0

الدرس الثامن واخلمسون يف التعليق على صحيح البخاري
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موقع دروس اإلمارات

بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
أما بعد-:
فإن خري الكالم كالم هللا ،وخري اهلدي هدي ٍ
حممد  ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل ٍ
حمدثة
ٍ
بدعة ،وكل ٍ
ضاللة يف النار ،نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري
بدعة ضاللة ،وكل
 َرمِحَهُ هللاُ ،-ونشرع اليوم إبذن هللا  يف أبواب كتاب الغُسل من الصحيح.قال اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ:-
"كِتَاب الْغُ ْس ِل"
وقَ وِل هِ
َح ٌد ممْن ُك ْم
﴿وإم ْن ُكْن تُ ْم ُجنُبا فَاطَّ َّه ُروا َوإم ْن ُكْن تُ ْم َم ْر َ
َ ْ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو َجاءَ أ َ
اَّلل تَ َع َالَ :
ممن الْغَائم مط أَو المستم النمساء فَلَم َمَت ُدوا ماء فَت ي َّمموا صعميدا طَيمبا فَامسحوا بموج م
وه ُك ْم َوأَيْ مدي ُك ْم
َ ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
ْ َ ْ ُُ َ َ ْ
َ
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يد لميُطَ مهَرُك ْم
يد َّ
اَّللُ لميَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم مم ْن َحَرٍج َولَ مك ْن يُمر ُ
ممْنهُ َما يُمر ُ

َولميُتم َّم

نم ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم

تَ ْش ُك ُرو َن﴾[املائدة.]6:
َّ م
ِ
ِِ
الصال َة َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح ََّّت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن
ين َآمنُوا ال تَ ْقَربُوا َّ
َوقَ ْوله َج هل ذ ْك ُرهَُ :
﴿َي أَيُّ َها الذ َ
م
َح ٌد ممْن ُك ْم مم َن
َوال ُجنُبا إمَّال َعابم مري َسبم ٍيل َح ََّّت تَ ْغتَسلُوا َوإم ْن ُكنتُ ْم َم ْر َ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو َجاءَ أ َ
الْغَائم مط أَو المستم النمساء فَ لَم َمَت ُدوا ماء فَت ي َّمموا صعميدا طَيمبا فَامسحوا بموج م
وه ُك ْم َوأَيْ مدي ُك ْم إم َّن
َ ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
ْ َ ْ ُُ َ َ ْ
اَّللَ َكا َن َع ُف ًّوا َغ ُفورا﴾[النساء.]43:
َّ
مث قال:
ضِ
وء قَ ْب َل الْغُ ْس ِل"
" ََبب :ال ُْو ُ
ال :ح هدثَنَا َعب ُد هِ
شةَ َزْو ِج
ف ،قَ َ
ش ِامَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َعائِ َ
َبَن َمالِكَ ،ع ْن ِه َ
وس َ
ْ
اَّلل بْ ُن يُ ُ
قَ َ َ
ال :أَ ْخ ََ
ِ
س َل ِم َن ا ْْلَنَابَِة
هب " ،أَ هن النِ ه
هب َ كا َن إ َذا ا ْغتَ َ
النِ ِي

س َل يَ َديْ ِهُ ،ثُه يَتَ َو ه
ضأُ َك َما
بَ َدأَ فَ غَ َ

ِ
ِ
ضأُ لِل ه ِ
ِ ِ ِ
يَتَ َو ه
ب َعلَى َرأْ ِس ِه
ُص َ
ص ُّ
ول َش َع ِرهُ ،ثُه يَ ُ
َصابِ َعهُ ِِف ال َْماء فَ يُ َخلي ُل ِبَا أ ُ
ص ََلةُ ،ثُه يُ ْدخ ُل أ َ
ثَََل َ ٍ
ف بِي َدي ِهُ ،ثُه ي ِفيض الْماء َعلَى ِجل ِ
ْدهِ ُكلِي ِه".
ث غُ َر َ ْ
ُ ُ ََ
الَ :ح هدثَنَا ُس ْفيَا ُنَ ،ع ْن ْاْلَ ْع َم ِ
شَ ،ع ْن َس ِاِل بْ ِن أَِِب ا ْْلَْع ِد،
ف ،قَ َ
قَ َ
وس َ
الَ :ح هدثَنَا ُُمَ هم ُد بْ ُن يُ ُ
ول هِ
َع ْن ُك َريْ ٍ
بَ ،ع ِن ابْ ِن َعبه ٍ
ت" :تَ َو ه
اَّلل 
ضأَ َر ُس ُ
هب  ،قَالَ ْ
اسَ ،ع ْن َم ْي ُمونَةَ َزْو ِج النِ ِي
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ِ
ضوءهُ لِل ه ِ
ِ
ِ
اءُ ،ثُه
َصابَهُ م َن ْاْلَذَىُ ،ثُه أَفَ َ
س َل فَ ْر َجهُ َوَما أ َ
اض َعلَْيه ال َْم َ
ُو ُ َ
ص ََلة غَ ْ َ
ْي ِر ْجلَْيهَ ،وغَ َ
ِ
سلَ ُه َما َه ِذهِ غُ ْسلُهُ ِم َن ا ْْلَنَابَِة".
َنَهى ِر ْجلَْيه فَ غَ َ
عقد اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ -بعد أن انتهى من كتاب الوضوء كتاب الغُسل ،والغُ ْسل
والغَسل يُراد به االغتسال ،وهو إمرار املاء على اجلسم ،وجند أن اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ-
يف ترتيبه سلك مسلَك الفقهاء من تقدمي الطهارة الصغرى على الطهارة الكربى؛ يعين:
 −قدَّم األحكام املتعلقة ابلوضوء.
 −مث ذكر األحكام املتعلقة ابلغُسل.
وهذا هو ترتيب الفقهاء يف كتبهم.
والسبب ِف ذلك :أن أحكام وفروع الطهارة الصغرى أكثر من فروع الطهارة الكربى ،وألن
الطهارة الصغرى متكررة أكثر من الطهارة الكربى ،اإلنسان ال أقل أن حيتاج إىل الوضوء مخس
ئ عليه،
مرات يف الفرائض عدا ما حيتاجه يف غريه من التعبُّدات ،أما االغتسال فهو طار ٌ
ولذلك جرى الفقهاء على هذا األمر.
وهنا قدَّم اإلمام البخاري -رمِحه هللا -يف بداية هذا الكتاب م
بذكر آيتني لإلشارة وهي من
َ َُ ُ
آَيت األحكام أن حكم الغُسل مأخوذٌ من كتاب هللا  ،واآليتان :قال بعض العلماء:
تُفسران بعضهما البعض؛

4

الدرس الثامن واخلمسون يف التعليق على صحيح البخاري

﴿وإم ْن ُكْن تُ ْم ُجنُبا فَاطَّ َّه ُروا﴾[املائدة ]6:فُسرت بقوله:
 فقال بعض العلماء :قولهَ :﴿ح ََّّت تَ ْغتَ مسلُوا﴾[النساء ،]43:فاالغتسال تفسري لقوله﴿ :فَاطَّ َّه ُروا﴾[املائدة.]6:
َ
 وذهب بعض أهل العلم أن ﴿فَاطَّ َّه ُروا﴾[املائدة ]6:قائمة بنفسها؛ يعين تفيد معىناالغتسال.
﴿وإم ْن ُكْن تُ ْم ُجنُبا فَاطَّ َّه ُروا﴾[املائدة ]6:اجلنابة املراد هبا اإلشارة إىل إنزال املين بشهوة،
وقولهَ :
وجيري جمرى املصدر؛
رجل ُجنُب ،وامرأةٌ ُجنُب.
 −فيُطلَق على الرجل واملرأة ،يُقالٌ :
 −ويُطلَق على القليل وعلى الكثري.
وسبب هذه التسمية ملاذا أُطلق عليه اْلُنُب؟ ألنه حتصل له جمانبة الصالة؛ يعين إذا قام به
احلدث فإنه ُجيانب الصالة ،وهنا ﴿فَاطَّ َّه ُروا﴾[املائدة ]6:سوف أييت معنا أهنا تفيد
هذا َ
العموم؛ أي تطهري سائر البدن.
م
ضِ
وء قَ ْب َل الْغُ ْس ِل" وهي مسألة خالفية:
"َبب :ال ُْو ُ
مث َّبوب اإلمام البخاري َ -رِحَهُ هللاَُ :-
حكم الوضوء قبل الغُسل؛
مشهور عن:
♦ ذهب بعض الفقهاء إىل أن الوضوء قبل الغسل واجب ،إىل أنه واجب ،وهذا
ٌ
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 −الظاهرية.
 −وبه قال داود من الظاهرية.
 −وقال به بعض متأخري الشافعية.
♦ ومجهور العلماء على أن الوضوء قبل االغتسال من السنن ،أهنا من السنن وليست من
الواجبات.
♦ وذهب بعض الفقهاء إىل أن الوضوء إمنا يكون بعد الغُسل ،وهذا ال دليل عليه ،بل هو
خالف الدليل؛ للحديث" :كان النب  ال يتوضأ بعد الغُسل"؛ فإما أن يكون يف البداية
أو ال ،هذا املشروع.
ضِ
وء قَ ْب َل الْغُ ْس ِل".
"َبب :ال ُْو ُ
قالَ :
حدَّثَنَا َعب ُد هِ
ف التَنيسي ،عن َمالِك إمام دار اهلجرةَ ،ع ْن ِه َش ِام بن عروة بن
وس َ
ْ
اَّلل بْ ُن يُ ُ
َ
َّب  ،وكما أسلفنا أن زوج هي اللغة األفصح ،أما زوجة فهي
شةَ َزْو مج النم م
الزبريَ ،ع ْن َعائِ َ
مستخدمة عند العرب ولكنها لغة رديئة؛ أي قليلة االستخدام.
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ِ
س َل ِم َن ا ْْلَنَابَِة" :وكما أسلفنا يف الفوائد أن (كان) تفيد
"أَ هن النِ ه
هب َ كا َن إذَا ا ْغتَ َ
االستمرارية والدوام ما مل م
أيت صارف من الصوارف؛ يعين غالبا لفظ (كان) تفيد االستمرار
يف مذكر أفعال النب .
قالَ " :كا َن إِذَا ا ْغت ِ
ِ
س َل يَ َديْ ِه" :وهذا فيه مشروعية غسل اليدين قبل
س َل م َن ا ْْلَنَابَة بَ َدأَ فَ غَ َ
ََ
االغتسال ،وهذا كما يكون يف الوضوء يكون يف االغتسال؛ يعين األمور املشرتكة ما بني
الوضوء وما بني االغتسال.
ضأُ َك َما يَتَ َو ه
قالُ" :ثُه يَتَ َو ه
ص ََلةِ" :ويف الرواية األخرى :أنه غسل فرجه ،وتوضأ وضوءه
ضأُ لِل ه
للصالة.
ِ
َصابِ َعهُ ِِف ال َْم ِاء" :وهذا فيه جواز إدخال األصابع يف املاء ،وسوف أتيت
قالُ" :ثُه يُ ْدخ ُل أ َ
قائم ابجلسد كله
اإلشارة إىل هذه املسألة ،يعين اإلنسان اجلُنُب ،قال العلماء :اجلنابة
ٌ
وصف ٌ
ينجس ويتغري؟ الراجح :ال كما سوف
حَّت ابليد ،فهل لو أدخل يده يف اإلانء فإن اإلانء ُ
أييت ،فهنا هذا دليل على هذا األمر.
ِ
ِ
ِ ِ
ول َش َع ِرهِ" :وهذا فيه ختليل شعر
ُص َ
َصابِ َعهُ ِِف ال َْماء" ،قال" :فَ يُ َخلي ُل ِبَا أ ُ
قالُ" :ثُه يُ ْدخ ُل أ َ
الرأس ،وستأيت يف الرواَيت أن النب  كان يُف مرغ املاء ثالاث على رأسه فيُخلمل شعره.
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ب َعلَى رأْ ِس ِه ثَََل َ ٍ
ف بِي َدي ِهُ ،ثُه ي ِفيض الْماء َعلَى ِجل ِ
ْدهِ ُكلِي ِه" :وهنا قوله:
ص ُّ
قالُ" :ثُه يَ ُ
َ
ث غُ َر َ ْ ُ ُ َ َ
(ي ِفيض الْماء َعلَى ِجل ِ
ْدهِ ُكلِي ِه) إشارة إىل األصل يف االغتسال ،الغُسل له ركنان:
ُ ُ ََ
الركن اْلول :النيَّة.
والركن الثاين :تعميم البدن ابملاء.
وهنا قوله( :ي ِفيض الْماء َعلَى ِجل ِ
ْدهِ ُكلِي ِه) فيه إشارة إىل التعميم ،وهذا الوصف الذي جاء
ُ ُ ََ
يف احلديث هنا هو صفة الكمال ،الغُسل له صفتان:
الصفة اْلول :هي صفة اإلجزاء ،واملقصود بصفة اإلجزاء :اإلتيان ابألركان ،كأن ينوي
اإلنسان االغتسال فيدخل حتت ُدش املاء ،أو يدخل يف البحر ،أو يف حوض السباحة ،أو
يف غريه ،فيحصل به اإلتيان ابلفرائض :النيَّة ،وتعميم البدن.
والصفة الثانية :هي صفة الكمال ،وصفة الكمال :أن أييت ابألركان أو الفرائض مع السنن؛
يعين ال يقتصر على جمرد سكب املاء على اجلسد ،بل يفعل ما جاء عن النب  من التفصيل،
فالنب  كان إذا أراد االغتسال ي م
قدم غسل يديه ،مث يغسل فرجه ،مث يتوضأ وضوءه للصالة،
ُ
مث يغسل رأسه ،مث يغسل شقه األمين ،مث األيسر ،مث ي م
عمم اجلسد ابملاء.
ُ
م
وجمموع هذه الصفة للغسل الشرعي مأخوذةٌ من هذا احلديث حديث عائشة َ -رض َي هللاُ
َعْن َها ،-واحلديث الذي يليه وهو حديث ميمونة.
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وهنا مل يذكر يف حديث عائشة الدلك؛ هل يلزم أن يدلُك جسده؟ ال يلزم؛ يعين بلوغ املاء،
تعميم اجلسد ابملاء ٍ
كاف يف ذلك ،ووجه االستدالل من اإلمام البخاري :أن النب  توضأ
يف بداية الغسل ،فقدَّم الوضوء على الغسل ،وهذه يف صفة الكمال ،وكالمها سواء كان صفة
اإلجزاء ،أو صفة الكمال ،حتصل الطهارة لإلنسان.
يعين لو دخل اإلنسان ،وحقق األركان :النيَّة ،وتعميم اجلسد ،فإن الطهارة تتحقق ،يعين ال
يلزمه بعد ذلك أن أييت ابلوضوء؛ ألن:
 −الوضوء طهارة صغرى.
 −والغسل طهارة كربى.
والفقهاء يقولون :أن الطهارة الصغرى تدخل حتت الطهارة الكربى ،هذا شريطة أن يكون
التربد ،أو غسل التنظُّف ال أيخذ هذا احلكم.
الغسل من األغسال الشرعية ،أما غسل ُّ
مث قال بعد ذلك يف احلديث حديث ميمونة:
الَ :ح هدثَنَا ُس ْفيَا ُن الثوريَ ،ع ْن ْاْلَ ْع َم ِ
ش سليمان بن
ف البيكندي ،قَ َ
وس َ
َح هدثَنَا ُُمَ هم ُد بْ ُن يُ ُ
مهرانَ ،ع ْن َس ِاِل

بْ ِن أَِِب ا ْْلَْع ِدَ ،ع ْن ُك َريْ ٍ
بَ ،ع ِن ابْ ِن َعبه ٍ
هب ،
اسَ ،ع ْن َم ْي ُمونَةَ َزْو ِج النِ ِي

ول هِ
ضوءهُ لِل ه ِ
ت" :تَ َو ه
أخر
ضأَ َر ُس ُ
ْي ِر ْجلَْي ِه" :يعين غسل توضأ وضوءه و َّ
قَالَ ْ
اَّلل ُ و ُ َ
ص ََلة غَ ْ َ
غسل الرجلني؛ ألن الرجلني تُغسالن بعد ذلك.
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ِ
ِ
اء" :يعين أفاض على جسده
َصابَهُ م َن ْاْلَذَىُ ،ثُه أَفَ َ
س َل فَ ْر َجهُ َوَما أ َ
اض َعلَْيه ال َْم َ
قالَ " :وغَ َ
عمم على جسده.
املاءَّ ،
ِ
سلَ ُه َما" :قال العلماء :سبب التنحية وجود قذر يف املكان أو تلوث
قالُ" :ثُه َنَهى ِر ْجلَْيه فَ غَ َ
املكان.
قالَ " :ه ِذهِ غُ ْسلُهُ ِم َن ا ْْلَنَابَِة" :ففيه زَيدة على ما جاء يف حديث عائشة أتخري غسل
التعرض لغسل الفرج.
الرجلني ،وفيه ُّ
وكال احلديثني مبجموعهما يؤخذ منهما صفة غُسل النب ؛ يعين صفة الكمال بغسل اليدين،
مث الوضوء ،مث إفاضة املاء على الرأس ،مث الشق األمين ،مث الشق األيسر ،مث غسل عموم
اجلسد.
مث قال اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ:-
" ََبب :غُ ْس ِل ال هر ُج ِل َم َع ْام َرأَتِِه"
الَ :ح هدثَنَا ابْ ُن أَِِب ِذئْ ٍ
آد ُم بْ ُن أَِِب إِ ََي ٍ
يَ ،ع ْن عُ ْرَوةََ ،ع ْن
س ،قَ َ
بَ ،ع ِن ُّ
قالَ :ح هدثَنَا َ
الزْه ِر ِي
هب ِ من إِ َن ٍء و ِ
ال لَهُ الْ َف َر ُق".
اح ٍدِ ،م ْن قَ َد ٍح يُ َق ُ
شةَ قَالَ ْ
َعائِ َ
تُ " :ك ْن ُ
ت أَ ْغتَ ِس ُل أ ََن َوالنِ ُّ
ْ
َ
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هنا عقد اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ -هذا الباب ،قال" :غُ ْس ِل ال هر ُج ِل َم َع ْام َرأَتِِه" أي اشرتاك
الزوجني يف االغتسال ،وهنا (ابْ ُن أَِِب ِذئْ ٍ
ب) هو حممد بن عبد الرِحن ،وعروة بن الزبري.
هب ِ من إِ َن ٍء و ِ
اح ٍد" :طبعا هذا
تقول عائشة َ -ر مض َي هللاُ َعْن َهاُ " :-ك ْن ُ
ت أَ ْغتَ ِس ُل أ ََن َوالنِ ُّ
ْ
َ
املعىن له شواهد كثرية؛ يعين حديث ميمونة قالت" :كنت أغتسل مع النب  "حديث أم
ت أَ ْغتَ ِس ُل أ ََن
سلمة" :كنت أغتسل مع النب  ،"يف الرواية األخرى تقول عائشةُ " :ك ْن ُ
هب ِ م ْن إِ َن ٍء بَ ْي ِِن وبَ ْي نَهُ".
َوالنِ ُّ
وهذا يستفاد منه :جواز اغتسال الرجل واملرأة من ٍ
إانء واحد ،وكذلك الوضوء ،وهذا قام عليه
ُ
اإلمجاع ،قام اإلمجاع على جواز ذلك؛ ألن النصوص تدل على هذا األمر.
تطهر املرأة من فضل الرجل ،وتطهر الرجل من فضل املرأة؛
وأيضا :استدل به العلماء على ُّ
ً
يعين للرجل أن أيخذ املاء املتبقي من اغتسال املرأة والعكس ،خالفا لبعض من منع اغتسال
الرجل من فضل املرأة كما هو عند احلنابلة.
وأيضا فيه من الدالالت :جواز نظر الرجل إىل عورة امرأته والعكس ،واألحاديث اليت جاءت
ً
يف النفي ال تصح ،حكم الشيخ األلباين على مجلة منها ابلوضع.
ضا :طهارة فضل اجلُنُب واحلائض أيضا له نفس احلكم.
وهذا فيه أي ً
مث قال اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ:-
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ص ِاع َوََْن ِوهِ"
"َبب :الْغُ ْس ِل َِبل ه
ال :ح هدثَنَا َعب ُد هِ
الَ :ح هدثَِِن
الَ :ح هدثَِِن ُش ْعبَةُ ،قَ َ
ص َم ِد ،قَ َ
اَّلل بْ ُن ُُمَ هم ٍد ،قَ َ
الَ :ح هدثَِِن َع ْب ُد ال ه
ْ
قَ َ َ
أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن َح ْف ٍ
ت أ َََب َسلَ َمةَ يَ ُق ُ
ص ،قَ َ
شةَ
شةَ َعلَى َعائِ َ
َخو َعائِ َ
ْت أ ََن َوأ ُ
ولَ " :د َخل ُ
الََِ :س ْع ُ
هب  فَ َدع ْ ٍ
ِ
ت َعلَى
اض ْ
سلَ ْ
ت َوأَفَ َ
سأَ ََلَا أ ُ
َ
َخ َ
ت ِبِِ َنء ََْن ًوا م ْن َ
ص ٍاع فَا ْغتَ َ
فَ َ
وها َع ْن غُ ْس ِل النِ ِي
ِ
ال أَبو َعب ِد هِ
ِ
ي َع ْن
اَّلل :قَ َ
ارو َن َوَِبْز َوا ْْلُ يِد ُّ
َرأْس َهاَ ،وبَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ َها ح َجاب .قَ َ ُ ْ
ال يَ ِزي ُد بْ ُن َه ُ
ص ٍاع".
ُش ْعبَةَ :قَ ْد ِر َ
عقد اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ -هذا الباب لبيان املقدار يف املاء املستخدم يف االغتسال.
قَ َال :ح هدثَنَا َعب ُد هِ
ص َم ِد بن عبد الوارث ،عن
اَّلل بْ ُن ُُمَ هم ٍد املسندي اجلُعفي ،عن َع ْب ُد ال ه
ْ
َ
ت أ َََب َسلَ َمةَ وهو عبد هللا بن عبد الرِحن،
ُش ْعبَةُ ،عن أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن جعفر بن عمر ،قَ َالََِ :س ْع ُ
وهو ابن أخت عائشة َ -ر مض َي هللاُ َعْن َها -من الرضاعة.
شةَ" :أيضا أخو عائشة من الرضاعة؛ يعين كالمها أبو سلمة ،وأخو عائشة،
َخو َعائِ َ
قالَ " :وأ ُ
القرابة بينهما وبني أم املؤمنني عائشة من الرضاعة ،أحدمها أخوها ،والثاين ابن أختها.
هب  :"وهذا فيه ما أشرت إليه يف بداية الدرس من
سأَ ََلَا أ ُ
َخ َ
قال" :فَ َ
وها َع ْن غَ ْس ِل النِ ِي
إطالق الغُ ْسل والغَسل؛ يعين كالمها لغتان صحيحتان.
هب  فَ َدع ْ ٍ
ِ
ص ٍاع" :أي تُقارب أو يُقارب الصاع.
َ
ت ِبِِ َنء ََْن ًوا م ْن َ
قالَ " :ع ْن غَ ْس ِل النِ ِي
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ت َعلَى َرأْ ِس َها" :وهذا فيه من أم املؤمنني عائشة أمران:
اض ْ
سلَ ْ
ت َوأَفَ َ
"فَا ْغتَ َ
 األمر األول :االقتصار على الصاع؛ يعين املقدار. وأيضا االقتصار على إفاضة املاء.ت َعلَى َرأْ ِس َها" :وهذا ما ذكرانه أن إفاضة املاء على اجلسد من
اض ْ
سلَ ْ
ت َوأَفَ َ
قال" :فَا ْغتَ َ
صور االغتسال ،وأما اإلتيان ابلسنن فهو صفة الكمال يف ذلك.
وهذا احلديث يُفيد :أن هذا كان من جهة الرأس أعلى الرأس؛ ألنه قالَ " :وبَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ َها
ِح َجاب" ،ولو كان الرجال من احملارم فال جيوز أن يظهر من املرأة إال ما يظهر غالبا من مواضع
الزينة ومواضع الوضوء ،فكان هذا العمل التطبيق من جهة الرأس.
أيضا :حرص الصحابة والتابعني على معرفة أحوال النب .
وفيه ً
أيضا :التعليم ابلفعل؛ ألنه أبقى يف الذهن ،وقد مضى معنا ذلك من فعل عثمان -
وفيه ً
َر مض َي هللاُ َعْنهُ -ملا دعاء بطور وتوضأ بنحو وضوء النب .
مث ذكر اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ -لفظا آخر عن جمموعة من الرواة يرونه عن شعبة" :يَ ِزي ُد
ي" هؤالء الثالثة ،م
اجلدي هو عبد املمك بن إبراهيم ،كل هؤالء الثالثة
ارو َنَ ،وَِبْزَ ،وا ْْلُ يِد ُّ
بْ ُن َه ُ
ص ٍاع"؛
رووه بلفظ "قَ ْد ِر َ
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ِ
ص ٍاع".
 اللفظ الذي عندان يف احلديثََْ " :ن ًوا م ْن َص ٍاع".
 هؤالء رووه "قَ ْد ِر َفاالختالف يف األلفاظ.
وهنا فائدة :أن هذه النسبة هي النسبة الصحيحة إىل ُجدَّة املدينة املعروفة يف السعودية،
اجلُ مدي هنا نسبة إىل ُجدَّة ،الشائع عند الناس َجدَّة ،فالنسبة الصحيحة أنه ابلضم.
ال :ح هدثَنَا َعب ُد هِ
الَ :ح هدثَنَا ُزَه ْْي َع ْن أَِِب
آد َم ،قَ َ
اَّلل بْ ُن ُُمَ هم ٍد ،قَ َ
الَ :ح هدثَنَا ََْي ََي بْ ُن َ
ْ
ُث قَ َ َ
ال :ح هدثَنَا أَبو جع َف ٍر أَنهه َكا َن ِع ْن َد جابِ ِر ب ِن َعب ِد هِ
اَّلل ُه َو َوأَبُوهَُ ،و ِع ْن َدهُ قَ ْوم
ُ َْ ُ
َ ْ ْ
إِ ْس َحا َق ،قَ َ َ
ال َجابِرَ " :كا َن
ال َر ُجلَ :ما يَ ْك ِف ِيِن .فَ َق َ
صاع .فَ َق َ
سأَلُوهُ َع ِن الْغُ ْس ِل ،فَ َق َ
ال :يَ ْك ِف َ
يك َ
فَ َ
ك"ُ .ثُه أَ همنَا ِِف ثَ ْو ٍ
ب.
ك َش َع ًرا َو َخ ْْي ِم ْن َ
يَ ْك ِفي َم ْن ُه َو أ َْو ََف ِم ْن َ
هنا أيضا يروي اإلمام البخاري عن شيخه الذي ذكرانه قبل قليل املسندي ،عن حيىي بن آدم
الَ :ح هدثَنَا أَبُو َج ْع َف ٍر وهو حممد
الكويف ،عن زهري بن معاوية ،عن أيب إسحاق السبيعي ،قَ َ
بن علي مشهور ابلباقر.
ِ
"أَنهه َكا َن ِع ْن َد جابِ ِر ب ِن َعب ِد هِ
سأَلُوهُ َع ِن الْغُ ْس ِل" :وهذا فيه معىن
ُ
َ ْ ْ
اَّلل ُه َو َوأَبُوهَُ ،وع ْن َدهُ قَ ْوم فَ َ
ما ذكرانه سابقا من حرصهم على السؤال.
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عني له الصاع يف االغتسال ،يعين
"فَ َق َ
صاع" :وهذا وجه االستدالل أنه َّ
ال جابر :يَ ْك ِف َ
يك َ
السنَّة أن اإلنسان يغتسل ابلصاع إن استطاع إىل ذلك سبيال.
ال َر ُجلَ :ما يَ ْك ِف ِيِن" :يعين الصاع ما يكفي يف االغتسال.
"فَ َق َ
ْيا" :وهذا فيه جواز الرد على من عارض
"فَ َق َ
الَ :كا َن يَ ْك ِفي َم ْن ُه َو أ َْو ََف ِم ْن َ
ك َش َع ًرا َو َخ ْ ً
وبني له أنه كان يكفي النب .
فبني أنه قال :ال يكفيينَّ ،
فرد عليه َّ
بغري علمَّ ،
وأيضا فيه من الفوائد :بيان ما كان عليه السلف من االحتجاج بفعل النب .
ً
أيضا :حسن االنقياد للنب .
وفيه ً
قالُ" :ثُه أَ همنَا ِِف ثَ ْو ٍ
ب" :يعين صلَّى فيهم يف ثوب ،وهذا فيه جواز الصالة يف الثوب ،كما
أنه جيوز يف القميص جيوز الصالة يف الثوب.
الَ :ح هدثَنَا ابْ ُن عُيَ ْي نَةََ ،ع ْن َع ْم ٍروَ ،ع ْن َجابِ ِر بْ ِن َزيْ ٍدَ ،ع ِن ابْ ِن
قالَ :ح هدثَنَا أَبُو نُ َع ْي ٍم ،قَ َ
هب  وميمونَةَ َك َان ي غْت ِسَلَ ِن ِمن إِ َن ٍء و ِ
َعبه ٍ
ي
اح ٍد ،قَ َ
ارو َن َوَِبْز َوا ْْلُ يِد ُّ
ََ
ال يَ ِزي ُد بْ ُن َه ُ
ْ َ
اس أَ هن النِ ه َ َ ْ ُ
ص ٍاع".
َع ْن ُش ْعبَةَ :قَ ْد ِر َ
أبو نُعيم هو الفضل بن ُدكني ،وابن عُيينة سفيان ،عن عمرو بن دينار ،عن جابر بن زيد
األسدي ،هذا سبق معنا معناه جواز اغتسال الرجل واملرأة من ٍ
إانء واحد ،وقد أشران إليه أنه
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كان من النب  مع ٍ
التودد بني الزوجني؛ أي
مجلة من أزواجه ،وذكر العلماء أن من فوائدهُّ :
االغتسال من ٍ
إانء واحد.
مث قال اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ:-
اض َعلَى َرأْ ِس ِه ثََلَ ًث"
بَ :م ْن أَفَ َ
" ََب ُ
ص َرٍد،
الَ :ح هدثَنَا ُزَه ْْي َع ْن أَِِب إِ ْس َحا َق ،قَ َ
الَ :ح هدثَنَا أَبُو نُ َع ْي ٍم ،قَ َ
قَ َ
الَ :ح هدثَِِن ُسلَْي َما ُن بْ ُن ُ
ول هِ
ِ
يض َعلَى َرأْ ِسي ثََلَ ًث»
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الَ :ح هدثَِِن ُجبَ ْْيُ بْ ُن ُمطْعِ ٍم ،قَ َ
قَ َ
اَّلل « :أَ هما أ ََن فَأُف ُ
ار بِيَ َديْ ِه كِلْتَ ْي ِه َما.
َوأَ َش َ
هذا احلديث أو هذا التبويب من اإلمام البخاري فيه مذكر إحدى سنن االغتسال :وهو إفراغ
املاء على الرأس ثالاث ،واحلكمة يف ذلك :الشعر ،وجود الشعر ودخول املاء يف أصول الشعر،
التطهر ،ومن متام بلوغ املاء إىل مجيع جسد اإلنسان.
وأن هذا من متام ُّ
ويرويه أيضا اإلمام البخاري عن شيخه الفضل بن ُدكني ،عن زهري بن معاوية ،عن أيب إسحاق
ِ
يض َعلَى َرأْ ِسي ثََلَ ًث» وهذا وجه الشاهد؛ يعين فيه استحباب
السبيعي ،قال« :أَ هما أ ََن فَأُف ُ
اجملمع عليها؛ يعين جواز واستحباب التثليث
التثليث يف غسل الرأس ،وهذا أيضا من األمور َ
يف الغسل.
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هل جيوز لإلنسان أن يغسل مرة واحدة؟ نعم جيوز لإلنسان أن يغسل مرة واحدة كما أسلفنا
وعمم اجلسد
يف مسألة غُسل اإلجزاء؛ يعين لو سكب املاء على رأسه مرة واحدة مع النيَّةَّ ،
كله من مرة واحدة خالص يتحقق الغُسل ،لكن هنا أييت ابلسنن اليت جاءت عن النب 
يف االغتسال.
واستدل بعض العلماء ِبذا احلديث :على جواز مسح الرأس يف الوضوء ثالاث ،وقد تكلمنا
على هذه املسألة ،يعين على اخلالف يف هذه املسألة ،وأن املمسوحات ال تُكرر ضابط عند
البعض ،وذكران أن هذا الضابط غري منضبط ،وذكران أنه جاء يف سنن النسائي؛ يعين تكرار
مسح الرأس ،فال حيتاج إىل القياس على االغتسال كما استدل به بعض الشافعية وغريهم.
الَ :ح هدثَنَا ُُمَ هم ُد بْ ُن بَ ه
شا ٍر" :امللقَّب ببُندار ،وذكرانه أكثر من مرة ،بُندار يعين مجَّاع ،جيمع
"قَ َ
احلديث.
الَ :ح هدثَنَا غُْن َدر" وهو حممد بن جعفر.
"قَ َ
اش ٍدَ ،عن ُُمَ هم ِد ب ِن َعلِ ٍيَ ،عن جابِ ِر ب ِن َعب ِد هِ
ال :ح هدثَنَا ُش ْعبةَُ ،عن ِِمْوِل ب ِن ر ِ
ال:
اَّلل ،قَ َ
ْ ي ْ َ ْ ْ
ْ
"قَ َ َ
َ ْ َ ْ َ
هب  يُ ْف ِرغُ َعلَى َرأْ ِس ِه ثََلَ ًث".
" َكا َن النِ ُّ
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وهذا فيه معىن احلديث السابق؛ يعين من سنن االغتسال :غسل الرأس ،أو إفراغ املاء على
الرأس ثالاث ،وقد مضى معنا يف حديث عائشة أن النب  كان ُُيلمل ،يعين جيعل اإلنسان
يُف مرغه يصبه على رأسه مع ختليل الشعر ،هذا من سنن االغتسال.
ال:
الَ :ح هدثَنَا َم ْع َم ُر بْ ُن ََْي ََي بْ ِن َس ٍام ،حدثِن أَبُو َج ْع َف ٍر قَ َ
ضاَ " :ح هدثَنَا أَبُو نُ َع ْي ٍم ،قَ َ
َوقَ َ
ال أَيْ ً
ك -يُ َع يِر ُ ِ
ف
س ِن بْ ِن ُُمَ هم ٍد ابْ ِن ا ْحلَنَ ِفيه ِة ،-قَ َ
قَ َ
الَ :ك ْي َ
ال ِِل َجابِرَ :وأ َََتِين ابْ ُن َع ِيم َ
ض َب ْحلَ َ
ِِ ِ
يض
ْخ ُذ ثََلَثَةَ أَ ُك ٍي
ف َويُِف ُ
هب ََ ي ُ
الْغُ ْس ُل ِم َن ا ْْلَنَابَِة؟ فَ ُقل ُ
ْتَ :كا َن النِ ُّ
يض َها َعلَى َرأْسهُ ،ثُه يُف ُ
ِ
س ُن :إِِيين َر ُجل َكثِْيُ ال ه
هب  أَ ْكثَ َر
س ِدهِ .فَ َق َ
ش َع ِر ،فَ ُقل ُ
ْتَ :كا َن النِ ُّ
ال ِِل ا ْحلَ َ
َعلَى َسائ ِر َج َ
ك َش َع ًرا".
ِم ْن َ
وهذا احلديث كاألحاديث السابقة اليت أوردها اإلمام البخاري َ -رمِحَهُ هللاُ -لغسل واإلفاضة،
الَ :ح هدثَنَا َم ْع َم ُر بْ ُن
إفاضة املاء على الرأس ثالاث ،وشيخه هنا الفضل بن ُدكني أَبُو نُ َع ْي ٍم ،قَ َ
م
ٍ
معمر بن سام ،قال:
نسب معمر إىل جده يف كثري من األسانيد ،قالَ :
ََْي ََي بْ ِن َسام ،ويُ َ
حدثِن أَبُو َج ْع َف ٍر حممد بن ابقر.
ك -يُ َع يِر ُ ِ
ال:
س ِن بْ ِن ُُمَ هم ٍد ابْ ِن ا ْحلَنَ ِفيه ِة ،-قَ َ
ال :قَ َ
"قَ َ
ال ِِل َجابِرَ :وأ َََتِين ابْ ُن َع ِيم َ
ض َب ْحلَ َ
يض َها َعلَى
ف الْغُ ْس ُل ِم َن ا ْْلَنَابَِة؟ ،قَ َ
ْخ ُذ ثََلَثَةَ أَ ُك ٍي
َك ْي َ
ف َويُِف ُ
هب ََ ي ُ
ال :فَ ُق ْل ُ
تَ :كا َن النِ ُّ
َرأْ ِس ِه" :هذا وجه الشاهد؛ أي إفاضة املاء على الرأس ثالث مرات.
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أيضا :احلث على سؤال العلماء.
وفيه ً
وفيه :وجوب اجلواب عن العلم عند املعرفة.
أيضا :مالزمة النب  على هذا الفعل؛ يعين الصب ثالث غرفات من املاء على رأسه.
وفيه ً
ال :إِِيين َر ُجل َكثِْيُ ال ه
ك َش َع ًرا"؛
ش َع ِر ،فَ َق َ
"قَ َ
هب  أَ ْكثَ َر ِم ْن َ
الَ :كا َن النِ ُّ
وهذا يُستفاد منه :جواز االكتفاء بثالث غرفات وإن كان الشعر كثيفا؛ يعين يُكت َفى بثالث
غرفات.
وفيه :أن غسل الرأس يُقدَّم على غسل اجلسد؛ يعين يُبدأ ابلرأس مث يُفاض املاء على بقية
اجلسد.
مث قال:
"َبب :الْغُس ِل م هرًة و ِ
اح َدةً"
َ ُ
ْ َ َ
ال :ح هدثَنا عب ُد الْو ِ
اح ِد -بن زَيدَ ،-ع ِن اْلَ ْع َم ِ
ش
َح هدثَنَا ُم َ
وسى -وهو ابن إمساعيل ،-قَ َ َ َ َ ْ َ
سليمان بن مهرانَ ،ع ْن َس ِاِل بْ ِن أَِِب ا ْْلَْع ِدَ ،ع ْن ُك َريْ ٍ
بَ ،ع ِن ابْ ِن َعبه ٍ
ت َم ْي ُمونَةُ"
اس قَ َ
ال" :قَالَ ْ
ضع ُ ِ
هب -صلهى ه ِ
ومضى معنا أطراف من هذا احلديثَ :-و َ ْت للنِ ِي َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسله َمَ -ماءً
لِ ْلغُ ْس ِل".
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 وهذا فيه أن اإلنسان يُعمد املاء للغسل. وفيه خدمة الزوجة للزوج.سل يَ َديْ ِه َم هرتَ ْ ِ
ْي أ َْو ثََلَ ًث" :وهذا أشران إليه استحباب غسل اليدين قبل الوضوء وقبل
قال" :فَ غَ َ َ
االغتسال.
ِ
ِ ِِ
س َح يَ َدهُ َِبْل َْر ِ
ض" :وهذا فيه مسح اليد ابألرض
"ُثُه أَفْ َر َ
س َل َم َذاك َ
ْيهُُ ،ثُه َم َ
غ َعلَى ِشَاله فَ غَ َ
عند قلَّة املاء وسوف أييت ،عقد له اإلمام البخاري ابب مستقل.
س َل َو ْج َههُ َويَ َديْ ِه" :وهذه إشارة إىل ماذا؟ إىل الوضوء؛ يعين
"ُثُه َم ْ
استَ ْن َ
ض َو ْ
ض َم َ
ش َقَ ،وغَ َ
غسل يديه ،مث توضأ وضوءه للصالة كما جاء يف حديث عائشة.
س ِدهِ" :هنا مل يذكر غسل الرأس ،اإلفاضة على الرأس ،ولكن يؤخذ
"قالُ :ثُه أَفَ َ
اض َعلَى َج َ
من بقية األحاديث ،ودائما مثل هذه األحكام تؤخذ من جمموع النصوص؛ يعين مثال إذا أراد
اإلنسان أن يعرف صفة صالة النب  ،ال بد أن جيمع جمموع ما جاء يف صفة صالة النب
؛ ألن بعض األشياء تُذكر عند البعض ،وال تُذكر عند البعض اآلخر ،يعين كل صحايب
يروي ما رآه من صالة النب  ،فيوجد زَيدة عن البعض.
"قالُ :ثُه أَفَاض َعلَى ج ِ ِ
ب :الْغُ ْس ِل
َ
"َب ُ
سده" :وهذا وجه الشاهد؛ ألن اإلمام البخاري قالَ :
ََ
ِ
س ِدهِ" يعين مرة واحدة.
َم هرًة َواح َد ًة" ،وهنا قالُ" :ثُه أَفَ َ
اض َعلَى َج َ
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ِ
ِِ
س َل قَ َد َم ْي ِه" :وهذا أشران إليه ،وسوف أتيت اإلشارة إليه مسألة
قالُ" :ثُه ََتَهو َل م ْن َم َكانه فَ غَ َ
أتخري القدم يف االغتسال.
منقف عن هذا القدر من التعليق على الصحيح ،نسأل هللا أن يرزقنا وإَيكم العلم النافع،
وصل هللا وسلَّم على نبينا حممد.
والعمل الصاحلَّ ،

