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 موقع دروس اإلمارات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
من إف احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

يهده اهلل فال ُمضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحدُه ال شريك لو، وأشهد 
 .أف زلمًدا عبده ورسولو

  -:أما بعد 
، وشر األمور زلدثاهتا، وكل زلدثٍة بدعة، فإف خَت الكالـ كالـ اهلل، وخَت اذلدي ىدي زلمد 

 .وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
يف  -اهلل بإذف –ونشرع اليـو  -اهللمحو ر –البخاري اإلماـ التعليق على صحيح نستأنف 

 أبواِب كتاب الُغسل من الصحيح. 
 .(ِكَتاُب الُغْسلِ : )-اهللرمحو –اإلماـ البخاري قاؿ 

َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم }َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َوقَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاََل: 
َأْيِديُكْم ِمَن الَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَػَلْم َتِجُدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم وَ 

رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ِمْنُو َما يُرِيُد اللَُّو لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ 
}يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػْقَربُوا الصَّاَلَة َوَأنْػُتْم ُسَكاَرى َوقَػْولِِو َجلَّ ذِْكرُُه:  ،[6َتْشُكُروَن{ ]المائدة: 

َحتَّى تَػْغَتِسُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو  َحتَّى تَػْعَلُموا َما تَػُقوُلوَن َواَل ُجنًُبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيلٍ 
ُحوا َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَػَلْم َتِجُدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمسَ 

 .[34َغُفورًا{ ]النساء: ِبُوُجوِىُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعُفوِّا 
 .(بَاُب الُوُضوِء قَػْبَل الُغْسلِ قاؿ: )ُُثَّ 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َأْخبَػَرنَا َماِلٌك، َعْن ِىَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِو، َعْن  قاؿ: َحدَّ
ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَِة، بََدَأ فَػَغَسَل يََدْيِو، ثُمَّ يَػتَػَوضَّأُ َكَما : َكاَن َأنَّ النَِّبيَّ " لنَِّبيِّ َعاِئَشَة، َزْوِج ا

ِسِو َثاَلَث يَػتَػَوضَُّأ لِلصَّاَلِة، ثُمَّ يُْدِخُل َأَصابَِعُو ِفي الَماِء، فَػُيَخلُِّل ِبَها ُأُصوَل َشَعرِِه، ثُمَّ َيُصبُّ َعَلى رَأْ 
 ."الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِّوِ  بَِيَدْيِو، ثُمَّ يُِفيضُ  ُغَرؼٍ 

ثَػَنا ُسْفَياُن، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي الَجْعِد،  قال: ُد ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َحدَّ ثَػَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ُه ؤ ُوُضو  تَػَوضََّأ َرُسوُل اللَِّو »ْت: قَالَ  َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َمْيُمونََة َزْوِج النَِّبيِّ 

َر رِْجَلْيِو، َوَغَسَل فَػْرَجُو َوَما َأَصابَُو ِمَن اأَلَذى، ثُمَّ َأفَاَض َعَلْيِو الَماَء، ثُمَّ َنحَّى  رِْجَلْيِو، لِلصَّاَلِة، َغيػْ
 .«فَػَغَسَلُهَما، َىِذِه ُغْسُلُو ِمَن الَجَنابَةِ 
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والُغسل  [الُغسلكتاب ]  [الوضوءبعد أف انتهى من كتاب ] -اهللرمحو –البخاري اإلماـ عقد 
يف ترتيبو  -اهللرمحو –ىو: إمرار ادلاء على اجلسم، وجند أف اإلماـ البخاري والَغسل يُراد بو االغتساؿ، و 

سلك مسلك الفقهاء من تقدمي الطهارة الصغرى على الطهارة الكربى، يعٍت قدـ األحكاـ ادلتعلقة 
غسل، وىذا ىو ترتيب الفقهاء يف كتبهم، والسبب يف ذلك: أفَّ قة بالبالوضوء، ُث ذكر األحكاـ ادلتعل

الطهارة الُصغرى متكررة أكثر  أحكاـ أو فروع الطهارة الُصغرى، أكثر من فروع الطهارة الُكربى، وألف
 ارة الُكربى. من الطه

حيتاج إَل الوضوء مخس مرات يف الفرائض، عدا ما حيتاجو يف غَته من ال أقل أف اإلنساف 
هو طارٌئ عليو؛ ولذلك جرى الفقهاء على ىذا األمر، وىنا قدَّـ أيًضا التعبدات، أما االغتساؿ ف

أف حكم  -يف بداية ىذا الكتاب بذكر آيتُت لإلشارة، وىي من آيات األحكاـ -اهللرمحو –البخاري 
، واآليتاف قاؿ بعض العلماء: تفسراف بعضهما البعض، فقاؿ بعض الغسل مأخوٌذ من كتاب اهلل 

{ ]النساء: َحتَّى تَػْغَتِسُلوا}سِّرت بقولو: فُ  ؛[6{ ]المائدة: }َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّرواالعلماء: قولو: 
قائمة بنفسها  ؛{فَاطَّهَُّروا}وذىب بعض أىل العلم: أف  ؛{فَاطَّهَُّروا}فاالغتساؿ تفسَت لقولو:  ؛[34

راد هبا: اإلشارة إَل إنزاؿ ادلٍت  ؛{}َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروايعٍت تفيد معٌت االغتساؿ، وقولو: 
ُ
اجلنابة ادل

 ب. بشهوة، وجيري رلرى ادلصدر، فُيطلق على الرجل وادلرأة، يُقاؿ: رجٌل ُجنب، وامرأٌة ُجنُ 
لو  ى القليل وعلى الكثَت، وسبب ىذه التسمية دلاذا أُطلق عليو اجلُُنب؟ ألنو حتصلعلويُطلق 

؛ سوؼ يأيت معنا أهنا {فَاطَّهَُّروا}وىنا ىذا احلدث فإنو جيانب الصالة،  بو ـرلانبة الصالة، يعٍت: إذا قا
؛ أي: تطهَت سائر البدف. تفيد   العمـو

ُحكم ة خالفية، باب الوضوء قبل الُغسل، وىي مسأل -اهللرمحو –اإلماـ البخاري  بوَّب ُُثَّ 
الوضوء قبل الُغسل؟ ذىب بعض الفقهاء إَل أف الوضوء قبل الُغسل واجب، قيل: أنُو واجب، وىذا 

الظاىرية، وقاؿ بِو بعض متأخري الشافعية، ومجهور العلماء مشهوٌر عن الظاىرية، وبو قاؿ داود من 
 بات. على أفَّ الوضوء قبل االغتساؿ من السنن، وليست من الواج

وء عندما يكوف بعد الغسل، وىذا ال دليل عليو، بل ىو بعض الفقهاء إَل أفَّ الوضوذىب 
فإما أف يكوف يف البداية أو ال،  «ال يتوضأ بعد الُغسل كان النبي »خالؼ الدليل، للحديث: 

 ادلشروع. ىذا 
 .(بَاُب الُوُضوِء قَػْبَل الُغْسلِ ) قاؿ:
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ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسفَ ) ابن  (َعْن ِىَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ إماـ دار اذلجرة، ) (َماِلكٌ )التنيسي، عن  (َحدَّ
مستخدمة  أما زوجة فهيوكما أسلفنا أف زوج ىي اللغة األفصح،  (لنَِّبيِّ َعْن َعاِئَشَة، َزْوِج ا)الزبَت، 

  عند العرب، ولكنها لغٌة رديئة، أي: قليلة االستخداـ.
تفيد  "كاف"يف الفوائد: أف وكما أسلفنا  (ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَةِ : َكاَن َأنَّ النَِّبيَّ " وقالت:

تفيد االستمرار يف ذكر  "كاف"االستمرارية والدواـ؛ ما مل يأِت صارؼ من الصوارؼ، يعٍت غالًبا لفظ 
  .أفعاؿ النيب 

وىذا فيو مشروعية غسل اليدين قبل  (بََدَأ فَػَغَسَل يََدْيوِ  ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَنابَةِ َكاَن ) اؿ:ق
االغتساؿ، وىذا كما يكوف يف الوضوء يكوف يف االغتساؿ، يعٍت من األمور ادلشًتكة بُت الوضوء وبُت 

  غتساؿ.اال
غسل فرجو، وتوضأ وضوؤه يعٍت ويف الرواية األخرى أنُو  (ثُمَّ يَػتَػَوضَُّأ َكَما يَػتَػَوضَُّأ ِللصَّاَلةِ ) اؿ:ق

  للصالة.
وىذا فيو جواز إدخاؿ األصابع يف ادلاء، وسوؼ تأيت اإلشارة  (ثُمَّ يُْدِخُل َأَصاِبَعُو ِفي الَماءِ ) اؿ:ق

حىت باليد، فهل قائٌم باجلسد كلو، وصٌف إَل ىذه ادلسألة، يعٍت اإلنساف اجلنب، قاؿ العلماء: اجلنابة 
فهنا ىذا دليل على ناء فإف اإلناء ينجس؟ ويتغَت؟ الراجح: ال؛ كما سوؼ يأيت، لو أدخل يدُه يف اإل

  ىذا األمر.
وىذا فيِو ختليل شعر الرأس،  (فَػُيَخلُِّل ِبَها ُأُصوَل َشَعرِهِ  ثُمَّ يُْدِخُل َأَصابَِعُو ِفي الَماءِ )  قاؿ:

  كاف يفرغ ادلاء ثالثًا على رأسِو؛ فُيخلِّل شعرُه.  وستأيت يف الروايات أف النيب 
وىنا قولو:  (الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِّوِ  بَِيَدْيِو، ثُمَّ يُِفيضُ  ثُمَّ َيُصبُّ َعَلى رَْأِسِو َثاَلَث ُغَرؼٍ ) قاؿ:

 إشارة إَل األصل يف االغتساؿ.  (الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِّوِ  يُِفيضُ )
 لو ركناف: الغسل 
 األوؿ: النية. الركن 

 الثاين: تعميم البدف بادلاء. والركن 
جاء يف فيو إشارة إَل التعميم، وىذا الوصف الذي  (الَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِّوِ  يُِفيضُ ثُمَّ قولو: )وىنا 

 ىنا ىو صفة الكماؿ، الُغسل لو صفتاف: احلديث 
األوَل: ىي صفة اإلجزاء، وادلقصود بصفة اإلجزاء: اإلتياُف باألركاف، كأف ينوي اإلنساف الصفة 

خل يف البحر أو يف حوض السباحة، أو غَته، فيحصل بِو أو يد االغتساؿ فيدخل حتت دش ادلاء،
 ، النية وتعميم البدف. اإلتياف بالفرائض
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الثانية: ىي صفة الكماؿ، وصفة الكماؿ أف يأيت باألركاف والفرائض مع الُسنن، يعٍت ال والصفة 
كاف   فالنيب من التفصيل،  جاء عن النيب يقتصر على رلرد سكب ادلاء على اجلسد، بل يفعل ما 

ُُثَّ يغسل فرجو، ُث يتوضأ وضوؤه للصالة، ُث يغسل رأسو، ُث إذا أراد االغتساؿ يقدـ غسل يديو، 
 يغسل شقو األدين، ُث األيسر، ُث يُعمِّم اجلسد بادلاء. 

 -اهلل عنهارضي –ىذه الصفة للغسل الشرعي مأخوذٌة من ىذا احلديث، حديث عائشة وع ورلم
وىنا مل يذكر يف حديث عائشة الدلك، ىل يلـز أف يدلك  ،يث الذي يليو، وىو: حديث ميمونةواحلد

، يعٍت    بلوغ ادلاء تعميم اجلسد بادلاء، كاٍؼ يف ذلك. جسده؟ ال يلـز
توضأ يف بداية الُغسل، فقدَّـ الوضوء على  من اإلماـ البخاري: أف النيب االستدالؿ ووجو 

امها يعٍت سواء كانت صفة اإلجزاء، أو صفة الكماؿ حتصل الُغسل، وىذه يف صفة الكماؿ، وكال
عٍت لو دخل اإلنساف وحقَّق األركاف، يعٍت النية وتعميم اجلسد؛ فإف الطهارة ارة لإلنساف، يالطه

طهارة صغرى، والغسل طهارة كربى،  ألف الوضوءتتحقق، يعٍت ال يلزمو بعد ذلك أف يأيت بالوضوء؛ 
ف يكوف الُغسل من ىذا شريطة أ، الُصغرى تدخل حتت الطهارة الُكربىوالفقهاء يقولوف: أف الطهارة 

 د أو ُغسل التنظف ال يأخذ ىذا احُلكم. األغساؿ الشرعية، أما ُغسل التربر 
 قاؿ بعد ذلك يف احلديث، حديث ميمونة: ُث 
ُد ْبُن يُوُسفَ ) ثَػَنا ُمَحمَّ ثَػَنا ُسْفَيانُ البيكندي، ) (َحدَّ سليماف  (َعِن اأَلْعَمشِ ، )الثوري (قَاَل: َحدَّ

ْت: قَالَ  َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي الَجْعِد، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َمْيُمونََة َزْوِج النَِّبيِّ ، )بن مهراف
َر رِْجَلْيوِ ؤ ُوُضو  تَػَوضََّأ َرُسوُل اللَِّو » يعٍت غسل توضأ وضوؤه وأخر غسل الرجلُت؛  «ُه ِللصَّاَلِة، َغيػْ

 .ألف الرجلُت تُغسالف بعد ذلك
أفاض على جسده يعٍت  «ثُمَّ َأفَاَض َعَلْيِو الَماءَ  َوَغَسَل فَػْرَجُو َوَما َأَصابَُو ِمَن اأَلَذى،»قالت:  

  ادلاء، عمَّم على جسده.
التنحية أف وجود يعٍت قذر يف  يعٍت قاؿ العلماء: أف سبب «ثُمَّ َنحَّى رِْجَلْيِو، فَػَغَسَلُهَما» قالت:

  ادلكاف، أو تلوث مكاف.
 حديث عائشة: تأخَت غسل ففيو زيادة على ما جاء يف؛ «َىِذِه ُغْسُلُو ِمَن الَجَنابَةِ » قالت:

، يعٍت وكال احلديثُت مبجموعهما يؤخذ منهما صفة غسل النيب ، وفيو التعرض لغسل الفرج، الرجلُت
سل اليدين ُث الوضوء، ُث إفاضة ادلاء على الرأس، ُث الشق األدين، ُث الشق األيسر، ُث صفة الكماؿ بغ

 غسل عمـو اجلسد. 
 (بَاُب ُغْسِل الرَُّجِل َمَع اْمَرَأتِوِ ): -اهللرمحو –قاؿ اإلماـ البخاري ُث 
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ثَػَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعِن الزُّْىِريِّ، َعْن ُعْرَوَة، عَ  قال: ثَػَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإيَاٍس، قَاَل: َحدَّ ْن َحدَّ
َأْغَتِسُل َأنَا َوالنَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد، ِمْن َقَدٍح يُػَقاُل َلُو ُكْنُت »اَلْت: َعاِئَشَة قَ 

 .«ؽُ الَفرَ 
أي: ؛ (بَاُب ُغْسِل الرَُّجِل َمَع اْمَرَأتِوِ )ىذا الباب، قاؿ:  -اهللرمحو –عقد اإلماـ البخاري ىنا 

   االغتساؿ.يفاشًتاؾ الزوجُت 
   :وعروة بن الزبَت، تقوؿ ، ىو زلمد بن عبد الرمحن ابن أيب ذئبوىنا 

َأْغَتِسُل َأنَا َوالنَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن ِإنَاٍء ُكْنُت »اَلْت: قَ  -اهلل عنهارضي –َعاِئَشَة 
، سل مع النيب كنت أغتادلعٌت لو شواىد كثَتة، يعٍت حديث ميمونة، قالت:  ىذا طبًعا  ؛«َواِحدٍ 

أغتسل أنا والنيب ، يف الرواية األخرى تقوؿ عائشة: كنت حديث أـ سلمة: كنت أغتسل مع النيب 
 رجل وادلرأة من إناٍء واحد، وكذلك الوضوء، من إناٍء بيٍت وبينو، وىذا ُيستفاد منُو جواز اغتساؿ ال

ع على جواز ذلك، وأف النصوص تدؿ على ىذا األمر، وأيًضا وىذا قاـ عليو اإلمجاع، قاـ اإلمجا 
عٍت للرجل أف يستدؿ بو العلماء على تطهر ادلرأة من فضل الرجل، وتطهر الرجل من فضل ادلرأة، ي

يعٍت اغتساؿ الرجل من فضل يأخذ ادلاء ادلتبقي من اغتساؿ ادلرأة، والعكس خالفًا لبعض من منع 
  احلنابلة.عند كما ورد ادلرأة،  

فيو من الدالالت: جواز نظر الرجل إَل عورة امرأتو والعكس، واألحاديث اليت جاءت يف وأيًضا 
مجلة منها ابن الشيخ األلباين على حكى  نفي ال تصح، األحاديث اليت جاءت يف النفي ال تصح،ال

  بالوضع، وىذا فيو أيًضا طهارة فضل اجلُُنب، واحلائض أيًضا لو نفس احُلكم.
 (بَاُب الُغْسِل بِالصَّاِع َوَنْحِوهِ ) :-اهللرمحو –قاؿ اإلماـ البخاري ُُثَّ 

ثَِني ُشْعَبةُ  قال: ثَِني َعْبُد الصََّمِد، قَاَل: َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن ُمَحمٍَّد، قَاَل: َحدَّ ثَِني  َحدَّ قَاَل: َحدَّ
َها َأبُو َبْكِر ْبُن َحْفٍص، قَاَل: َسِمْعُت َأبَا َسَلَمَة، يَػُقوُل: َدَخْلُت َأنَا َوَأُخو َعاِئَشَة َعَلى َعاِئَشَة، َفَسأَلَ 

َصاٍع، فَاْغَتَسَلْت، َوَأفَاَضْت َفَدَعْت بِِإنَاٍء َنْحًوا ِمْن »ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َأُخوَىا َعْن ُغْسِل النَِّبيِّ َصلَّ 
نَػَها ِحَجابٌ  نَػَنا َوبَػيػْ قَاَل َأبُو َعْبِد اللَِّو: َقاَل يَزِيُد ْبُن َىاُروَن، َوبَػْهٌز، َوالُجدِّيُّ، َعْن « َعَلى رَْأِسَها، َوبَػيػْ

 .«َقْدِر َصاعٍ »ُشْعَبَة، 
ادلقدار يف ادلاء ادلستخدـ يف االغتساؿ، قاؿ: ىذا الباب؛ لبياف  -اهللرمحو –اإلماـ البخاري عقد 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن ُمَحمَّدٍ ) عن   ُشْعَبةُ عن ابن عبد الوارث، ) (َعْبُد الصََّمدِ عن ادلسندي اجلعفي، ) (َحدَّ
عبد اهلل بن عبد الرمحن، وىو وىو  (قَاَل: َسِمْعُت َأبَا َسَلَمةَ ) بن جعفر بن عمر،  (َأبُو َبْكِر ْبُن َحْفصٍ 
أخو عائشة من أيًضا  (َوَأُخو َعاِئَشةَ )من الرضاعة، قاؿ:  -اهلل عنهارضي –ابن أخت عائشة 
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بة بينهما وبُت أـ ادلؤمنُت عائشة من الرضاعة، يعٍت كالامها: ابو سلمة وأخو عائشة، القرا الرضاعة،
  دامها أخوىا والثاين ابن أختها.أح

وىذا فيو ما أشرت إليو يف بداية  (ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ َفَسأََلَها َأُخوَىا َعْن ُغْسِل النَِّبيِّ َصلَّ ) قاؿ:
  من إطالقي الُغسل والَغسل؛ يعٍت: كالامها لغتاف صحيحتاف.الدرس 

 «َصاعٍ َفَدَعْت بِِإنَاٍء َنْحًوا ِمْن » ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ َفَسأََلَها َأُخوَىا َعْن ُغْسِل النَِّبيِّ َصلَّ )  قاؿ:
أـ ادلؤمنُت عائشة من وىذا فيو  «َفاْغَتَسَلْت، َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها»أي: تقارب أو يقارب الصاع، 

 : أمراف
 األوؿ: االقتصار على الصاع؛ يعٍت: ادلقدار. األمر 
؛ وىذا ما ذكرناه «فَاْغَتَسَلْت، َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها»قاؿ: االقتصار على إفاضة ادلاء،  وأيًضا:

  ذلك. يفاإلتياف بالسنن فهو صفة الكماؿ  أف إفاضة ادلاء على اجلسد من صور االغتساؿ، وأما
نَػَها »احلديث يفيد أف: ىذا كاف من جهة الرأس على الرأس؛ ألنو قاؿ: ذا وى نَػَنا َوبَػيػْ َوبَػيػْ
؛ فال جيوز أف يظهر من ادلرأة ؛«ِحَجابٌ  إال ما يظهر غالًبا من مواضع الزينة،  ولو كاف الرجاؿ من احملاـر

  ومواضع الوضوء، فكاف ىذا العمل التطبيق من جهة الرأس.
، وفيو أيًضا: التعليم بالفعل؛ ألنو الصحابة والتابعُت على معرفة أحواؿ النيب أيًضا: حرص وفيو 

  .بطور، وتوضأ بنحو وضوء النيب دلا دعا  أبقى يف الذىن، وقد مضى معنا ذلك من فعل عثماف 
يَزِيُد ْبُن )ا آخر عن رلموعة من الرواة يروونو عن شعبة، لفظً  -اهللرمحو –ذكر اإلماـ البخاري ُُثَّ 

إبراىيم؛ كل ىؤالء الثالثة رووه لك بن ىؤالء الثالثة، اجلدي ىو عبد ادل (َىاُروَن، َوبَػْهٌز، َوالُجدِّيُّ 
ي عندنا يف احلديث: حنًوا من صاع، ىؤالء رووه: قدر صاٍع، اللفظ الذ؛ «َقْدِر َصاعٍ »بلفظ: 

 فاالختالؼ يف األلفاظ. 
ادلدينة ادلعروفة يف السعودية: اجُلدي فائدة: أفَّ ىذه النسبة ىي النسبة الصحيحة إَل ُجدة، وىنا 

 نسبة إَل ُجدة، الشائع عند الناس َجدة، فالنسبة الصحيحة أنو بالضم. 
ثَػَنا َعْبدُ قاؿ: ُث  ٌر، َعْن َأِبي  َحدَّ ثَػَنا زَُىيػْ ثَػَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، قَاَل: َحدَّ اللَِّو ْبُن ُمَحمٍَّد، قَاَل: َحدَّ

ثَػَنا َأبُو َجْعَفٍر، َأنَُّو َكاَن ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو ُىَو َوَأبُوُه َوِعْنَدُه قَػْومٌ   َفَسأَُلوُه َعِن ِإْسَحاَؽ، قَاَل: َحدَّ
َيْكِفي َمْن ُىَو َأْوَفى َكاَن »يِني، فَػَقاَل َجاِبٌر: ، فَػَقاَل َرُجٌل: َما َيْكفِ «َيْكِفيَك َصاعٌ »فَػَقاَل:  الُغْسِل،

ٌر ِمْنكَ   .ثُمَّ َأمََّنا ِفي ثَػْوبٍ « ِمْنَك َشَعًرا، َوَخيػْ
سندي، عن حيِت بن آدـ  ند شيخو، الذي ذكرناهعأيًضا يروي اإلماـ البخاري ىنا 

ُ
قبل قليل ادل

 ؽ السبيغي، قاؿ: الكويف، عن زىَت بن معاوية، عن أيب إسحا
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ثَػَنا َأبُو َجْعَفرٍ ) َأنَُّو َكاَن ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو ادلشهور بالباقر، )وىو زلمد بن علي،  (قَاَل: َحدَّ
  وىذا فيو معٌت ما ذكرناه سابًقا من حرصهم على السؤاؿ. (ُىَو َوَأبُوُه َوِعْنَدُه قَػْوٌم َفَسأَُلوُه َعِن الُغْسلِ 

، يعٍت الُسنة أف وىذا وجو االستدالؿ، أنو عُت لو الصاع يف االغتساؿ («َيْكِفيَك َصاعٌ »فَػَقاَل: )
  اإلنساف يغتسل بالصاع، إف استطاع إَل ذلك سبياًل.

َكاَن َيْكِفي َمْن »فَػَقاَل َجاِبٌر: ، )الصاع ما يكفي يف االغتساؿ يعٍت (يفَػَقاَل رَُجٌل: َما َيْكِفينِ )
ٌر ِمْنكَ  ألنو قاؿ: ال م، فبُتَّ جواز الرد على من عارض بغَت علوىذا فيو  («ُىَو َأْوَفى ِمْنَك َشَعًرا، َوَخيػْ

 .يكفيٍت، فرد عليو وبُت لو أنو كاف يكفي النيب 
وفيو أيًضا: حسن ، فيو من الفوائد: بياف ما كاف عليو السلف من االحتجاج بفعل النيب وأيًضا 
  .االنقياد للنيب 

م يف ثوب، وىذا فيو جواز الصالة يف الثوب، كما أنو يعٍت صلى فيه (ثُمَّ َأمََّنا ِفي ثَػْوبٍ ) قاؿ:
 جيوز يف القميص، جيوز الصالة يف الثوب. 

َنَة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيٍد، عَ  قاؿ: ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ ثَػَنا َأبُو نُػَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس َحدَّ
 « يَػْغَتِساَلِن ِمْن ِإنَاٍء َواِحدٍ َوَسلََّم َوَمْيُمونََة َكانَا َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو »

 يزيد بن ىارون وبهذ بن الجدي عن شعبة: قدر صاع. وقال 
الفضل بن دُكُت، وابن ُعيينة ُسفياف عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد األزدي،  نُعيم ىوأبو 
أشرنا إليو أنو يعٍت كاف من النيب د، وقد معنا معناه: جواز اغتساؿ الرجل وادلرأة من إناٍء واحىذا سبق 

 .مع مجلٍة من أزواجو  
  من إناٍء واحد.أي: االغتساؿ العلماء أف من فوائده: التودد بُت الزوجُت،  وذكر

 (بَاُب َمْن َأفَاَض َعَلى رَْأِسِو َثالَثًا) :-اهللرمحو –قاؿ اإلماـ البخاري ُث 
ثَِني ُسَلْيَماُن ْبُن ُصَرٍد،  قال: ٌر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَؽ، قَاَل: َحدَّ ثَػَنا زَُىيػْ ثَػَنا َأبُو نُػَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ُر ْبُن ُمْطِعٍم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو صَ  ثَِني ُجبَػيػْ مَّا َأنَا فَأُِفيُض َعَلى أَ » :لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ قَاَل: َحدَّ
 .«رَْأِسي َثالَثًا، َوَأَشاَر بَِيَدْيِو ِكْلتَػْيِهَما

راغ ادلاء فو ذكر إحدى سنن االغتساؿ، وىو إالتبويب من اإلماـ البخاري، فيا احلديث أو ىذىذا 
على الرأس ثالثًا، واحلكمة يف ذلك: الشعر، يعٍت وجود الشعر، ودخوؿ ادلاء يف أصوؿ الشعر، وأف ىذا 

 لوغ ادلاء إَل مجيع جسد اإلنساف. من دتاـ التطهر ومن دتاـ ب
زىَت بن معاوية، عن أيب إسحاؽ شيخو الفضل بن دُكُت، عن ي عن أيًضا اإلماـ البخار ويرويو 

وجو الشاىد، أف فيو وىذا  «َأمَّا َأنَا فَأُِفيُض َعَلى رَْأِسي َثالَثًا، َوَأَشاَر بَِيَدْيِو ِكْلتَػْيِهَما»السبيعي، قاؿ: 
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، يعٍت جواز استحباب التثليث ا أيًضا من األمور اجملمع عليهااستحباب التثليث يف غسل الرأس، وىذ
مرة واحدة كما  مرة واحدة؟ نعم؛ جيوز لإلنساف أف يغسليف الغسل، ىل جيوز لإلنساف أف يغسل 

 أسلفنا يف مسألة ُغسل اإلجزاء. 
لو سكب ادلاء على رأسو مرة واحدة مع النية، وعمَّم اجلسد كلو من مرة واحدة خالص،  يعٍت:

يف االغتساؿ، ويعٍت استدؿ بعض العلماء  نيب يأيت بالُسنن اليت جاءت عن ال حتقق الُغسل، لكن ىنا
 الؼ يفهبذا احلديث على جواز مسح الرأس يف الوضوء ثالثًا، وقد تكلمنا على ىذه ادلسألة، يعٍت اخل

، الضابط عند الباب، وذكرنا أف ىذا الضابط غَت منضبطىذه ادلسألة، وأف ادلمسوحات ال ُتكرر 
وذكرنا أنو جاء يف سنن النسائي، يعٍت تكرار مسح الرأس، فال حيتاج إَل القياس على االغتساؿ كما 

 استدؿ بو بعض الشافعية وغَتىم. 
ُد ْبُن َبشَّارٍ ) قاؿ: ثَػَنا ُمَحمَّ ادللقب ببندار، ذكرناه أكثر من مرة، بندار يعٍت: مجاع، يعٍت جيمع  (َحدَّ

ثَػَنا ُغْنَدرٌ احلديث، ) ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن ِمْخَوِل ْبِن رَاِشٍد، َعْن وىو زلمد بن جعفر، ) (قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ
، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو قَالَ  يُػْفرُِغ َعَلى رَْأِسِو » َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ َكاَن النَِّبيُّ   :ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍّ

غتساؿ غسل الرأس، أو إفراغ ادلاء على وىذا فيو معٌت احلديث السابق، يعٍت: من سنن اال؛ «َثالَثًا
كاف خُيلِّل؛ يعٍت: جيعل اإلنساف ادلاء   ف النيب الرأس ثالثًا؛ وقد مضى معنا يف حديث عائشة يعٍت أ

 يفرغو يصبو على رأسو، مع ختليل الشعر، ىذا من سنن االغتساؿ. 
ثَِني َأبُو َجْعَفٍر، أيًضا: وقاؿ  ثَػَنا َمْعَمُر ْبُن َيْحَيى ْبِن َساٍم، َحدَّ ثَػَنا َأبُو نُػَعْيٍم، قَاَل: َحدَّ َقاَل: قَاَل ِلي َحدَّ

قَاَل: َكْيَف الُغْسُل ِمَن  ،َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّو َوَأتَاِني اْبُن َعمَِّك يُػَعرُِّض بِالَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد اْبِن الَحَنِفيَّةِ 
َويُِفيُضَها َعَلى رَْأِسِو، ثُمَّ يُِفيُض َعَلى َسائِِر يَْأُخُذ َثالَثََة َأُكفٍّ  َكاَن النَِّبيُّ »الَجَنابَِة؟ فَػُقْلُت: 

 .«َأْكثَػَر ِمْنَك َشَعًرا َكاَن النَِّبيُّ »فَػَقاَل ِلي الَحَسُن ِإنِّي رَُجٌل َكِثيُر الشََّعِر، فَػُقْلُت: « َجَسِدهِ 
لغسل، وإلفاضة ادلاء على  -اهللرمحو –احلديث كاألحاديث السابقة، اليت أوردىا اإلماـ البخاري وىذا 

 شيخو ىنا: الفضل بن دُكُت أبو نُعيم. الرأس ثالثًا، و 
ثَػَنا َمْعَمُر ْبُن َيْحَيى ْبِن َسامٍ ) ويُنسب معمر إَل جده يف كثَت من األسانيد، يُقاؿ: معمر بن  (قَاَل: َحدَّ

  ساـ.
ثَِني َأبُو َجْعَفرٍ ) قاؿ: قَاَل: قَاَل ِلي َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّو َوَأتَاِني اْبُن َعمَِّك يُػَعرُِّض زلمد بن باقر، ) (َحدَّ

 َكاَن النَِّبيُّ »فَػُقْلُت:  قال: قَاَل: َكْيَف الُغْسُل ِمَن الَجَنابَِة؟ ،بِالَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد اْبِن الَحَنِفيَّةِ 
الرأس ثالث مرات، ىذا وجو الشاىد؛ أي: إفاضة ادلاء على  «َويُِفيُضَها َعَلى رَْأِسوِ يَْأُخُذ َثالَثََة َأُكفٍّ 
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وفيو أيًضا مالزمة النيب وفيو أيًضا احلث على سؤاؿ العلماء، وفيِو وجوب اجلواب عن العلم عند ادلعرفة، 
 .على ىذا الفعل، يعٍت: الصب ثالثة غرفات من ادلاء على رأسها  

وىذا ُيستفاد منو: ؛ («َأْكثَػَر ِمْنَك َشَعًرا َكاَن النَِّبيُّ »ِإنِّي رَُجٌل َكِثيُر الشََّعِر، فَػُقْلُت: ) قاؿ:
أفَّ االكتفاء جواز االكتفاء بثالث غرفات، وإف كاف الشعر كثيًفا؛ يعٍت: يُكتفى بثالث غرفات، وفيو 

 دأ بالرأس، ُُثَّ يُفاض ادلاء على بقية اجلسد. يُقدَّـ على غسل اجلسد، يعٍت يُبيعٍت غسل الرأس 
 (بَاُب الُغْسِل َمرًَّة َواِحَدةً قاؿ: )ُث 
ثَػَنا ُموَسى ) ثَػَنا َعْبُد الَواِحدِ ْبُن ِإْسَماِعيَل، قَاَحدَّ اف بن مهراف، سليم (َعِن اأَلْعَمشِ ، )ابن زياد (َل: َحدَّ
ومضى معنا أطراؼ من  (َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي الَجْعِد، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: قَاَلْت َمْيُمونَةُ )

  ىذا احلديث.
  وىذا فيو أف اإلنساف يُعد ادلاء للغسل، وفيو خدمة الزوجة للزوج. «َماًء ِلْلُغْسلِ  َوَضْعُت ِللنَِّبيِّ » 

استحباب غسل اليدين قبل الوضوء، وقبل وىذا أشرنا إليو، « ْيِو َمرَّتَػْيِن َأْو َثالَثًافَػَغَسَل يَدَ » قاؿ:
  االغتساؿ.

وىذا فيو مسح يعٍت اليد باألرض  «ثُمَّ َأفْػَرَغ َعَلى ِشَماِلِو، فَػَغَسَل َمَذاِكيَرُه، ثُمَّ َمَسَح يََدُه بِاأَلْرض»
  ل.ادلاء وسوؼ يأيت، عقد لو اإلماـ البخاري باب مستق عند قلة

وىذا إشارة إَل ماذا؟ إَل الوضوء، يعٍت غسل يديو  «ثُمَّ َمْضَمَض َواْستَػْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُو َويََدْيوِ »
  ، كما جاء يف حديث عائشة.ُث توضأ وضوؤه للصالة

 ىنا مل يذكر غسل الرأس، اإلفاضة على الرأس، ولكن يؤخذ من بقية «ثُمَّ َأفَاَض َعَلى َجَسِدهِ » قاؿ:
األحاديث، ودائًما يعٍت مثل ىذه األحكاـ تؤخذ من رلموع النصوص، يعٍت مثاًل إذا أراد اإلنساف أف 

؛ ألف بعض األشياء صفة صالة النيب ؛ ال بُدَّ أف جيمع رلموع ما جاء يف يعرؼ صفة صالة النيب 
، النيب  ، يعٍت كل صحايب يروي ما رآه من صالةتُذكر عند البعض، وال تُذكر عند البعض اآلخر

  زيادة عند البعض.فيوجد 
باب الغسل مرًة ـ البخاري قاؿ: )ألف اإلما ؛وىذا وجو الشاىد «ثُمَّ َأفَاَض َعَلى َجَسِدهِ » قاؿ:

 وىنا قاؿ: ُث أفاض على جسده، يعٍت: مرًة واحدة. (واحدة
مسألة تأخَت وىذا أشرنا إليو، وسوؼ تأيت اإلشارة إليو، ؛ «وِ ثُمَّ َتَحوََّل ِمْن َمَكانِِو فَػَغَسَل َقَدَميْ » قاؿ:

 القدـ يف االغتساؿ. 
رزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل ؿ اهلل أف يعند ىذا القدر من التعليق على الصحيح، نسأنقف 

 لى اهلل وسلم على نبينا زلمد. الصاحل، وص
 


