
  املطريي فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  43  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 1                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

  
 

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

 الغسل باب تابع

َتْرِويِه ثالًثا ِسهرأ على وُيْحِثَي:  اهلل رمحه قال  . 

 ، رأسه شعر وخيلل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثبت كما رأسه يغسل اإلنسان ،أن الكامل الغسل صفة يف 
 اإلمام ذكرها وقد ، الفقهاء عنها يغفل اليت السنن من أنها ، وغريه رجب ابن ذكر اليت السنن من التخليل وهذا
 ثبت وهذا ، رأسه شعر فيخلل ، رجب ابن أيضًا وذكرها ، الشريازي وذكرها ، امةقد ابن وذكرها ، اهلل  رمحه مالك

 :  يف

 املاء أفاض ثم ، بشرته أروى قد أنه ظن إذا حتى شعره بيديه خيلل ثم] الصحيح يف عنها اهلل رضي عائشة حديث -
 .  [مرات ثالث عليه

 .  ؟ كله الرأس تشمل الثالث الغسالت وهل ، مرات ثالث رأسه فيغسل إذن

 ثم ، األيسر ثم ، األمين رأسه شق يف وضعه ثم ، بكفه ماء أخذ ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الصحيح يف جاء -
 .  - رأسه وسط على - هكذا به قال ثم ، يديه يف وضعه

 خيلل تىح ، مجيعا رأسه على أفاض أنه ولو ، والوسط واليسار اليمني ، الرأس أجزاء على موزعة الثالث فتكون
 رأسه شعر فيخلل ، مفقودة سنة وهي ، التخليل أيضا والسنة ، السنة هي هذه أن املهم ، به بأس ال فإنه ، كله الرأس

 .  ثالثا رأسه ويغسل ،

ثالًثا ُغْسًلا بَدَنه وَيُعمَّ: اهلل رمحه قال ثم  . 

 ثم ، للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، لوثه وما فرجه يغسل ثم ، يديه يغسل أن بعد ، ثالثا بالغسل البدن مجيع يعمم أي
 .   بالغسل مجيعا بدنه يعم ذلك بعد ثم ، حثيات ثالثا عليه وحيثو ، شعره وخيلل ، رأسه يغسل

 كما ، الغسل يف واالستنشاق املضمضة من بد ال ، نعم /ج ؟ واالستنشاق املضمضة يشمل هل: ( البدن يعم:)قوله
 ، املسألة على الكالم تقدم وقد ، والغسل الوضوء يف فرضان واالستنشاق املضمضة أن احلنابلة مذهب وأن ، تقدم

 .  مجيعا والغسل الوضوء يف واالستنشاق املضمضة بجت أنه الراجح أنو

 اهلل رضي سلمة أم حديث يف جاء ؟ ال أم مظفرا جمدوال كان إذا الرجل وشعر ، املرأة رأس شعر هذا يشمل هل
 إمنا ،ال] وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ؟ للجنابة أفأنقضه ، رأسي ظفر أشد إني ، اهلل رسول يا:  قالت أنها ، عنها

 الغسلني يف عام هذا هل[ فتطهرين ، جسدك سائر على املاء تفيضني ثم ، حثيات ثالث رأسك على حتثي أن يكفيك
 :  السلف بني خالف فيها مسألة هذه ؟ فقط باجلنابة خاص أنه أم( الشعر نقض عدم) واجلنابة احليضة غسل ،

 .  مجيعا الغسلني يف عام أنه:  األول القول
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 ، سلمة أم رأي وهذا ، احليض غسل يف وال ، اجلنابة  غسل يف ال ، مظفائره وننقضي ال املرأةو الرجل أن مبعنى
 يكن ملو، امرأة كانت إن واحلنفية ، رواية يف واحلنابلة ، فعيةوالشا ، املالكية مذهب وهو ، عنهما اهلل رضي ، وعائشة

 .  رجال

 :  دليلهم

 واحليضة للجنابة أفأنقضه ، اهلل رسول يا:]قالت أنها ، عنها اهلل رضي سلمة أم حديث ألفاظ بعض يف جاء قد بأنه -
 .  احليضة زيادة فيه فجاء ،.. [  حتثي أن يكفيك إمنا: ] فقال [؟

 ،( شاذة أنها):  ورجحه -السنن تهذيب يف- اهلل رمحه القيم ابن قال كما فيها الراجح احليضة فظةل بأن:نوقش
 . احلديث يف ثابتة ليستف

 رمحهم احلنابلة مذهب من املشهور هو وهذا،اجلنابة غسل دون احليض غسل يف شعرها تنقض املرأة أن:  الثاني القول
 . حزم ابن واختيار ، اهلل

 : أدلتهم

 إمنا: ] فقال [؟ للجنابة أفأنقضه ، اهلل رسول يا:]قالت أنها ، املتقدم عنها اهلل رضي سلمة أم حديث :األول يلالدل
 .. [  حتثي أن يكفيك

 شعرك انقضي] حاضت حينما هلا قال ، وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 .  احليضة غسل يف ووه ، بالنقض األمر فيه فهذا[ امتشطيو

 ، الطبيعية للمرأة بالنسبة ، شهر كل واحدة مرة فإنه ، احليضة غسل خبالف ، يتكرر اجلنابة غسل أن :الثالث الدليل
 .اجلنابة غسل خبالف ، شعرها تنقض أن عليها يصعب ال فإنه ، شهر كل واحدة مرة كان وإذا

 :  الراجح

 على للدليل ؛ اجلنابة غسل يف ال احليضة غسل يف رأسها شعر تنقض املرأة وأن ، الثاني القول هو ، أعلم واهلل
   .الشريعة به التأتي ومشقة عسر اجلنابة لغسل املرأة شعر نقض يف أدلة؛وألن من تقدم ،ملاذلك

 يف ال احليضة غسل يف رأسها شعر تنقض املرأة أن تقدمو ، واجبان واالستنشاق املضمضة أن تقدم (بدنه يعم:)قوله
 أن ذلك من يلزم فإنه ، حثيات ثالث رأسها على حثت إذا أنها املعلوم ومن ، النقض هامزلي فال ، اجلنابة غسل

 . اباطنه إىل املاء يصل لن والظفائر القرون

ثالثا غسال: اهلل رمحه قال  . 

 ، عنها اهلل رضي عائشة وحديث،ميمونة حديث ، ثالثا غسال فيه ليس والنص ، ثالثا بدنه يغسل أنه املؤلف أفاد
 ثالثا بدنه يغسل كان ، وسلم عليه اهلل صلى أنه فيها يثبت مل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثبتت اليت واألحاديث

 .  ثالثا الغسل فيها يأت فلم ، بدنه سائر على املاء يفيض كان أنه ، عنه الثابت وإمنا ،



  املطريي فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  43  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 4                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 غسل  يف تثليث ال أنه ، مجيعا عليهم اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره وجه يف واحلنابلة ملالكيةا ذهب ذاهلو
 .  اجلنابة يف البدن

 : دليلهم

 ، النص موضع على قتصريف ، ثالثا بدنه غسل أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت مل فإنه ، الدليل عدم -
 .النص هرظال ، واحدة مرة غسله يكفيف

 ثالثا بدنه يغسل:  فيقولون ، واحلنابلة،والشافعية،احلنفية ذهب إليه ، ثالثا يغسل وأنه ، التثليث فريون اجلمهور وأما
 .  عندنا نص وال ، نص إىل حيتاج وهذا ،

وَيْدُلُكه:  اهلل رمحه قال  . 

 والعلماء ، الدلك إىل فيحتاج ، املاء وصول مينع شيء البدن على يكون قد نه؛أليهإل املاء يوصل حتى ، جسده يدلك
 .  ؟ مسنون أو واجب هو هل ، دلكال يف اختلفوا قد

 .واحلنابلة،والشافعية،احلنفية ، بواجب وليس ، سنة أنه على:  فاجلمهور

 :  أدلتهم

 إمنا] قال ، عنها اهلل رضي سلمة أم حديث مثل ، موسل عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة األدلة عموم  :األول الدليل
 وسلم عليه اهلل صلى النيب يأمرها ملو[جسدك سائر على املاء تفيضني ثم ، حثيات ثالث رأسك على حتثي أن يكفيك
 .بالدلك

 اهلل صلى النيب فدعاه ، الناس معتزل كان الذي الرجل يف ، عنه اهلل رضي حصني بن عمران حديث :الثاني الدليل
  .بالدلك وسلم عليه اهلل صلى النيب يأمره ملو [نفسك على أفرغه] وقال ، اماء وأعطاه ، وسلم عليه

 وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا ..] والسالم الصالة عليه لاق ،حيثعنه اهلل رضي ذر أبي حديث :الثالث الدليل
 .  بالدلك والسالم الصالة عليه يأمره ومل [بشرته

 .  الدلك وجوب إىل:  لكيةاملا وذهب

 .  غسال يسمى ال فإنه ، دلك معه يكن مل إذا وأما ، دلك معه كان إذا إال غسال يسمى ال الغسل ألن -

 :  والراجح

 النيب ألمر ، واجبا الدلك كان لو وألنه ، الدلك على دليل ال وأنه ، األول القول أصحاب قول هو ، أعلم واهلل
 يأمرهم مل ملا لكن ، تبوك قصة يف املعتزل والرجل ، سلمة كأم بالغسل أمرهم الذين ، ابةالصح وسلم عليه اهلل صلى

 .  بواجب ليس أنه علم ،

وَيَتَياَمُن: اهلل رمحه قال ثم  . 

 قبل ىاليمن باألعضاء يبدأ أن أصال فيه السنة الوضوء ألن ؛ فيه إشكال فال الوضوء يف أما ، األمين جبانبه يبدأ أي
 املاء تفيضني ثم] :قال عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ يهعل دليل هناك فليس الغسل وأما ، عضوين كانا إذا ، اليسرى
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 على املاء يفيض كان أنه ، امعنه اهلل رضي ميمونة وعن ، عائشة عن الثابتة األحاديث وكذلك[ جسدك سائر على
 .  املسألة يف خاص دليل مثة فليس ، دليل إىل حيتاج وهذا ، لتيامنا فيها يأت ومل ، جسده سائر

 : عنها اهلل رضي عائشة حبديث يستأنس أن ميكن لكن

 . كله وشأنه ، طهوره ويف،وترجله،تنعله يف مناالتي يعجبه كان وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن -

 من مينع دليل فال ، ميينه أو مشاله أو ، كله جسده على ملاءا أفرغ وإن ، باليمني يبدأ أنه ، استئناسا به يستدل أن ميكن
 .  هذا يف السنية يثبت دليل هناك وليس ، هذا

آَخَر مكاًنا َقَدْمِيه وَيغِسُل:  اهلل رمحه قال ثم  . 

 .  للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، يديه يغسل كان:  قالت ، اجلنابة غسل يف ، عنها اهلل رضي عائشة حديث يف -

 وسلم عليه اهلل صلى توضأ ثم ، مذاكريه غسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رضي ميمونة حديث ويف -
 .  آخر مكانا قدميه غسل ثم ، جسده سائر غسل ثم ، رأسه على املاء على أفاض ثم ،
 موضع يف قدميه غسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، مسلم يف عنها اهلل رضي عائشة حديث ألفاظ بعض ويف -

 .  آخر

 املسألة هذه ؟ الوضوء أول يف قدميه يغسل أنه أم ، األخري إىل القدمني غسل يؤخر أنه ؟ مقصودة سنة هذه فهل
 .  والسالم الصالة عليه الرسول فعل حكاية يف واأللفاظ النصوص على بناء السلف فيها اختلف

 .  الغسل آخر يف آخر موضع يف ، قدميه يغسل أنه إىل:  املشهور يف واحلنابلة احلنفية فذهب

 :  ويستدلون

 .  عائشة حديث ألفاظ وببعض ، عنها اهلل رضي ميمونة حبديث -

 .  الوضوء أثناء يف قدميه يغسل أنه إىل ، رواية يف واحلنابلة والشافعية املالكية وذهب

 :  ويستدلون

 .عنها اهلل رضي عائشة حبديث -

 الرسول ألن:  بعضهم قال ؟ آخر موضعا قدميه وسلم عليه اهلل  صلى النيب غسل ملاذا ولكن ، واسع هذا يف واألمر
 ، طينا صبحست ، املاء اعليه جاءو ، طينية أرض يف اغتسل وإذا ، طينية أرض يف يغتسل كان ، والسالم الصالة عليه
 قدميه فيغسل ، األخري يف قدميه غسل ويؤخر ، يغتسل أن إىل وسلم هعلي اهلل صلى النيب فاحتاج ، برجليه يعلق
 ويف ، األخري إىل الغسل وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخر ، قليال كان املاء ألن أو ، تنظفا أن أجل من ، آخر مكانا

 يعلقالف اءامل عليه ينزل ، يابس شيء عليها األرض تكون قد أو ، طينية ليست األرض تكون قد ، عائشة حديث
 .  بالرجل

 عندنا هي كما املغتسالت كانت نوإ ، األخري إىل هقدمي غسل ،أخر ترابية أو طينية األرض كانت إن:  لاقي عليه بناء
 األقرب هذا ، توضأ إذا البدء يف قدميه يغسل اإلنسان فإن ، - شكرها ويرزقنا نعمته علينا يديم أن اهلل نسأل - اآلن
 .  أعلم واهلل
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 غسل بدء يف الذي الوضوء أن من ، عليهم اهلل رمحة ، واملالكية،تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره ما على يدلك وهذا
 غسل أخر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ اجلنابة غسل من جزء وأنه ، األكرب احلدث رفع به نوىُي ، اجلنابة
 يف شرتطت ال املواالة ألن؛أخر إمنا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب إن:  ويقال ، يستشكل قد أنه مع ، لألخري رجليه
 .  اهلل شاء إن املواالة يف وسيأتي ، داللة نوع فيه يبقى لكن ، يطول ال الوقت ألن أو ؛ الغسل

وُيَسمَِّي َيْنِوَي أن(  اْلُمْجِزُئ)  و:  اهلل رمحه قال  . 

 اشتمل الذي هو اجملزئ الغسل أن وُعرف ، اجملزئ الغسل عن تكلم ثم ، الكامل الغسل من اهلل رمحه املؤلف انتهى
 .  السنة فيه تفعل ومل ، فقط الواجب على

 . شرط النية ألن:  ينوي

 .  الراجح على سنة أنها تقدمو ، واجبة التسمية أن على:  يسمي ثم

َمرًَّة بالُغْسِل َبَدَنه وَيُعمَّ: اهلل رمحه قال ثم  . 

 اهلل بقول واستدلوا،بالغسل البدن تعميم جيب أنه على اإلمجاع عليه دلو.ثالثا الغسل ،باعتبارمشروعية(َمرًَّة :)قال
 بالغسل البدن يعمم أن فيجب[ فاطهروا جنبا كنتم وإن] تعاىل وقوله [تغتسلوا حتى سبيل عابري إال والجنبا] :تعاىل

 . الرأس ضفائر الإ

 عنده واالستنشاق املضمضة أن قدمت قد املؤلف ألن ؛ لذكرها حاجة ال ؛ألنه واالستنشاق املضمضة املؤلف يذكر ومل
 ؛ مرة كل األحكام يذكر أنه حيتاج الف ، واالستنشاق املضمضة الوجه ومن ، الوجه حد من وأنهما ، فرضان أنهما
 .  أخرى مرة ذكرها إىل املؤلف تاجحي الف ، املسألة هذه قرأ قد فالقارئ ، قبل من تقدم قد ألنه

بَصاٍع وَيغتِسَل ِبُمدٍّ وَيتوضَأ:  اهلل رمحه قال ثم . 

 .  بصاع ويغتسل مبد يتوضأ ، به يغتسل وما اإلنسان به يتوضأ ما مقدار اهلل رمحه املؤلف ذكر

 مخسة إىل بالصاع ويغتسل ، مبد يتوضأ كان] ، عنه اهلل رضي أنس حديث كما وسلم هعلي اهلل صلى النيب ألن -
 .عليه تفقم [أمداد

 :  والصاع املد مقدار

 حققه كما ، غ 2232 غراما وأربعون ألفان بالغرامات ومقدارها ، أمداد أربعة من تتكون ، مكيال وحدة:  الصاع
 . أعلم واهلل األقرب هوو اهلل رمحه شيخنا

   . غ 512 وزنه فيكون ، الصاع ربع:  املدو

 عنه اهلل رضي رةجع بن لكعب قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن والدليل ، وثلث أرطال مخسة باألرطال والصاع
 كل آصع الثالثة كونتف ، رطاًل 11 – الفرق أي – وهو، آصع ثالثة:  والفرق ،[  طعام من فرقًا مساكني ستة أطعم]

 .  أرطال مثانية أنه يرون واحلنفية ، واحلنابلة،والشافعية ،املالكية ، اجلمهور مذهب وهذا وثلث طالأر مخسة واحد

:  له فقالوا ، الصاع مقدار يف حياجهم وكان ، املدينة دخل ملا يوسف أبا أن ، وغريه الشرح صاحب ذكر كما وحيكى
 املدينة شيوخ من شيخا سبعني دعوا ثم ، غدا:  وافقال  ؟ دليلكم ما:  فقال ، وثلث أرطال مخسة الصاع مقدار إن
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..  جده عن جدي عن أبي صاع هذا:  قال ، إبطه يف وضعه قد صاع معه الصباح يف جاء واحد كل ،( السن كبار)
 ووزنه ، وثلث أرطال مخسة الصاع وأن ، قوهلم إىل قوله عن يوسف أبو رجع ثم ، والسالم الصالة عليه النيب إىل

 .  لرت 4 قرابة ، آلنا بالليرتات

 دمب يتوضأ وكان ، أمداد مخسة إىل أمداد أربعة أي ، أمداد مخسة إىل بالصاع يغتسل كان ، وسلم عليه اهلل صلى النيب
 مخسة إىل بالصاع ويغتسل باملد يتوضأ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان] عليه املتفق أنس حديث يف كما ،واحد
 . [أمداد

 ما:  رجل فقال ، صاع يكفيك:  فقال ، اجلنابة غسل عن سئل عنه اهلل رضي جابر أن أيضا حالصحي يف وجاء -
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب يعين [منك خريو ، شعرا منك أوفى هو من يكفي كان]: قال ، يكفيين

َأْجَزَأ اْلَحَدَثْيِن ْسِلهبُغ َنَوى أو بَأَقلَّ َأْسَبَغ فإْن: اهلل رمحه قال ثم  . 

 .  جيزئ فإنه مد من بأقل أسبغ وإذا ، جيزئ فإنه ، صاع من بأقل اإلنسان بغسأ إن أي

 .  نعمه عليكم أمت أي {وباطنة ظاهرة نعمه عليكم وأسبغ}تعاىل اهلل قال ، اإلمتام:  اإلسباغ ومعنى

 يكفي وال ، الغسل من بد ال ، غسال يغسل أن مبعنى ، ئجيز فإنه مد من بأقل أو صاع من بأقل اإلسباغ حصل فإذا
 .  يكفي فإنه صاع من وبأقل مد من بأقل اإلسباغ حصل فإذا ،  املسح

 .  واحلنابلة،والشافعية،املالكية مذهب فهو ، عليهم اهلل  رمحة اجلمهور ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 يسع واحد إناء من ، وسلم عليه اهلل صلى والنيب أنا لأغتس كنت:]قالت ، عنها اهلل رضي عائشة عن  :األول الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه  [ذلك من قريبا أو أمداد ثالثة

 ثالثة يسع إناء من وسلم عليه اهلل صلى والرسول هي تغتسل كانت عنها اهلل رضي عائشة أن:االستدالل وجه 
 بد ال:  تقدم كما يقال لكن ، جيزئه فإنه صاع من لبأق أسبغ إذا اإلنسان أن على يدل وها ، ذلك من قريبا أو أمداد

 .  املسح يكفي وال ، الغسل من

 توضأ وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ]،عنها اهلل رضي عمارة أم حديث من ، داود أبي عند جاءما :الثاني الدليل
 .  وطائفة واأللباني،زرعة أبو وصححه ، والعراقي،النووي حسنه احلديث وهذا [ مد بثلثي

 . ذلك جواز على يدل ،مما كامال مدا وليس ، مد بثلثي توضأ وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:االستدالل وجه 

 ، مد بنصف يتوضأ) كان أنه اهلل، رمحه املسيب بن سعيد عن روي فقد: السلف بعض عن مروي أنه :لثالثا الدليل
 . (منه ويفضل

 .  وسلم عليه  اهلل صلى النيب أصحاب عن هذا أن وذكروا ، يسار بن سليمان عن روي وكذلك -

 .  جدا قليل ألنه ؛ بعده من وضوئه موضع يدفن أصحابه بعض كان أنه ، اهلل رمحه أمحد اإلمام أن ويروى -

 .  سرف وال وسوسة عندهم ليس ، يتزيدون ال أنهم على يدل وهذا
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 أرطال مخسة كاجلمهور ليسو، أرطال مثانية همعند والصاع ، صاع من أقل جيزئ ال أنه إىل احلنفية ذهبو     
 .  وثلث

 :  ويستدلون

 ومن ، مد الوضوء من جيزئ ]:وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ،عنه اهلل رضي جابر حديث يف جاء نهبأ -
 . طرقه مبجموع  األلباني وصححه ، ماجه وابن ،وأبوداود ،أمحد ماماإل أخرجه [صاع اجلنابة

 .  مد من أقل وال صاع من أقل جيزئ ال:  مفهومه (جيزئ): وسلم عليه اهلل صلى فقوله

 :  احلديث هذا مع السابقة األحاديث من وقفامل

 كان وهناك ، جيزئ ال فمهومه ، منطوق داللة داللتها األحاديث وتلك ، مفهوم داللة داللته احلديث هذا إن:  يقال 
 اجتمع إذاو ، ذلك من قريبا أو أمداد بثالثة معه تغتسل عائشة ، مد ثيبثل يتوضأ كان ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول
 .  املنطوق يقدم ومفهوم منطوق

 أنهو الغالب على أيضا، صاع الغسل ومن ، أعلم واهلل الغالب على هذا (مد الوضوء من جيزئ:)قوله بأن:ويناقش
 يف يسبغون الصحابة كان وكما ، يسبغ وسلم عليه اهلل صلى النيب كان كما ، بأقل اإلنسان يسبغ قد لكن ، يكفي

 .  صاع ومن مد من بأقل والوضوء الغسل

 :  الراجح

 .  السابقة لألحديث ؛ وجيزئ جيوز انه ، بأقل بغسأ إن أنه ، أعلم واهلل

َأْجَزَأ اْلَحَدَثْيِن بُغْسِله َنَوى أو: اهلل رمحه قال ثم   . 

 عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من الراجح أن تقدمو ، بها يتعلق وما األحداث يف ، قبل من مسألة هذه تقدمت
 كل أدلة وتقدمت ، ذلك يف خالفوا قد احلنابلة وأن ، جيزئ فإنه احلدثني رفع بغسله نوى إذا وأنه ، اجلمهور قول هو

 .  هناك قول

 :  أقسام إىل تنقسم املسألة أن تقدمو

 مجيعا ارتفعا احلدثني رفع نوى إذا:األول قسمال  . 

 مجيعا يرتفعان فإنهما األصغر احلدث ينو ومل األكرب احلدث رفع نوى إذا:الثاني القسم  . 

 األكرب احلدث يرتفع وال ، األصغر احلدث ريتفعف األكرب، دوناألصغر احلدث نوى إذا:الثالث القسم  . 

 األصغر دون األكرب عن فيجزئ ، مثال القرآن كقراءة ، بالغسل إال يباح ما رفع نوى إذا:الرابع القسم  . 

 قال ، األصغر احلدث رفع ينو ومل ،ذلك أجل من غتسلفا ، القرآن يقرأ أن أرادو ، ًاجنب اإلنسان كان لو:  لمامث
 .  النية حدد ألنه ؛ األصغر احلدث دون ، األكرب احلدث يرتفع: الفقهاء

 يغتسل أنه ينوي ،آخر شيئا والينوي (غالبا الصالة ينوون زماننا يف الناس):  فقال املمتع يف اهلل هرمح شيخنا علق وقد
 .  عليه جتب اليت العبادات يؤدي حتىو ، طاهرا يصبح أن أجل من
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والُوضوُء  َفْرِجُه َغْسُل ِلُجُنٍب َوُيَسنُّ: اهلل رمحه قال ثم. 

 الليل من جينب أنه ، وسلم عليه اهلل صلى للنيب عمر قال حينما ، امعنه اهلل رضي عمر بن اهلل عبد ديثحل ذلكو -
 [ . من ثم ذكرك واغسل توضأ] فقال ، يرقد أن ويريد ،

 .  ويتوضأ ، ينام أن قبل ذكره اإلنسان يغسل أن السنة فمن

 امرأته جيامع وأن ، يأكل وأن ينام أن لإلنسان جيوز إذن:  مجاعباإل ةجائز يفه الغسل قبل واجلماع واألكل النوم أما
  ؟ احلكم  ما جيب أم الوضوء له يسن هل لكن ، يغتسل أن قبل

أَلْكٍل: اهلل رمحه قال  . 

 :قولني على اختلفوا يغتسل؟ أن قبل يأكل أن للجنب جيوز هل العلماء اختلف
 .  يأكل أن قبل يتوضأ أن للجنب يسن أنه:  األول القول

 يسن:  قالوا ، عنهم اهلل عمرو،رضي ،وابن عمر ،وابنعنه اهلل رضي علي رأي وهو،واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه و
 .  يأكل أن قبل الوضوء له

 :  أدلتهم

 أو،يأكل أن فأراد جنبا كان إذا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كان]:  قالت ،عنها اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 . مسلم اإلمام أخرجه [للصالة وضوءه توضأ ، ينام

  . واضح املوضوع يف نص وهذا
 يثبت مل وأنه ، غريه و أمحد اإلمام عن ينقل كما ، شاذة زيادة (يأكل أو) قوهلا بأن :احلديث بهذا االستدالل نوقش

 .  يأكل أن أراد اإذ يتوضأ كان أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن
 للجنب يستحب أنه ، عنهم اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد وعن ، عمر ابن وعن ، علي عن مروي أنه : الثاني الدليل

 .  يأكل أن قبل يتوضأ أن

 .رواية يف واحلنابلة ، احلنفيةاملالكية،و ذهب إليه و،يديه يغسل أن يأكل أن أراد إذا للجنب يسن أنه:  الثاني القول

 :  تدلواواس

 أخرجه [يديه غسل جنب وهو يأكل أن أراد إذا كان ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ] عنها اهلل رضي عائشة عن -
 .  عليهم اهلل رمحة،،واأللبانيوالبغوي، الدارقطين صححه احلديث و الرتمذي إال اخلمسة

 :  األقرب

 أنهو، عنهم ثابتة صحابةال أقوال الدليلف ، اللفظة تصح مل فإن ، اللفظة صحة على بناء ؛ األول القول هو أعلم واهلل
 .  يديه يغسل أن من أقلالف لهتيسري مل فإن ، يأكل أن قبل يتوضأ أن للجنب يستحب
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 .  اجلنب لنوم الوضوء:  مسألة

 :  أقوال ثالثة على خالف فيها املسألة هذه ؟ له بالنسبة الوضوء حكم فما ، ينام أن اجلنب أراد إذا

 .املالكية،والشافعية،واحلنابلة مذهب فهو ، اجلمهور ذهب إليه ،وينام أن قبل يتوضأ أن للجنب يسن أنه: األول القول

 :  أدلتهم

 يأكل أن فأراد جنبا كان إذا ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نكا :] قالت عنها اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 .مسلم اإلمام خرجهأ [للصالة وضوءه توضأ ، ينام أو

 .  يتوضأ أن ينام أن وأراد جنبا كان إذا للمسلم يستحب عليه بناءا

 ، نعم : ] قال ؟ جنب وهو أحدنا أيرقد:  وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل ملا ، عنه اهلل رضي عمر عن :الثاني الدليل
 .  البخاري اإلمام أخرجه [جنب وهو فلريقد أحدكم توضأ إذا

 من ةباناجل تصيبه أنه ، وسلم عليه اهلل صلى للنيب ذكر عمر أن ، عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن:ثالثال الدليل
 .ومسلم البخاري أخرجه[ من ثم ذكرك واغسل توضأ] وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له فقال ، الليل

 كتبهم من املواضع بعض يف مييلون وقد ، بأس فال ترك وإن ، بأس فال توضأ إن وتركه فعله سواء أنه:  الثاني القول
 .  اهلل رمحهم احلنفية مذهب وهذا ، السنية سبيل على ليس لكن ، الوضوء بأفضلية القول إىل

 :  أدلتهم

  وسلم عليه اهلل صلى النيب نكا :] قالت عنها اهلل رضي عائشة عن ، النسائي إال ، اخلمسة روى ما  :األول الدليل
 .  اهلل رمحهم حجر ابنو،والرتمذي،أمحد اإلمام ضعفه احلديث وهذا [ماء ميس أن غري من ، جنب وهو ينام

 .  للصالة وسيلة هو بل ، فيه فضيلة ال الوضوء ألنو  :الثاني الدليل

 شطر الطهور] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، فضيلة فيه الوضوء بل ؛ صحيح غري التعليل هذا بأن:نوقش
 املاء قطر مع خطاياه تتحاتُّ أنه احلديث يف جاء وهلذا ؛ العبادات أجل من عبادة والوضوء ، فضيلة ءفالوضو[ اإلميان

 عز اهلل إىل بها يتقرب عبادة أنه وعلى ، الوضوء فضيلة على الدالة األدلة من ذلك غري إىل..  املاء قطر آخر مع أو ،
 .  عبادة أيضا نفسه يف هو لكن ، وسيلة هو نعم ، هاوإباحت فقط الصالة إىل وسيلة وليس ، نفسه الوضوء ، وجل

 :  الراجح

 شيخ ذكر كما ، جنب وهو النوم له ويكره بل ، يتوضأ أن جنب وهو ينام أن أراد إذا لإلنسان يسن أنه ، أعلم واهلل
 عليه اهلل لىص النيب ألن ؛ احلال هذه مثل يف الوضوء وجوب إىل ذهبوا قد الظاهرية كان وإن ، اهلل رمحه اإلسالم

 ، أمرا هناك أن دام فما ، للوجوب واألمر ، بالوضوء فأمره[ من ثم فرجك واغسل توضأ] عمر حديث يف قال وسلم
 .  يتوضأ أن عليه فيجب ، عندهم للوجوب واألمر

َوْطٍء وُمعاودِة: اهلل رمحه قال ثم  . 

 .  يتوضأ أن أخرى مرة الوط يعاود أن أراد ثم ، أهله جامع إذا ، له ويسن لإلنسان يستحب أنه أي

 :  عليه دل وقد
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 أن أراد ثم أهله أحدكم أتى إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي حديث -
 ابن اللفظة هذه صحح وقد[ دْوللَع أنشط فإنه] احلاكم زاد و.مسلم اإلمام أخرجه[ وضوءا بينهما فليتوضأ ، يعود
 .  احملرر يف اهلادي عبد

 يكون فإنه ، توضأ فإذا ، األوىل باملرة يضعف ألنه ؛ أخرى مرة أهله إتيان يف لإلنسان أنشط يكون أنه منفعة فيه:  إذن
 .  له أنشط

 ، وضوءا بينهما يتوضأ أن عليه جيب:  يقولون والظاهرية ، االستحباب سبيل على واحلنابلة الشافعية عند وهذا
 .  دليل إىل حيتاج وهذا

 :  والراجح

 .  بينهما وضوءا يتوضأ أن له يستحب أنه ، واحلنابلة الشافعية ذكره ما هو ، أعلم واهلل
 

 .  واحليض اجلنابة غسل يف املواالة حكم:  مسألة

 من أو أسفل من جسده بغسل أبد فإذا ، الواحد كالعضو البدن ألن ؛ واجبا ليس الغسل يف الرتتيب أن املعلوم من
 العلم أهل بني اخلالف إمنا ، الواحد كالعضو يصبح البدن ألن ؛ جيزئه فإنه ، الشمال من أو اليمني من أو ، فوق
 ، بعُد اآلخر اجلزء أخر ثم ، بدنه من جزءا اإلنسان غسل فإذا ، للغسل بالنسبة املواالة حكم يف ، عليهم اهلل رمحة
 مذهب وهو ، شرط املواالة بأن قول ، أقوال على خالفا الوضوء يف املواالة يف أن الوضوء يف متقد؟ ال أم يصح فهل

 ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ واختيار ، املالكية مذهب وهو ، العذر عند إال شرط املواالة بأن قول وهناك ، احلنابلة
 حكم ما الغسل يف هنا ، والشافعية حلنفيةا مذهب هو كما ، سنة املواالة أن ثالث وقول ، العلم أهل من وطائفة
 :  قولني على ؟ املواالة

 .  الغسل صحة شروط من شرط الغسل يف املواالة أن:  األول القول

 .  واحليض اجلنابة غسل يف املواالة تشرتط أنه ، اهلل رمحه شيخنا اختيار ،وهو رواية يف واحلنابلة ، املالكية ذهب وإليه

 :  أدلتهم

 :  املسألة يف نص هناك ليس ، مجيعا القولني صحابأل تعاليل

 فاشرتطت ، كالصالة التفريق مع البناء ميكنوال بعض، على بعضها ينبين ، واحدة عبادة الغسل أن :األول الدليل
 .  املواالة

 أو املرأة غسلت فلو ، كبري تفريق بينهما صار إذا فيها الفعل إىل الفعل ينسب أن ميكن ال ألفعالا أن :الثاني الدليل
 إىل الثاني الفعل نسبة ميكن ال فإنه ، الفجر يف أو الليل، آخر يف جسده بقية غسل ثم ، مثال الليل أول يف رأسه الرجل
 . األول الفعل

 .  الوضوء مثل املواالة هلا فاشرتطت ، حدث عن عبادة اأنه  :الثالث الدليل
 

 .  بواجبة وليست سنة املواالة أن:  الثاني القول



  املطريي فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  43  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 11                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 .اهلل رمحهم واحلنابلة ، والشافعية ، احلنفية مذهب فهو ، اجلمهور ذهب وإليه
 :دليلهم

 .  املواالة فيها تشرتط فال ، الرتتيب فيها يشرتط ال عبادة الغسل أن -

 االةاملو خبالف ، فيه الرتتيب يتصور فال ، الواحد كالعضو اجلسد ألن ؛ الغسل يف ميكن ال الرتتيب بأن :يناقش وهذا
 .  تتصور فإنها ،

 :  واألقرب

 ميكن ال فإنه ، فرتة بعد الباقي ترك ثم ، بدنه من جزءا اإلنسان غسل فإذا ، الغسل يف املواالة تشرتط أنه ، أعلم واهلل
 .  أعلم واهلل ، مواليا فيغتسل بعض، إىل بعضه الفعل يضم بأن ويؤمر ، إليه ينسب وال ، بعض على بعضه الفعل بناء

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


