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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن الحمد لله نحمده ونستعينه

أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله 

 ا عبده ورسوله.وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد  

 -أما بعد:

وشر األمور محدثاتها، وكل  ،فإن خير الكالم كالم الله، وخير الهدي هدي محمٍد 

 .ضاللة، وكل ضاللٍة في النار محدثٍة بدعة، وكل بدعةٍ 

 -ثم أما بعد:

، وال زال الحديث موصوال  -َرِحَمه الله-نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري 

 حول أبواب كتاب الغسل من الصحيح.

 :-َرِحَمه الله-قال اإلمام البخاري 

ِفي الَجَنابَِة، ثُمَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه، َوَلْم يُِعْد َغْسَل َمَواِضِع الُوُضوِء َمرًَّة اُب َمْن تَ َوضَّأَ ب

 ُأْخَرى
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ثَ َنا يُوُسُف ْبُن ِعيَسى قال: َرنَا الَفْضُل ْبُن  :قَالَ  -وهو المروزي– َحدَّ َأْخب َ

ُكَرْيٍب، َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْبِن ، َعْن َساِلٍم، َعْن  سليمان َأْخبَ َرنَا اأَلْعَمشُ  :قَالَ  ُموَسى،

َوُضوًءا ِلَجَنابٍَة، فََأْكَفَأ بَِيِميِنِه َعَلى  َوَضَع َرُسوُل اللَِّه : "َعْن َمْيُمونََة قَاَلت َعبَّاٍس،

اِئِط، َمرَّتَ ْيِن َأْو ِشَماِلِه َمرَّتَ ْيِن َأْو َثالَثًا، ثُمَّ َغَسَل فَ ْرَجُه، ثُمَّ َضَرَب َيَدُه بِاأَلْرِض َأِو الحَ 

َثالَثًا، ثُمَّ َمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُه َوِذرَاَعْيِه، ثُمَّ َأفَاَض َعَلى رَْأِسِه الَماَء، ثُمَّ 

ُتُه ِبِخْرَقٍة فَ َلْم يُِرْدَها، َفَجَعَل " :قَاَلتْ " َغَسَل َجَسَدُه، ثُمَّ تَ َنحَّى فَ َغَسَل رِْجَلْيهِ  ُفُض فَأَتَ ي ْ يَ ن ْ

 ."بَِيِدهِ 

اُب َمْن تَ َوضََّأ ِفي الَجَنابَِة، ثُمَّ َغَسَل َسائَِر ب) -َرِحَمه الله-هنا بوَّب اإلمام البخاري 

 (.َجَسِدِه، َوَلْم يُِعْد َغْسَل َمَواِضِع الُوُضوِء َمرًَّة ُأْخَرى

 وسبق أن أشرنا إشارة سابقة إلى هذه المسألة: 

 سل؟أثناء الغسل، أو في بداية الغسل هل يعيد الوضوء بعد الغُ هل اإلنسان إذا توضأ 

 يكتفي بالوضوء الذي توضأه في البداية. هال يعيد ذلك؛ ألن

بوَّب الحديث في مواضع   -َرِحَمه الله-ن اإلمام البخاري ألوهذا الحديث طبع ا سبق معنا 

، ل النبي ، وقد ذكرنا أن هذا الحديث أصل في باب غس[الغسل]كثيرة من كتاب 
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سل الجمعة مجزٌئ عن غسل الجنابة، وهي مسألة واستدل به بعض الفقهاء على أن غ  

 خالفية تداخل األغسال.

في هذه قالوا: أن غسل مواضع الوضوء في االغتسال  ووجه الشاهد من استداللهم:

بأنها غسلت في الوضوء، فقال هنا في  أجزأ عن غسلها مرة أخرى؛ يعني يكتفىالصفة 

الوضوء أجزأ عن غسل الجنابة، فلم يحتاج إلى أن يعيد غسل هذه األجزاء مرة أخرى، 

فقالوا: إذا كان هذا في الوضوء، فاألغسال الواجبة من باب أولى؛ يعني قالوا: لو أن 

 سالن في يوم.اإلنسان عليه غ  

سل يوم الجمعة، فهل يتداخالن؟ أو هل يعني مثاًل أصبح وعليه ُغسل الجنابة، وغُ 

 يكفي أحدهما عن اآلخر؟

 من ذهب إلى التداخل وأن غسل الجمعة يكفي من أدلتهم هذا الحديث.

 وطبًعا المسألة خالفية بها خالف طويل، بالنسبة لألغسال الواجبة، هل تتداخل أو ال؟ 

ا يتحقق لو اغتسل البعض يرى أنها تتداخل؛ ألن األصل رفع الوصف المعنوي، وهذ -

 .للجنابة، فكأنه اغتسل لليوم، حصل االغتسال لليوم

والبعض قال: ال، مثل ما أن الواجبات في الصالة ما تتداخل، كذلك الواجبات في  -

 األغسال ما تتداخل، هي مسألة خالفية بين الفقهاء.
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 أنهم من أدلتهم االستدالل بهذا الحديث. :لكن وجه الشاهد

 ن مس الذكر ال ينقض الوضوء.استدل بعض العلماء بهذا الحديث، على أ وأيض ا

وهذا االستدالل هل هو استدالٌل صريح؛ يعني موجود في الحديث، أو استدالٌل 

 ظنِ ي؟

أن اإلنسان إذا اغتسل هنا الشخص يتوضأ ظني باالحتمال الذي يقع، قالوا: هو استدالل 

في أول الغسل، في أثناء الغسل قال الفقهاء: اإلنسان مظنة مالمسة ماذا؟ الذكر؛ يعني 

قالوا: يغلب عليه مثل هذا األمر، يكون مظنة المالمسة، ومع ذلك لم يؤمر بأن يعيد 

 ضوء.الوضوء بعد الغسل، فقالوا: هذا دليل على أن مس الذكر ال ينقض الو 

 «ِإنََّما ُهَو ِبْضَعٌة ِمْنك»: وفي الحقيقة هناك أدلة أوضح من هذا، مثل: حديث النبي 

وغيرها من النصوص، لكن هذه من األدلة التي يستأنسون بها على أن مس الذكر ال 

 ينقض الوضوء.

 وبقية األحكام مرت معنا يعني التثليث، والتيامن، وغيرها من األحكام.

 م البخاري قال: ثم بوَّب اإلما

 َوالَ يَ تَ َيمَّمُ  ُه ُجُنٌب، َيْخُرُج َكَما ُهوَ بَاُب ِإَذا ذََكَر ِفي الَمْسِجِد َأنَّ 
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ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّدٍ قال:  شيخ البخاري الذي يلقب بالمسندي ألنه كان ال – َحدَّ

ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن ل: قَا  -يقبل الحديث إال مسنًدا  َأْخبَ َرنَا يُوُنسُ  :قَالَ  ،البصري ُعَمرَ َحدَّ

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة،بن يزيد َلِت " :قَالَ  ، َعِن الزُّْهِريِ  أُِقيَمِت الصَّاَلُة َوُعدِ 

َنا َرُسوُل اللَِّه  ُه، ذََكَر َأنَُّه ُجُنٌب، الصُُّفوُف ِقَياًما، َفَخَرَج ِإلَي ْ فَ َقاَل  فَ َلمَّا َقاَم ِفي ُمَصالَّ

َنا َمَعهُ  »َمَكاَنُكمْ : «الَنَ  َر َفَصلَّي ْ َنا َورَْأُسُه يَ ْقُطُر، َفَكب َّ "، قال: ثُمَّ رََجَع فَاْغَتَسَل، ثُمَّ َخَرَج ِإلَي ْ

، َورَ  ، َعِن الزُّْهِري ِ تَابَ َعُه َعْبُد اأَلْعَلى، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِ   .َواُه اأَلْوزَاِعيُّ

للرد على بعض من ذهب إلى أن الجنب  -َرِحَمه الله-هذا الحديث عقده اإلمام البخاري 

 إذا تذكر أنه ج ن ٌب في المسجد، فإن يتيمم، ثم يخرج من المسجد، وهذا طبع ا قال به

 بعض التابعين، وأراد اإلمام البخاري أن يرد عليهم في هذا األمر.

ب، وقالوا: ن  طبع ا المسألة مرتبطة بالمكث في المسجد، وقالوا: ال يمكث في المسجد ج  

 أن يرد عليهم بهذا الحديث. -َرِحَمه الله-يتيمم ثم يخرج، فأراد اإلمام البخاري 

ا، قال: هذا الحديث طبع ا اشتمل على أحكام ومس  :قَالَ  َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة،)ائل كثيرة جدًّ

َلِت الصُُّفوفُ "  (."أُِقيَمِت الصَّاَلُة َوُعدِ 
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هنا مسألة ذكره العلماء: متى يقوم اإلنسان في حال سماع اإلقامة؛ يعني إنسان جالس 

اإلقامة، وسط اإلقامة، بعد  ة، متى يقوم اإلنسان؟ هل قبلقام المؤذن ليقيم الصال

 االنتهاء من اإلقامة؟ 

 مسألة خالفية بين الفقهاء:

فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقوم بعد االنتهاء من اإلقامة، إذا انتهى من إقامة الصالة  -

 فإنه يقوم.

: أنه إذا قال: قد قامت الصالة، فإنه يقوم، وهذا -القول الثاني–وذهب بعض العلماء  -

 مام أحمد.قول اإل

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سمع حيَّ على الصالة فإنه يقوم، وهذا قول حماد بن  -

 زيد.

وفي الحقيقة ال يوجد في ذلك نص؛ يعني نص يعين متى يقوم، هل يقوم بعد اإلقامة، أو 

 في وسط اإلقامة؟ 

يرى أنه بعد اإلقامة؛ يعني بعد ما ينتهي يقوم اإلنسان؛ ألن  وشيخنا الشيخ ابن عثيمين

إقامة الصالة تحققت، فيقوم اإلنسان، ولكنهم الفقهاء اتفقوا على أن اإلمام ال يكبِ ر حتى 
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ينتهي المؤذن من اإلقامة، هذا باالتفاق، قول الجمهور؛ يعني ال يشرع في التكبير حتى 

 ينتهي المؤذن من اإلقامة.

َلِت الصُُّفوفُ )قال:  (أُِقيَمِت الصَّاَلةُ ) هنا قال: هذا فيه طبع ا مشروعية تعديل  (َوُعدِ 

 الصفوف.

ْلُت الصفوففي الرواية األخرى التي جاءت في السنن:  وهذا فيه ما ذكره الفقهاء  ()فَ َعدَّ

أن المأمومين يساعدون اإلمام في تسوية الصفوف، وبعض الفقهاء أوجبه، قالوا: أن 

قال: يجب عليهم تسوية الصفوف؛ يعني يشاركوا في تسوية  -وهذا رأي ابن حزم– المأموم

يحرص  الصفوف، وهذه من السنن أن يعتني اإلمام بتعديل الصفوف، وكان النبي 

 ويسأل عن تسوية الصف.

كَّل بعض الطالب في كان قد و   -َرِحَمه الله-وأذكر لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين 

يسأل هل اكتمل الصف األول؟ الصفوف متراصة؟ يقولون: نعم، الصف الصفوف أن 

الثاني الصفوف متراصة؟ يقولون: نعم، الثالث متراصة؟ يقولون: نعم، ثم يكبِ ر، وهذا من 

 العناية بتسوية الصف، ويكاد يكون في هذا الزمان من األمور المهجورة.

َنا َرُسوُل اللَِّه أُِقيَمِت الصَّاَلُة َوُعد ِ في هذه الرواية قال: ) َلِت الصُُّفوُف ِقَياًما، َفَخَرَج ِإلَي ْ

(  ِ ر برؤية النبي طبع ا هنا ذكر بعض الفقهاء، قالوا: كان من عادة بالل أنه يكب. 
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 ؟ والبعض استشكل يعني كيف أقيمت الصالة ثم خرج الرسول 

 فيقيم.، قالوا: أن بالل كان يتحين وقت خروج النبي و ال إشكال في ذلك، 

ُه، ذََكَر َأنَُّه ُجُنبٌ )قال:  أنه ج ن ب. هذه الرواية  يعني تذكر النبي  (؛فَ َلمَّا قَاَم ِفي ُمَصالَّ

 تذكر أنه ج ن ب قبل الدخول في الصالة، قبل أن يقول: الله أكبر. واضحة أن النبي 

عد التكبير، تذكر أنه ج ن ب ب جاء في ]سنن أبي داود[، وفي ]سنن ابن ماجه[ أن النبي 

دخل في الصالة؛ وهو في الصالة؛ يعني  »)َمَكاَنُكمْ « :فَ َقالَ ) بعدما كبَّر للصالة، فأشار 

 يعني هذه الرواية قبل الصالة، والرواية األخرى في الصالة.

؛ أي أراد التكبير للمقاربة؛ كبَّر() وطبع ا بعض العلماء جمع بين الروايات، وقالوا: أن رواية

يعني بعده لم يدخل، وذكر بعض العلماء: أنهما قصتان مختلفتان، ولعل هذا أقرب، وهذا 

الذي رجحه النووي والقرطبي: أنهما حادثتان متغايرتان؛ يعني مرة من المرات تذكر النبي 

  قبل الصالة، ومرة تذكر النبي .وهو في الصالة 

اإلشارة، وفي هذه الرواية هنا استخدم الكالم؛ ألنه كان  دم النبي وفي تلك الرواية استخ

 وأما في الرواية األخرى فأشار إليهم. «َمَكاَنُكمْ «قبل التكبير، فتكلم قال: 
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وذكر بعض الفقهاء كالم اإلمام اليسير لحاجة الصالة يعني على من قال في الرواية 

قالوا: هو الكالم اليسير لمصلحة الصالة  «مْ َمَكاَنكُ «كبَّر، ثم قال:   األخرى أن النبي 

 الذي يجوز لإلمام.

و حنيفة وغيره البناء على الحدث؛ بوالرواية األخرى التي فيها أنه كبَّر ثم تذكر، استدل بها أ

 ذهب اغتسل، ثم أتى وأكمل الصالة.قطع الصالة،  يعني أن النبي 

: أنه ال حرج في وجود فاصل بين اإلقامة وبين الصالة، يعني هنا وأيًضا هنا من الفوائد

في هذا الحديث أقيمت الصالة ووقف في الصف، تذكر أنه ج ن ب، قال:  النبي 

طلب  ذهب واغتسل ثم جاء وصلى فيهم، ولم يأِت في رواية أن النبي  «َمَكاَنُكمْ «

قال العلماء: ال حرج في فى، تجديد اإلقامة، يعني ما طلب من بالل أن يقيم مرة أخر 

وجود الفاصل بين اإلقامة وبين الصالة، لكن هذا الفاصل ال بد أن يكون لسبب، هنا 

 .يعني و ِجد السبب لفعل النبي 

: قال العلماء: فيه جواز النسيان لألنبياء في العبادات، أن األنبياء قد وأيًضا من الفوائد

، ومنه هذا األمر النبي كثير، أكثر من مرة سها   لنسيان في العبادات، وهذايطرأ عليهم ا

 نسي أنه كان على جنابة. أن النبي 
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ب بهذا للرد على بعض قول عطاء والثوري، وسعيد بن وكما قلت: أن اإلمام البخاري بوَّ 

المسيب: أنه يتيمم ثم يخرج، قالوا: ألن هذا نوع من المكث في المسجد، والج ن ب ال 

 في المسجد.ي شرع له أن يمكث 

ذكر لهم أنه ج ن ب، مع أنه   جواز اإلخبار بالجنابة؛ يعني النبي  :وأيًضا هنا من الفوائد

من أشد الناس حياء ، ومع ذلك لما تعلق بحكم شرعي ذكر أنه كان على  كان النبي 

 جنابة، فهذا يدل على التصريح أنه يقول: أنه على جنابة، ال حرج في مثل هذا التصريح.

إلنسان أن ا؟ يعني هل لو حدث في هذا الزمن ممكن ذا الفعل خاص بالنبي وهل ه

 يفعل مثل هذا األمر؟

نعم، هذا الزمان وغبره للتشريع، عام لألمة، كال الصفتين؛ يعني سواء اإلمام قبل التكبير 

مكن يفعل هذا الفعل، وكذلك في الصالة، يتذكر أنه ج ن ب، وانتظر وذهب يغتسل؛ يعني 

 طبع ا لكن الناس يحتاجون إلى ماذا؟ تفقيه في مثل هذا األمر.

يعني هذه األحكام الفقهية ربما تغيب عن الناس، لكن إذا ب  يِ ن لهم فال حرج من تطبيق 

ن هذه األمور، ولإلمام الخيار الثاني وهو أن يستنيب، اإلنابة في الصالة؛ يعني ممكمثل 

م أي شخص خلفه،  لَِيِلِني ِمْنُكم ُأوُلو اأَلْحاَلم »وهذا الحكمة والتعليل من قوله: يقدِ 
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م أي شخص، ولكن هذا كحكم  الذين يعرفون «والن َُّهى األحكام الشرعية، فيمكن أن يقدِ 

 شرعي مستمر وهي من التشريعات العامة لهذه األمة.

مسألة المكث في المسجد للج ن ب،  وأيًضا من المسائل الخالفية في هذا الحديث:

فذكر  [34]النساء:﴿َوال ج ن  ب ا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل﴾وهي مسألة معروفة طويلة، وعمدته اآلية 

 :العلماء مسألة مكث الجنب في المسجد

بعض العلماء: إلى أن المكث للجنب في المسجد محرَّم، أنه محرَّم، إال  فذهب -

 لحاجٍة أو مرور، وهذا رأي الجمهور: أنهم ال يرون المكث في المسجد.

 .من ذهب إلى عكس هذا القول تمام ا وقال: بجواز المكث مطلق ا هناك وفي المقابل -

وانتصر له من المتأخرين الشيخ وهذا قول المزني من الشافعية، وداود من الظاهرية، 

 األلباني.

 الجمهور إال أنه له حظ من النظر. وفي الحقيقة يعني هذا القول وإن مخالف لقول

 له حظ من النظر من أي ناحية؟

ب في المسجد، وفي المقابل نجد ن  يعني ال توجد أحاديث صريحة تمنع مكث الج  

ث ك  أنها بمجموعها تدل على جواز م  أحاديث كثيرة على اختالف دالالتها الظنية إال 
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ب في المسجد منها أهل الصُّفَّة؛ يعني أهل الصُّفَّة كانوا ينامون في المسجد شباب ن  الج  

 .ق عليهم، ويلزمون حضور دروس النبي دَّ صَ تَ ومساكين كانوا ينامون في المسجد، وي   

 هؤالء الذين ينامون في المسجد هل هم مظنة االحتالم في المسجد؟

 ما في شك أنهم مظنة االحتالم في المسجد، وهذا من المكث في المسجد.

 .أيض ا قالوا: من األدلة وفد ثقيف جاؤوا وباتوا في المسجد

مرَّض في المسجد، وضَعت له خيمة في المسجد، كان النبي قصة سعد لما أصيب كان ي  

  طلب أن تكون خيمته داخل المسجد حتى النبي  يمر عليه ويراه، ووجوده في

 ت التمريض أيض ا هو مظنة الجنابة.المسجد في وق

، ونصوص  وغيره قصة تلك المرأة التي كانت تمكث ولها عفش في مسجد النبي 

كثيرة، في الحقيقة هذه النصوص تقوي وتعطي قول من قال بجواز دخول الجن ب حظ 

 قابل.عدم وجود أدلة صريحة في الم من النظر في مقابل

﴿َوال ج ن  ب ا ِإالَّ َعاِبرِي يعني من حرَّم المكث مطلق ا قال: ال يوجد نص إال مفهوم اآلية 

وهذه لها تأويالت كثيرة عند الفقهاء، وأما األحاديث، فقالوا: ال  [34]النساء:َسِبيٍل﴾

ن المسجد، فال يمكث الجن ب ناك داللة النظر، قالوا: تعظيم شأتوجد أحاديث، ولكن ه

 المسجد. في
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ن ب في المسجد، أما المرور إذن هذه مسألة خالفية طبع ا يطرقها العلماء مسألة مكث الج  

لكن الخالف في فله حظ من النظر؛ يعني إذا مر، أو كان للحاجة اآلية تدل عليه، 

 قوالن متضادان تمام ا في هذه المسألة. مسألة المكث المطلق، هل يمكث أو ال؟

 الحديث قال العلماء: فيه طهارة الماء المستعمل.أيض ا من فوائد هذا 

 كيف استدلوا بهذا؟

َنا َورَْأُسُه يَ ْقطُرُ )في الحديث:  هلقول يعني أثر االغتسال القطرات تنزل عليه،  (ثُمَّ َخَرَج ِإلَي ْ

؟ طاهر، وهذا سبق يدل على أنه ماذا فنزوله على النبي وهذا ما است  ع ِمل في طهارة، 

 السابق.أن رجحناه في 

 ثم بوَّب اإلمام البخاري:

 بَاُب نَ ْفِض الَيَدْيِن ِمَن الُغْسِل َعِن الَجَنابَةِ 

ثَ َنا َعْبَداُن،قال:  َعْن  ، ِمْعُت اأَلْعَمَش، َعْن َساِلمِ سَ  :قَالَ  َأْخبَ َرنَا َأبُو َحْمَزَة،: قَال َحدَّ

ُغْساًل، َفَستَ ْرتُُه بِثَ ْوٍب،  َوَضْعُت لِلنَِّبيِ  : "اَلْت َمْيُمونَة: قَ قَال ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،

َوَصبَّ َعَلى َيَدْيِه، فَ َغَسَلُهَما، ثُمَّ َصبَّ بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه، فَ َغَسَل فَ ْرَجُه، َفَضَرَب بَِيِدِه 

ْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُه  َوِذرَاَعْيِه، ثُمَّ َصبَّ اأَلْرَض، َفَمَسَحَها، ثُمَّ َغَسَلَها، َفَمْضَمَض َواْست َ
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َعَلى رَْأِسِه َوَأفَاَض َعَلى َجَسِدِه، ثُمَّ تَ َنحَّى، فَ َغَسَل َقَدَمْيِه، فَ َناَوْلُتُه ثَ ْوبًا فَ َلْم يَْأُخْذُه، 

ُفُض َيَدْيهِ   ".فَاْنطََلَق َوُهَو يَ ن ْ

الحديث  هذا الحديث طبع ا هو نفس الحديث السابق، وذكرنا أن اإلمام البخاري كرر هذا

 ؛ ليستدل به على أمور متعددة.[الغسل]في مواضع كثيرة من كتاب 

هذا التبويب بيَّن فيه اإلمام البخاري نفض اليدين بعد االغتسال، أو بعد الوضوء، لو نفض 

اإلمام  ؛تلميح من اإلمام البخاري هاإلنسان، وهذا التبويب طبع ا من التبويب الذي في

البخاري يريد بهذا التبويب الرد على من قال: أنه ال يستخدم المنديل والمنشفة التي تزيل 

أثر العبادة. المسألة التي ذكرناها في السابق؛ يعني لو توضأ اإلنسان، ذكرنا أن بعض 

قالوا: هذا فالفقهاء قالوا: ال يستخدم المنديل حتى يبقى أثر العبادة، أثر الماء يبقى، 

 ستمرار ألثر العبادة.ا

 .في االغتسال وهو ينفض يديه هنا اإلمام البخاري ذكر في الحديث فعل النبي 

 ينفض يديه؟ لو كان استدالل أولئك صحيح إبقاء أثر العبادة، هل كان النبي 

 ما ينفض يديه.

 نفس األمر، فهذا التبويب دقيق من اإلمام البخاري أراد به الرد على من قال: أنه ال

 .طيب النفض نفس الشيء يزيل أثر العبادة، يستخدم المنديل؛ ألنه يزيل أثر العبادة
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يترك،  ن ينفض، له أنه يستخدم المدينة، لهوذكرنا أن هذه على الجواز أن اإلنسان له أ

 لم يستخدم المنديل؟  وذكرنا التعليالت في اللقاء الماضي، لماذا النبي 

 ذكر العلماء عدة تعليالت:

 أنه ال يريد أن يفعل فعل المترفين. -

 أو المنديل كان فيه شيء من الوساخة. -

جائز، أن يستخدم المنديل، أو ما يستخدمه،  ن التعليالت، وذكرنا أن األمرينأو غيرها م

 لكن قول من قال: أنه فيه إذهاب أثر العبادة، هذا القول ال حظ له من النظر.

 :-َرِحَمه الله-قال اإلمام البخارى 

 بَاُب َمْن َبَدَأ ِبِشقِ  رَْأِسِه األَْيَمِن ِفي الُغْسلِ 

ُد ْبُن َيْحَيىقال:  ثَ َنا َخالَّ ثَ َنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن نَاِفعٍ : قَالَ  ،وهو الكوفي َحدَّ وهو  َحدَّ

َبةَ المخزومي : قَاَلتْ  ، َعْن َعاِئَشَة،قرشية ، َعِن الَحَسِن ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َصِفيََّة بِْنِت َشي ْ

ُكنَّا ِإَذا َأَصاَبْت ِإْحَدانَا َجَنابٌَة، َأَخَذْت بَِيَديْ َها َثالَثًا فَ ْوَق رَْأِسَها، ثُمَّ تَْأُخُذ بَِيِدَها َعَلى "

 ."ِشقِ َها األَْيَمِن، َوبَِيِدَها اأُلْخَرى َعَلى ِشقِ َها األَْيَسرِ 
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إلى مسألة التيامن، التيامن وردت فيه  ةشار إ -َرِحَمه الله-هذا التبويب من اإلمام البخاري 

ن في شأنه كله، في طهوره، والطهور يشمل مُّ كان يحب التي  األدلة العامة أن النبي 

 االغتسال، ويشمل الوضوء.

الميت ن في االغتسال، وأيض ا ورد في غسل ووردت نصوص خاصة كهذا الحديث أنه يتيمَّ 

سل ابنته، فكلها تدل على هذا األصل، وهو غ  في  النبي البدء بالشق األيمن كما وصَّى 

 التيامن في الطهور.

 :-َرِحَمه الله-ثم قال اإلمام البخاري 

ُر َأْفَضلُ   بَاُب َمِن اْغَتَسَل ُعْريَانًا َوْحَدُه ِفي الَخْلَوِة، َوَمْن َتَست ََّر فَالتََّست ُّ

ِه َعِن  اللَُّه َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن »: النَِّبيِ  َوقَاَل بَ ْهُز ْبُن َحِكيٍم َعْن َأبِيِه َعْن َجدِ 

 »النَّاسِ 

ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر،قال:  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َهمَّاِم ْبِن  :قَالَ  َحدَّ َحدَّ

َرائِيَل يَ ْغَتِسُلوَن ُعَراًة، يَ ْنُظُر َكاَنْت بَ ُنو ِإسْ »: قَال َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبيِ   ُمنَ بِ ٍه،

َواللَِّه َما َيْمَنُع ُموَسى َأْن ا: فَ َقاُلو  يَ ْغَتِسُل َوْحَدُه، بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض، وََكاَن ُموَسى 

فَ َفرَّ الَحَجُر يَ ْغَتِسَل َمَعَنا ِإالَّ َأنَُّه آَدُر، َفَذَهَب َمرًَّة يَ ْغَتِسُل، فَ َوَضَع ثَ ْوبَُه َعَلى َحَجٍر، 

 ثَ ْوِبي يَا َحَجُر، َحتَّى َنَظَرْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل ِإَلى ل:يَ ُقو  بِثَ ْوِبِه، َفَخَرَج ُموَسى ِفي ِإْثرِِه،
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َل َأبُو ، فقا«اللَِّه َما ِبُموَسى ِمْن بَْأٍس، َوَأَخَذ ثَ ْوَبُه، َفَطِفَق بِالَحَجِر َضْربًاا: وَ فَ َقاُلو  ُموَسى،

َعٌة، َضْربًا بِالَحَجرِ "ُهَريْ َرَة:   ".َواللَِّه ِإنَُّه لََنَدٌب بِالَحَجِر، ِستٌَّة َأْو َسب ْ

بَاُب َمِن اْغَتَسَل ُعْريَانًا َوْحَدُه ِفي الَخْلَوِة، َوَمْن : )-َرِحَمه الله-اإلمام البخاري هنا بوَّب 

 (.َتَست ََّر فَالتََّست ُُّر َأْفَضلُ 

على هذا التبويب بقصتين، قصة موسى وأيوب التي  -َرِحَمه الله-اإلمام البخاري  استدل

 .»اللَُّه َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن النَّاسِ »سوف تأتي،  وحديث بهز عن أبيه عن جده 

ريان ا في الخلوة؛ إذا كان اإلنسان في خلوة؛ يعني بوَّب هذا التبويب لبيان جواز الغسل ع  

 د عن الناس لوحده في الحمام، في أي مكان، ففيه جواز هذا األمر.بعي

وذهب بعض العلماء قالوا: أنه حتى في الخلوة األفضل أن يتستر أن يضع شيء على 

اللَُّه َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه »عورته، واالستدالل على األفضلية بالرواية األخرى التي ذكرها 

اللَُّه َأَحقُّ »: حدي، فقال النبي : إذا كنت لو حابي سأل النبي ألن الص؛ »ِمَن النَّاسِ 

ل لو كان اإلنسان لوحده مع فاست ِدل به على أن التستر أفض »َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن النَّاسِ 

 جواز هذا األمر لفعل األنبياء، وقد أ ِمرنا أن نقتدي باألنبياء.
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القول وهو جواز االغتسال عريان ا في الخلوة هو قول الجمهور، ولم يخالف في هذه  وهذا

المسألة إال ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى قال: ال يجوز هذا األمر، ال يجوز لإلنسان أن 

 يغتسل عريان ا حتى في الخلوة.

لوحده أحاديث جاءت في النهي عن االغتسال يلى( استدل بمجموعة من منع )ابن أبي ل

عريان ا، لكن كل األحاديث في ذلك فيها نظر، كلها فيها نظر، منها يعني ما جاء عن ابن 

ا له: لماذا؟ قال: إن قالو فكان يغتسل متستر ا في النهر؛ يعني لما يكون لوحده، : )عباس

 والحديث ضعيف؛ يعني ضعفه الشيخ األلباني في ضعيف الجامع. لها عامر ا(

ت في هذه  المسألة يذكرون هذه المسألة، وحتى الصح في كل األحاديث التي جاء

ن االغتسال في الخلوة في البحر إال ابعض اآلثار عن الحسن والحسين أنهما كانا ال يري

يقصدون الجن؛ يعني قالوا: مثلما أن الجن موجودين  ر، وكانا يقوالن: )إن لها عامر ا(بالست

ار، فيحفظ اإلنسان عورته في مثل هذه في البر، أيض ا موجودين في الماء وفي البح

 المواطن، لكن النصوص في هذا الباب صريحة على الجواز.

بَ ْهُز ْبُن َحِكيٍم َعْن )وهنا نالحظ أن اإلمام البخاري بدأ بذكر هذه الرواية، وقال بالتعليق: 

ِه َعِن النَِّبي ِ  جده، طبع ا في  هذه الرواية من روايات الراوي عن أبيه عن( َأبِيِه َعْن َجدِ 

عدة روايات على نفس هذا النمط، رواية الراوي عن أبيه عن جده، بهز يروي عن حكيم 
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خالف في  بن حيدة هذا صحابي، حكيم هذا في والده، عن معاوية بن حيدة، معاوية

توثيقه؛ ولذلك هذه الرواية اختلف العلماء فيها، فذهب ابن أبي حاتم إلى عدم قبول هذه 

جمهور المحدثين على قبول هذه الرواية؛ ولذلك ذهب علي بن مدين شيخ  الرواية، لكن

البخاري، وأحمد بن حنبل، وابن معين والبخاري إلى العمل بهذه الرواية؛ يعني تقوية هذه 

داود والترمذي كلهم يرون  الرواية، وأيض ا أصحاب الكتب؛ يعني البخاري، والنسائي، وأبو

وإخراج اإلمام البخاري لها في الحقيقة ا اإلمام البخاري، ية التي أخرج لهصحة هذه الروا

 تقوية لهذه الرواية.

ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر،)هنا في الحديث قال:  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر،  ل:قَا َحدَّ َحدَّ

 (.َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبيِ   َعْن َهمَّاِم ْبِن ُمنَ بِ ٍه،

الوقت أظن ال يسعفنا، نشرع في شرح هذا الحديث في اللقاء وذكر تمام الحديث، لكن 

، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، إنه -َعزَّ َوَجل-القادم بإذن الله 

 ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


