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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، 

له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك من يهده هللا فال مضل 

 ا عبده ورسوله.له، وأشهد أن حممد  

 -أما بعد:

، وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثٍة فإن خري الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممٍد 

اإلمام البخاري  نستأنف التعليق على صحيحبدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، 

َُه هللاُ -  يف أبواب كتاب الُغسل من الصحيح. ، ونشرع اليوم إبذن هللا -َرِحم

َُه هللاُ -قال اإلمام البخاري   : -َرِحم

 "ِكَتاب اْلُغْسلِ "

ْنُكْم  :َوقَ ْوِل اَّللِه تَ َعاَل  ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاءَ َأَحٌد مم ُتْم ُجنُ ب ا فَاطَّهَُّروا َوإمْن ُكن ْ ﴿َوإمْن ُكن ْ

ا طَي مب ا فَاْمَسُحوا بمُوُجوهمُكْم وَ  أَْيدميُكْم ممَن اْلَغائمطم أَْو الَمْسُتُم الن مَساءَ فَ َلْم َتَمُدوا َماء  فَ تَ َيمَُّموا َصعميد 
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ْنُه َما  ْم يُرميُد اَّللَُّ لمَيْجَعَل َعَلْيُكْم ممْن َحرٍَج َوَلكمْن يُرميُد لمُيَطه مرَُكْم َولميُتممَّ نمْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّكُ مم

 .[6]املائدة:َتْشُكُروَن﴾

َحَّتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن  ﴿ََي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا ال تَ ْقَربُوا الصَّالَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى: َوقَ ْوِلِه َجله ِذْكُرهُ 

ْنُكْم  ُلوا َوإمْن ُكنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد مم ممَن َوال ُجنُ ب ا إمالَّ َعابمرمي َسبميٍل َحَّتَّ تَ ْغَتسم

ا طَي مب ا  فَاْمَسُحوا بمُوُجوهمُكْم َوأَْيدميُكْم إمنَّ اْلَغائمطم َأْو الَمْسُتُم الن مَساَء فَ َلْم َتَمُدوا َماء  فَ تَ َيمَُّموا َصعميد 

 .[43]النساء:اَّللََّ َكاَن َعُفوًّا َغُفور ا﴾

 مث قال:

 "اْلُوُضوِء قَ ْبَل اْلُغْسلِ  :ََبب"

ثَ َناقَاَل:  ِ ْبُن يُوُسفَ  َحده َزْوِج  َعاِئَشةَ  ، َعنْ أَبِيهِ  ، َعنْ ِهَشامِ  نْ ، عَ َماِلك   ، قَاَل: َأْخََبَنَ َعْبُد اَّلله

ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن اْْلََنابَِة َبَدَأ فَ َغَسَل َيَدْيِه، ُثُه يَ تَ َوضهُأ َكَما  َكانَ      ، "َأنه النهِبه النهِبِي 

ِسِه يَ تَ َوضهأُ لِلصهََلِة، ُثُه يُْدِخُل َأَصاِبَعُه ِف اْلَماِء فَ ُيَخلِيُل ِِبَا ُأُصوَل َشَعرِِه، ُثُه َيُصبُّ َعَلى رَأْ 

 ".ُثُه يُِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِيهِ َثََلَث ُغَرٍف بَِيَدْيِه، 

ثَ َناقَاَل:  ثَ َناُُمَمهُد ْبُن يُوُسفَ  َحده ، َساِلِِ ْبِن َأِب اْْلَْعدِ  ، َعنْ اْْلَْعَمشِ  ، َعنْ ُسْفَيانُ  ، قَاَل: َحده

 تَ َوضهَأ َرُسوُل اَّللِه : "، قَاَلتْ َزْوِج النهِبِي  َمْيُمونَةَ  ، َعنْ اْبِن َعبهاسٍ  ، َعنِ ُكَرْيبٍ  َعنْ 
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َأفَاَض َعَلْيِه اْلَماَء، ُثُه ُوُضوَءُه لِلصهََلِة َغْْيَ رِْجَلْيِه، َوَغَسَل فَ ْرَجُه َوَما َأَصابَُه ِمَن اْْلََذى، ُثُه 

 ".ََنهى رِْجَلْيِه فَ َغَسَلُهَما َهِذِه ُغْسُلُه ِمَن اْْلََنابَةِ 

َُه هللاُ -عقد اإلمام البخاري  بعد أن انتهى من كتاب الوضوء كتاب الُغسل، والُغْسل  -َرِحم

َُه هللاُ -البخاري والَغسل يُراد به االغتسال، وهو إمرار املاء على اجلسم، وجند أن اإلمام   -َرِحم

 ك الفقهاء من تقدمي الطهارة الصغرى على الطهارة الكربى؛ يعين: يف ترتيبه سلك مسلَ 

 قدَّم األحكام املتعلقة ابلوضوء.  −

 مث ذكر األحكام املتعلقة ابلُغسل. −

 .وهذا هو ترتيب الفقهاء يف كتبهم

: أن أحكام وفروع الطهارة الصغرى أكثر من فروع الطهارة الكربى، وألن والسبب ِف ذلك

الطهارة الصغرى متكررة أكثر من الطهارة الكربى، اإلنسان ال أقل أن حيتاج إىل الوضوء مخس 

مرات يف الفرائض عدا ما حيتاجه يف غريه من التعبُّدات، أما االغتسال فهو طارٌئ عليه، 

 ذا األمر.ولذلك جرى الفقهاء على ه

َُه هللاُ -وهنا قدَّم اإلمام البخاري  يف بداية هذا الكتاب بذمكر آيتني لإلشارة وهي من  -َرِحم

قال بعض العلماء:  :، واآليتانآَيت األحكام أن حكم الُغسل مأخوٌذ من كتاب هللا 

 ؛تُفسران بعضهما البعض
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ُتْم ُجنُ ب ا قال بعض العلماء: قوله: ف - ُفسرت بقوله:  [6]املائدة:فَاطَّهَُّروا﴾﴿َوإمْن ُكن ْ

ُلوا﴾  .[6]املائدة:اطَّهَُّروا﴾فَ ﴿، فاالغتسال تفسري لقوله: [43]النساء:﴿َحَّتَّ تَ ْغَتسم

قائمة بنفسها؛ يعين تفيد معىن  [6]املائدة:اطَّهَُّروا﴾فَ ﴿وذهب بعض أهل العلم أن  -

 .االغتسال

ُتْم ُجنُ ب ا فَاطَّهَُّرو وقوله:  اجلنابة املراد هبا اإلشارة إىل إنزال املين بشهوة،  [6]املائدة:ا﴾﴿َوإمْن ُكن ْ

  ؛وجيري جمرى املصدر

 .فُيطَلق على الرجل واملرأة، يُقال: رجٌل ُجُنب، وامرأٌة ُجُنب −

 ويُطَلق على القليل وعلى الكثري. −

قام به  حتصل له جمانبة الصالة؛ يعين إذاألنه  وسبب هذه التسمية ملاذا ُأطلق عليه اْلُُنب؟

سوف أييت معنا أهنا تفيد  [6]املائدة:اطَّهَُّروا﴾فَ ﴿وهنا ، هذا احلَدث فإنه جُيانب الصالة

 العموم؛ أي تطهري سائر البدن.

َُه هللاُ -مث بوَّب اإلمام البخاري  وهي مسألة خالفية:  "ََبب: اْلُوُضوِء قَ ْبَل اْلُغْسِل": -َرِحم

 حكم الوضوء قبل الُغسل؛

  :الفقهاء إىل أن الوضوء قبل الغسل واجب، إىل أنه واجب، وهذا مشهوٌر عنذهب بعض  ♦
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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.

، وهذا ال دليل عليه، بل هو الوضوء إمنا يكون بعد الُغسلوذهب بعض الفقهاء إىل أن  ♦

؛ فإما أن يكون يف البداية ال يتوضأ بعد الُغسل" "كان النب خالف الدليل؛ للحديث: 

 أو ال، هذا املشروع.

 ."ََبب: اْلُوُضوِء قَ ْبَل اْلُغْسِل"قال: 

ثَ َنا بن عروة بن  ِهَشامِ  َعنْ اهلجرة، إمام دار  َماِلك  الَتنيسي، عن  َعْبُد اَّللِه ْبُن يُوُسفَ  َحدَّ

وكما أسلفنا أن زوج هي اللغة األفصح، أما زوجة فهي ، ْوجم النَّبم م زَ  َعاِئَشةَ  ، َعنْ الزبري

 مستخدمة عند العرب ولكنها لغة رديئة؛ أي قليلة االستخدام.

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5175
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وكما أسلفنا يف الفوائد أن )كان( تفيد  :"ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن اْْلََنابَةِ  َكانَ     "َأنه النهِبه 

االستمرارية والدوام ما مل أيتم صارف من الصوارف؛ يعين غالب ا لفظ )كان( تفيد االستمرار 

 .يف ذمكر أفعال النب 

وهذا فيه مشروعية غسل اليدين قبل  :"ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن اْْلََنابَِة َبَدَأ فَ َغَسَل َيَدْيهِ  َكانَ قال: "

ال، وهذا كما يكون يف الوضوء يكون يف االغتسال؛ يعين األمور املشرتكة ما بني االغتس

 الوضوء وما بني االغتسال.

وضوءه غسل فرجه، وتوضأ ويف الرواية األخرى: أنه  :"ُثُه يَ تَ َوضهأُ َكَما يَ تَ َوضهأُ لِلصهََلةِ قال: "

 للصالة.

وهذا فيه جواز إدخال األصابع يف املاء، وسوف أتيت  :"اْلَماءِ ُثُه يُْدِخُل َأَصاِبَعُه ِف قال: "

اإلشارة إىل هذه املسألة، يعين اإلنسان اجلُُنب، قال العلماء: اجلنابة وصٌف قائٌم ابجلسد كله 

حَّت ابليد، فهل لو أدخل يده يف اإلانء فإن اإلانء ينُجس ويتغري؟ الراجح: ال كما سوف 

 ا األمر.أييت، فهنا هذا دليل على هذ

وهذا فيه ختليل شعر  :"فَ ُيَخلِيُل ِِبَا ُأُصوَل َشَعرِهِ "، قال: "ُثُه يُْدِخُل َأَصاِبَعُه ِف اْلَماءِ قال: "

 كان يُفرمغ املاء ثالاث  على رأسه فُيخل مل شعره.  وستأيت يف الرواَيت أن النب الرأس، 
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وهنا قوله:  :"ُغَرٍف بَِيَدْيِه، ُثُه يُِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِيهِ ُثُه َيُصبُّ َعَلى رَْأِسِه َثََلَث قال: "

 ( إشارة إىل األصل يف االغتسال، الُغسل له ركنان:يُِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِيهِ )

 : النيَّة.الركن اْلول

 : تعميم البدن ابملاء.والركن الثاين

( فيه إشارة إىل التعميم، وهذا الوصف الذي جاء ى ِجْلِدِه ُكلِيهِ يُِفيُض اْلَماَء َعلَ وهنا قوله: )

 يف احلديث هنا هو صفة الكمال، الُغسل له صفتان:

: اإلتيان ابألركان، كأن ينوي واملقصود بصفة اإلجزاء، هي صفة اإلجزاءالصفة اْلول: 

حوض السباحة، أو اإلنسان االغتسال فيدخل حتت ُدش املاء، أو يدخل يف البحر، أو يف 

 يف غريه، فيحصل به اإلتيان ابلفرائض: النيَّة، وتعميم البدن.

: أن أييت ابألركان أو الفرائض مع السنن؛ وصفة الكمالهي صفة الكمال، والصفة الثانية: 

من التفصيل،  يعين ال يقتصر على جمرد سكب املاء على اجلسد، بل يفعل ما جاء عن النب 

أراد االغتسال يُقد مم غسل يديه، مث يغسل فرجه، مث يتوضأ وضوءه للصالة، كان إذا   فالنب 

 مث يغسل رأسه، مث يغسل شقه األمين، مث األيسر، مث يُعم مم اجلسد ابملاء.

َي هللاُ -وجمموع هذه الصفة للغسل الشرعي مأخوذٌة من هذا احلديث حديث عائشة  َرضم

َها  ونة.، واحلديث الذي يليه وهو حديث ميم-َعن ْ
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وهنا مل يذكر يف حديث عائشة الدلك؛ هل يلزم أن يدُلك جسده؟ ال يلزم؛ يعين بلوغ املاء، 

توضأ  ، ووجه االستدالل من اإلمام البخاري: أن النب تعميم اجلسد ابملاء كاٍف يف ذلك

، وكالمها سواء كان صفة يف بداية الغسل، فقدَّم الوضوء على الغسل، وهذه يف صفة الكمال

 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. −

الطهارة الكربى، هذا شريطة أن يكون والفقهاء يقولون: أن الطهارة الصغرى تدخل حتت 

 ، أما غسل التربُّد، أو غسل التنظُّف ال أيخذ هذا احلكم.الغسل من األغسال الشرعية

 مث قال بعد ذلك يف احلديث حديث ميمونة:

ثَ َنا ثَ َنا، البيكندي ُُمَمهُد ْبُن يُوُسفَ  َحده سليمان بن  اْْلَْعَمشِ  َعنْ ، الثوري ُسْفَيانُ  قَاَل: َحده

، َزْوِج النهِبِي  َمْيُمونَةَ  ، َعنْ اْبِن َعبهاسٍ  ، َعنِ ُكَرْيبٍ  ، َعنْ ْعدِ َساِلِِ ْبِن َأِب اْلَْ  َعنْ ، مهران

يعين غسل توضأ وضوءه وأخَّر  :"ُوُضوَءُه لِلصهََلِة َغْْيَ رِْجَلْيهِ  تَ َوضهَأ َرُسوُل اَّللِه : "قَاَلتْ 

 الرجلني تُغسالن بعد ذلك.غسل الرجلني؛ ألن 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7345
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3436
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3629
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3182
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3182
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3182
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6588
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7825
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يعين أفاض على جسده  :"َوَغَسَل فَ ْرَجُه َوَما َأَصابَُه ِمَن اْْلََذى، ُثُه َأفَاَض َعَلْيِه اْلَماءَ قال: "

 املاء، عمَّم على جسده.

قال العلماء: سبب التنحية وجود قذر يف املكان أو تلوث  :"ُثُه ََنهى رِْجَلْيِه فَ َغَسَلُهَماقال: "

 كان.امل

ففيه زَيدة على ما جاء يف حديث عائشة أتخري غسل  :"َهِذِه ُغْسُلُه ِمَن اْْلََنابَةِ قال: "

 الرجلني، وفيه التعرُّض لغسل الفرج.

؛ يعين صفة الكمال بغسل اليدين، وكال احلديثني مبجموعهما يؤخذ منهما صفة ُغسل النب 

سل عموم غمث الوضوء، مث إفاضة املاء على الرأس، مث الشق األمين، مث الشق األيسر، مث 

 اجلسد.

َُه هللاُ -مث قال اإلمام البخاري   :-َرِحم

 "ُغْسِل الرهُجِل َمَع اْمَرأَتِهِ  :ََبب"

ثَ َنا آَدُم ْبُن َأِب ِإََيسٍ  قال: ثَ َنا اْبُن َأِب ِذْئبٍ  ،َحده َعْن  ،َعْن ُعْرَوةَ  ،َعِن الزُّْهِرييِ  ،قَاَل: َحده

 ".ِمْن ِإَنٍء َواِحٍد، ِمْن َقَدٍح يُ َقاُل َلُه اْلَفَرقُ  ُكْنُت َأْغَتِسُل َأَن َوالنهِبُّ "َعاِئَشَة قَاَلْت: 
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 يف التعليق على صحيح البخاريواخلمسون  الثامنالدرس 

َُه هللاُ -هنا عقد اإلمام البخاري  أي اشرتاك  ِل الرهُجِل َمَع اْمَرأَتِِه""ُغسْ هذا الباب، قال:  -َرِحم

 ( هو حممد بن عبد الرِحن، وعروة بن الزبري.اْبُن َأِب ِذْئبٍ وهنا )الزوجني يف االغتسال، 

َها-تقول عائشة  َي هللُا َعن ْ طبع ا هذا  :"ِمْن ِإَنٍء َواِحدٍ  "ُكْنُت َأْغَتِسُل َأَن َوالنهِبُّ : -َرضم

" حديث أم  ب"كنت أغتسل مع النة؛ يعين حديث ميمونة قالت: املعىن له شواهد كثري 

"ُكْنُت َأْغَتِسُل َأَن "، يف الرواية األخرى تقول عائشة: سلمة: "كنت أغتسل مع النب 

َنهُ  ِمْن ِإَنءٍ  َوالنهِبُّ   ".بَ ْيِِن وبَ ي ْ

جواز اغتسال الرجل واملرأة من إانٍء واحد، وكذلك الوضوء، وهذا قام عليه  :وهذا ُيستفاد منه

 اإلمجاع، قام اإلمجاع على جواز ذلك؛ ألن النصوص تدل على هذا األمر.

استدل به العلماء على تطهُّر املرأة من فضل الرجل، وتطهر الرجل من فضل املرأة؛  :وأيًضا

اغتسال غتسال املرأة والعكس، خالف ا لبعض من منع يعين للرجل أن أيخذ املاء املتبقي من ا

 الرجل من فضل املرأة كما هو عند احلنابلة.

: جواز نظر الرجل إىل عورة امرأته والعكس، واألحاديث اليت جاءت وأيًضا فيه من الدالالت

 ضع.حكم الشيخ األلباين على مجلة منها ابلو يف النفي ال تصح، 

 فضل اجلُُنب واحلائض أيض ا له نفس احلكم.: طهارة وهذا فيه أيًضا

َُه هللاُ -مث قال اإلمام البخاري   : -َرِحم
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 "اْلُغْسِل َِبلصهاِع َوََنِْوهِ  :َبب"

ثَ َنا َعْبُد اَّللِه ْبُن ُُمَمهدٍ  قَاَل: قَاَل: َحدهَثِِن  ،قَاَل: َحدهَثِِن ُشْعَبةُ  ،قَاَل: َحدهَثِِن َعْبُد الصهَمدِ  ،َحده

ْعُت َأََب َسَلَمَة يَ ُقولُ  :قَالَ  ،أَبُو َبْكِر ْبُن َحْفصٍ  َدَخْلُت َأَن َوَأُخو َعاِئَشَة َعَلى َعاِئَشَة " :َسَِ

َلْت َوَأفَاَضْت َعَلى َفَدَعْت ِبَِِنٍء ََنًْوا ِمْن َصاٍع فَاْغَتسَ  َفَسَأََلَا َأُخوَها َعْن ُغْسِل النهِبِي 

: قَاَل يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َوَِبْز  َواْْلُدِييُّ عَ  . قَاَل أَبُو َعْبِد اَّللِه نَ َها ِحَجاب  نَ َنا َوبَ ي ْ ْن رَْأِسَها، َوبَ ي ْ

 ".ُشْعَبَة: َقْدِر َصاعٍ 

َُه هللاُ -عقد اإلمام البخاري   االغتسال. هذا الباب لبيان املقدار يف املاء املستخدم يف -َرِحم

ثَ َنا َعْبُد اَّللِه ْبُن ُُمَمهدٍ قَاَل:   عن ،بن عبد الوارث َعْبُد الصهَمدِ  عن املسندي اجلُعفي، َحده

ْعُت َأََب َسَلَمةَ  :قَالَ  ،جعفر بن عمر أَبُو َبْكِر ْبنُ  عن ،ُشْعَبةُ  وهو عبد هللا بن عبد الرِحن،  َسَِ

َها-وهو ابن أخت عائشة  َي هللاُ َعن ْ  .من الرضاعة -َرضم

أيض ا أخو عائشة من الرضاعة؛ يعين كالمها أبو سلمة، وأخو عائشة،  :"َوَأُخو َعاِئَشةَ "قال: 

 القرابة بينهما وبني أم املؤمنني عائشة من الرضاعة، أحدمها أخوها، والثاين ابن أختها.

وهذا فيه ما أشرت إليه يف بداية الدرس من  :"ْسِل النهِبِي َفَسَأََلَا َأُخوَها َعْن غَ " :قال

 إطالق الُغْسل والَغسل؛ يعين كالمها لغتان صحيحتان.

  .أي تُقارب أو يُقارب الصاع :"َفَدَعْت ِبَِِنٍء ََنًْوا ِمْن َصاعٍ  ْسِل النهِبِي َعْن غَ " قال:
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 وهذا فيه من أم املؤمنني عائشة أمران: :"فَاْغَتَسَلْت َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها"

 األمر األول: االقتصار على الصاع؛ يعين املقدار. -

 وأيض ا االقتصار على إفاضة املاء. -

وهذا ما ذكرانه أن إفاضة املاء على اجلسد من  :"فَاْغَتَسَلْت َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها"قال: 

 ر االغتسال، وأما اإلتيان ابلسنن فهو صفة الكمال يف ذلك.صو 

نَ َها أن هذا كان من جهة الرأس أعلى الرأس؛ ألنه قال: " :وهذا احلديث يُفيد نَ َنا َوبَ ي ْ َوبَ ي ْ

"، ولو كان الرجال من احملارم فال جيوز أن يظهر من املرأة إال ما يظهر غالب ا من مواضع ِحَجاب  

 ، فكان هذا العمل التطبيق من جهة الرأس.الزينة ومواضع الوضوء

 .التابعني على معرفة أحوال النب الصحابة و : حرص وفيه أيًضا

-: التعليم ابلفعل؛ ألنه أبقى يف الذهن، وقد مضى معنا ذلك من فعل عثمان وفيه أيًضا

َي هللاُ َعْنهُ   .وتوضأ بنحو وضوء النب ملا دعاء بطور  -َرضم

َُه هللاُ -البخاري مث ذكر اإلمام  يَزِيُد لفظ ا آخر عن جمموعة من الرواة يرونه عن شعبة: " -َرِحم

هؤالء الثالثة، اجلد مي هو عبد املمك بن إبراهيم، كل هؤالء الثالثة " يُّ َواْْلُديِ  ،َوَِبْز   ،ْبُن َهاُرونَ 

  ؛"َقْدِر َصاعٍ رووه بلفظ "
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 ."ََنًْوا ِمْن َصاعٍ اللفظ الذي عندان يف احلديث: " -

  ."َقْدِر َصاعٍ هؤالء رووه " -

 فاالختالف يف األلفاظ.

ُجدَّة املدينة املعروفة يف السعودية، : أن هذه النسبة هي النسبة الصحيحة إىل وهنا فائدة

 اجلُد مي هنا نسبة إىل ُجدَّة، الشائع عند الناس َجدَّة، فالنسبة الصحيحة أنه ابلضم.

ثَ َنا َعْبُد اَّللِه ْبُن ُُمَمهدٍ  :الَ ُث قَ  ثَ َنا ََيََْي ْبُن آَدمَ  ،َحده ثَ َنا زَُهْْي  َعْن َأِب  ،قَاَل: َحده قَاَل: َحده

ثَ َنا أَبُو َجْعَفٍر أَنهُه َكاَن ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه ُهَو َوأَبُوُه، َوِعْنَدُه قَ ْوم   ،ِإْسَحاقَ  قَاَل: َحده

َكاَن " :اَل َجاِبر  َفَسأَُلوُه َعِن اْلُغْسِل، فَ َقاَل: َيْكِفيَك َصاع . فَ َقاَل رَُجل : َما َيْكِفيِِن. فَ قَ 

 .. ُثُه َأمهَنا ِف ثَ ْوبٍ "َيْكِفي َمْن ُهَو َأْوََف ِمْنَك َشَعًرا َوَخْْي  ِمْنكَ 

كرانه قبل قليل املسندي، عن حيىي بن آدم هنا أيض ا يروي اإلمام البخاري عن شيخه الذي ذ 

ثَ َنا الكويف، عن زهري بن معاوية، عن أيب إسحاق السبيعي،  وهو حممد  أَبُو َجْعَفرٍ قَاَل: َحده

  .بن علي مشهور ابلباقر

وهذا فيه معىن  :"أَنهُه َكاَن ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه ُهَو َوأَبُوُه، َوِعْنَدهُ قَ ْوم  َفَسأَُلوهُ َعِن اْلُغْسلِ "

 ما ذكرانه سابق ا من حرصهم على السؤال.
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 يف التعليق على صحيح البخاريواخلمسون  الثامنالدرس 

االستدالل أنه عنيَّ له الصاع يف االغتسال، يعين وهذا وجه  :": َيْكِفيَك َصاع  جابر فَ َقالَ "

 .السنَّة أن اإلنسان يغتسل ابلصاع إن استطاع إىل ذلك سبيال  

  يعين الصاع ما يكفي يف االغتسال. :"فَ َقاَل رَُجل : َما َيْكِفيِِن "

لرد على من عارض وهذا فيه جواز ا :ا"َكاَن َيْكِفي َمْن ُهَو َأْوََف ِمْنَك َشَعًرا َوَخْيًْ :  فَ َقالَ "

 .بغري علم، فبنيَّ أنه قال: ال يكفيين، فردَّ عليه وبنيَّ له أنه كان يكفي النب 

 .: بيان ما كان عليه السلف من االحتجاج بفعل النب وأيًضا فيه من الفوائد

 .: حسن االنقياد للنب وفيه أيًضا

وب، وهذا فيه جواز الصالة يف الثوب، كما يعين صلَّى فيهم يف ث :"ُثُه َأمهَنا ِف ثَ ْوبٍ قال: "

 أنه جيوز يف القميص جيوز الصالة يف الثوب.

ثَ َنا أَبُو نُ َعْيمٍ حَ قال:  َنةَ  ،ده ثَ َنا اْبُن ُعيَ ي ْ َعِن اْبِن  ،َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيدٍ  ،َعْن َعْمٍرو ،قَاَل: َحده

قَاَل يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َوَِبْز  َواْْلُدِييُّ ، َوَمْيُمونََة َكاَن يَ ْغَتِسََلِن ِمْن ِإَنٍء َواِحدٍ  َعبهاٍس َأنه النهِبه 

 ".َعْن ُشْعَبَة: َقْدِر َصاعٍ 

يد أبو نُعيم هو الفضل بن دُكني، وابن ُعيينة سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن ز 

األسدي، هذا سبق معنا معناه جواز اغتسال الرجل واملرأة من إانٍء واحد، وقد أشران إليه أنه 
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مع مجلٍة من أزواجه، وذكر العلماء أن من فوائده: التودُّد بني الزوجني؛ أي  كان من النب 

 االغتسال من إانٍء واحد.

َُه هللاُ -مث قال اإلمام البخاري   : -َرِحم

 "َمْن َأفَاَض َعَلى رَْأِسِه َثََلثً  :بُ َبَ "

ثَ َنا أَبُو نُ َعْيمٍ قَاَل:  ثَ َنا زَُهْْي  َعْن َأِب ِإْسَحاقَ  ،َحده َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ُصَردٍ  ،قَاَل: َحده  ،قَاَل: َحده

َثِِن ُجَبْْيُ ْبُن ُمْطِعمٍ  « ِفيُض َعَلى رَْأِسي َثََلثً َأمها َأَن فَأُ : »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  ،قَاَل: َحده

 .َوَأَشاَر بَِيَدْيِه ِكْلتَ ْيِهَما

هذا احلديث أو هذا التبويب من اإلمام البخاري فيه ذمكر إحدى سنن االغتسال: وهو إفراغ 

، واحلكمة يف ذلك: الشعر، وجود الشعر ودخول املاء يف أصول الشعر،  املاء على الرأس ثالاث 

 ر، ومن متام بلوغ املاء إىل مجيع جسد اإلنسان.وأن هذا من متام التطهُّ 

ويرويه أيض ا اإلمام البخاري عن شيخه الفضل بن دُكني، عن زهري بن معاوية، عن أيب إسحاق 

وهذا وجه الشاهد؛ يعين فيه استحباب  «َأمها َأَن فَأُِفيُض َعَلى رَْأِسي َثََلثً »السبيعي، قال: 

التثليث يف غسل الرأس، وهذا أيض ا من األمور اجملَمع عليها؛ يعين جواز واستحباب التثليث 

 يف الغسل.
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نعم جيوز لإلنسان أن يغسل مرة واحدة كما أسلفنا  هل جيوز لإلنسان أن يغسل مرة واحدة؟

رأسه مرة واحدة مع النيَّة، وعمَّم اجلسد يف مسألة ُغسل اإلجزاء؛ يعين لو سكب املاء على 

 كله من مرة واحدة خالص يتحقق الُغسل، لكن هنا أييت ابلسنن اليت جاءت عن النب 

 االغتسال.يف 

، وقد تكلمنا  :واستدل بعض العلماء ِبذا احلديث على جواز مسح الرأس يف الوضوء ثالاث 

على هذه املسألة، يعين على اخلالف يف هذه املسألة، وأن املمسوحات ال ُتكرر ضابط عند 

البعض، وذكران أن هذا الضابط غري منضبط، وذكران أنه جاء يف سنن النسائي؛ يعين تكرار 

 كما استدل به بعض الشافعية وغريهم.مسح الرأس، فال حيتاج إىل القياس على االغتسال  

ثَ َنا ُُمَمهُد ْبُن َبشهارٍ "قَاَل:  امللقَّب ببُندار، وذكرانه أكثر من مرة، بُندار يعين مجَّاع، جيمع  :"َحده

 .احلديث

ثَ َنا ُغْنَدر  "   وهو حممد بن جعفر." قَاَل: َحده

ثَ َنا ُشْعَبةُ " : قَالَ  ،َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللهِ  ،َعْن ُُمَمهِد ْبِن َعِلييٍ  ،َعْن ِِمَْوِل ْبِن رَاِشدٍ  ،قَاَل: َحده

 ".يُ ْفرُِغ َعَلى رَْأِسِه َثََلثً  َكاَن النهِبُّ "
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وهذا فيه معىن احلديث السابق؛ يعين من سنن االغتسال: غسل الرأس، أو إفراغ املاء على 

، وقد مضى معنا يف حديث عائشة أن النب  كان ُُيل مل، يعين جيعل اإلنسان   الرأس ثالاث 

 يُفرمغه يصبه على رأسه مع ختليل الشعر، هذا من سنن االغتسال.

ثَ َنا أَبُ "ًضا: يْ أَ  الَ قَ وَ  ثَ َنا َمْعَمُر ْبُن ََيََْي ْبِن َسامٍ  ،و نُ َعْيمٍ َحده حدثِن أَبُو َجْعَفٍر قَاَل:  ،قَاَل: َحده

قَاَل: َكْيَف  ،-يُ َعرِيُض َِبحْلََسِن ْبِن ُُمَمهٍد اْبِن احْلََنِفيهةِ -َأََتين اْبُن َعمِيَك وَ قَاَل ِل َجاِبر : 

َيَُْخُذ َثَلَثََة َأُكفٍي َويُِفيُضَها َعَلى رَْأِسِه، ُثُه يُِفيُض  النهِبُّ اْلُغْسُل ِمَن اْْلََنابَِة؟ فَ ُقْلُت: َكاَن 

َأْكثَ َر  َعَلى َساِئِر َجَسِدِه. فَ َقاَل ِل احْلََسُن: ِإينيِ رَُجل  َكِثُْي الشهَعِر، فَ ُقْلُت: َكاَن النهِبُّ 

 ".ِمْنَك َشَعًرا

َُه هللاُ -دها اإلمام البخاري وهذا احلديث كاألحاديث السابقة اليت أور  لغسل واإلفاضة،  -َرِحم

، وشيخه هنا الفضل بن دُكني ثَ َنا َمْعَمُر ْبُن  ،أَبُو نُ َعْيمٍ  إفاضة املاء على الرأس ثالاث  قَاَل: َحده

جد مه يف كثري من األسانيد، قال: معَمر بن سام، قال:  ويُنَسب معمر إىل ،ََيََْي ْبِن َسامٍ 

  حممد بن ابقر. حدثِن أَبُو َجْعَفرٍ 

" : قَاَل:  ،-يُ َعرِيُض َِبحْلََسِن ْبِن ُُمَمهٍد اْبِن احْلََنِفيهةِ -َأََتين اْبُن َعمِيَك وَ قَاَل: قَاَل ِل َجاِبر 

َيَُْخُذ َثَلَثََة َأُكفٍي َويُِفيُضَها َعَلى  ُت: َكاَن النهِبُّ فَ ُقلْ ، قَاَل: َكْيَف اْلُغْسُل ِمَن اْْلََنابَِة؟

 هذا وجه الشاهد؛ أي إفاضة املاء على الرأس ثالث مرات. :"رَْأِسهِ 
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 : احلث على سؤال العلماء.وفيه أيًضا

 العلم عند املعرفة.: وجوب اجلواب عن وفيه

 لصب ثالث غرفات من املاء على رأسه.على هذا الفعل؛ يعين ا : مالزمة النب وفيه أيًضا

 ؛"َأْكثَ َر ِمْنَك َشَعًرا : َكاَن النهِبُّ فَ َقالَ ِإينيِ رَُجل  َكِثُْي الشهَعِر، "قَاَل: 

: جواز االكتفاء بثالث غرفات وإن كان الشعر كثيف ا؛ يعين يُكتَفى بثالث وهذا ُيستفاد منه

 غرفات.

غسل اجلسد؛ يعين يُبدأ ابلرأس مث يُفاض املاء على بقية : أن غسل الرأس يُقدَّم على وفيه

 اجلسد.

 مث قال: 

 "اْلُغْسِل َمرهًة َواِحَدةً  :بُ َبَ "

ثَ َنا ُموَسى ثَ َنا َعْبُد اْلَواِحِد  ،-وهو ابن إمساعيل- َحده َعِن اَْلْعَمِش ، -بن زَيد-قَاَل: َحده

" قَاَلْت َمْيُمونَةُ "َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل:  ،َعْن ُكَرْيبٍ  ،اْْلَْعدِ َعْن َساِلِِ ْبِن َأِب سليمان بن مهران، 

َماًء  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -: َوَضْعُت لِلنهِبِي -ومضى معنا أطراف من هذا احلديث-

  ".لِْلُغْسلِ 
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 وهذا فيه أن اإلنسان يُعمد املاء للغسل. -

 وفيه خدمة الزوجة للزوج. -

وهذا أشران إليه استحباب غسل اليدين قبل الوضوء وقبل  :"فَ َغَسَل َيَدْيِه َمرهَتْْيِ َأْو َثََلثً "قال: 

 االغتسال.

رََغ َعَلى ِِشَاِلِه فَ َغَسَل َمَذاِكْيَُه، ُثُه َمَسَح َيَدُه َِبَْلْرضِ " وهذا فيه مسح اليد ابألرض  :"ُثُه َأف ْ

 عند قلَّة املاء وسوف أييت، عقد له اإلمام البخاري ابب مستقل. 

وهذه إشارة إىل ماذا؟ إىل الوضوء؛ يعين  :"َمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهِ ُثُه "

  غسل يديه، مث توضأ وضوءه للصالة كما جاء يف حديث عائشة.

هنا مل يذكر غسل الرأس، اإلفاضة على الرأس، ولكن يؤخذ  :"اَض َعَلى َجَسِدهِ ُثُه َأفَ "قال: 

من بقية األحاديث، ودائم ا مثل هذه األحكام تؤخذ من جمموع النصوص؛ يعين مثال  إذا أراد 

، ال بد أن جيمع جمموع ما جاء يف صفة صالة النب اإلنسان أن يعرف صفة صالة النب 

 تُذكر عند البعض، وال ُتذكر عند البعض اآلخر، يعين كل صحايب ؛ ألن بعض األشياء

 ، فيوجد زَيدة عن البعض. يروي ما رآه من صالة النب 

"ََبُب: اْلُغْسِل وهذا وجه الشاهد؛ ألن اإلمام البخاري قال:  :"ُثُه َأفَاَض َعَلى َجَسِدهِ "قال: 

 يعين مرة  واحدة. "َأفَاَض َعَلى َجَسِدهِ ُثُه "، وهنا قال: َمرهًة َواِحَدًة"
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وهذا أشران إليه، وسوف أتيت اإلشارة إليه مسألة  :"ُثُه ََتَوهَل ِمْن َمَكانِِه فَ َغَسَل َقَدَمْيهِ قال: "

 أتخري القدم يف االغتسال.

نقمف عن هذا القدر من التعليق على الصحيح، نسأل هللا أن يرزقنا وإَيكم العلم النافع، 

 عمل الصاحل، وصلَّ هللا وسلَّم على نبينا حممد.وال

 


