال وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن ، الصحيح يف جاء ما:الثاني الدليل
 دليل وهذا ، باخلمرة تأتَي وأن ، املسجد تدخل أن وسلم عليه اهلل  صلى النيب فأمرها[ بيدك ليست حيضتك إن] قال

 .  املكث ال ، املرور جواز على

 .منصور بن سعيد رواه[جمتازًا جنبًا املسجد يف مير أحدنا كان ] : قال عنه اهلل رضي جابر عن:الثالث الدليل

 قولهوو ، احلنفية،واملالكية ذهب وإليه ، مطلقا املسجد يف املرور للحائض وال للجنب جيوز ال أنه:  الثاني القول
 . احلنابلة عند جيوز فإنه ، حاجة مثة كان إذا إال ، احلنابلة عند

 :  أدلتهم

 وليس ، املسافرون السبيل بعابري فاملراد:  قالوا {سبيل عابري إال جنبا وال} وتعاىل تبارك اهلل قول:األول الدليل
 تبارك اهلل قول فسروا فإنهم ، عنهم اهلل رضي عباس ،وابنعلي تفسري وهذا:  قالوا ، الطريق عابري مبه املراد

 أن له جيوز فإنه ، منكم الواحد وأجنب ، مسافرين كنتم إذا:  يقول وجل عز فاهلل ، سافرينبامل {سبيل عابري} وتعاىل
 ماء جتدوا ومل ، سبيل عابري كنتم إذا إال ، جمنبني كونكم حال تصلوا ال املرادف:  قالوا،يتيمم أن بعد ، يصلي

 املعنى وليس ، عنهما اهلل رضي عباس وابن ، علي تفسري وهذا ، بعيدا املعنى فذهب ، وصلوا فتيمموا ، به تغتسلون
 . جمنبني كونكم حال ، املساجد هي اليت الصالة مواضع يف متروا أن أي ، سبيل عابري إال جنبا وال: 
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 وال جلنب املسجد أحل الفإني ]:قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 ال فإنه ضعيفا احلديث كان وإذا ، وغريه البيهقي أعله ، معلول احلديث وهذا .داود،والبيهقي أبو أخرجه[ حلائض
 .به االحتجاج يستقيم وال ،تهدالل تستقيم

 :  الراجح

 يقيد املسجد،وهل خالل من املرور للجنب،واحلائض،والنفساء،والكافر جيوز األول،وأنه القول هو أعلم واهلل
 أن ، وغريه ، أمحد اإلمام عن نقل كما العلماء كره باحلاجة،لكن التقييد عدم أعلم واهلل األقرب ؟ يقيد ال أو باحلاجة

 يتخذ أن من فمنعوا ، اهلل رمحهما تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك من منع كما ، ممرا يصري ، طريقا املسجد يتخذ
 األخرى اجلهة يف املياه ودورات ، جنبا يكون كأن ، املسجد خالل من مير أن اإلنسان احتاج لو لكن ، ممرا املسجد

 أثناء من دخل لو لكن ، بعيدة املسافة و، آخر باب من خيرج و باب من يدخل أن أرادف ، كبري واملسجد ، املسجد من
 .فيجوز قريبة تكون املسافة فإن ، وعرب املساجد

 داخل من مير أن وأراد ، الشرقية الشمالية للجهة ويذهب ، الغربية اجلنوبية اجلهة من مير أن أراد أيضا،لو احلرم:ومثل
 واهلل الراجح هو هذا ، طريقا املسجد تخذُي ال:األئمة قال كما لكن ، جيوز فإنه ، األخرى اجلهة من وخيرج ، احلرم
 .  أعلم

الُغْسُل له ُسنَّ ُحْلٍم بال إغماٍء أو ُجنوٍن من َأفاَق أو َميًِّتا َغسََّل وَمن: اهلل رمحه قال ثم . 

 ، سنة امليت تغسيل من االغتسال أن املؤلف أفادو، واجب امليت تغسيل أن ليعلم:  الغسل له سن ميتا غسل من
 .  يغتسل أن له يسن فإنه ميتا اإلنسان غسل فإذا ، مسألتان هاتان

  ؟ جيب أو امليت تغسيل من الغسل يسن هل ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة وهذه
 .  ويستحب يسن بل ، الغسل عليه جيب وال ، يغتسل أن ميتا غسل ملن يسن أنه:  األول القول

 ، احلنابلة عند واملذهب ، والشافعية ، املالكية مذهب ،وهو عنهم اهلل رضي ، عباس وابن ، عمر ابن ذهب هذا وإىل
 .  امليت ليغست من الغسل يستحب أنه ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول فهو

 :  أدلتهم

 ومن ، فليغتسل ميتا غسل من] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ، هريرة يأب عن:األول الدليل
 ، طريقا عشر أحد القيم ابن له وذكر ، اهلل رمحه حزم ابن وصححه ، النسائي إال اخلمسة أخرجه[  . فليتوضأ محله
 وابن ، أمحد اإلمام ضعفه احلديث لكن ، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ وحسنه ، أصال له أن على يدل هذا:  وقال

 عليه اهلل صلى النيب إىل مرفوعا وليس ، هريرة أبي على موقوف أنه العلم أهل من مجع ورجح ، املنذر وابن ، املديين
 هؤالء كل ، والبيهقي ، املنذر وابن ، املديين وابن ، والبخاري ، أمحد واإلمام ، حامت أبو وقفه رجح فممن ، وسلم

 .  صحابي قول يكون فإنه ، هريرة أبي على موقوفا احلديث كان وإذا ، هريرة أبي على موقوف احلديث أن رجحوا

 بأن :يقول العلم أهل اختالف،فبعض فيه احلديث ألن ؛ امليت تغسيل من الوضوء يستحب إنه:  فقالوا اجلمهور أما
 وهو ، االستحباب إىل الوجوب عن صرفه صارف مثة لكن ، صحيح احلديث إن:  يقول وبعضهم ، مقاال إسناده يف
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 من فمنا ، امليت نغسل كنا ]: قال ، ماعنه اهلل رضي عمر ابن عن نافع عن ، والدارقطين البيهقي عند ثبت ما: 
:  قالوا ، اهلل رمحه أمحد اإلمام و ، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ صححه االثر  وهذا ،[ يغتسل ال من ومنا ، يغتسل

 .  خمريين يكونوا مل واجبا الغسل كان ولو ، االستحباب إىل الوجوب يصرف فهذا

 .  املسألة هذه يف احلديث خمتلف بني جيمع الذي هو ، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ قال كما وهذا

 اجلنابة،واجلمعة من يغتسل كان] ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي ، عائشة عن :الثاني الدليل
 ضعفه فقد ، أيضا معلول احلديث هذا لكن ، خزمية ابن وصححه ، داود أبو أخرجه [امليت غسل واحلجامة،ومن

 .  زرعة أمحد،والبخاري،وأبو اإلمام

 ال أنه مبعنى ، مشروع غري فهو يسن ال كان وإذا،يسن وال امليت غسل  من الغسل يستحب ال أنه:  الثاني القول
 .   امليت تغسيل  من يغتسل أن لإلنسان يشرع

 . مشروع غري:  فيقولون ، رواية يف واحلنابلة ، اهلل رمحهم احلنفية ذهب إليهو
 :   أدلتهم

 .  بالغسل زمانه يف املوتى يغسلون الذين يأمر يكن مل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن :األول الدليل

 مباء غسلوه]:قال ، عرفة يف ناقته وقصته الذي الرجل قضية يف ،ماعنه اهلل رضي عباس ابن حديث يف (:أ) كما -
 .  غسلتموه إذا سلواتاغ:  هلم يقل ومل[ وسدر

 :ابنته غسلن الالتي لنساءل قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي عطية أم حديث يف وكما (:ب)
 .  اغتسلن:  هلن يقل ومل[ اغسلنها]

 يكون واالستحباب ، االستحباب سبيل على هذا وإمنا ، بالوجوب نقول ال حنن:  فقالوا هذا نع اجلمهور وأجاب
 عندهم ألنه ؛ هريرة أبي حديث يف هذا بني قد ، وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، نفسه اإلنسان إىل موكوال أمره

 إذا بل ، حدث كل ويف مرة كل يف احلكم يذكر أن حيتاج ال نهأل: هنا وسلم عليه اهلل صلى النيب يذكره ملو ، صحيح
 .  تكراره إىل حاجة ال فإنه ، الصحابة عند متقررا معلوما احلكم كان

 [  .ينجس ال املؤمن إن] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :الثاني الدليل

 واملؤمن ، ينجس ال املغسَّل املؤمن ألن ؛ يغتسل أن ميتا غسل إذا اإلنسان حيتاج الف ، ينجس ال املؤمن كان وإذا
 .  أيضا بنجس ليس له لاملغِس فإن ، جنسا املغسَّل يكن مل إذاو ، أيضا ينجس ال يغسله الذي

 جّنسوا إذن ، ال ] : قال ؟ الغسل ميتا غسل من أعلى:  سئل حينما ماعنه اهلل رضي عباس ابن أثر:الثالث الدليل
 .  [الوضوء لكن ، صاحبهم

 ال كان وإذا ، يثبت ال ضعيف حديث األول القول أصحاب به استدل الذي هريرة أبي حديث:  يقولون كذلك
 .  يغتسل أن له يشرع فال ، ميتا غسل فمن إذن ، حكم عليه يبنى أن ميكن فال يثبت
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 .  قول يف واحلنابلة حزم، ابن مذهب وهذا،يغتسل أن ميتا غسل من على جيب أنه:  الثالث القول

 :  واستدلوا

 أخرجه[ فليتوضأ محله ومن ، فليغتسل ميتا غسل من] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، هريرة أبي حبديث -
 .  حزم ابن وصححه ، النسائي إال اخلمسة

 فيجب ، الوجوب األمر فمقتضى ، أمر وهو صحيحا احلديث كان وإذا ، احلديث صحة يرى اهلل رمحه حزم فابن
 .  يغتسل أن ميتا غسل من على

 :  والراجح

 وأن ، هريرة أبي حديث بصحة قلنا إن ، يغتسل أن امليت غسل ملن يستحب وأنه ، األول القول هو أعلم واهلل
 تدل ، وغريه القيم ابن نقل اليت الطرق وكثرة ، ضعف إسناده يف احلديث إن:  قلنا أو ، عمر ابن أثر له الصارف

 .  يغتسل أن ميتا غسل ملن يستحب عليه فبناء ، أصال للحديث أن على

 ، عباس ابن مثل ؟ يغسل فكيف ينجس ال امليت وأن ، السلف وبعض ، هذا يف اإلنكار الصحابة بعض عن ينقل
 .  االغتسال استحباب أيضا عنهم ينقل كما ، طالب أبي بن وعلي

 ؟ نغتسل ملاذا ، باالغتسال أمرنا فالشارع ، تعبدية علة احلنابلة ذكر كما العلة:  أنكروا الذين إنكار على ردا:لاقيف
 غسل وجوب ويف ، بالتعبد عللوا اجلزور حلم أكل يف:  فمثال ، بالتعبد يعللون مسائل عدة يف احلنابلة و ، أعلم اهلل
 .  املسائل بعض يف الفقهاء بها يعلل العلة وهذه ، التعبدب عللوا وهنا ، بالتعبد اعللو ،اإلناء يف الغمس قبل اليد

الغسل له سن ، حلم بال إغماء من أفاق أو: اهلل رمحه قال ثم  . 

 وقد ، عليه جيب وال ، الغسل له يستحب فإنه ، اإلغماء من أو اجلنون من اإلنسان أفاق إذا ، أخرى مسألة فهذه
 الوضوء ينقض واإلغماء اجلنون أن هناك ذكرنا( العقل وزوال:) املؤلف قول يف ذكرنا أن ، الوضوء نواقض يف تقدم

 لكن ، باإلمجاع ، للوضوء ناقضان ، واجلنون اإلغماء أن ، وغريهما املنذر وابن النووي ذكره هذا وأن ، باإلمجاع
 .  ؟ يغتسل ال أو يغتسل هل ، االغتسال قضية تبقى

  .  االغتسال عدم على:  العلم أهل عامة

 ، يغتسل أنه الرافعي ذكر:  قال ، يغتسل أنه ذكروا الشافعية بعض أن ذكر ملا -اجملموع يف - اهلل رمحه النووي وهلذا
 هذه أن يرون فهم ،( يغتسل أن عليه املغمى على جيب بأنه:  قال من منه وأشذ - للمجنون بالنسبة - شاذ قول وهذا

 وهو ،( عليه واملغمى اجملنون) يغتسل أن عليه جيب أنه إىل ، رواية يف احلنابلة ذهب هذا مع لكن ، الشاذة األقوال من
 .  اهلل رمحه الشافعي عن أيضا مروي

 .  فاغتسل أفاق ثم ، عليه أغمي ثم ، فاغتسل أفاق ثم ، عليه أغمي ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -

 .  الوجوب على يدل الفعل وهذا:  قالوا

( حلم بال إغماء من:)قالوا ملا غريب كالمهم ، غالبا ينزل أن من ُجن من خيلو ال إنه:  يقال ، اهلل رمحه الشافعي وقال
 وبعضهم ، يغتسل أن عليه فيجب ، ينزل أن من جن من خيلو ال ألنه:  بعضهم يقول ؟ باحللم اإلغماء عالقة ما
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 ، الغسل عليه جيب ال أنه على ، العلم أهل من كثري لكن ، االحتياط باب من يغتسل فإنه شك وإذا:  يقول
 .  جيب وال ، الغسل له يسن أنه ، احلنابلة عند املذهب وهو ، الشافعية مذهب من والصحيح

 :  اخلالصة

 أفاق ثم ، عليه أغمي ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ يغتسل أن جنون من أفاق أو عليه أغمي ملن يسن أنه
 االغتسال أن على يدل فهذا:  قالوا ، مرتني واغتسل ، مرتان عليه أغمي ، فاغتسل أفاق ثم عليه أغمي ثم ، فاغتسل

 ليكون اغتسل إمنا ، والسالم الصالة عليه الرسول إن:  ويقول ، هذا يف يعارض قد العلماء بعض كان وإن ، سنة
 له وهذا ، نفسه من يشد أن باب من فاغتسل ، عليه وأغمي ، أيضا املوت ومرض ، مريض ، له وأقوى له أنشط
 إىل ويذهب ، يقوم حتى ، نفسه من يشد أن يريد كان أنه على يدل فهذا ، فاغتسل ، ثانية مرة عليه أغمي ألنه ؛ وجه

 .  عنهم اهلل رضي الصحابة

 على الغسل الجيب أنه على اإلمجاع الصباغ وابن،املنذر ابن حكى وقد، ضعيف قول فهو ، جيب بأنه القول وأما
 . عليه املغمى

 فكيف ، معارضة فيه ، السنية على به االستدالل إن:  يقول العلم أهل بعض ، ضعف فيه باحلديث واالستدالل 
 ال وقد ، له يسن أنه:  أعلم واهلل يقال وهلذا ؛ معارضة فيه يكون أن أوىل باب من ؟ الوجوب على باالستدالل

 يستحب أنه على الشافعية ومذهب ، عندنا املذهب لكن ، فيه الذي لالحتمال ؛ بالسنية القول على اإلنسان يتجاسر
 .  يغتسل أن عليه أغمي ملن

حلم بال:  اهلل رمحه قال  . 

 فيه إشكال ال هذا ، الوجوب باب من ، وجوبا يغتسل ؟ يغتسل فهل ، جمنونا أو ، عليه مغمى كونه حال احتلم فإن
 .  جنونه من أفاق إذا ،

 لو حتى ، شابا يكون كأن ، االحتالم منه حيدث ثم ، أياما يبقى أو ، جنونه فرتة تطول ، للمجنون حيدث قد وهذا
 .  باالغتسال يؤمر فإنه ، جنونه من أفاق فإذا ، النية لعدم ؛ هذا معه ينفع ال ، جنونه حال غسلوه

الكامل والغسل:  اهلل رمحه قال  . 

 له الغسل أن ، اهلل رمحه املؤلف بني وقد ، وطريقته ، وهيئته ، الغسل صفة عن ، اهلل رمحه املؤلف سيتكلم اآلن
 :  صفتان

 كاملة صفة  . 

 جمزئة وصفة  . 

 الصفة فهي ، اجملزئة الصفة وأما ، املسنونات أو واملستحبات الواجبات على تشتمل اليت فهي:  الكاملة الصفة أما
 :  قسمني إىل ينقسم الوضوء فإن ، الوضوء مثل ، فقط الواجبات على تشتمل اليت

 كامل وضوء  . 

 جمزئ ووضوء  . 
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 الواجبات على يشتمل الذي هو اجملزئ والوضوء ، واملسنونات الواجبات على يشتمل الذي:  هو الكامل الوضوء
 بالسنة يأتي كان وإذا ، جمزئا يعترب الوضوء هذا فإن ، وضوءه وأسبغ ، مثال مرة مرة يتوضأ اإلنسان كان فإذا ، فقط

 .  كامال وضوءا يعترب فإنه ، الوضوء يف

ينوي أن الكامل والغسل:  اهلل رمحه قال  . 

 أنه على اجلمهور أن وعرفنا( كلها األحداث لطهارة شرط والنية:) املؤلف قال ملا ، النية ، قبل من أخذناه وهذا
 أن وعرفنا ، والغسل الوضوء يف النية تشرتط ال أنه يرون احلنفية وأن ، والتيمم والغسل الوضوء يف النية تشرتط
 .  شرط النية أن الراجح القول

 رفع ينوي أو ، األكرب احلدث رفع ينوي أو ، احلدثني يرفع أنه:  اهلل شاء إن وسيأتينا ، الغسل ينوي ؟ ماذا ينوي
 .  شيئا ينوي وأال ، األصغر احلدث

 دورة راح هو:  نقول ؟ ينوي كيف ، والعافية العفو اهلل نسأل ، املوسوسني قضية هذه ؟ ينوي كيف:  قائل قال لو
 ؟ سيصنع ماذا ، املنشفة ومعه ، املياه دورة داخل وهو ، جنب رجل ؟ املياه دورة يف سيصنع ماذا ، انتهى ، املياه

 صالة بعد تعشى ثم ، اإلنسان أفطر إذا ، نية فهذه ، عشائه من اإلنسان خفف إذا الصيام يف بل ، نية هذا ، يغتسل
 نوما ينام لكي ، يسريا شيئا أكل ، كثريا يأكل مل فهو ، يتسحر لكي ، نية هذه ، كثريا يأكل ومل ، الرتاويح بعد ، العشاء
 ما أسهل من النية وهلذا ؛ فيصوم الليل آخر يف يتسحر أن أجل من إال طعامه من خفف ما ألنه ؛ نية فهذه ، خفيفا
 ، أنفسنا وشر الشيطان شر يكفينا وأن ، وأدياننا عقولنا لنا وحيفظ ، نعمته علينا يتم أن تعاىل اهلل نسأل ، يكون

 ابن عن العلماء ذكر كما بعضهم ، عظيما تضييقا الباب هذا يف أنفسهم على ضيقوا املوسوسون ، الشيطان ووسوسة
 ما كلها بدجلة اغتسلت لو:  قال ، ارتفعت ما جنابيت أن وأظن النهر يف أنغمس:  فقال ، رجل جاءه أنه عقيل

 حتى:  يقول ؟ دخلت ملاذا:  تسأله ، عليه ينزل واملاء ، املاء صنبور اإلنسان يفتح كيف ، طبيعي!  جنابتك ارتفعت
 كما اجلنابة ، والعافية العفو اهلل  نسأل ، غريب شيء ، جنابيت ارتفعت ما ، اآلن إىل نويت ما أنا:  يقول ثم ، أغتسل

 اإلنسان بأن حكمت ، الشريعة ؟ الوصف بهذا حكم الذي هو من ، بالبدن قائم وصف ، الوضوء يف واحلدث تقدم
 فإذا {فاطهروا جنبا كنتم وإن} ، متطهرا أصبح ، جسده على املاء وضع وإذا ، حمدثا أصبح وكذا وكذا كذا فعل إذا

 .  يكون ما أسهل من ، سهلة العملية ، اآلن متطهرا أصبح جسده على املاء وضع

يسمي ثم:  اهلل رمحه قال  . 

 العلم أهل مجاهري قول وهذا ، بواجبة وليست ، سنة التسمية أن الراجح أن وعرفنا ، قبل من التسمية حكم وتقدم
 .  عليهم اهلل رمحة

ثالثا يديه ويغسل: اهلل رمحه قال ثم  . 

 :  جاء قد وهذا ، ثالثا يديه يغسل أن به يبدأ شيء أول ، يغتسل أن أراد إذا مبعنى

 إذا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب نكا] قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث من ، نيالصحيح يف :األول احلديث
 . [ للصالة وضوءه وتوضأ ، يديه غسل اجلنابة من  أغتسل



  املطريي فهد:  د .أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  33  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 9                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 يديه فغسل ، اجلنابة من غسله وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول أدنيت]:  قالت ميمونة حديث يف :الثاني احلديث
 . ومسلم،البخارياإلمام  رواه[ ثالثا أو مرتني

 .  يديه لتنظيف الغسل فهذا

 .  اليسرى بيده فرجه غسل ثم ، اإلناء أو التور من يديه على أفرغ أنه األلفاظ بعض يف وجاء :الثالث احلديث

 بدء يف أنه كما ، ثالثا البدء قبل يديه اإلنسان يغسل أن السنة فمن ، يديه غسل:  فيها األخرى األحاديث لكن
 .  ثالثا يديه يغسل الوضوء

لوثه وما: اهلل رمحه قال ثم  . 

 .  ذلك غري  إىل..  مين أو مذي من ، فرجه أصاب ما أي

 :  عليه دل

 ألفاظ بعض ويف[ أذى من أصابه وما بيده فرجه فغسل:]قالت ، ميمونة عن الصحيحني يف عباس ابن حديث -
 غسله من ، وسلم عليه اهلل  صلى يده لتنظف[ غسلها ثم ، احلائط بها دلك ثم ،بيده فرجه غسل أنه] ميمونة حديث
 .  لفرجه

ويتوضأ: اهلل رمحه قال ثم  . 

 [ . للصالة وضوءه ويتوضأ:] قالت ، عنها اهلل رضي ، عائشة حديث يف كما -

 عليه دل وقد ، للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، أذى من لوثه وما فرجه يغسل ثم ، ثالثا يديه يغسل أن السنة فمن
 .  احلديث

 فإذا ، مهمة مسألة هذه ؟ األعضاء هذه يف األكرب احلدث لرفع أنه أم ؟ األصغر احلدث لرفع الوضوء هذا وهل
 .  ؟ أخرى مرة الوضوء مواضع يغسل أن إىل حيتاج هل توضأ

 . اجلنابة غسل من جزء الوضوء هذا أن:  اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار املالكية مذهب

 ذكر كما ، امليت غسل من جزءا الوضوء مواضع جعل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، امليت تغسيل يف قلنا كما
 .  اهلل رمحه اإلسالم شيخ

 عن األكرب احلدث  رفع به فينوي ، اجلنابة غسل من جزءا يكون الوضوء هذا فإن ، البدء يف  اإلنسان توضأ إذا:  إذن
 .  وضوء بدون الغسل صحة على اإلمجاع جرير ابن حكى وقد ، السنة عليه تدل الذي  وهذا ، األعضاء هذه

 .  جسده سائر على املاء يفيض ثم ، ثالثا رأسه يغسل ثم ، يتوضأ كان ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن -

 ال ، وجهه ويغسل ، ويستنشق ، يتمضمض أنهكان ينقل فلم ، أخرى مرة األعضاء هذه يغسل كان أن عنه ينقل ومل
 يف األكرب احلدث لرفع الوضوء أن على يدل وهذا ، انتهت األجزاء هذه فإن ، اآلن توضأ أنه دام ما ، انتهت هذه ،

 وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا ؛ غسله من جزء امليت توضئة أن كما ، الغسل من جزء فهو ، األعضاء هذه
 فجعل[ منها الوضوء  ومواضع مبيامنها وابدأن ، ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو ، سبعا أو مخسا أو ثالثا اغسلنها]

 .  ككل امليت تغسيل من جزءا الوضوء مواضع
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 :  الراجح

 حديث يف ، وسلم عليه اهلل  صلى النيب  فإن ، السنة عليه تدل الذي هذا ألن ؛ أعلم واهلل الراجح القول هو هذا
 ، جسده سائر على املاء يفيض كان ، وسلم عليه اهلل صلى أنه ، كلها األحاديث يف ، عباس ابن حديث ويف ، عائشة
 يف ارتفع قد احلديث أن على يدل مما ؛ املواضع هذه غسل يعيد كان أنه فيها يأت ومل ، جسمه وعلى ، جلده وعلى

 . األكرب احلدث رفع بنية وضوء فهو ، األكرب احلدث رفع نية باعتبار فغسلها ، األعضاء هذه

ثالثا رأسه على وحيثي:  اهلل رمحه قال  . 

 .  ؟  التثليث فيه يستحب هل الوضوء هنا

 .  الوضوء كسائر( ثالثا ثالثا) فيه يستحب ، نعم:  اجلمهور

 .  مرة مرة يتوضأ ، واحدة مرة يكفي:  يقولون واملالكية

 مرة مرة فيكفي ، تهجناب ارتفعت فقد ، مرة توضأ فإذا ، اجلنابة لرفع فهو ، غسلال من جزء املالكية عندالوضوء  ألن
 بها يأتي اليت بالسنة يأتي أنه على يدل ، للصالة وضوءه يتوضأ أنه ، عنها اهلل رضي عائشة قول ظاهر لكن ،

 جزء هذا إن:  يقال أن هذا مينع وال ، ثالثا ثالثا يتوضأ أن للصالة للوضوء بها يؤتى اليت والسنة  ، للصالة للوضوء
  . أعلم واهلل ، ثالثا ثالثا بالوضوء يأتي أن فيه يستحب لكن ، اجلنابة ويرفع ، الغسل من

 

 
 


