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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم اغفر لنا وصلى  ،"الحمد هلل

 .ولشیخنا وللحاضر�ن
 في محرره: -یرحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  

 .�اب صفة الغسل
إذا اغتسل من  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة  

 ،فیغسل فرجه ثم یتوضأ وضوءه للصالة ،ه ثم �فرغ بیمینه على شمالهالجنا�ة یبدأ فیغسل ید�
حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه  ،ثم �أخذ الماء فیدخل أصا�عه في أصول الشعر

وفي  ،وهذا لفظ مسلم ،متفق علیه ،ثم غسل رجلیه ،ثم أفاض على سائر جسده ،ثالث حفنات
وفي لفظ  ،اثالثً فبدأ فغسل �فیه  ،اغتسل من الجنا�ة -مصلى هللا علیه وسل-لفظ له أن النبي 

حتى إذا ظن أنه قد أروى �شرته أفاض علیه  :وفي لفظ للبخاري  ،لهما ثم �خلل بیده شعره
 .الماء ثالث مرات

صلى هللا علیه -أدنیت لرسول هللا  :قالت -صلى هللا علیه وسلم-وعن میمونة زوج النبي  
ثم أفرغ على  ،ثم أدخل یده في اإلناء ،ا�فیه مرتین أو ثالثً  غسله من الجنا�ة فغسل -وسلم

 ،ثم توضأ وضوءه للصالة ،فدلكها دلًكا شدیًدا ،فرجه وغسله �شماله ثم ضرب �شماله األرض
 ،ثم تنحى عن مقامه ذاك ،ثم غسل سائر جسده ،ثم أفرغ على رأسه ثالث حفنات ملء �فه

 .فغسل رجلیه ثم أتیته �المندیل فرده
 .وهذا لفظ مسلم ،متفق علیه ،وجعل �قول �الماء هكذا ینفضه :روا�ة وفي 
ثم  ،ا ثم غسل فرجهوفي روا�ة للبخاري أ�ًض  ،وجعل ینفض الماء بیده :وفي روا�ة للبخاري  

ثم غسل وجهه  ،ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ،قال بیده على األرض فمسحها �التراب
 ،ثم أفاض الماء على جسده :وفي روا�ة له ،دمیهثم تنحى فغسل ق ،وأفاض على رأسه ،و�د�ه

ل من مكانه فغسل قدمیه."  ثم تحوَّ
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
فالُغسل  ،الُغسل والَغسل والِغسل "�اب صفة الغسل" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  

الفعل الذي هو غسل  ،هذا هو الُغسل والَغسل المراد �ه الفعل ،وهو تعمیم البدن �الماء ،سالاالغت
والِغسل ما �غتسل �ه إضافة إلى الماء  ،العضو أو األعضاء أو غسل ما �حتاج إلى غسل

والمراد �الغسل هنا الغسل من الجنا�ة والغسل من  ،كالصابون واألشنان وغیرهما من المنظفات
 ،والغسل له صفتان أوالهما مجزئة مسقطة للطلب ،و�دخل فیه األغسال المستحبة ،الحیض

 -والمراد بهذه األحادیث الكامل الصفة المشروحة في األحادیث الثابتة عن النبي ،والثانیة �املة
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والغسل المجزئ تعمیم  ،المراد �ه الغسل الكامل على ما سیأتي شرحه ،-علیه الصالة والسالم
�عني مع النیة والمضمضة واالستنشاق �فیض على بدنه الماء �حیث ال یترك  ،ء فقطالبدن �الما
ُرواْ ا �كون حینئذ برئت عهدته مما أوجب هللا علیه {منه شیئً  [سورة  }َوِ�ن ُ�نُتْم ُجُنبًا َفاطَّهَّ
ا إن اآل�ة مجملة بینته :قد �قول قائل ،وما فیه تفصیل دقیق �ما جاء في األحادیث ،]٦المائدة:

 .و�یان الواجب واجب ،األحادیث
لكن لما  ،-علیه الصالة والسالم-وقوله  ،بیَّن �فعله -علیه الصالة والسالم-نعم النبي  :نقول 

والمسألة تحتاج إلى ، »خذ هذا الماء وأفضه على جسدك« :جاءه الرجل الذي أصابته جنا�ة وقال
واجًبا لبینه لهذا  -صالة والسالمعلیه ال-ولو �ان هذا التفصیل الذي جاء في غسله  ،بیان

إضافة إلى النیة والمضمضة  ،فدل على أن الُغسل المجزئ أن �عمم البدن �الماء ،المغتِسل
واألغسال الواجبة هي ما �ان عن جنا�ة أو  ،اا أو مستحب� إما أن �كون واجبً  ،واالستنشاق الغسل

 .حیض أو نفاس
والحیض والنفاس �أتي ذ�رهما إن شاء هللا  ،ماعوالجنا�ة �ل ما أوجب الغسل من إنزال أو ج 

كان  -"صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :قالت -رضي هللا عنها-عائشة "تعالى في حدیث 
علیه الصالة -�عني �انت عادته ودیدنه وطر�قته  ،تدل على االستمرار هذا هو األصل فیها

ا أن الفعل الماضي �طلق و�راد ر بنا مرارً إذا اغتسل م "إذا اغتسل من الجنا�ة یبدأ"أنه  -والسالم
�معنى أن الحدث حصل  فعل ماضٍ  :ولذا �قولون  ،الفراغ منه �ما هو األصل ،�ه الفراغ من الفعل

 هل تر�د بذلك أنه غًدا؟  ،جاء ز�د :في الزمن الماضي إذا قلت
اغتسل وفرغ  إنه إذا :ا هل نقول�عني في زمن مضى ولو �ان قر�بً  ،ال، تر�د أنه حضر وانتهى

من الغسل �ما هو مقتضى الفعل الماضي إذا اغتسل وفرغ من الغسل من الجنا�ة یبدأ فیغسل 
 .ما �أتي؟ ما �أتيأم ید�ه �أتي هذا 

َفِإَذا �عني إذا أراد االغتسال من الجنا�ة { ،ذ�رنا أن الفعل الماضي �أتي و�راد �ه إرادة الفعل 
�عني إذا أراد على ما  »إذا دخل أحد�م الخالء« ]٩٨[سورة النحل: }هللَِّ َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِ�ا

ألن  ؛إذا شرع في االغتسال من الجنا�ة یبدأ :تقدم هل نقول هنا إذا أراد االغتسال یبدأ أو نقول
و�طلق و�راد �ه إرادة  ،وهذا هو األصل في الماضي ،الفعل مثل ما ذ�رنا �طلق و�راد �ه الفراغ

إذا «�عني إذا فرغ من التكبیر  »إذا �بر فكبروا«حدیث  ،و�راد �ه الشروع في الفعل �طلق ،الفعل
 أو إذا شرع في الر�وع؟  ،أو إذا أراد الر�وع ،إذا فرغ من الر�وع :هل نقول »ر�ع فار�عوا

 :أو نقول او�یانً  اإذا شرع في االغتسال یبدأ فیكون ما �عده تفسیرً  :وهنا هل نقول ،شرع في الر�وع
وهذا ینبني على أن هذه البداءة �غسل الیدین والفرج هل هما من مسمى  ،یبدأأن ذا أراد إ

و�ذا قلنا قبل االغتسال  ،شرع :قلنا ،من مسمى االغتسال :إذا قلنا ،االغتسال أو قبل االغتسال
دأ یب" ،إذا أراد إذا اغتسل من الجنا�ة هذه للسببیة اغتسل �سبب الجنا�ة :ا لالغتسال قلناتهیئً 
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في  ،�عني إذا أطلق لفظ الیدین فالمراد �ه الكفان ،والمراد �الیدین إذا أطلقتا الكفان ،"فیغسل ید�ه
فإذا أطلقت الید  ،لكن في آ�ة الوضوء مقیدة �كونها إلى المرافق نفي آ�ة التیمم ،آ�ة السرقة

�عني بیده الیمنى  "بیمینه"�صب  "ثم �فرغ" ،فیغسل ید�ه �عني �فیه ،فالمراد بها إلى الكف فقط
 .إلى اآلن ما شرعأم اآلن شرع في الغسل  ،"فیغسل فرجه"على یده الیسرى  "على شماله"
أو مقدمات قبل  ،داخلة في الغسل ،�عني هل هذه من مسمى الغسل "ثم یتوضأ وضوءه للصالة" 

قدمات هي م :و�ذا قلنا ،إذا اغتسل �عني شرع :نها من مسمى الغسل قلناإ :الغسل؟ فإذا قلنا
إذا اغتسل من الجنا�ة یبدأ فیغسل ید�ه ثم �فرغ بیمینه  ،إذا اغتسل �عني أراد الغسل :للغسل قلنا

 .على شماله فیغسل فرجه
وضوء الصالة  ،�ما في ذلك غسل الرجلین �عني وضوًءا �امالً  "ثم یتوضأ وضوءه للصالة" 

وهذا هو وضوء  ،ا �امالً �عني وضوءً  ،�شمل غسل الوجه والیدین ومسح الرأس وغسل الرجلین
 وهل هو من مسمى الغسل أو ال؟  ،الصالة

 ،إذا شرع :فإن �انت هذه األمور من مسمى الغسل قلنا ،لنفسر إذا اغتسل ؛نحتاج إلى هذا الكالم
 ،�عني أراد الغسل ،إذا اغتسل :و�ن لم تكن من مسماه وال داخلة فیه �معنى أنه �صح بدونها قلنا

مسمى الغسل فهل �غسل �فیه مرة ثانیة أو ال �غسلها؟ الوضوء یتجه القول  إنها من :و�ذا قلنا
ثم  :لماذا؟ ألنه في آخر الحدیث قال ،لماذا؟ داخل في مسمى الغسل ،�أنه من مسمى الغسل

غسل �فیه على ما  ا�عني افترضنا أن شخًص  ،�عني �اقي جسده ،أفاض الماء على سائر جسده
 ،�فرغ بیمینه على شماله وغسل فرجه ونظف فرجه وما لوثه ثم ،غسل ید�ه ،جاء في الحدیث
فهو جزء  ،مما �خفف الجنا�ة هذا أوالً  ،ثم توضأ وضوءه للصالة الوضوء الكامل ،وانتهى من هذا

ثم  :األمر الثاني قوله في آخر الحدیث ،ما نفع األنه �خفف الحدث ولو لم �كن جزءً  ؛من الغسل
 ؟ ما اعتد �هأم د �ه اعتُ  ،قبل ذلك  �ما غسلدَّ على أنه اعتُ  یدل ،أفاض الماء على سائر جسده

 ؟اعُتد �هما أم هذا معتد �ه 
ما �جزئ �عد أم ألن غسل �اقي جسده �عني لو لم یرد الماء على أعضاء الوضوء �جزئ الغسل  

ثم أفاض الماء على سائر جسده ولم �غسل ما بین  ،�عني توضأ وضوءه للصالة ؟الوضوء
ما أم ألنها غسلت مع الوضوء �كفي  ؛والرجلین ما وصلهما الماء ،ا�ع إلى المرفقأطراف األص

 �كفي؟ 
�عني  ،و�طلق و�راد �ه الباقي ،على أن السائر �أتي و�راد �ه الكل ،سائر جسده :ألنه قال ؛�كفي

 وهذا الغسل واجب ،اوجاء وأفرغ الماء على ید�ه فغسلهما ثالثً  ،الوضوء الشرعي لو توضأ مثالً 
ا قبل الوضوء قبل غسل الوجه هذا مستحب إال وضوء أفرغ الماء على �فیه ثالثً المستحب؟ أم 

ثم �عد ذلك غسل وجهه ثم غسل ید�ه  ،فمثل هذا �جب علیه أن �غسل ،ا من النومإذا �ان قائمً 
ألن الید هنا تطلق من  ؛ما �جزئ  ؟ما �جزئ أم ألنه غسلهما قبل الوجه �جزئ  ؛وترك الكفین
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وهنا إذا غسل ید�ه إلى المرفقین في الوضوء هل  ،فال �جزئ  ،األصا�ع إلى المرفقینأطراف 
الخالصة إذا اغتسل  ؟ثم غسل سائر جسده :ألنه �قول في األخیر ؛�كفي عن غسلهما في الغسل
 هل المراد �ه إذا شرع أو أراد؟

 طالب: ...........
�عني  ؟أو یبدأ من أول الحدیث ،جسده ثم أفاض الماء على سائر :�عني هل الغسل یبدأ من قوله

للوضوء ما ا �النسبة هو لیس من مسمى الوضوء قطعً  ؟هل من مسمى الغسل غسل الفرج مثالً 
ال  ،لكنه من متطلبات الوضوء ،ولیس من مسمى الوضوء ،قبله من غسل الفرجین هذا استنجاء

 ،نه من مسمى الغسلإ :ولفهل نق ،لكنه لیس من مسماه ،ال بد منه ،�صح قبله وضوء وال تیمم
هذه مقدمات  و�ل هذا نحتاجه إذا اغتسل هل یراد �ه أراد فتكون  ؟أو لیس من مسمى الغسل

هذه من مسمى الغسل فیكون معناه إذا اغتسل �عني شرع وال شك أن غسل  :أو نقول ،للغسل
 .الیدین مثل غسل الكفین مثل غسل الكفین في الوضوء لیست من مسمى الوضوء

ثم غسل  :وال ینافي ذلك قوله ،ألنها سوف تغسل مع الوضوء ؛لیست هي من مسمى الغسلإًذا  
ألن  ؛وأما غسل الفرج فال بد منه وما لوثه ،ألنه ال بد من غسلهما مع الوضوء ؛سائر جسده

لكن هل هذا یدخل  ،فغسله أمر ال بد منه ،األصل إنما شرع الغسل �له من أجل ما لوث الفرج
دخل في النجاسة على البدن �عني غسل الفرج هنا وقل مثل هذا في االستنجاء أو ی ،في الحدث

إنه مثل النجاسة على  :و�شترط لصحة الصالة أو نقول ،هل یدخل في الحدث الذي �جب رفعه
هذا احتاج إلى أن یبول  ،ونسي ا،�معنى أنه لو نسي وصلى �عني توضأ وضوءً  ،سائر البدن

 ،�عني أثناء النهار ،ثم أقیمت الصالة �عد مدة مثالً  ،ثر الخارجوما وجد ما یز�ل �ه أ ،مثالً 
فبال فما وجد ما �ستنجي �ه أو وجد حجر�ن  ،احتاج إلى أن ینقض الوضوء مثالً  ةسعاتالالساعة 

لكنه ال بد من ثالث على قول األكثر على ما تقدم الخالف  ،وجد حجر�ن وأزال األثر مثالً  ،مثالً 
توضأ فلما أقیمت الصالة  ،ثم نسي ذلك ،فما استنجى االستنجاء الشرعي ،ال بد من ثالث ،فیه

إذا نسي النجاسة وهو في  ،صلى وعلیه نجاسة نسیها ،ودخل مع الناس وصلى ،وضوءه للصالة
�عني دعونا من مواضع السبیلین خارج السبیلین على ید�ه في ظهره  ،الصالة وصلى وهي علیه

 ؟ما علیه إعادة مأفي �طنه إذا نسیها علیه إعادة 
لما ُذكِّر �النجاسة ما  -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛ما علیه إعادة على القول الصحیح 

فإن علمها ثم  :والحنابلة �قولون  ،بل خلع النعلین واكتفى بذلك ،-علیه الصالة والسالم-استأنف 
ال  ،ال �صححون قبلولذا  ،مذهبهم مطرد ،وهذا علمها ،نسیها أو جهلها أعاد عندهم هكذا

وال �صح قبلهما وضوء وال  ،�صححون التیمم والوضوء إال �عد إزالة ما على السبیلین من نجاسة
 .تیمم
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ونه نجاسة تجب و�ین � ،�جب رفعه ا�عني قبل االستنجاء أو االستجمار الفرق في �ونه حدثً  
قبل صالته إال �طهور أو فال ت ،هل �عامل معاملة حدث ،فیما إذا نسي وصلى إزالتها الفرق إ�ش

 ؟�عامل معاملة نجاسة نسیها
 .أجیبوا �ا إخوان 
مذهبهم  ،الذین �شترطون لصحة الوضوء والتیمم تقدم االستنجاء أو االستجمار ما عندهم مشكلة 

فمثل هذا  ،فیصحح الوضوء والتیمم قبل االستجمار ،ال �شترط هذامن لكن من أهل العلم  ،مطرد
ین �النجاسة على سائر البدن إذا نسیها صالته صحیحة �ما لو �انت النجاسة على السبیل

 .أو في یده أو رجلهظهره �طنه على النجاسة على 
 "فیغسل فرجه" ،بیده الیمنى على یده الیسرى  "یبدأ فیغسل ید�ه ثم �فرغ بیمینه على شماله" 

�أخذ  "م �أخذ الماء بید�هث" ،ا �امالً �عني وضوءً  "ثم یتوضأ وضوءه للصالة" ،إلزالة ما تلوث �ه
 -علیه الصالة والسالم-هذه صفة غسله  "فیدخل أصا�عه في أصول الشعر" ،الماء بید�ه �لتیهما

ا �ان �ثیفً  -علیه الصالة والسالم-ألن شعره  ؛�أخذ الماء بید�ه فیدخل أصا�عه في أصول الشعر
لكن  ،نعم قد �أخذ منه ،أنه حلق الشعر في غیر نسك -علیه الصالة والسالم-لم یثبت عنه 

لكن �ستدل الجمهور على  ،�حلقه ال، وجاء أن حْلق الشعر في غیر النسك من سیما الخوارج
ال شك ال إشكال في  ،أمر �حلق رأس أوالد جعفر -علیه الصالة والسالم-الجواز �أن النبي 

ى إكرامه وتنظیفه إذا قدر عل ،ألن له تبعات ؛و�ن �انت السنة تر�ه لمن قدر على إكرامه ،جوازه
إذا لم  ،ألنه إذا لم ینظف مؤذٍ  ؛دوحة في أن �حلقهله منفإذا عجز  لكن ،ال شك أن هذه سنة

لألوساخ  اوهذا مقلق إذا لم ینظف و�كون موضعً  ،القمل وشبهه ؛تسكنه الهوام ،ینظف یؤذي
 .�جتمع فیه أوساخ ،والقشرة

األئمة �اإلمام أحمد وغیره أنهم �انوا  ولذا ثبت عن ،فعلى هذا إذا لم �ستطع إكرامه یز�له 
علیه الصالة -على أنه قد یتذرع �عض الناس �شعره  ،ألنهم ال �ستطیعون القیام بتبعاته ؛�حلقون 
 ،-علیه الصالة والسالم-وهو من أ�عد الناس عن االقتداء �النبي  ،و�زعم االقتداء �ه ،-والسالم

ما هو  :نقول .اقتداءً  ؛، أنا أكرم شعر رأسيال :و�قول ،تجده �حلق لحیته و�كرم شعر رأسه
 .والقر�نة تدل على أنك لست �صادق ،�صحیح

 "حتى إذا رأى" .ا�ثیرً  -علیه الصالة والسالم-ألنه �ان شعره  ؛فیدخل أصا�عه في أصول الشعر 
بغ استبرأ �عني أس ،أو غلب على ظنه أنه قد استبرأ ،اَعِلم ِعْلمً  "قد استبرأ هأن"رأى �عني علم 
والحفنة ملء الكف أو  "ثالث حفنات ،ثالث حفنات"بید�ه  "حفن على رأسه"واستوفى البشرة 

 .الكفین
ألنه في  ؛وغْسل الرأس هنا �ختلف عن مسحه في الوضوء "ثم أفاض الماء على سائر جسده" 

فیدخل أصا�عه في أصول الشعر حتى إذا  ء،وهنا �أخذ الما ،الوضوء خفف فیه فاكتفي �المسح
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ألنه ثبت  ؛�عني أكثر مما �غسل �ه البدن ،أو حفن على رأسه ثالث حفنات ،ى أن قد استبرأرأ
بینما سائر الجسد ما  ،حفن علیه ثالث حفنات ،التثلیث في الغسل �عد أن روى أصول الشعر

فاالهتمام �الرأس في الغسل أشد  ،أفاض علیه الماء ثالث مرات -علیه الصالة والسالم-نه أثبت 
 ؛وفي الغسل أشد أشد من غیره ،فهو في الوضوء أخف األعضاء ،هتمام �ه في الوضوءمن اال

وألن الواجب في الغسل أن �شمل جمیع  ،ألن طهارة الوضوء مبناها على التخفیف من جهة
والخروج  ،واالستبراء ،فال بد من إروائه ،والرأس مظنة ألن ینبو عنه الماء إذا خفف فیه ،البدن

علیه -لكن قد �شم من صنیعه  ،وهو مضعف عند أهل العلم ،حدیثوجاء في  ،من العهدة بیقین
لذي أشرنا إلیه والحدیث ا ،ا على سائر البدنا زائدً في رأسه االهتمام �الشعر قدرً  -الصالة والسالم

لكن صنیع النبي  ،مضعف عند أهل العلم ،أن تحت �ل شعرة جنا�ة هذا مضعف عند أهل العلم
 .یدل على االهتمام �الشعر و�ن لم یثبت الخبر -المعلیه الصالة والس-
ا من السور الذي نه �طلق و�راد �ه الكل أخذً إ :السائر قلنا ،ثم أفاض الماء على سائر جسده 

وهو ما یبقى في اإلناء �عد األكل  ،وهو من السؤر ،و�طلق و�راد �ه الباقي ،�حیط �جمیع الشيء
وسؤر الهرة  ،وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر :لون ولذا الفقهاء �قو  ،سؤر ،أو �عد الشرب

ثم أفاض " .وهنا السؤر السائر الباقي ،�عني �اقي ما تشرب منه ،وما دونها في الخلقة طاهر
وهذا ینبني على تفسیر السائر �الكل أو الباقي ینبني على ما  "ثم غسل رجلیه ،على سائر جسده

 ،ولیست من الغسل ،وأن ما تقدم غسله إنما هو مقدمات ،قدمناه في الكالم على صدر الحدیث
�ما أنه إذا غسل �فیه قبل الوضوء �عم  ،فعلى هذا �غسل جمیع بدنه ،لیست من مسمى الغسل

 ،وال شك أن األحوط استعمال السائر �معنى الكل ،ولو تقدم غسلها قبل الوضوء ،جمیع الید
 .استعمال السائر �معنى الكل

ووضوؤه للصالة ال  ،توضأ وضوءه للصالة ،دم أنه توضأ وضوءه للصالةتق ،ثم غسل رجلیه 
 فهل تشرع إعادة غسل الرجلین؟  ،إنه أعاد غسل الرجلین :فعلى هذا نقول ،یتم إال �غسل الرجلین

غسل لاكتفى �ا ،لم �عد -لسالمعلیه الصالة وا-سیأتي أنه  ،في األحادیث األخرى ما فیه إعادة
في الحدیث الذي یلیه ثم تنحى عن مقامه  ن،ثم غسل الرجلی :حدیث مثالً في هذا ال في الوضوء،

من أجل ما تلوثتا  ؛فلعل غسل الرجلین ،وجاء في أحادیث أنه اكتفى �الوضوء ،ذلك فغسل رجلیه
فإذا �اشرت الرجل الطین �عد الغسل  ،طین ،�عني ما �ان عندهم بالط أو سیرامیك ،�ه من طین

  .و�غسل رجلیه ،و�غسل رجلیه ،هذا المكان الذي فیه الطین�حتاج إلى أن یتنحى عن 
ة �عد ثالث افیغسلهم ،إذا غسل رجلیه تلوثت ثانیة لطین ثانٍ  سیذهب ؟ین یروحأهو  :قد �قول قائل

 ؟�كتفي أم
 .و�نتهي اإلشكال ،هما في النعلال، �غسلهما ثم یدخل 
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 -صلى هللا علیه وسلم-هللا وفي لفظ له أن رسول  ،وهذا لفظ مسلم ،متفق علیه" :�قول 
وهناك یبدأ  ،"ااغتسل من الجنا�ة فبدأ فغسل �فیه ثالثً  ،ااغتسل من الجنا�ة فغسل �فیه ثالثً 

 -النبي ،ا�ما �غسلهما قبل الوضوء ثالثً  ،اوأنه �غسل �فیه ثالثً  ،هذه الروا�ة مبینة ،فیغسل ید�ه
ثم  ،ثم �فیض الماء على شقه األ�من :لون والفقهاء �قو  ،�ان �عجبه التیمن -علیه الصالة والسالم

ثم أفاض الماء على  ؟فهل التیامن في الغسل مشروع مثله في الوضوء ،�فیضه على شقه األ�سر
�ان  -علیه الصالة والسالم-لكن النبي  ،سائر جسده ما فیه بداءة �الشق األ�من أو الشق األ�سر
ولذا استحب  ،-علیه الصالة والسالم-�له  �عجبه التیمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه

علیه -وفي تغسیل المیت في حدیث أم عطیة قال  ،الفقهاء البداءة �الشق األ�من قبل األ�سر
و�ذا  ،فدل على أن التیامن مطلوب ،»ابدأن �میامنها ومواضع الوضوء منها« :-الصالة والسالم

 .-علیه الصالة والسالم-و�ان �عجبه التیمن  ،طلب في تغسیل المیت فالحي �ذلك
ثم �خلل بید�ه شعره �خلل "إنما هو للبخاري  ،مع أنه ال یوجد عند مسلم ،"وفي لفظ لهما" :�قول 

وفي لفظ " ،شعر الرأس وشعر اللحیة ،وهذا �شمل شعر الرأس وشعر اللحیة "بید�ه شعره
فاض على سائر أ ،"حتى إذا ظن أنه قد أروى �شرته أفاض علیه الماء ثالث مرات :للبخاري 

�عني ما �فعل �ه مثل ما �فعل  ،مجرد إفاضة و�سالة للماء على البدن ،جسده ثالث مرات
فیحتاج إلى المبالغة في إ�صال الماء إلى أصول  ،علیه شعر ،ألن الرأس لیس �مكشوف ؛�الرأس

إذا �ان أما  ،فیصله الماء مباشرة ،أما سائر البدن فلیس علیه شيء من ذلك ،الشعر وجلدة الرأس
 ،ولذا �ختلف أهل العلم في الدلك ،فمثل هذا یباَلغ فیه ،علیه شيء ینبو �سببه الماء عن البدن

 هل �جب أو ال �جب؟ 
وعند مالك �جب  ،وأنه لیس من مسمى الغسل ،دلك البدن ،الجمهور على أن الدلك غیر واجب

فال  ،وغسله العرق  ،طرغسله الم :ن العرب تقولإ :الجمهور �قولون  ،وأنه من مسماه ،الدلك
إما  ،فإذا �ان البدن علیه شيء �حتمل أن ینبو عنه الماء �سببه ،یدخلون الدلك في مسمى الغسل

فمثل هذا إ�ش؟ یدلك  ،أوساخ أو ز�وت أو أدهان أو أشیاء تحول أو تجعل الماء ینبو عن البشرة
 .یكفي فیه اإلفاضةفء مثل هذا ما فیه شي ا،ونظیفً  اأما إذا �ان البدن طبیعی�  ،كما �صنع �الرأس

أدنیت لرسول هللا  :قالت -صلى هللا علیه وسلم-وعن میمونة زوج النبي " :-رحمه هللا-قال  
صلى هللا -أدنیت لرسول هللا " ،تر�د الماء الذي �غتسل �ه ،"غسله -صلى هللا علیه وسلم-

فغسل �فیه " ،الجنا�ة المراد �ه الماء الذي �غتسل فیه من "غسله من الجنا�ة -علیه وسلم
ثم " ،وأو هذه للشك ،اوهذا الغسل مستحب إذا �انت الید طاهرة مرتین أو ثالثً  "امرتین أو ثالثً 

أما إذا لم  ،ا من النومهذا إذا لم �كن مستیقظً  ،ا أو مرتین�عد أن غسلها ثالثً  "أدخل یده في اإلناء
 .اا من النوم فال یدخلها حتى �غسلها ثالثً �كن مستیقظً 
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أفرغ أدخل یده الیمنى في اإلناء  "وغسله �شماله ،ثم أفرغ على فرجه ،ثم أدخل یده في اإلناء" 
ألن  ؛وأفرغ على فرجه هذا الماء الذي بیده الیمنى من غیر أن �مس الفرج بیمینه وغسله �شماله

�شماله  ثم ضرب" ،وغسله �شماله ،�خالف الیمین ،لإلكرام الشمال لهذه األمور التي لیست محال� 
بدل  ،الحائط :وفي لفظ ،�عني �عد أن غسل فرجه ،ضرب �شماله األرض ،ألنها تلوثت ؛"األرض
أو ضرب الحائط بها مرتین أو  ،�عني ضرب األرض بیده التي تلوثت من أثر الخارج ،األرض

وأوفر �كون أبلغ في التطهیر  ،فیكون أبلغ في التطهیر وأوفر في الماء ،إلزالة ما علق بها ؛اثالثً 
 ،لیوفر الماء ؛�ستنجي بها �خفف بها الخارج �ان أولى اعلى هذا لو وجد أحجارً  ،في الماء

ففیه مشروعیة ما �ساعد على  ،ال �أسفإذا وجد منادیل �خفف بها  ،السیما إذا �ان الماء قلیالً 
له ثم ضرب �شما ،السیما إذا �ان الماء قلیالً  ،مشروعیة ما �ساعد على التنظیف ،التنظیف
إن غسل  :و�عض الشراح �قول ،إلزالة هذا الخارج و�زالة الرائحة ؛"اا شدیدً فدلكها دلكً "األرض 

لكن  ،�جعل الرائحة ال تعلق �الید ،الید قبل مباشرة موضع النجاسة �جعل الرائحة ال تعلق �الید
ولذا تنظف  ،ئحةلكن مع ذلك تبقى الرا ،ا للسنةولو غسلها قبل نعم �غسلها اتباعً  ،الواقع یرد هذا

 .إما �األرض أو �الحائط أو �منادیل أو �شبهها
 .�ما في ذلك غسل الرجلین ا �امالً وضوءً  "ثم توضأ وضوءه للصالة" 
ثم غسل سائر " ،وفي �عض الروا�ات �فیه ،"ثم أفرغ على رأسه ثالث حفنات ملء �فه" 

ألن مقامه ذلك تلوث �الماء  ؛"ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلیه" ،وهذا �له تقدم ،"جسده
 .فیتنحى عنه فغسل رجلیه ،والطین

-دل على أنه �ان من عادته  "ثم أتیته �المندیل فرده" ،�المندیل فرده :تقول میمونة ثم أتیته 
 ،ولوال ذلك لما أتته �ه ،�عني �مسح أعضاء الوضوء �المندیل ،أنه یتمندل -علیه الصالة والسالم

فدل  ،ولم ینه عنه ،لم یتمندل �ه ،رده -علیه الصالة والسالم-لنبي لكن ا ،هكذا قال �عضهم
لو �ان مما ینهى عنه  ،فما نهى عنه ،ا من �ونها أتته �هأخذً  ؛على جوازه إال أن تر�ه أفضل

 .لكنه رده لظرف من الظروف في هذه المرة ،ولعلها فهمت أن من عادته �ان یتمندل ،لنهى عنه
�سلته بید�ه عن جسده  ،�عني �سلته عن جسده "الماء هكذا ینفضهوجعل �قول � :وفي روا�ة" 

 ،جاء النهي عنه ،لكنه ضعیف ،استعمال المندیل ،جاء النهي عن التمندل ،ما على ید�ه ضو�نف
�عني لو ترك الماء  ؟یبقى أنه هل األفضل أن �ستعمل المندیل أو ال �ستعمله ،لكنه ضعیف

خرجت ذنو�ه وخطا�اه مع الماء أو مع آخر قطر  ،أفضل یتقاطر من األعضاء ال شك أنه ،ینزل
 ،فهذا أفضل ،فإذا أزاله �المندیل قضى على قطر الماء ،مع الماء أو مع آخر قطر الماء ،الماء

ال مانع من أن �ستعمل  ،ال مانع من أن یتمندلف لكن إذا �ان �قاؤه �شق علیه من شدة البرد مثالً 
لتخرج  ؛ترك الماء یتقاطر على هیئته أفضلوعلى �ل حال  ،فاستعمال المندیل جائز ،المندیل

 .�ما جاء في الحدیث الصحیح ،الذنوب معه
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بید�ه إما أن ینفض  "وجعل ینفض الماء :وفي روا�ة للبخاري  ،وهذا لفظ مسلم ،متفق علیه" 
یتنشف  ولیس عنده ما ،اأو �سلت الماء عن بدنه السیما إذا �ان الجو �اردً  ،لیتساقط الماء ؛ید�ه

ثم قال بیده  ،ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه :اوفي روا�ة للبخاري أ�ًض " .�ه �حتاج إلى مثل هذا
وفي األحادیث  ،وهذا مستعمل في لغة العرب �ثیر ،استعمال القول في مكان الفعل "على األرض

المقصود  ،في التیمم فقال بید�ه هكذا ،قال بیده هكذا مثل ما هنا ثم قال بیده على األرض ،اأ�ًض 
 .أنه �ستعمل القول في مقام الفعل

ألن المسح �التراب �االستنجاء ال  ؛إلزالة ما �قي ؛على ما تقدم ثم غسلها "فمسحها �التراب" 
 "ثم تمضمض واستنشق ،ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق" .یز�ل یبقى أثر ال یز�له إال الماء

والخالف بین أهل  ،من واجبات الوضوء�ما أنهما  ،والمضمضة واالستنشاق من واجبات الغسل
العلم في المضمضة واالستنشاق هل هما واجبان في الطهارتین أو غیر واجبین في الطهارتین أو 

وال شك أن ما ورد في  ،أقوال ألهل العلم ،في الغسل دون الوضوء أو االستنشاق دون المضمضة
تنشاق على الخالف بین أهل و�ون المضمضة واالس ،االستنشاق أكثر مما ورد في المضمضة

وجاء  ،وهما داخالن فیما أمر هللا �غسله ،نهما من مسمى الوجهإ :من �قول �الوجوب �قول ،العلم
�الغ في االستنشاق إال أن تكون « ،وجاء األمر بهما ،-علیه الصالة والسالم-البیان �فعله 

�حفظ عنه وال مرة واحدة لم  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،»إذا توضأت فمضمض« »اصائمً 
ن المضمضة واالستنشاق غیر واجبین إ :أما من �قول ،أنه توضأ دون مضمضة وال استنشاق

والذي في القرآن لیس فیه  »توضأ �ما أمرك هللا«قال  -علیه الصالة والسالم-فیقول أن النبي 
ال تحصل المواجهة ف ،ا لهوالوجه لیس من مسماه األنف والفم لیوجبا تبعً  ،مضمضة وال استنشاق

ألنه ال تحصل  ؛ا فاه لالمه على ذلكبدلیل أن اإلنسان لو استقبل آخر فاغرً  ،ال �الفم وال �األنف
 .المواجهة �مثل هذا

من قوله وفعله المبین  -علیه الصالة والسالم-على �ل الحال العبرة �ما ثبت عن النبي  
 .فالمضمضة واالستنشاق واجبتان في الطهارتین ،للواجب

غسل فرجه ومسح بیده " "ثم تنحى فغسل قدمیه ،وأفاض على رأسه ،ثم غسل وجهه و�د�ه" 
ثم تنحى  ،وأفاض على رأسه ،ثم غسل وجهه و�د�ه ،األرض ثم غسل ثم تمضمض واستنشق

ألنه �عد  ؛مختصرة من الروا�ة السا�قة ،هذه الروا�ة مختصرة من الروا�ة السا�قة "وغسل قدمیه
توضأ وضوءه للصالة غسل وجهه  ،ضمض واستنشق وغسل وجهه و�د�هأن غسل یده ثم تم

ثم تنحى ففي هذا الحدیث ، م سائر بدنهث ،ثم أفاض على رأسه ،و�د�ه ومسح رأسه وغسل قدمیه
 .حذف لجمل �ثیرة بینت في الروا�ة السا�قة

 "ثم تحول من مكانه فغسل قدمیه ،ثم أفاض على جسده ثم أفاض على جسده :وفي روا�ة" 
ثم �غسل  ،ثم �سمي على الخالف في التسمیة ،ینوي  ،هذا هو الغسل الكامل ،هذا بیان للمحذوف
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ثم �عد ذلك �فیض الماء على رأسه  ،ثم یتوضأ وضوءه للصالة ،ید�ه ثم �غسل فرجه وما لوثه
ثم �غسل  ،ا �الطین وشبههثم یتنحى إن �ان المكان متسخً  ،ثم �فیضه على سائر بدنه ،اثالثً 

أما الواجب فعلى ما تقدم هو تعمیم الجسد �الماء على أي وجه  ،هذا هو الغسل الكامل ،رجلیه
ُرواْ { :-جل وعال -كان لقوله ولم یذ�ر هذا التفصیل  ،]٦[سورة المائدة: }َوِ�ن ُ�نُتْم ُجُنبًا َفاطَّهَّ

ه على خذ هذا وأفرغ«لرجل  -علیه الصالة والسالم-ولحدیث قوله  ،الذي جاء في هذه األحادیث
وهو محل بیان وتأخیر البیان عن وقت الحاجة ال  ،ولم یذ�ر تفصیالً  »نفسك أو على بدنك

 .-علیه الصالة والسالم-ا لبینه النبي �جوز ولو �ان التفصیل المذ�ور في هذا الحدیث واجبً 
�ا رسول هللا إني  :قالت -صلى هللا علیه وسلم-: وعن أم سلمة زوج النبي -رحمه هللا-"وقال 

 ."»ال، إنما �كفیك أن تحثي على رأَسك..«فر رأسي أفأنقضه لغسل الجنا�ة؟ قال ضامرأة أشد 
 رأِسك.

أفأنقضه للحیضة  :وفي روا�ة ،»فتطهیرن  ،ثم تفیضین علیك الماء ،على رأِسك ثالث حثیات«"
 .رواه مسلم ،»ال« :فقال ؟والجنا�ة

صلى هللا علیه -لت النبي أن أسماء وهي بنت شكل سأ -رضي هللا عنها-وعن عائشة  
ثم  ،تأخذ إحداكن ماءها وسترتها فتطهر فتحسن الطهور«عن غسل المحیض فقال  -وسلم

ثم تأخذ  ،ثم تصب علیها الماء ،ا حتى تبلغ شؤون رأسهاا شدیدً ه فتدلكه دلكً تصب على رأس
سبحان هللا « :فقال و�یف تطهر بها؟ :فقالت أسماء ،»فرصة ممسكة فتطهر فتطهر بها

وسألته عن غسل الجنا�ة  ،تتبعین أثر الدم ،فقالت عائشة �أنها تخفي ذلك »تطهر�ن بها
 "»ثم تصب على رأسها.. ،فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور تأخذ ماءً « :فقال

 ُتبِلغ أو ُتبِلغ.
ثم تفیض علیها  ،ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ،أو ُتْبِلغ الطهور«"

نعم النساء نساء األنصار لم �كن �منعهن الحیاء أن یتفقهن في الدین  :فقالت عائشة ،»الماء
 وذ�ر البخاري منه ذ�ر الفرصة والتطهر بها." ،رواه مسلم

أنها  -صلى هللا علیه وسلم-وعن أم سلمة زوج النبي " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
تشده �قوة عند فتله ونسجه و�دخال �عضه  "أسيفر ر ضإني امرأة أشد  ،�ا رسول هللا :قلت :قالت

 إ�ش؟  االناس �سمونه ا،لیكون ظفائر وقرونً  ؛ببعض
 طالب:.........

 فائر؟ �ذا؟ ض
  طالب:.........

إني امرأة أشد ، نعم ال مشاحة في مثل هذا ،و�سمونها في �عض الجهات جدایل ،فائر وقرون ض
ومعلوم أنه إذا شد �عد  ،ر�ح لها في حال الخدمةألنه أ ؛�عني �عد ما تفتله وتشده ،ظفر رأسي
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ذلك ال �صل الماء إلى أصوله إال �معالجة �حتاج إلى معاناة لیصل الماء إلى أصوله السیما إذا 
 .اكان الشعر �ثیرً 

 ،ال هذه �حتمل أن تكون ناهیة "»ال« :فر رأسي أفأنقضه لغسل الجنا�ة فقالضإني امرأة أشد " 
و�حتمل  ،عن نقضیه ا�حتمل أن �كون ما �عد ال، ال تنقضیه فیكون نهیً  ،ةو�حتمل أن تكون نافی

 ،ال �شرع نقضه :إنها ناهیة قلنا :ال، وعلى هذا إذا قلنا ،�عني ال ُینَقض ،للنقض اأن �كون نفیً 
ال  ا�عني �ونه نفیً  ،ن من نقضه أو نقضته من أجل االحتیاط لها ذلكإ :قلنا ،و�ذا قلنا نافیة

 .اأسهل من �ونه نهیً  ،امن �ونه نهیً أسهل  ،ینقض
أن تحثي  ،إنما �كفیك أن تحثي على رأسك ثالث حثیات ثم تفیضین علیك الماء فتطهر�ن« 

وعرفنا فیما تقدم أن االهتمام �الشعر  ،»على رأسك ثالث حثیات ثم تفیضین الماء فتطهر�ن
ة مغطاة �الشعر �خالف سائر والبشر  ،ألنه �حتاج إلى معالجة ؛�شعر الرأس أكثر من سائر البدن

 ،ثم أفاضت علیها الماء انتهت وطهرت ،فإذا حثت على رأسها ثالث حثیات ،البدن فیهتم له
أفأنقضه للحیضة  :و�ستوي في ذلك غسل الجنا�ة وغسل الحیض للروا�ة األخرى في روا�ة

في تهذیب  -رحمه هللا-وقرر ابن القیم  ،وهذا الحدیث في صحیح مسلم ،»ال« :فقال ؟والجنا�ة
أنها إنما  ،وأنها إنما سألت عن الجنا�ة ،�عني الحیضة ،السنن أن هذه الز�ادة لیست محفوظة

فزاد فیه ذ�ر الحیضة وهي  :قوله .المعلق أطال في تقر�ر شذوذ هذه اللفظة .سألت عن الجنا�ة
رون عن ابن عیینة ا لیز�د بن هالتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري خالفً  :ز�ادة شاذة ال تثبت �قول

ق أخرج الحدیث في وروح بن قاسم عن أیوب بن موسى فإنهم لم یذ�روها على أن عبد الرزا
مما  ،و�ذا رواه أبو عوانة في مسنده من طر�قه ولم یذ�رها ،هذه اللفظة الحیضة مصنفه ولم یذ�ر
سلمة فالصحیح فیه أما حدیث أم  :ولذلك قال العالمة ابن القیم في تهذیب السنن ،أكد لنا شذوذها

ثم ساق الروا�ات  ،ولیست لفظة الحیضة فیه محفوظة ،االقتصار على ذ�ر الجنا�ة دون الحیضة
واختلف  ،فقد اتفق ابن عیینة وروح بن القاسم عن أیوب فاقتصرا على الجنا�ة :المتقدمة ثم قال

 :الرزاق عنه فیه على الثوري فقال یز�د بن هارون عنه �ما قال ابن عیینة وروح وقال عبد
فلو أن الثوري لم �ختلف علیه  ،وروا�ة الجماعة أولى �الصواب ،أفأنقضه للحیض والجنا�ة

ومن  ،فكیف وقد روى عنه یز�د بن هارون مثل روا�ة الجماعة ،لترجحت روا�ة ابن عیینة وروح
 .أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة لیست محفوظة في الحدیث

والحكم �أنها شاذة  ،مخرجة في صحیح مسلم ،في إ�ش؟ صحیح مسلم هذه اللفظة مخرجة أوالً  
وذ�رها ممن �حتمل تفرده  ،و�عضهم لم یذ�رها ،أو لیست محفوظة �مجرد أن �عض الرواة ذ�رها

�عني هل الذي �قول �أنها غیر  ،ولیست فیها منافاة ،ومخرجة في الصحیح ،من رواة الصحیح
لغسل الحیض ألدلة تخص ذلك ألنها معارضة حینئذ أو محفوظة یرى نقض شعر المرأة �النسبة 

یرى نقض شعر  ،ولیست محفوظة ،نها شاذةإ :�عني الذي �قول ،ما فیها معارضة وال منافاة
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أو ألن أكثر الرواة لم یذ�روها ومنهم من ذ�رها وهي مخرجة في  ،الرأس في غسل الحیض
 ؟صحیح مسلم

جاء في حدیث عائشة جاء  ،أم سلمة لاآلن السائ ،نحتاج إلى نظر دقیق في مثل هذه المسائل 
أن تنقض شعرها  -علیه الصالة والسالم-في حدیث عائشة لما حاضت في الحج أمرها النبي 

 ،وأم سلمة استوى عندها الغسل غسل الجنا�ة والحیضة ،تنقض شعرها للغسل ،للغسل ،لإلحرام
و في الغالب أن شعر المرأة الكبیرة وه ،�عني إذا حملنا حدیث أم سلمة على الكبار �بار السن

وشعر عائشة وهي عمرها إذ ذاك ثمان عشرة  ،و�ستوي في ذلك الحیضة والجنا�ة ا،�كون خفیفً 
نعم جمهور أهل العلم  ،وحینئذ ال �كون هنا أدنى تعارض ،فمثل هذا �حتاج إلى نقض ،سنة �ثیر

عند الحنابلة القول �التفر�ق  ،وال هذاوأنه ال ینقض ال هذا  ،ال �فرقون بین شعر الحیضة والجنا�ة
و�ن �ان  ،وأن غسل الحیض �جب فیه النقض دون غسل الجنا�ة ،بین غسل الحیضة والجنا�ة

ا ال الجمهور على عدم نقض الشعر إال أن �كون ملبدً  :المرجح في المغني عند ابن قدامة �قول
 :وقال النخعي ،جنا�ة وحیض فحینئذ �جب من غیر فرق بین ،�صل الماء إلى أصوله إال بنقضه
 :وقال أحمد ،تنقضه في الحیض دون الجنا�ة :وقال أحمد ،�جب نقضه في الجنا�ة والحیض
وهو الذي  ،با�ه استحبا�ه في الحیضوالذي في المغني است ،تنقضه في الحیض دون الجنا�ة

 .رجحه صاحب المغني
جاء �النسبة ألم سلمة أنها و  »انقضي شعرك واغتسلي«على �ل حال جاء أمر عائشة بنقضه  

في صحیح مسلم  ؟لكن هل سألت عن الحیضة أو لم تسأل ،سألت عن الجنا�ة هذا ما فیه إشكال
هل مجرد عدم  ؟أنها سألت عن الحیضة وحكم �شذوذها �عني نحكم �شذوذها من غیر مخالفة

 ،لم تكن مخالفة �حكمون �الشذوذ ولوقد الذ�ر یتضمن مخالفة في روا�ة األكثر؟ نعم المتقدمون 
لكن إذا �انت  ،أن المخالفة �مجرد الذ�ر دون األكثر ودون األحفظ هذه �حد ذاتها مخالفة عندهم
ونقل الحافظ  ،الز�ادة من هذا الراوي ال تتضمن مخالفة فالقاعدة المطردة عند المتأخر�ن قبولها

 ،والذي زادها ثقة ،قة مقبولةأن الز�ادة من الث على والبیهقي وجمع من أهل العلم ،علیها االتفاق
ال یوجد  ؟فما المانع من قبولها؟! ما المانع ،وخرجت في صحیح مسلم �تاب تلقته األمة �القبول

فإذا نظرنا إلى  ،مانع من قبولها إال ما جاء من معارضته لحدیث عائشة الذي لم �ختلف فیه
من حیث الدرا�ة  ،الروا�ةالمخالفة بین حدیث أم سلمة �عني من حیث المعنى دعونا من حیث 

بدلیل أن أم  ؛ن حدیث أم سلمة محمول على الشعر الخفیفإ :�مكن أن نقول ،والنظر في المتن
وحدیث عائشة محمول على الشعر الكثیف  ا،والكبیرة �كون شعرها خفیفً  ،سلمة �انت �بیرة السن

وغیره من أهل العلم وعلى �ل حال ابن القیم  ،وشعرها حینئذ �ثیر ،بدلیل أنها �انت صغیرة
 ،عندهم ما یؤهلهم لمثل هذه الجرأة التي �حكم فیها على لفظ في صحیح مسلم �أنه غیر محفوظ
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ما �ستطیعون أن �حكمون على مثل فأما من دون ابن القیم ودون األئمة الذین �حكمون �القرائن 
 .هذه اللفظة �أنها شاذة

 .ولیست فیه أدنى معارضة ،شكالوعلى �ل حال لو حملناه على ما قلنا انتهى اإل 
علیه الصالة -أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي  -رضي هللا عنها-وعن عائشة " 

 :وقیل ،�ذا في مسلم هكذا جاء اسمها في مسلم ،أسماء بنت شكل "عن غسل الحیض -والسالم
اء بنت أسم ،ذ�ر ذلك الخطیب في المبهمات ،إنه تصحیف والصواب أسماء بنت یز�د بن السكن

 ،�حتمل أن تكون القصة قد تعددت :وقال المنذري  ،یز�د بن السكن ذ�ره الخطیب في المبهمات
�عني هل االختالف واالستدراك على ما جاء في صحیح مسلم من اسم هذه  ،القصة قد تعددت

 ؟المرأة مثل االختالف في ز�ادة لفظة الحیضة أو �ختلف
وجاء  ،مسمى في �عض الروا�ات ،اأو مبهمً �عني إذا جاء اسم شخص سواء �ان مسمى  

لكن في المتن وهل یهتم �ه  ،ما یؤثر؟ �عني في رجال السند یؤثرأم االختالف فیه هل یؤثر 
مسلم أو غیره من الرواة الذین �عتنون �الدقائق والتنبیه والتنصیص على فروق الروا�ات مثل ما 

 :هل نقول ،وهو في صحیح مسلم ،تصحیف :�عني حینما �قول الخطیب ؟�األلفاظ النبو�ةیهتم 
 ،صحیح مسلم من الحكم �الشذوذ على لفظة الحیضة اهذا قدح في صحیح مسلم مثل ما صن نإ

البخاري عد في صحیحه أ�ا مسعود البدري ممن  -رحمه هللا تعالى -�عني حینما عد البخاري 
في البخاري أو في  والجمهور على خالفه هل إذا رجحنا قول الجمهور نكون طعنا ،حضر بدر

علیه -لیس هذا من المرفوع إلى النبي  ألنه ؛صحیح البخاري ما نطعن في صحیح البخاري 
مما �عتني �ه البخاري أو مسلم �عني االختالف في اسم شخص ال أثر له ال  -الصالة والسالم

األلفاظ فمثل هذا لو نوزع فیه األمر فیه أخف من المنازعة في  ،في سند الحدیث وال في متنه
 .التي تتغیر فیها األحكام �ما تقدم

تأخذ إحداكن ماءها « :عن غسل الحیض فقال -صلى هللا علیه وسلم-سألت النبي " 
وسدرتها السدر �ستعمل في تغسیل المیت وفي  ،ف فیهالماء الذي تغتسل فیه وتتنظ »وسدرتها

حیض هي تطُهر ثم �عد تتطهر �ه من ال »فتطهر« ،ألنه ینقي البدن منظف ؛الغسل من الحیض
و�ل شيء له ما �خصه من األحكام  ،اا وتطَّهَّر تطهُّرً فعندنا طهر هي تطُهر ُطهرً  ،ذلك َتطَّهَّر

لكن إذا  ،ما �صح؟ ولو لم تطهَّرأم المرأة إذا انقطع عنها الدم وانتهت عادتها �صح صیامها 
 }َال َتْقَرُ�وُهنَّ َحتَّى َ�ْطُهْرنَ وَ انقطع دمها ولم تطهَّر ال تصح صالتها وال �جوز جماعها حتى {

تطّهر  ،هنا تطهَّر یتحسن الطهور ثم تصب على رأسها ،ما �كفي أن تطُهر ]٢٢٢[سورة البقرة:
ر هنا تنظیف محل الخارج الذي �خرج منه الدم بدلیل قوله ثم تصب على رأسها  :المراد �التطهُّ

 .لجنا�ة�عني �عد أن تنظف المحل الخارج �ما تقدم في غسل ا
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�عني األصول أصول  »ا حتى تبلغ شؤون رأسهاا شدیدً ثم تصب على رأسها فتدلكها دلكً « 
تأخذ فرصة «إذا انتهت  »ثم تصب علیها من الماء« ،والبشرة �شرة الرأس ال بد من هذا ،الشعر
َكة �عني �عد ما تنتهي تأتي �قطعة من القطن أو شبهه  »تأخذ ِفرصة ممسكة فتطّهر بها ،ممسَّ

 ومع المدة تحتاج ،ألن دم الحیض منتن ؛من المسك فتمسح بها موضع الخارج ائً تضع فیه شی
الفرصة القطعة من �ل  ،ثم تأخذ فرصة ممسكة ،ما یز�ل الرائحةإلى ز�ادة في التنظیف وز�ادة فی

من ثقاتهم ومن أهل  ،ئمة اللغةثعلب من أ ،ة من �ل شيء حكاه ثعلبالفرصة القطع ،شيء
�عني �الم ثعلب أعم  ،الفرصة من القطن أو الصوف :وقال ابن سیده ،هو معروفالسنة �ما 

الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء فرصة وَفرصة وُفرصة مثلثة الفاء  ،من �الم ابن سیده
والمسك ممسكة من المسك �عني فیها شيء من المسك هو الطیب المعروف الذي جاء مدحه في 

هذا ما  ،�عني من المسك ،روا�ة األكثر �فتح المیم :وقال عیاض ،النص هو الطیب المعروف
الَمْسك هو  ،روا�ة األكثر �فتح المیم �عني من الَمسك وهو الجلد :وقال عیاض ،قاله من تقدم

 ،ما هو معروف؟ معروف المسك مسك ثور �عني جلد ثور مسك الشاة جلدهاأم الجلد معروف 
 ؟لماذا ،�عید ،لكن هذا القول فیه نظر ،و الجلدروا�ة األكثر �فتح المیم وه :�قول

فتبحث أو  ا،فإن لم تجد �عني مسكً  »ا غیرهفإن لم تجد فطیبً «ألنه جاء في �عض الروا�ات  
اختلف العلماء في  :قال النووي  ،وهذا یبعد أن �كون المراد �المسك الجلد ،ا غیرهتطلب طیبً 

الجماهیر أن المقصود من استعمال المسك  والمختار الذي قاله ،الحكمة في استعمال المسك
فرصة  .وعلى هذا �كون المراد �ه الطیب ،ودفع الرائحة الكر�هة ،تطییب المحل ،تطییب المحل

سبحان هللا « :�یف تطّهر بها؟ فقال ،�یف تطّهر بها :ممسكة فتطّهر بها فقالت أسماء
�عني  ،امرأة من العرب األقحاح من �ونها ما تفهم وهي ،تعجب من �ونها ما تفهم »تطّهر�ن بها

تعجب  ،لكن امرأة عر�یة �یف تطّهر ،ما �ستغرب ،ما �ستغرب من أعجمي أنه ما �فهم مثل هذا
 .»سبحان هللا«
 :وتكلم عن آلة الرجل فسماها قال ،�عني مدرس �شرح في الوضوء وما الوضوء واالستنجاء 

مكن هذا الحدیث طالب من األعاجم � ،»من مس ذ�ره فلیتوضأ« ،أن �مس ذ�ره ،الذ�ر مثالً 
هذا؟! مثل هذا �عني ما �فعل له ماذا  ،ما استفاد ،جمیع األسماء�أجاب  ،ذ�ر؟ �سألالإ�ش  :قال

مثل هذا یتعجب ف ،لكن امرأة عاشت بینهم ،ألفاظ عر�یة �ستغر�ها و�عجز عن فهمها ،�ستغرب
ا �ستشكلها الجمیع إال إنسان هن ،لكن اإلشكال حینما تستعمل اللفظة في غیر موضعها ،منها

 ،واحد �سأل عن حكم الزعا�ة .عاش في بیئة هذا المستعمل و�ال تجتنب األلفاظ الموهمة والملبسة
�قول الشیخ قال  ،ما فیها شيء :قال ،الزعا�ة عند أهل نجد استخراج الماء من البئر من الدلو

وهو من األصل لما سأل  ،معناها ما ،�حتاج إلى استفصال -�ا شیخ عندنا المشا�خ �قولون  لكن
ما �مكن أحد  ،�سأل عنه أن ألن المعنى الذي في ذهنك ما �مكن ؛�ستفصل أن عنها المفترض
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 البیت الزعا�ة هذه ذبیحة تذ�ح أول ما �سكن :فقال .حكمه ما�سأل عن استخراج الماء من البئر 
 .من االستفصال ال بد ،اختلف الحكم ،الشرك األكبر ،أو خشیة الجن ،خشیة العین

السائلة فهمت أنها  ،�األسلوب المناسب ،ارفقي �ه ،ساحر�ه �معنى توددي له :�قول منومثله  
�عني استعمال األلفاظ العامیة  ،وجاء في تعلیق �عض الحواشي ،فمثل هذه األلفاظ ،تسحره مثالً 

ي تغسیل المیت �عني جاء ف ،وحتى في الفتوى العامة على مستوى األمة ،في �تب العلم مشكلة
من المیت  في �عض الحواشي التي �تبت فیها �عض األلفاظ العامیة إذا الخارج ما انقطع مثالً 

إما �قطن المخرج قالوا �حشى  ،وفعل وحرك أن ینتهي فما انقطع ،عصر �طنه ووضع علیه �ذا
 طینعندهم  همألن ؛عندهم الذَِّكر �عني الحر القوي المتین ،أو �طین حر َذِكر :قال ،أو شبهه

 ،هذا قوي وهذا أخف ،�أنه في مقابلة الذ�ر واألنثر ،من القوة ، لیسوطین رخو �قابله ،ر�ذ
فال شك أن مثل هذه األلفاظ التي  ؟معناه ماذ�ر  ؟معنى ذ�ر حر ما�ستفهمون  األخرى  فالجهات

ما �فهما  و�مكن من جاء �عد بیئتك ،س ما �فهمها إال أنت وأهل بیئتك،ال �فهمها جماهیر النا
فمثل هذه ال تلقى على عامة الناس إال �أسلوب  ،من األلفاظ التي انقرضت ،حتى من بیئتك

و�زداد  ،عندهم ألفاظ یتفاوتون في فهمها ،و�شتد األمر إذا �ان المجتمع فیه أخالط ،�فهمه الكل
 .فالمسألة تحتاج إلى انتباه ،األمر في وسیلة �سمعها العالم �له

ألن هذا ما �حتاج إلى توضیح  ؛أعاد علیها نفس الكالم » تطهر�ن بهاسبحان هللا« :فقال 
�عني أثر الدم مكانه وما �حتاج إلى أن  "تتبعین أثر الدم :�أنها تخفي ذلك -فقالت عائشة"

 :وسألته عن غسل الجنا�ة فقال" ،�صرح �اللفظ الذي �ستغنى عن التصر�ح �ه على ما تقدم
ثم تصب على « ،والمعنى واحد ،شك "»ور أو تبلغ الطهورتأخذ ماء فتطهر فتحسن الطه«

وجاء  ،هذا مختصر »ثم تفیض علیها الماء ،تدلك الرأس حتى تبلغ شؤون رأسها ،رأسه فتدلكه
نعم النساء نساء  :فقالت عائشة" -علیه الصالة والسالم-التفصیل فیما تقدم من وصف غسله 

من أن  ،�منعهن الحیاء من أن یتفقهن في الدین لم" ،وقد عرفن �ه ،األنصار لم �منعهن الحیاء
وال  ،والذي ینافي الفقه في الدین لیس �حیاء ،فالحیاء ال ینافي الفقه في الدین "یتفقهن في الدین

ال بد من  ،ال بد من االستفهام ،ال بد من السؤال عما �شكل ،یتعلم العلم مستحي وال مستكبر
نساء نساء األنصار لم �كن �منعهن الحیاء أن یتفقهن في نعم ال" ،طلب البیان عند الحاجة إلیه

 ،�عني مختصر في البخاري  "وذ�ر البخاري منه ذ�ر الفرصة والتطهر بها ،رواه مسلم ،الدین
 وهو في البخاري مختصر. ،�عني في مسلم مطول

 اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.


