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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 التموث والوقاية في أحاديث الهداية

الحمد هلل رب العػللمنف االالػ ة االمػ ـ  سػد مػند اء ونػلر االمرمػسنف   مػند ل محمػد ا سػد  لػ  االػحو   
 االتلوعنف   اتلوعنهـ وإحملف إلد نـا الدنف . اوعد ... ؛

االتػػل ي ن ػػد ان مػػلف لهػل حػػً   ػػذرنًل   لػػذا  أالػوحت مكػػ سل التسػػاث عػل العػػللـ لػػل المكػػ سل المع ػسل   
  ده نس أ إلد وعض الحساؿ التل تخفؼ مف المكػ سل  ا ػًل مػل   ال ػف ي تحسهػل الوتػل   اذلػؾ ءف ان مػلف أعمػد 
الونئل التل تحنط و  وعدـ اتولع تعسنملت رب العػزة اال ػ ؿ عػل التعلمػؿ مػس مػل مػخره اهلل مػوحل   اتعػللد ل ػل عػل 

)َظَهػَر اءر ل . حتد ظهر الفملد عل الور االوحر اال ا )الغ ؼ ال اي طوقل اءازاف( . قلؿ تعللد :  ا و ل 
ـْ َيْرِجعُ  ـْ َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّه  . 1وَف اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُه

الرئنمل التل تتموب عل ا طراب التاازف الونئل   الا إحدى الار الفمػلد  " عللتساث نعتور مف العاامؿ 
الػػذي نتمػػوب عنػػ  ان مػػلف    تن ػػل نخ لػػ  وتػػاازف الػػ ظـ الونئنػػل   اقػػد  هػػد اهلل مػػوحل   اتعػػللد  ػػف الفمػػلد  سػػ  

ال ُتْفِسػػػػُدوا ِفػػػي اأْلَْرِض َبْعػػػػَد )وَ اقػػػلؿ :   2 ) َوال َتْعثَػػػْوا ِفػػػي اأْلَْرِض ُمْفِسػػػػِديَف وكػػػتد أ اا ػػػ  اأكػػػ لل  . عقػػػػلؿ : 
 .4 : ) َوالمَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَف اقلؿ  3 ِإْصالِحَها 

 عالمية التموث : 
التسػػاث ي نعػػرؼ الحػػداد   الػػنس لػػ  قنػػاد   عهػػا لػػنس مكػػ سل محسنػػل   وػػؿ نعػػد مكػػ سل  للمنػػل وللدر ػػل  

أ نر اامػػػؿ   نػػػرة ي تعػػػرؼ حػػػدادًا  غراعنػػػل أا منلمػػػنل اءالػػػد   عللمسا ػػػلت مػػػاار  ل ػػػت لاائنػػػل أا ملئنػػػل تحػػػت ت
تتاقؼ   دلل   وؿ لل قلدرة  سد الحر ػل المر ػل ااي تقػلؿ مػف ماقػس إلػد  خػر  سػد المػدى القرنػب االوعنػد معػًل  

 ممل ن فل  سد مك سل التساث الفل العللمنل . 
سػػاث الػػذي نحالػػؿ عػػل أاراوػػل أا لػػذا ي نم ػػف لعلقػػؿ أف نقػػاؿ : إ  ػػل عػػل الػػو د العرونػػل وعنػػداف  ػػف الت

أمرن ل   الذا لذه مك ستهـ ا سنهـ حسهػل . ع س ػل لمػ ل وم ػأى  ػف لػذا التسػاث   ممػل نحػتـ  سػد  منػس مػف نمػ ف 
لػػػذا ال ا ػػػب التعػػػلاف لستالػػػدي لحػػػؿ لػػػذه المكػػػ سل   اا ػػػس ال ػػػااوط الحل مػػػل االمعػػػلننر ا م ػػػل التػػػل تخسػػػص 

 ف ال رنـ إلد التعلاف مف أ ؿ الخنر   اتحقنؽ مل عن  مالسحل العولد الوكرنل مف خطرلل المخنؼ . اقد د ل القر 
ثْػـِ َواْلُعػْدَواِف َواتَّقُػوا المَّػَه ِإفَّ المَّػَه  مل عل قالػ  تعػللد :  َشػِديُد ) َوَتَعػاَوُنوا َعَمػا اْلِبػرّْ َوالتَّْقػَوال َوال َتَعػاَوُنوا َعَمػا اأْلِ

 .6،  5اْلِعَقاِب  

                                                           
 . 41ارة الرـا    نل رقـ م - 1

 . 66مارة الوقرة  نل رقـ  - 2

 .56مارة اء راؼ  نل رقـ  - 3

 . 64مارة الملئدة  نل رقـ  - 4

 . 2مارة الملئدة  نل رقـ  - 5
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قػػػؼ  سػػػد قدمنػػػ  أمػػػلـ مػػػرض اننػػػدز ) قػػػص الم ل ػػػل( االمػػػلرس   اا  فسػػػا زا أي تػػػرى أف العػػػللـ ا  
نواي   انخكاف مف التساث الذي قد نحدث وعد زلزاؿ   اب كرؽ  منل نػاـ اءحػد  ـ   26/12/2664الطنار   اا 

)ممل موب المػد الوحػري انػد د تمػا لمل ( االػذي  ػرب  زنػرة مػامطرة وأ دا نمػنل امػنرن   ل ا ػزر المللػدنؼ 
اتلن  د االه ػد حتػد االػؿ إلػد  مػلف االػنمف االالػاملؿ ا ن نػل   ممػل أادى وحنػلة أ  ػر مػف ملئػل ألػؼ إ مػلف   
غنػػر الػػدملر الػػذي خسفػػ    االمفقػػادنف الػػذنف طمػػرتهـ المنػػله ال لرعػػل ل ػػؿ مػػل نقلوسهػػل  سػػد ا ػػ  اءرض   الػػللل 

ساث ونئل  ظنـ   ي نم ػف أف نقػؼ   ػد حػداد راائح القتسد ودأت تظهر  ف وعد    ل  نسامترات   ممل نهدد وت
 الو د التل أالنوت و    خلالل االمحنطلت تحنط وللنلومل مف  ؿ ال هلت .

 القسـ األوؿ : تعريؼ التموث :
 أواًل : تعريؼ التموث في المغة : 

 لاث : ال ـ االااا اال لر أالؿ الحنح   ندؿ  سد التاار اامترخلر . 
عململ   االكر   االساذ   اال راحلت   االمطللولت ولءحقلد   اتمرنغ السقمل عل االساث القاة   ا الب ال 
 انلللل .
االسػػاث ولل ػػـ : ايمػػترخلر االػػوطر   ار ػػؿ ذا لا ػػل : وػػطر متم جػػث ذا  ػػعؼ   ار ػػؿ عنػػ  لا ػػل : أي  

 امترخلر احمؽ   االسا ل : مس   اف .
 لوس وع   وع ًل ات عَّـ .ايث الك ر اال ولت : عها يئث ايٌث ايٍث :  
 االم ث : الكلر الذي ن ث  سن  ال اب . 
 ا ؿ مل خسطت  امَرْمت  : عقد ل ت  الا ت     مل تساث الطنف وللتوف   االحطب وللرمؿ . 
االتسػػاث : الػػتسطي . نقػػلؿ ي ػػ  عػػل التػػراب الا ػػ    لػػاث  نلوػػ  وػػللطنف : أي لطخهػػل   الػػاث المػػلر  ػػدَّره   

 .7أا الهاار ا حاه : خللطت  مااد غرنول  لرة الاث الملر 
 

 ثانيًا : التموث في االصطالح : 
 لقد تعددت تعرنفلت التساث   ااختسفت أقااؿ ألؿ الونئل عن  : 
نقاؿ الد تار محمد نمري د وس عل تعرنؼ التساث : "  ؿ تغنػر  مػل أا  نفػل عػل م ا ػل الونئػل الحنػل  

 . 8ونئنل  سد امتنعلو  دالف أف نختؿ تااز هل"اغنر الحنل اي تقدر اء ظمل ال

                                                                                                                                                                                                 
 ل ا ظػر الونئػػل : مكػ سهل اق ػػلنللل احملنتهػل مػػف التسػاث : ر نػػل إمػ منل   المه ػػدس محمػد  وػػد القػلدر الفقػػل   م توػل اوػػف مػػن - 6

 –  االونئػػل اان مػػلف ) درامػػل عػػل مكػػ  ت ان مػػلف مػػس الونئػػل (   د . زنػػف الػػدنف  وػػد المقالػػاد   م كػػأة المعػػلرؼ  33-23 ص 
 . 193-192ـ   ص 1997م ل  2انم  درنل   ط 

لامػػنط   االمع ػػـ ا 1/174  االقػػلماس المحػػنط  5/218مػػلدة لػػاث   امع ػػـ مقػػلننس السغػػل  5/4693ا ظػػر : لمػػلف العػػرب  - 7
2/844 . 

 . 15ـ   ص 1996تساث الهاار ا نؼ  اا ه  ؟ لسد تار محمد نمري د وس   طوعل انم  درنل م ل  - 8
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ا قؿ الد تار د وس تعرنؼ الو ؾ الدالل لستساث وأ   : "  ؿ مل ن دي  تن ل الت  الا نل الممتخدمل إلد  
غ ػػلعل مػػلدة غرنوػػل إلػػد الهػػاار أا المػػلر أا الغػػ ؼ اءر ػػل   عػػل كػػ ؿ  مػػل تػػ دي إلػػد التػػأ نر  سػػد  ا نػػل 

 9 اعقدا هل خااالهل   أا ت  ر  سد امتقرار امتخداـ تسؾ الماارد ." الماارد ا دـ م رمتهل
 ا رع  المه دس محمد الفقل وتعرنفنف : 
" إعمػلد م ا ػلت الونئػل   حنػث تتحػاؿ لػذه الم ا ػلت مػف   لالػر مفنػدة إلػد   لالػر  ػلرة )مسا ػلت(  أولهما :

 ومل نفقهل دارلل عل ال س الحنلة ."
 16 مول اطونعل م ا لت الهاار االملر االترول ."" إت ؼ عل تازنس  ثانيهما :

ا رعػػ  الػػد تار زنػػف الػػدنف  وػػد المقالػػاد وأ ػػ  : " حػػداث تغنػػر اخسػػؿ عػػل الحر ػػل التااعقنػػل التػػل تػػتـ وػػنف 
 11م ما ل الع لالر الم ا ل لس ظلـ اءن الا ل ."

 ل أا  مػػػل عػػػل ا رعػػػ  الػػػد تار إحمػػػلف  سػػػل محلمػػػ ل عقػػػلؿ : " نعػػػرَّؼ التسػػػاث  سػػػد أ ػػػ  أي تغنػػػر  ػػػا  
الم ا لت الونئنل   اءحنلئنػل م هػل اال أحنلئنػل    سػد أف ن ػاف لػذا التغنػر خػلرج م ػلؿ التذوػذولت الطونعنػل ءي 
مف لذه الم ا لت   وحنث ن دي إلد حداث اخت ؿ عل اتزاف الطونعل ممل ن دي إلد تأ نر مولئر أا غنر مولكر 

 12 سد ال ظلـ الونئل ."
لمسا لت ال نمنلئنل االونئػل " تعرنػؼ  خػر لستسػاث وأ ػ  : " قنػلـ ان مػلف وإدخػلؿ مولكػر ا لر عل  تلب " ا 

أا غنر مولكر ءي مااد أا طلقػل إلػد الونئػل   وحنػث تػ دي إلػد حػداث أ ػرار ولن مػلف أا ولل لئ ػلت الحنػل أا 
 13ال ظـ الونئنل ." 

نلئل أا ونالػا ل ممنػز   انػ دي إلػد تػأ نر وأ   :" أي تغنر عنزنلئل أا  نم  odumا رع  العللـ الونئل  
 لر  سد الهػاار أا المػلر أا اءرض   أا ن ػر والػحل ان مػلف اال لئ ػلت الحنػل اءخػرى   ا ػذلؾ نػ دي إالػد 

 14ان رار وللعمسنل ان تل نل   تن ل لستأ نر  سد حللل الماارد المت ددة ." 
ف تعػػدد تعرنفػػلت التسػػاث عإ ػػ  نم   ػػل امػػتخ ص اخسالػػت الػػد تارة م ػػد قلمػػـ إلػػد القػػاؿ : " اوػػللرغـ مػػ 

 تعرنؼ كو  متفؽ  سن   تعرنؼ لستساث الونئل نختص وتسؾ الدرامل الا : 
" أف التساث الونئػل  ػؿ مػل نػ دي وكػ ؿ مولكػر أا غنػر مولكػر إلػد ان ػرار و فػلرة العمسنػل ان تل نػل    

ل ػؿ ال لئ ػلت الحنػل  سػد اءرض   مػاار ال وػلت     تن ل لستأ نر المسول اال لر  سد مػ مل الاظػلئؼ المختسفػل
الحنػػااف   المنػػله   اوللتػػللل نػػ دي إلػػد  ػػعؼ  فػػلرة المػػاارد ازنػػلدة ت ػػللنؼ الع لنػػل وهػػل   احملنتهػػل مػػف أ ػػرار 

                                                           
 . 17-16المر س الملوؽ    ص  - 9

 . 32الونئل مكل سهل اق لنللل احملنتهل مف التساث   ص  - 16

 . 189الونئل اان ملف ) دراملت عل مك  ت ان ملف مس الونئل (   ص  - 11

 . 56ـ   ص 1991الونئل االالحل العلمل   د. إحملف  سد محلم ل   دار الكراؽ    ملف اءردف   طوعل  - 12

المسا لت ال نمنلئنل االونئل   أ. د. زنداف ل دي  ود الم ند   اأ. د. محمد أورالنـ  وػد الم نػد   الػدار العرونػل لس كػر االتازنػس  - 13
 . 51ـ   ص 1996  مدن ل  الر   ط 

 . 49-48ـ   ص 1994م ل  2 ف "التساث الونئل االت منل ايقتاللدنل"   د. م د قلمـ   الدار المالرنل السو ل نل   ط  - 14
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التسػػاث الونئػػل   إذ أف التسػػاث الونئػػل نػػ  ر  سػػد المسنػػل التولدلنػػل لسمػػااد وكػػ سهل ال مػػل ل ل  تػػلج عػػل ات ػػللنف : 
 له اءاؿ : أ   نهدد الونئل الطونعنل وللتدلار . اايت له ال ل ل : ا ع لس تػدلار المػااد الطونعنػل  سػد الونئػل ايت

الت  الا نل التل نمتخدمهل ان ملف عل التعلمؿ مػس الونئػل الطونعنػل ن تػلج مػمس اخػدملت تكػوس حل لتػ  ارغولتػ  
".15  

ا عهـ لستساث الونئل . االتعرنػؼ  مػل  سم ػل ن ػب أف ن ػاف لذا لنس تعرنفًل   اا  مل كرح لتعرنؼ أ قمت : 
  لمعًل مل عًل مختالرًا . لذا أمتطنس أف أ س تعرنفًل عأقاؿ التساث : 

 " هو كؿ ما يؤدي إلا إفساد في مكونات البيئة مما يضر بالوظائؼ المختمفة لممخموقات ."
 اإلسالـ والتموث : 

مف  نلت  و سمل الفملد   مػاار أ ػلف مع انػًل  ػلل فر أا المعالػنل أا لقد أكلر القر ف إلد التساث عل   نر  
ملدنًل  ل تدار ان ملف  سد مخساقلت اءرض . اا تور انم ـ إعمػلد اءرض قػتً  لمػف نعػنش  سنهػل مػف إ مػلف 

َأنَُّه َمْف َقَتَؿ َنْفسػًا ِبَغْيػِر َنْفػٍس )ِمْف َأْجِؿ َذِلَؾ َكَتْبَنا َعَما َبِني ِإْسرائيَؿ أا حنااف أا  ولت أا غنرلل . قلؿ تعللد : 
ـْ ُرُسػػُمَنا َأْو َفَسػػاٍد ِفػػي اأْلَْرِض َفَكَمنََّمػػا َقَتػػَؿ النَّػػاَس َجِميعػػًا َوَمػػْف َأْحَياَهػػا َفَكَمنََّمػػا َأْحَيػػا النَّػػاَس َجِميعػػًا َولَ  َُْتُه َقػػْد َجػػا

ـْ َبْعَد َذِلؾَ  َـّ ِإفَّ َكِثيرًا ِمْنُه  مػل أطسػؽ القػر ف ال ػرنـ لفػظ الفمػلد  سػد مختسػؼ  16ِفي اأْلَْرِض َلُمْسػِرُفوَف.  ِباْلَبيَّْناِت ُث
ـْ أ ػػااع الخػػراب االػػدملر االتسػػاث الػػذي نحد ػػ  ان مػػلف عػػل اءرض . عقػػلؿ مػػوحل   اتعػػللد  : )َواْذُكػػُروا ِإْذ َجَعَمُكػػ

ـْ ِفي اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَف مِ  َُ ِمْف َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُك َُ المَّػِه َوال ُخَمَفا ْف ُسُهوِلَها ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَف اْلِجَباَؿ ُبُيوتًا َفػاْذُكُروا الال
)َوال ُتْفِسػػُدوا ِفػػي اأْلَْرِض َبْعػػَد ِإْصػػالِحَها َواْدُعػػوُ  َخْوفػػًا َوَطَمعػػًا ِإفَّ اقػلؿ تعػػللد :  17َتْعثَػػْوا ِفػػي اأْلَْرِض ُمْفِسػػِديَف.  

ـْ اقلؿ  ز ا ػؿ :  18اْلُمْحِسِنيَف.  َرْحَمَت المَِّه َقِريٌب ِمَف  ـْ ُشَعْيبًا َقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوا المََّه َما َلُكػ َلا َمْدَيَف َأَخاُه )َواِ 
ـْ َفَمْوُفوا اْلَكْيَؿ َواْلِميزَاَف َوال َتْبَخُسوا النَّاَس أَ  ـْ َبيَّْنٌة ِمْف َربُّْك َُْتُك ـْ وَ ِمْف ِإَلٍه َغْيُرُ  َقْد َجا َُُه ال ُتْفِسُدوا ِفػي اأْلَْرِض ْشَيا

ـْ ُمْؤِمِنيَف.  ـْ ِإْف ُكْنُت ـْ َخْيٌر َلُك : ) َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسػَبْت َأْيػِدي  اقلؿ تعػللد19 َبْعَد ِإْصالِحَها َذِلُك
ـْ َيْرِجُعوَف.  ـْ َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّه   26 النَّاِس ِلُيِذيَقُه

ع سمػل الفمػػلد  لمعػػل ل منػػس معػػل ل انتػػ ؼ االػػدملر اال ػار االظسػػـ   الػػذا متحقػػؽ وػػداف أد ػػد كػػؾ عػػل  
التسػػاث . إذ أف التسػػاث نػػ دي إلػػد إتػػ ؼ الونئػػل ااخػػػت ؿ تااز هػػل   الػػذا ن سػػب دملرلػػل   اان ػػرار ومخساقلتهػػػل 

 ام ا لتهل   اال ار  سنهـ اظسمهـ .

                                                           
 . 49-48التساث الونئل االت منل ايقتاللدنل   ص  - 15

 . 32مارة الملئدة    نل رقـ  - 16

 . 74مارة اء راؼ    نل رقـ  - 17

 . 56مارة اء راؼ    نل رقـ  - 18

 . 85مارة اء راؼ    نل رقـ  - 19

 . 41مارة الرـا    نل رقـ  - 26
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 قػػنض الالػػ ح   عمػػد َنْفُمػػد انفِمػػد عمػػلدًا اعمػػادًا عهػػا علمػػد   اعمػػند االفمػػلد  مػػل عػػل لمػػلف العػػرب : " 
الفملد ل ػل : ال ػدب عػل الوػر االقحػط عػل الوحػر   أي  21 )َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر عنهمل . اقال   ز ا ؿ 

إعمػلدًا   ااهلل ي نحػب الفمػلد  عل المدف التل  سد اء هلر   لذا قاؿ الز ل ل   انقلؿ : أعمد ع ف الملؿ نفمػده
 22. اعمَّد الكلر إذا أولره ."

 المموثات : 
 أواًل : تعريؼ المموثات : 

 ػػرؼ الػػد تار محمػػد نمػػري د ػػوس المسا ػػلت وقالػػ  : " لػػل المػػااد أا المن راوػػلت التػػل تسحػػؽ ال ػػرر  
الونئػػل  سػػد طونعػػل ال ظػػلـ  ولن مػػلف أا تمػػوب لػػ  اءمػػراض   أا تػػ دي وػػ  إلػػد الهػػ ؾ   انعتمػػد مػػدى التسػػاث

الونئل   امل نا د عن  مف تاازف طونعل ونف م ا لت    ا سد مقدار مل نمتحد   ان ملف عن  مف اخت ؿ قد نقسؿ 
 23أا نزند مف المسا لت ."

 : 24أنواع المموثات 
دخؿ ل  مػػلف   اتتم ػػؿ عػػل تسػػؾ المسا ػػلت التػػل ت ػػتا مػػف م ا ػػلت الونئػػل ذاتهػػل داف تػػ المموثػػات الطبيعيػػة : –أ 

 للغػػلزات ااءتروػػل التػػل تقػػذعهل الوػػرا نف   اأ لمػػند ال نتػػرا نف التػػل تت ػػاف عػػل الهػػاار  تن ػػل لستفرنػػغ ال هروػػلئل  
 احواب لقلح وعض ال ولتلت الزلرنل .

اتتم ػػؿ عػػل تسػػؾ المسا ػػلت التػػل تت ػػاف  تن ػػل مػػل امػػتحد   ان مػػلف عػػل الونئػػل مػػف  المموثػػات المسػػتحدثة : -ب
  امػل اوت ػره مػف ا تكػلعلت    تسػؾ ال ل مػل  ػف كػتد التف نػرات ال اانػل اامػلئؿ ال قػؿ   ا ػذلؾ مػل ن ػتا  تق نلت

  ف ال فلنلت الال ل نل .
المػػل  ػػلف التسػػاث مػػووًل عػػل إحػػداث اء ػػرار ااءمػػقلـ ل  مػػلف اغنػػره    ػػلف العػػ ج لػػ  اا وػػًل وػػؿ عر ػػًل 

اث ي نعػرؼ الحػداد   اي نقنػد وقنػاد . االعػ ج الفل ػؿ اال ػل س لػا  سد  ؿ العولد   ء    مل قس ػل مػلوقًل إف التسػ
 الطهلرة مف التساث . 

ا سمل طهلرة تحمؿ عل طنلتهل   نرًا مف المعػل ل   اتكػمؿ الحمػنل االمع انػل   امػاؼ  تطػرؽ إلنهػل عػل 
 التعرنفلت ا تنل : 

 أواًل : تعريؼ الطهارة لغة : 
حنح   ندؿ  سد  قلر ازااؿ د س   عللطُّهر  قنض ال  لمل   االطهلرة الطلر االهلر االرار أالؿ ااحد ال 

امـ نقاـ مقلـ التطهر وللملر: ايمت  لر االا ار   االتطهر الت زه اال ػؼ  ػف ان ػـ امػل ي َنْ ُمػؿ   االت ػزه  مػل 

                                                           
 . 41مارة الرـا    نل رقـ  - 21

 . 4/3412لملف العرب يوف م ظار   ملدة عمد    - 22

 . 18تساث الهاار ا نؼ  اا ه    ص  - 23

 . 56-49التساث الونئل االت منل ايقتاللدنل   ص  - 24
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   ػز ا ػؿ عػل ي نحؿ   الـ قـا نتطهراف أي نت زلاف  ف اءد لس   ار ؿ طللر ال نلب أي م زه   ام ػ  قالػ
ـْ ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَف. ذ ر قـا لاط اقالهـ عل م م ل لاط :  )ِإنَُّه

25  
 ثانيًا : الطهارة عند الفقهاُ : 

 "لل رعس الحدث االخوث . الل طهلرتلف :  
 طهلرة مف الحدث   ات اف وللا ار االغمؿ   أا ومل ن اف ودًي   همل الا التنمـ .  -1
 26لل إزالل مل تعسؽ ولل اب االم لف االودف اغنره مف ال  لملت ." طهلرة مف الخوث : امع ل  -2

)َيػا أمل الا ار عقد كر   اهلل موحل   اتعللد   ا عس  عر ًل  سد  ؿ مف نرنػد الالػ ة . عقػلؿ تعػللد : 
ـْ إِ  ـْ َوَأْيػِدَيُك ػالِة َفاْغِسػُموا ُوُجػوَهُك ـْ ِإَلػا الصَّ ـْ ِإَلػا َأيَُّها الَِّذيَف الَمُنوا ِإَذا ُقْمُت ـْ َوَأْرُجَمُكػ َلػا اْلَمرَاِفػِؽ َواْمَسػُحوا ِبُرُؤوِسػُك

ـْ ِمفَ  َُ َأَحٌد ِمْنُك ـْ َمْرَضا َأْو َعَما َسَفٍر َأْو َجا ْف ُكْنُت ـْ ُجُنبًا َفاطَّهَُّروا َواِ  ْف ُكْنُت َُ  اْلَكْعَبْيِف َواِ  ـُ النَّْسػا اْلَغاِئِط َأْو الَمْسػُت
ًُ َفَتيَ  ـْ َتِجُدوا َما ـْ ِمػْف َحػَرجٍ َفَم ـْ ِمْنُه َمػا ُيِريػُد المَّػُه ِلَيْجَعػَؿ َعَمػْيُك ـْ َوَأْيِديُك  َوَلِكػْف مَُّموا َصِعيدًا َطيّْبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُك

ـْ َتْشُكُروَف.  ـْ َلَعمَُّك َـّ ِنْعَمَتُه َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت ُيِريُد ِلُيَطهَّْرُك
27 

: َدَخػَؿ  قَػلؿَ  ممػسـ عػل الػحنح  َ ػْف ُماْلػَعِب ْوػِف َمػْعدٍ  عل الحدنث الذي أخر   انمػلـ اقلؿ  
اَؿ : ِإنّْػي َعْبُد المَِّه ْبُف ُعَمَر َعَما اْبِف َعاِمٍر َيُعوُدُ  َوُهَو َمػِريٌض َفَقػاَؿ َأاَل تَػْدُعو المَّػَه ِلػي َيػا اْبػَف ُعَمػَر َقػ

  28ِر ُطُهوٍر َواَل َصَدَقٌة ِمْف ُغُموٍؿ َوُكْنَت َعَما اْلَبْصَرِة."َيُقوُؿ: اَل ُتْقَبُؿ َصاَلٌة ِبَغيْ  َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّه 
 ااءنل االحدنث نون لف أف كرط قواؿ الال ة تاعر كراط الطهلرة . 

 29قلؿ محمد وف خسنفل اءول : " الحدنث  ص عل ا اب الطهلرة اي خ ؼ عل ا اوهل لسفرض."
 36ه ل  ا ااو   سن    ععدـ القواؿ أف ي ن نو   سن  ."اقلؿ الم دي : " قواؿ اهلل تعللد العمؿ ر ل

 اا نل تحد ت  ف الطهار ومعل ن  ال   ل :  
ـْ ِإَلػػا الُا ػار الػا إزالػل الحػدث اءالػغر   اذلػؾ مػػف قالػ  تعػللد :   -1 )َيػا َأيَُّهػا الَّػػِذيَف الَمُنػوا ِإَذا ُقْمػُت

ـْ ِإلَ  ـْ َوَأْيِدَيُك الِة َفاْغِسُموا ُوُجوَهُك ـْ ِإَلا اْلَكْعَبْيِف الصَّ ـْ َوَأْرُجَمُك ا اْلَمرَاِفِؽ َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُك
 31 . 

                                                           
 . 82مارة اء راؼ    نل رقـ  - 25

 . 1/27ـ   1996الفق  الاا ح مف ال تلب االم ل   د . محمد و ر إممل نؿ   دار الم لرة   القللرة ط  - 26

 . 6مارة الملئدة    نل رقـ  - 27

لػػػ   تحقنػػؽ محمػػد عػػ اد  وػػد الوػػلقل   دار 261الػػحنح ممػػسـ ل مػػلـ أوػػل الحمػػنف ممػػسـ وػػف الح ػػلج القكػػنري ال نمػػلواري ت  - 28
ـ   أخذ ال ص مك ً  مف الحلماب    تلب الطهػلرة   وػلب ا ػاب 1955م ل  1لعرونل    نمد الولول الحسول   ط إحنلر ال تب ا

  رقػـ الحػدنث  1/5. االترمذي    تلب الطهلرة   ولب ي تقوؿ الال ة وغنر طهار  224  رقـ الحدنث  1/264الطهلرة لسال ة   
  اوهلمك  م تخب   ز العملؿ عل م ف اءقااؿ   دار الف ر   الم تب انم مل      امم د انملـ أحمد   ل ملـ أحمد وف ح وؿ 1

.  سهـ مف طرنؽ مالػعب وػف مػعد  ػف اوػف  مػر ر ػل اهلل   همػل  73   57  51  39   2/26ـ   1986م ل  2ونرات   ط 
 وم س  .

لػػػ    ػػوط اتالػػحنح 728لػػػ أا 827ل ت إ مػػلؿ إ مػػلؿ المعسػػـ كػػرح الػػحنح ممػػسـ   ل مػػلـ محمػػد وػػف خسنفػػل الاكػػتل ل اءوػػ - 29
 . 2/16محمد مللـ للكـ   دار ال تب العسمنل   ونرات لو لف   

 . 1/88م ف ال ملئل وكرح الحلعظ   ؿ الدنف المناطل   احلكنل انملـ الم دي   دار ال تب العسمنل   ونرات لو لف    - 36
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ـْ ُجُنبًا َفاطَّهَُّروا الغمؿ مف ال  لول الا إزالل الحدث اء ور. اذلؾ مف قال  تعللد:  -2 ْف ُكْنُت  . 32)َواِ 

 ػػػل المػػػرض االػػػذي اال ظلعػػػل   الػػػل إزالػػػل مػػػل نعسػػػؽ ولن مػػػلف مػػػف أقػػػذار اأامػػػلخ ونئنػػػل   اذلػػػؾ  تن  -3
نالنب ان ملف وع ت كدند ممل ن عس  نتالوب  رقًل  تن ل ارتفػلع در ػل الحػرارة . أا  ػاف ان مػلف 
ممػػلعرًا   أا را عػػًل مػػف  مسػػ    أا  ػػلر أحػػد ل مػػف الغػػلئط وعػػد ق ػػلر الحل ػػل .  ػػؿ ذلػػؾ مػػف قالػػ  

َُ َأَحدٌ تعػللد :  ـْ َمْرَضا َأْو َعَما َسَفٍر َأْو َجا ْف ُكْنُت ـْ َتِجُدوا  )َواِ  َُ َفَم ـُ النَّْسا ـْ ِمَف اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُت ِمْنُك
ـْ ِمْنُه َما ُيِريُد المَُّه ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُكـْ  ـْ َوَأْيِديُك ًُ َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيّْبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُك  ِمْف َحَرٍج َوَلِكػْف َما

َـّ نِ  ـْ َوِلُيِت ـْ َتْشُكُروَف. ُيِريُد ِلُيَطهَّْرُك ـْ َلَعمَُّك ْعَمَتُه َعَمْيُك
 ا ؿ ذلؾ نمتد ل  ظلعل اطهلرة. 33 

ََ ِإيَمػاَنُكـْ ااهلل موحل   اتعللد نقػاؿ : )  اعمػر اننمػلف ل ػل وللالػ ة   عقػد   34( َوَما َكاَف المَُّه ِلُيِضػي
يَماِف." المصطفا  لر  سد لملف   35 " الطُُّهوُر َشْطُر اإلِْ

 ااي رحم  اهلل عل كرح الحنح ممسـ : "لذا حدنث  ظنـ   أالؿ مف أالاؿ انم ـ   قد قلؿ انملـ ال
  36اكتمؿ  سد مهملت مف قاا د انم ـ."

يَمػػافِ  قػػلؿ ااختسػػؼ عػػل مع ػػد قالػػ   "   عقنػػؿ مع ػػله : أف اء ػػر عنػػ  ن تهػػل إلػػد : " الطُُّهػػوُر َشػػْطُر اإلِْ
بُّ مػػل قوسػػ  مػػف الخطلنػػل   ا ػػذلؾ الا ػػار ءف الا ػػار ي  الػػؼ أ ػػر اننمػػلف   اقنػػؿ مع ػػله : أف اننمػػلف نُ ػػ

نالح إي مس اننمػلف   عالػلر لتاقفػ   سػد اننمػلف عػل مع ػد الكػطر   اقنػؿ : المػراد ولننمػلف ل ػل الالػ ة  مػل 
ََ ِإيَماَنُكـْ قلؿ تعللد : )  نس نسػـز االطهلرة كرط عل الحل الال ة عاللرت  للكطر   الػ 37( َوَما َكاَف المَُّه ِلُيِضي

عػػل الكػػطر أف ن ػػاف  الػػفًل حقنقنػػًل . الػػذا القػػاؿ أقػػرب اءقػػااؿ . انحتمػػؿ أف ن ػػاف مع ػػله أف اننمػػلف تالػػدنؽ 
وللقسب   اا قنلد الظللر   المل كطراف ل نملف االطهػلرة مت ػم ل الالػ ة   عهػل ا قنػلد عػل الظػللر . ااهلل أ سػـ 

.38 
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مػلؿ الا ػار تعظػنـ  ااوػ  حتػد  أ ػ  إلػد  الػؼ  ػااب قػلؿ المػ دي : " نحتمػؿ أف المػراد الترغنػب عػل إ 
 39اننملف.".

انقػػاؿ يكػػػنف عػػل عػػػتح المػػ عـ : " ا  ػػػدي أف الهػػدؼ مػػػف الحػػدنث الترغنػػػب عػػل امتالػػػحلب الا ػػػار   
احنػػث  ػػلف الهػػدؼ  ػػذلؾ    ػػلف المع ػػد أف الطهػػار  كػػطر اننمػػلف   ع مػػل نحػػرص المػػ مف  سػػد امتالػػحلب 

  46 وغل أف نحرص  سد امتالحلب الا ار عل  ؿ حنف."اننملف  لمً  عل  ؿ حنف   ن 

 

 

 الغسؿ : 

لقد ا تكؼ ان ملف  سد مدار التلرني اءلمنل العظمػد لت ظنػؼ ود ػ   ػف طرنػؽ ايغتمػلؿ   ا ػللا وػ   
  نرًا مف اءمراض   ال ف لـ نعرؼ التلرني أمل  لر لهػل ت ظػنـ لهػذا اءمػر أ ظػـ مػف ذاؾ الت ظػنـ الػذي  ػـر وػ  

مل انم ـ .  مل أف اهلل  ز ا ؿ  اعترض الغمؿ الكر ل لتطهنر ال مد عل م لمولت  دة لسر لؿ اال مػلر اهلل أ
  ان فل ونل ًل ءلمنل الطهػلرة ) الغمػؿ ( عػل انمػ ـ أف أالػد خطػاات الػدخاؿ عػل انمػ ـ أف نغتمػؿ المػرر  ػـ 

 ن طؽ وللكهلدتنف .

 اءمولب   الل :  ام ت لاؿ اءحلدنث الااردة عل الغمؿ مف  منس

 أواًل : الغسؿ لمدخوؿ في اإلسالـ : 

عللممسماف  مل أمرلـ الخللؽ الح نـ مػوحل   اتعػللد ن ػب أف نغتمػساا مػس دخػالهـ لػذا الػدنف ءاؿ مػرة   
َة َأَبا ُهَرْيرَ احتد قوؿ ال طؽ وكهلدة أف ي إل  إي اهلل اأف محمدًا رماؿ اهلل   دلنس  مل ارد عل الحنح الوخلري أف 

َُْت ِبَرُجػٍؿ ِمػْف َبِنػي َحِنيَفػَة ُيَقػا ـَ َخػْياًل ِقَبػَؿ َنْجػٍد َفَجػا ُؿ َلػُه ُثَماَمػُة ْبػُف ُأثَػاٍؿ َقاَؿ َبَعَث النَِّبيُّ َصػمَّا المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ
ـَ َفَقاَؿ َأْطِمُقوا ُثَماَمَة َفاْنَطَمَؽ ِإَلا َنْخٍؿ َفَرَبُطوُ  ِبَساِرَيٍة ِمْف َسَواِري اْلَمْسِجِد َفَخَرَج ِإَلْيِه النَِّبيُّ َصمَّا المَُّه عَ  َمْيِه َوَسمَّ

َـّ َدَخَؿ اْلَمْسِجَد َفَقاَؿ َأْشَهُد َأْف اَل ِإَلَه ِإالَّ المَُّه َوَأفَّ ُمَحمَّ   41ًدا َرُسوُؿ المَِّه."َقِريٍب ِمْف اْلَمْسِجِد َفاْغَتَسَؿ ُث

                                                           
 . 456" م ف ال ملئل وكرح الحلعظ   ؿ الدنف المناطل   احلكنل انملـ الم دي"   حلكنل الم دي - 39

 . 3/5عتح الم عـ  - 46

  اعل المغلزي   ولب  442الحنح الوخلري    تلب الال ة   ولب ايغتملؿ إذا أمسـ اروط اءمنر عل المم د رقـ الحدنث  - 41
اعن  تفالنؿ طانؿ   عل الحنح ممسـ    تلب ال هلد االمنر   ولب  4624 اعد و ل ح نفل احدنث  ململ وف أ لؿ   رقـ الحدنث
م ؿ حدنث الوخلري عل المغلزي   اال ملئل عل  تلب الطهلرة   ولب  3316روط اءمنر احوم  ا ااز المف  سن    رقـ الحدنث 
 2364ولب عل اءمنر نا ؽ   رقـ الحدنث   اأوا دااد عل  تلب ال هلد    189تقدنـ غمؿ ال لعر إذا أراد أف نمسـ   رقـ الحدنث 

 . 9457  امم د انملـ أحمد رقـ الحدنث 
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 42)َيا َأيَُّها الَِّذيَف الَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَف َنَجػٌس حل   اتعللد : اءف المكر نف   س مع اي    مل قلؿ مو 
  اموب لذه ال  لمل المع انل لا الكرؾ . عدخاؿ ان ملف عل انم ـ نسزم  طهلرة مػف   ػلر الكػرؾ الػذي  ػلف 

 مػػل مػػر عػػل ا نػػل اقػػد أا ػػب انمػػ ـ الغمػػؿ  غمؿ الطهلرة مف الكرؾ .  سن  . الذا عقد مف ل ل رمال ل 
ـْ ِإَلػا اْلَمرَاِفػِؽ َوامْ ال رنمل :  ـْ َوَأْيػِدَيُك ػالِة َفاْغِسػُموا ُوُجػوَهُك ـْ ِإَلا الصَّ ـْ )َيا َأيَُّها الَِّذيَف الَمُنوا ِإَذا ُقْمُت َسػُحوا ِبُرُؤوِسػُك

ْف ُكْنػ ـْ ُجُنبًا َفػاطَّهَُّروا َواِ  ْف ُكْنُت ـْ ِإَلا اْلَكْعَبْيِف َواِ  ـْ ِمػَف اْلَغػاِئِط َأْو َوَأْرُجَمُك َُ َأَحػٌد ِمػْنُك ـْ َمْرَضػا َأْو َعَمػا َسػَفٍر َأْو َجػا ُت
ـْ ِمْنػُه َمػ ـْ َوَأْيػِديُك ًُ َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيّْبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُك ـْ َتِجُدوا َما َُ َفَم ـُ النَّْسا ـْ الَمْسُت ا ُيِريػُد المَّػُه ِلَيْجَعػَؿ َعَمػْيُك

ـْ َتْشُكُروَف.  ِمْف َحَرجٍ  ـْ َلَعمَُّك َـّ ِنْعَمَتُه َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت َوَلِكْف ُيِريُد ِلُيَطهَّْرُك
43  

ـْ ُجُنبًا َفاطَّهَُّروا عغمؿ ال  لول لقال  تعللد   ْف ُكْنُت )َيا َأيَُّها الَِّذيَف الَمُنوا اقال  تعللد عل  نل  خرى :  44 )َواِ 
الَة َوَأْنُتـْ  ـْ  الَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ ْف ُكْنػُت ُسَكاَرال َحتَّػا َتْعَمُمػوا َمػا َتُقولُػوَف َوال ُجُنبػًا ِإالَّ َعػاِبِري َسػِبيٍؿ َحتَّػا َتْغَتِسػُموا َواِ 

ًُ َفَتَيمَّ  ـْ َتِجػػُدوا َمػػا َُ َفَمػػ ـُ النَّْسػػا ـْ ِمػػَف اْلَغػػاِئِط َأْو الَمْسػػُت َُ َأَحػػٌد ِمػػْنُك َطيّْبػػًا  ُمػػوا َصػػِعيداً َمْرَضػػا َأْو َعَمػػا َسػػَفٍر َأْو َجػػا
ـْ ِإفَّ المََّه َكاَف َعُفّوًا َغُفورًا.  ـْ َوَأْيِديُك َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُك

  اغمؿ ال ظلعل وعد المرض أا وعد  مؿ ناـ كلؽ لقال  45
ـْ َمْرَ ػػد(   اغمػؿ ال معػػل   اغمػؿ وعػػد العػادة مػػف المػفر لقالػػ  تعػللد  ْف ُ ْ ػُت    سهػػل :)َأْو َعَمػػا َسػػَفٍر تعػللد )َااِ 

  ل غمً  ماار أ لف لسطهلرة أا ال ظلعل .تمتد

 مل أمرلـ أف نغتمساا وعد  ؿ مولكرة زا نل  مل منمر مع ل   ا ذلؾ عل الولح  ؿ نـا  معػل االػولح 
 ونف الِ مل نف . – مل منمر  –العندنف   ا ذلؾ تغتمؿ المرأة وعد المحنض حتد تطهر   وؿ إ   نمف الغمؿ 

زالػل الػراائح ال رنهػل ال ل مػل احث انم ـ  سد ايغتملؿ لت ظ  نؼ اء ملـ  ظلعػل  لمػل   الت كػنطهل اا 
 ػف العػرؽ االغوػػلر الػذي نعسػػؽ ولل مػـ  تن ػػل العمػؿ   االمكػػل عػل الطرقػػلت   ا ػاادـ المػػنلرات   االػتخسص مػػف 

ا تهتؾ ال را نـ االمن راولت التل تعسؽ  سد ال سد االتل نخكد م هل أف تتمرب إلد داخؿ ال مـ    تن ل  رح أ
  عل وعض اء م ل ال سدنل .

 ثانيًا : الغسؿ مف الجنابة : 

ـْ ُجُنبػػًا َفػػاطَّهَُّروا االغمػػؿ ل ػػؿ ال مػػـ ومػػوب ال  لوػػل عرن ػػل لسطهػػلرة   وػػ ص ا نػػل ال رنمػػل   ْف ُكْنػػُت  46 )َواِ 
الَة َوَأنْ اقال  تعللد عل  نل  خػرى :  ـْ ُسَكاَرال َحتَّا َتْعَمُموا َما َتُقوُلوَف َوال ُجُنبًا )َيا َأيَُّها الَِّذيَف الَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ ُت

  47ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍؿ َحتَّا َتْغَتِسُموا. 
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 سد  نفنػل الغمػؿ االطهػلرة مػف ال  لوػل   عقػد أخػرج انمػلـ الوخػلري رحمػ    ا ص حدنث المالطفد 
َـّ  ِبػػيَّ َأفَّ النَّ  حػػديث َعاِئَشػػَة َزْوِج النَِّبػػيّْ اهلل عػػل الػػحنح   َكػػاَف ِإَذا اْغَتَسػػَؿ ِمػػْف اْلَجَناَبػػِة َبػػَدَأ َفَغَسػػَؿ َيَدْيػػِه ثُػػ

َـّ يَ  ُِ َفُيَخمُّْؿ ِبَها ُأُصوَؿ َشَعرِِ  ُث َـّ ُيْدِخُؿ َأَصاِبَعُه ِفي اْلَما اَلِة ُث ُم ِلمصَّ ُم َكَما َيَتَوضَّ ُصبُّ َعَما رَْأِسػِه ثَػاَلَث ُغػَرٍؼ َيَتَوضَّ
َـّ  َُ َعَما ِجْمِدِ  ُكمِّْه ." ِبَيَدْيِه ُث  48ُيِفيُض اْلَما

  االح مل عل لذا الغمؿ : أف الغمؿ اايمتحملـ ن دد ال كلط لس مـ  مل ارد  سد لملف المالػطفد 
  مل ن دد ال كلط لسعقؿ   انعند ال ظلعل االتألؽ   ان عؿ المرر عل أ مؿ حليت  ال فمنل اال ممنل .

   مل ارد عل الحدنث الكرنؼ   أ   نودأ عنغمػؿ ندنػ  قوػؿ  المالطفد السغمؿ مف ال  لول م ل م هل  
  اتخسنػؿ أالػاؿ  إدخللهمل عل ان لر الذي و  الملر .  ـ نتا أ ا اره لسال ة   مس مرا لة تخسنػؿ أالػلوع  

 الكعر   امل ذاؾ إي لنتأ د مف االاؿ الملر إلد  منس  مم  حتد م لوت الكػعر . ء ػ  تحػت  ػؿ كػعرة   لوػل
. 

 :  49قلؿ الحلعظ عل عتح الولري كرح الحنح الوخلري

( نحتمػؿ أف ن ػاف غمػسهمل لست ظنػؼ ممػل وهمػل مػف ممػتقذر . انحتمػؿ أف ن ػاف َفَغَسػَؿ َيَدْيػهِ  َبَدأَ قالػ  : )
لػػا الغمػػؿ المكػػراع   ػػد القنػػلـ مػػف ال ػػـا   انػػدؿ  سنػػ  زنػػلدة اوػػف  نن ػػل عػػل لػػذا الحػػدنث  ػػف لكػػلـ " قوػػؿ أف 

ن لر " رااه الكلععل االترمذي   ازاد أن ل "  ـ نغمؿ عر ػ  "   ا ػذا لممػسـ مػف راانػل أوػل معلانػل ندخسهمل عل ا
  اءول دااد مف راانل حملد وف زند   لمل  ف لكلـ   الل زنلدة  سنسل   ءف وتقدنـ غمس  نحالؿ اءمػف مػف 

 مم  عل أ  لر الغمؿ . 

ػػمُ قالػػ  : ) ػػُم َكَمػػا َيَتَوضَّ َـّ َيَتَوضَّ ػػاَلةِ  ثُػػ ( عنػػ  احتػػراز  ػػف الا ػػار السغػػاي   انحتمػػؿ أف ن ػػاف ايوتػػدار ِلمصَّ
وللا ػار قوػػؿ الغمػؿ مػػ ل ممػتقسل وحنػػث ن ػب غمػػؿ أ  ػػلر الا ػار مػػس وقنػل ال مػػد عػل الغمػػؿ   انحتمػػؿ أف 
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  أوػا دااد    تػلب الطهػلرة  316  رقـ الحدنث  1/253  الحنح ممسـ    تلب الحنض   ولب الفل غمؿ ال  لول  272الحدنث 

  رقػػـ  1/174  الترمػػذي    تػلب الطهػػلرة   وػػلب الغمػػؿ مػػف ال  لوػػل  243-242رقػػـ الححػػدنث  1/63  وػلب الغمػػؿ مػػف ال  لوػػل 
  اعػػل وػػلب  ػػدد غمػػؿ النػػدنف  243  رقػػـ الحػػدنث  1/132  اال مػػلئل    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب غمػػؿ ال  ػػب ندنػػ   164حػػدنث 

دة غمػؿ ال  ػب ندنػ      اعػل وػلب إ ػل 245  اعل وػلب إزالػل ال  ػب اءذى  ػف  مػده   حػدنث رقػـ  244  رقـ الحدنث 1/133
رقػػـ  1/135  اعػػل وػػلب تخسنػػؿ ال  ػػب رأمػػ   247  اعػػل وػػلب ذ ػػر ا ػػار ال  ػػب قوػػؿ الغمػػؿ   رقػػـ الحػػدنث  246رقػػـ الحػػدنث 

   سهػػـ  748  رقػػـ الحػػدنث  1/269  االػػدارمل    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب الغمػػؿ مػػف ال  لوػػل  6852  اممػػ د أحمػػد  248الحػػدنث 
 ل ر ل اهلل   هل و حاه . ف طرنؽ أـ الم م نف  لئك

 عتح الولري كرح الحنح الوخلري   يوف ح ر العمق  ل    - 49
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ن تفػػل وغمػػسهل عػػل الا ػػار  ػػف إ لدتػػ    ا سػػد لػػذا عنحتػػلج إلػػد  نػػل غمػػؿ ال  لوػػل عػػل أاؿ   ػػا   اا  مػػل قػػدـ 
 أ  لر الا ار تكرنفل لهل التحالؿ ل  الارة الطهلرتنف الالغرى اال ورى . غمؿ 

( أي وأالػػلوع  التػػل أدخسهػػل عػػل المػػلر . الممػػسـ "  ػػـ نأخػػذ المػػلر عنػػدخؿ أالػػلوع  عػػل َفُيَخمّْػػُؿ ِبَهػػاقالػػ  : )
 أالاؿ الكعر " السترمذي اال ملئل مف طرنؽ أول  نن ل "  ـ نكرب كعره الملر " . 

( الس كػمنه ل " أالػاؿ كػعره " أي كػعر رأمػ    انػدؿ  سنػ  راانػل حمػلد وػف مػسمل الَشَعرِ  ُأُصوؿَ قال  : )
 ف لكلـ   د الونهقل " نخسؿ وهل كؽ رأم  اءنمف عنتوس وهل أالاؿ الكعر    ـ نفعؿ وكؽ رأم  اءنمر  ذلؾ " 

" أالػاؿ الكػعر "  اقلؿ القل ل  نلض : احتا وػ  وع ػهـ  سػد تخسنػؿ كػعر ال مػد عػل الغمػؿ إمػل لعمػـا قالػ 
مل وللقنلس  سد كعر الرأس . اعلئدة التخسنؿ إنالػلؿ المػلر إلػد الكػعر االوكػرة   امولكػرة الكػعر وللنػد لنحالػؿ  اا 
تعمنم  وللملر   اتأ نس الوكرة لئ  نالنوهل وللالب مل تتأذى و  .  ـ لػذا التخسنػؿ غنػر اا ػب اتفلقػًل إي إف  ػلف 

 اونف الاالاؿ إلد أالال  . ااهلل أ سـ . الكعر مسودًا وكلر نحاؿ ونف الملر 

َـّ ُيِفيُض قال  : ) ( أي نمػنؿ   اانعل ػل انمػللل . اامػتدؿ وػ  مػف لػـ نكػترط الػدلؾ الػا ظػللر   اقػلؿ ُث
الملزري : ي ح ل عن  ءف أعلض ومع د غمؿ   االخ ؼ عل الغمؿ قلئـ . قست : اي نخفد مل عن  ااهلل أ سػـ . 

نأت عل كلر مف الراانلت عل ا ػار الغمػؿ ذ ػر الت ػرار . قسػت : وػؿ ارد ذلػؾ مػف  اقلؿ القل ل  نلض : لـ
مػف   طرنؽ الحنحل أخر هل ال ملئل االونهقل مف راانل أول مسمل  ف  لئكل أ هل االػفت غمػؿ رمػاؿ اهلل 
سػد رأمػ  ال  لول . الحدنث اعن  "  ـ نتم مض    ل انمت كؽ    ل انغمؿ ا ه     ل اندن     ػل  ػـ نفػنض  

    ل " . 

( لػػذا التأ نػػد نػػدؿ  سػػد أ ػػ   مػػـ  منػػس  مػػده وللغمػػؿ وعػػدمل تقػػدـ   الػػا ن نػػد َعَمػػا ِجْمػػِدِ  ُكمّْػػهِ قالػػ  : )
ي  ايحتمػػلؿ اءاؿ أف الا ػػار مػػ ل ممػػتقسل قوػػؿ الغمػػؿ   ا سػػد لػػذا عن ػػاي المغتمػػؿ الا ػػار إف  ػػلف محػػد ل اا 

ب إ ملؿ الا ار قوػؿ الغمػؿ   .. اعػل راانػل   ػد ال مػلئل ازاد عم ل الغمؿ   اامتدؿ وهذا الحدنث  سد امتحول
عل  خره " عإذا عرغ غمؿ ر سن  " عأمػل أف تحمػؿ الراانػلت  ػف  لئكػل  سػد أف المػراد وقالهػل " ا ػاره لسالػ ة " 
أي أ  ره الا مل ماى الر سنف  أا نحمؿ  سػد ظػللره  انمػتدؿ وراانػل أوػل معلانػل  سػد  ػااز تفرنػؽ الا ػار   

حتمؿ أف ن اف قال  عل راانل أول معلانل "  ـ غمؿ ر سنػ  " أي أ ػلد غمػسهمل يمػتنعلب الغمػؿ وعػد أف  ػلف ان
 غمسهمل عل الا ار عنااعؽ قال  عل حدنث الولب "  ـ نفنض  سد  سده  س  " .

َم َرُسوُؿ المَِّه    َعْف َمْيُموَنَة َزْوِج النَِّبيّْ  َُُ  لِ   َقاَلْت : "َتَوضَّ اَلِة َغْيَر ِرْجَمْيػِه َوَغَسػَؿ َفْرَجػُه ُوُضو مصَّ
َـّ َنحَّا ِرْجَمْيِه َفَغَسَمُهَما َهِذِ  ُغْسُمُه ِمْف اْلجَ  َُ ُث َـّ َأَفاَض َعَمْيِه اْلَما  50َناَبِة."َوَما َأَصاَبُه ِمْف اأْلََذال ُث

                                                           
  اعػل وػلب الغمػؿ مػرة ااحػدة   رقػـ الحػدنث  241الحنح الوخلري    تلب الغمؿ   ولب الا ار قوؿ الغمؿ   رقػـ الحػدنث  - 50

   252النػد وػللتراب لت ػاف أ قػد   رقػـ الحػدنث   اوػلب ممػح  251  اولب الم م ل اايمت كلؽ عل ال  لوػل رقػـ الحػدنث  249
  اوػلب مػف  258  اولب مف أعػرغ ونمن ػ   سػد كػملل  عػل الغمػؿ   رقػـ الحػدنث  257اولب تفرنؽ الغمؿ االا ار   رقـ الحدنث 



 13 

 اقلؿ اوف ح ر عل كرح حدنث منما ل : 

التالرنح وتػأخنر الػر سنف عػل ا ػار الغمػؿ إلػي الػا مخػللؼ و   ) وضُو  لمصالة غير رجميه  قال  : 
مػل وحمسػ   سػد حللػل  لظللر راانل  لئكل . انم ف ال مس ون همل إمل وحمؿ راانل  لئكل  سد الم لز  مل تقػدـ اا 
أخػػػرى   اوحمػػػب اخػػػت ؼ لػػػلتنف الحػػػللتنف اختسػػػؼ  ظػػػر العسمػػػلر عػػػذلب ال مهػػػار إلػػػد امػػػتحولب تػػػأخنر غمػػػؿ 

ي عللتقػدنـ   ا  ػد الكػلععنل الر سنف عػل الغمػؿ    ا ػف مللػؾ إف  ػلف الم ػلف غنػر  ظنػؼ عللممػتحب تأخنرلمػل اا 
عل اءع ؿ قايف   قلؿ ال ااي أالحهمل اأكهرلمل امختلرلمل أ   ن مؿ ا اره   قلؿ : ءف أ  ر الراانلت  ػف 

عػػل تػػأخنر غمػػؿ الػػر سنف   لئكػػل امنما ػػل  ػػذلؾ . ا تهػػد ..."  ػػـ نت حػػد عنغمػػؿ ر سنػػ  " قػػلؿ القرطوػػل : الح مػػل
 لنحالؿ ايعتتلح اايختتلـ وأ  لر الا ار . 

و  تقدنـ اتأخنر   ءف غمؿ الفرج  لف قوؿ الا ار إذ الااا ي تقت ل الترتنب ) وغسؿ فرجه   قال  : 
  اقػػد وػػنف ذلػػؾ اوػػف الموػػلرؾ  ػػف ال ػػاري   ػػد المالػػ ؼ عػػل وػػلب المػػتر عػػل الغمػػؿ   عػػذ ر أاي غمػػؿ النػػدنف  ػػـ 

 الفرج  ـ ممح نده وللحلئط  ـ الا ار غنر ر سن    اأتد و ـ الدالل  سد الترتنب عل  منس ذلؾ .  غمؿ

اامػػتدؿ الوخػػلري وحػػدنث منما ػػل لػػذا  سػػد  ػػااز تفرنػػؽ الا ػػار ا سػػد امػػتحولب انعػػراغ وػػللنمنف  سػػد 
ا سػػد  عمػػا شػماله " " ثػـ أفػػرغ بيمينػهالكػملؿ لسمغتػرؼ مػف المػػلر لقالػ  عػل راانػػل أوػل  اا ػل احفػص اغنرلمػػل 

مكػػرا نل الم م ػػل اايمت كػػلؽ عػػل غمػػؿ ال  لوػػل لقالػػ  عنهػػل "  ػػـ تم ػػمض اامت كػػؽ " اتممػػؾ وػػ  الح فنػػل 
لسقػػاؿ وا اوهمػػل   اتعقػػب وػػأف الفعػػؿ الم ػػرد ي نػػدؿ  سػػد الا ػػاب إي إذا  ػػلف ونل ػػل لم مػػؿ تعسػػؽ وػػ  الا ػػاب   

 النس اءمر ل ل  ذلؾ قلل  اوف دقنؽ العند : 

" ثػػـ دلػػؾ يػػد  امػػتحولب ممػػح النػػد وػػللتراب مػػف الحػػلئط أا اءرض لقالػػ  عػػل الراانػػلت المػػذ ارة ا سػػد 
قػػلؿ اوػػف دقنػػؽ العنػػد : اقػػد ن خػػذ م ػػ  اي تفػػلر وغمػػسل ااحػػدة نزالػػل ال  لمػػل االغمػػؿ مػػف  بػػاألرض أو بالحػػائط "

ن زئ   ل ف لـ نتعنف عل لذا  ال  لول ءف اءالؿ  دـ الت رار  اعن  خ ؼ . ا تهد . االحح ال ااي اغنره أ  
الحػػدنث أف ذلػػؾ  ػػػلف نزالػػل ال  لمػػل   وػػػؿ نحتمػػؿ أف ن ػػػاف لست ظنػػؼ عػػ  نػػػدؿ  سػػد اي تفػػلر   اأمػػػل دلػػؾ النػػػد 
وػػلءرض عسسموللغػػل عنػػ  لن ػػاف أ قػػد  مػػل قػػلؿ الوخػػلري . اأوعػػد مػػف امػػتدؿ وػػ   سػػد   لمػػل الم ػػل أا  سػػد   لمػػل 

 سد إزالل ال  لمل . رطاول الفرج ءف الغمؿ لنس مقالارا  

                                                                                                                                                                                                 

   267  اوػلب  فػض النػػدنف مػف الغمػؿ  ػػف ال  لوػل   رقػـ الحػػدنث  265تا ػأ عػل ال  لوػػل  ػـ غمػؿ مػػلئر  مػده   رقػـ الحػػدنث 
  االحنح ممسـ    تلب الحنض   ولب الفل غمؿ ال  لول   رقػـ الحػدنث  272اولب التمتر عل الغمؿ  ف ال لس   رقـ الحدنث 

  اال مػػلئل    تػػلب  96  االترمػػذي    تػػلب الطهػػلرة  ػػف رمػػاؿ اهلل   وػػلب مػػل  ػػلر عػػل الغمػػؿ مػػف ال  لوػػل   رقػػـ الحػػدنث  476
  اولب ممح الند ولءرض وعد غمؿ الفرج  415ذي     قوؿ إعل ل الملر  سن    رقـ الحدنث الغمؿ االتنمـ   ولب إزالل ال  ب اء

  ااوػف مل ػل    تػلب الطهػلرة  213  اأوا دااد    تلب الطهػلرة   وػلب عػل الغمػؿ مػف ال  لوػل   رقػـ الحػدنث  416  رقـ الحدنث 
  االػدارمل    تػلب الطهػلرة  25571امم د أحمد رقػـ الحػدنث    566ام  هل   ولب مل  لر عل الغمؿ مف ال  لول   رقـ الحدنث 

 . 746  ولب عل الغمؿ مف ال  لول   رقـ الحدنث 
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 اعن  الالب وللنمنف  سد الكملؿ لغمؿ الفرج وهل . 

اعنػػ  تقػػدنـ غمػػؿ ال فػػنف  سػػد غمػػؿ الفػػرج لمػػف نرنػػد ايغتػػراؼ لػػئ  نػػدخسهمل عػػل المػػلر اعنهمػػل مػػل لعسػػ  
 نمتقذر   عأمل إذا  لف الملر عل إورنؽ م   علءالد تقدنـ غمؿ الفرج لتاالل أ  لر الا ار . 

ل كػػلر مػػف طػػرؽ لػػذا الحػػدنث الت الػػنص  سػػد ممػػح الػػرأس عػػل لػػذا الا ػػار   اتممػػؾ وػػ  الػػـ نقػػس عػػ
 الملل نل لقالهـ إف ا ار الغمؿ ي نممح عن  الرأس وؿ ن تفل     وغمس  .."

 الغسؿ لكؿ حادثة جماع أزكا وأطيب وأطهر:

ٍَ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّا المَّهُ أخرج أوا دااد عل المػ ف :  ـَ َطػاَؼ َذاَت َيػْوـٍ َعَمػا ِنَسػاِئِه  "َعْف َأِبي رَاِف َعَمْيػِه َوَسػمَّ
َأْزَكػا َوَأْطَيػُب َوَأْطَهػُر َقػاَؿ َيْغَتِسُؿ ِعْنَد َهِذِ  َوِعْنَد َهِذِ  َقاَؿ ُقْمُت َلُه َيا َرُسوَؿ المَِّه َأاَل َتْجَعُمُه ُغْساًل َواِحًدا َقػاَؿ َهػَذا 

 51ْف َهَذا ."َأُبو َداُود َوَحِديُث َأَنٍس َأَصحُّ مِ 

اقاؿ أوا دااد :" احدنث أ س أالح مػف لػذا " نقالػد وػ  مػل أخر ػ  انمػلـ ممػسـ اغنػره رحمهػـ اهلل  مػف 
ـَ َكاَف َيُطوُؼ َعَما ِنَساِئِه ِبُغْسٍؿ َواِحٍد."حدنث    52"َأَنٍس َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

: قالػ  : ) وػلب إذا  ػلمس  ػـ  ػلد ( أي مػل ح مػ  .   عػسقلؿ الحلعظ اوف ح ر عل كرح حدنث أول را
الس كمنه ل "  لاد " أي ال ملع   الا أ ـ مف أف ن اف لتسؾ الم لمعل أا غنرلل   اقد أ معاا  سد أف الغمؿ 

طػلؼ ذات نػـا    ون همل ي ن ػب انػدؿ  سػد امػتحولو  حػدنث أخر ػ  أوػا دااد اال مػلئل  ػف أوػل راعػس " أ ػ  
نغتمػػؿ   ػػد لػػذه ا  ػػد لػػذه   قػػلؿ عقسػػت : نػػل رمػػاؿ اهلل أي ت عسػػ  غمػػ  ااحػػدا ؟ قػػلؿ : لػػذا أز ػػد  سػػد  مػػلئ  

اأطنب اأطهر " ااختسفاا عل الا ار ون همل عقلؿ أوا نامؼ : ي نمتحب   اقلؿ ال مهار : نمتحب . اقلؿ اوف 
" إذا أتػد أحػد ـ    اهلل  حونػب المػلل ل األػؿ الظػللر : ن ػب . ااحت ػاا وحػدنث أوػل مػعند قػلؿ : قػلؿ رمػاؿ

ألس   ـ أراد أف نعاد عسنتا أ ون همل ا ارا " أخر   ممسـ مف طرنؽ أوػل حفػص  ػف  لالػـ  ػف أوػل المتا ػؿ 
    . اأكلر اوف خزنمل إلد أف وعض ألػؿ العسػـ حمسػ   سػد الا ػار السغػاي عقػلؿ : المػراد وػ  غمػؿ الفػرج    ػـ 

                                                           
  اقد حم   الكني اءلول ل  189أخر   أوا دااد عل الم ف    تلب الطهلرة   ولب الا ار لمف أراد أف نعاد   رقـ الحدنث  - 51

  اانملـ أحمد عل المم د  583 ف    تلب الطهرة ام  هل   ولب  رقـ الحدنث   ااوف مل ل عل الم  1/56عل الحنح أول دااد 
 . 22742رقـ الحدنث 

أخر   انملـ ممسـ عل الحنح     تلب الحنض   ولب  ااز  ـا ال  ب اامتحولب الا ار ل    اغمؿ الفرج إذا أراد أف  - 52
عل  تلب الطهلرة  ف رماؿ اهلل   ولب مل  لر عل الر ؿ نطاؼ    االترمذي 467نأ ؿ أا نكرب أا ن لـ أا ن لمس   رقـ الحدنث 

  اال ملئل عل  تلب الطهلرة   ولب إتنلف ال ملر قوؿ إحداث الغمؿ   رقـ الحدنث  136 سد  ملئ  وغمؿ ااحد   رقـ الحدنث 
لطهلرة ام  هل   ولب مل  لر   اأوا دااد عل  تلب الطهلرة ام  هل   ولب عل ال  ب نعاد   ااوف مل ل عل  تلب ا 264  ا 263

   12179   11654   11568  امم د انملـ أحمد رقـ الحدنث  581عنمف نغتمؿ مف  منس  ملئ  غمً  ااحدًا   رقـ الحدنث 
  االدارمل عل  تلب الطهلرة   ولب عل الذي نطاؼ  سد  ملئ  عل غمؿ ااحد   رقـ الحدنث  12876   12499   12458

 طلؼ  سد  ملئ  عل لنسل ااحدة  مس ". اعن  " 747   746
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 ػػل  ػػف  لالػػـ عػػل لػػذا الحػػدنث عقػػلؿ " عسنتا ػػأ ا ػػاره لسالػػ ة " رده اوػػف خزنمػػل ومػػل رااه مػػف طرنػػؽ اوػػف  نن
اأظف المكلر إلن  لا إمحلؽ وف رالان    عقد  قؿ اوف الم ذر     أ   قلؿ : ي ود مف غمؿ الفرج إذا أراد العاد 
.  ػػـ امػػتدؿ اوػػف خزنمػػل  سػػد أف اءمػػر وللا ػػار لس ػػدب ي لسا ػػاب ومػػل رااه مػػف طرنػػؽ كػػعول  ػػف  لالػػـ عػػل 

أوػػل مػػعند المػػذ ار  راانػػل اوػػف  نن ػػل ازاد " عإ ػػ  أ كػػط لسعػػاد " عػػدؿ  سػػد أف اءمػػر ل ركػػلد أا لس ػػدب . حػػدنث 
اندؿ أن ل  سد أ   لغنر الا اب مل رااه الطحلاي مف طرنؽ مامد وف  قول  ف أول إمحلؽ  ف اءماد  ف 

 ن لمس  ـ نعاد اي نتا أ " .   لئكل قللت "  لف ال ول 

أمتػ    لػـ ت ػف معراعػل   ػد أمػل مػف اءمػـ   وػؿ لػل  الطرنقل التل أركد إلنهل ال وػل  عليغتملؿ وهذه
. عليغتمػػلؿ ن كػػط ال مػػـ   انػػذلب   ػػ   مػػف تمػػلـ ال عمػػل التػػل أمػػدالل رب العػػزة اال ػػ ؿ إلػػد أمػػل محمػػد 

وكػ ؿ طونعػل . ال مؿ   انعمؿ  سد تفػتح ممػلـ ال مػـ  منعهػل   انػ دي لػذا وللتوعنػل إلػد تػ فس خ نػل ال مػـ 
امعػػػراؼ أف خ نػػػل  مػػػـ ان مػػػلف تحتػػػلج إلػػػد  مسنػػػل التػػػ فس   م سهػػػل م ػػػؿ أي  ػػػلئف حػػػل   ا ػػػذا إذا امػػػتعمؿ 
زالػل مػل  سػؽ ولل مػـ مػف  ػرؽ اأامػلخ   ان مػلف المػلر المػلخف عػل الغمػؿ   عإ ػ  نمػرع عػل  مسنػل الت ظنػؼ   اا 

المتهلل ل   عن مب ال مـ ال كػلط االحنانػل    مػل نمػل د  مل أ   ن دد وليغتملؿ وللملر الملخف الخ نل التللفل ا 
 سػػد لػػدار اء الػػلب خلالػػل إذا  ػػلف ايغتمػػلؿ وللمػػلر المػػػلخف عػػل السنػػؿ   عإ ػػ  نمػػل د  سػػد ال ػػـا الطونعػػػل 
العمنػػؽ . ا مػػل نقػػاؿ المختالػػاف : عػػإف الحمػػلـ المػػلخف نقسػػؿ مػػف احتمػػليت انمػػهلؿ   ء ػػ  نعػػنف  سػػد اله ػػـ 

 ال ند .

يغتمػػلؿ وللمػػلر الوػػلرد ن عػػؿ  منػػس خ نػػل ال مػػـ ومػػل عنهػػل كػػراننف اأاردة تعػػلاد اي  مػػلش وعػػد  مػػل أف ا
التمػػدد   الهػػذا نمػػل دلل  سػػد ا تمػػلب المرا ػػل ال زمػػل   التػػل تقنهػػل ال  نػػر مػػف أمػػراض القسػػب االػػدارة الدمانػػل   

لرد نفنػػد لمػػف  ػػلف ود ػػ   كػػنطًل اي ممػػل ن كػػط التػػ فس انزنػػد مػػف احتمػػليت ا تػػداؿ ال ػػوض اال ػػغط . االحمػػلـ الوػػ
داد ال مػػـ وللحنانػػل  نعػػل ل مػػف مكػػ  ت عػػل اله ػػـ   انم ػػف أف نمػػتعمؿ وعػػد المػػلر المػػلخف لتقانػػل الوكػػرة   اا 
اال كػلط    سػػد أي ن ػاف المػػلر كػػدند الوػرادة . اي نمػػتعمؿ الحمػػلـ الوػلرد  قػػب ال مػػلع أا  قػب الطعػػلـ مولكػػرة 

 لمل نموو  مف أخطلر .

غتمػػلؿ مػػس التػػدلنؾ  مػػل ارد عػػل الحػػدنث ال وػػاي الكػػرنؼ ن ػػدد  كػػلط ال مػػـ وكػػ ؿ مػػدلش   ان ػػدد ااي
الحنانػل ولمػتمرار   انمػل د  سػد ال ػـا الالػحل العمنػؽ   ا ػذا ن وػ  الحػااس   ان كػط الػدارة الدمانػل   انمػػل د 

مػس التػدلنؾ  قػب مملرمػل  سد تخفنؼ العبر الااقس  سػد القسػب   انمتحمػف ايغتمػلؿ ولمػتعملؿ زنػت الزنتػاف 
 53الرنل ل .

 ثالثًا : غسؿ يـو الجمعة : 

                                                           
 وع ااف ألمنل الطهلرة   وتالرؼ  ونر .  www.geocities.comمف ماقس  - 53

http://www.geocities.com/
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 سد الطهلرة اال ظلعل عل  ؿ نـا   اعل  ؿ حنف   ل    حث  سد غمؿ نـا  اقد حث رمال ل محمد  
أف نػأتل الممػسـ إلػد لػذه  ال معل خلالل   ي تملع الم م نف عن  لسال ة   اازدحػلمهـ ا  ػرة  ػرقهـ   عأحػب 

فًل طللرًا مطنوًل . الذا  س  مف قوؿ احتراـ المم د االمالسنف   عػ  نػذلب الممػسـ إلػد الػ ة ال معػل الال ة  ظن
 ال مم  رائحل  رنهل   نتأذى م هل الممسماف   وؿ نذلب  ظنفًل طنب الرائحل .

ـَ َقػاَؿ ِإَذا َأفَّ َرُسػوَؿ المَّػِه َصػعقد ارد عل حدنث َ ْوػِد السَّػِ  ْوػِف ُ َمػَر َرِ ػَل السَّػُ  َ ْ ُهَمػل  مَّا المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ
ـْ اْلُجُمَعَة َفْمَيْغَتِسْؿ "  َُ َأَحُدُك َجا

54 

عللمم د عل ناـ ال معل نت مس عن  ال ػلس أ  ػر مػف أي نػـا  خػر  خلالػل عػل الػ ة ال معػل   عللممػسـ 
ر مػف إخاا ػ  دخػاؿ الممػ د ء ػؿ طنب الراح االرائحل   اي ن وغل ل  أف ن اف  لمً  م فرًا   اومػوو  ن ػره ال  نػ

 رائحت  ال رنهل الم فرة . 

زالػل  اوللرغـ مف أف الغمؿ اءموا ل لا الحد اءد ػد ل غتمػلؿ   إي أف لػ  ألمنػل عػل  ظلعػل الوػدف   اا 
 مل  سؽ و  مف أاملخ ا رؽ اغنر ذلؾ .

َقػاَؿ َأْشػَهُد  َسػِعيٍد  َأِبػي الغمؿ نـا ال معل  سد  ؿ محػتسـ  مػل عػل حػدنث  لذا اقد أا ب رمال ل  
َقاَؿ اْلُغْسُؿ َيْوـَ اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَما ُكؿّْ ُمْحَتِمـٍ َوَأْف َيْسَتفَّ َوَأْف َيَمسَّ ِطيًبا ِإْف َوَجَد."  َعَما َرُسوِؿ المَِّه 

 ػػػػػػـ  55
سؽ انم ـ   ااغتمؿ نـا ال معل   اتطهر اأاللب مف الطنب إف ا د   اتخسؽ وخ  إف مف أطلع رماؿ اهلل 

عإف ل  مغفرة لذ او  مف نام  لذا إلد ناـ ال معل المقوؿ   اذلؾ ترغنوًل عل ايغتملؿ  ؿ  ناـ ال معل .  مل أف 
الحدنث ال واي الكرنؼ نقرف ولغتملؿ نـا ال معل ونف الطهلرة اال ظلعل   ان عؿ ذلػؾ  وػلدة    مػل أ ػ  نزنػد مػف 

 ولدنل ااي تمل نل .تآلؼ ال لس اا تمل هـ عل  كلطلتهـ الع

                                                           
  اعػل وػلب لػؿ  سػد مػف لػـ  877  رقػـ الحػدنث  1/238الحنح الوخلري    تلب ال معل   ولب ع ؿ الغمؿ نػـا ال معػل  - 54

  االػحنح ممػسـ  919  رقػـ الحػدنث  1/249  اعل ولب الخطول  سد الم ور  894  رقـ الحدنث  1/243عل غمؿ   نكهد ال م
  اال مػػلئل    تػػلب ال معػػل   وػػلب اءمػػر وللغمػػؿ نػػـا ال معػػل    844  رقػػـ الحػػدنث  2/579   تػػلب ال معػػل   وػػلب ) وػػداف ( 

   1465  رقػػػـ الحػػػدنث  3/165   سػػػد الغمػػػؿ نػػػـا ال معػػػل   اعػػػنف وػػػلب حػػػض انمػػػلـ عػػػل خطوتػػػ 1376  رقػػػـ الحػػػدنث  3/93
    سهـ مف طرنؽ  ود اهلل وف  مر ر ل اهلل   همل و حاه . 149   37   35   9   2/3  امم د أحمد  1467   1466

  اعػل وػلب ع ػػؿ الغمػؿ نػـا ال معػػل  886  رقػػـ الحػدنث  1/239الػحنح الوخػلري    تػلب ال معػػل   وػلب الطنػب لس معػل  - 55
  االػػحنح ممػػسـ    895  رقػػـ الحػػدنث  1/243  اعػػل وػػلب لػػؿ  سػػد مػػف لػػـ نكػػهد ال معػػل غمػػؿ  879  رقػػـ الحػػدنث  1/239

(   اأوا دااد    تػلب الطهػلرة وػلب الغمػؿ  8-7-5)  846رقـ الحدنث  2/586 تلب ال معل   ولب الطنب االمااؾ نـا ال معل 
 1375  رقػـ الحػدنث  3/92 تلب ال معل   ولب اءمر وللمااؾ نـا ال معػل    اال ملئل   344  رقـ الحدنث  1/95نـا ال معل 

 .  .  سهـ مف طرنؽ أول معند الخدري  69   3/65  امم د أحمد  1383  رقـ الحدنث  3897  اعل ولب الهنئل لس معل 



 17 

ـَ اَل َيْغَتِسُؿ َرُجػٌؿ َيػْوـَ اْلُجُمَعػِة َويَ دلنس  حدنث   َتَطهَّػُر َسْمَماَف اْلَفاِرِسيّْ َقاَؿ َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ
َـّ ُيَصمّْي َما ُكِتَب َما اْسَتَطاَع ِمْف ُطْهٍر َوَيدَِّهُف ِمْف ُدْهِنِه َأْو َيَمسُّ ِمْف ِطيِب َبْيِتِه ثُ  ُؽ َبْيَف اْثَنْيِف ُث َـّ َيْخُرُج َفاَل ُيَفرّْ

ـُ ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْيَف اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرال." َما ـَ اإلِْ َـّ ُيْنِصُت ِإَذا َتَكمَّ   56َلُه ُث

 رابعًا : الغسؿ أسبوعيًا )كؿ سبعة أياـ  :

غمػػػؿ إذا لػػػـ نا ػػػد داع لػػػ    عتحػػػؿ وػػػ  اءامػػػلخ االقػػػلذارات االػػػراائح رومػػػل نت لمػػػؿ وعػػػض ال ػػػلس  ػػػف ال 
ال رنهل   لذا حث دن  ل انم مل الح نؼ  سد ايغتملؿ نامًل عل اءمواع  سد أقؿ تقدنر   ا عؿ انم ـ ذلؾ 

ُِ َبػْيَف َسػ  " ففي حػديث َأِبػي ُجَحْيَفػَة َقػاَؿ الَخػا النَِّبػيُّ  حقًل مف حقاؽ ال مـ  سد الممسـ . ْمَماَف َوَأِبػي الػدَّْرَدا
ُِ ُمَتَبذَّْلًة َفَقاَؿ َلَها َما َشْمُنِؾ َقاَلػْت َأُخػوَؾ َأُبػ َـّ الدَّْرَدا ُِ َفرََأال ُأ ُِ َلػْيَس َلػُه َحاَجػٌة ِفػي َفزَاَر َسْمَماُف َأَبا الدَّْرَدا و الػدَّْرَدا

ََ َلُه َطَعاًما فَ  ُِ َفَصَن َُ َأُبو الدَّْرَدا ـٌ َقاَؿ َما َأَنا ِبآِكٍؿ َحتَّا تَْمُكَؿ َقاَؿ َفَمَكَؿ َفَممَّا َكاَف الدُّْنَيا َفَجا َقاَؿ ُكْؿ َقاَؿ َفِإنّْي َصاِئ
ػا َكػاَف ِمػْف الِخػِر ال ـْ َفَممَّ َـّ َذَهػَب َيقُػوـُ َفَقػاَؿ َنػ ـَ ُث ـْ َفَنا ُِ َيُقوـُ َقاَؿ َن ـْ اْْلَف مَّْيػِؿ َقػاَؿ َسػْمَماُف قُػالمَّْيُؿ َذَهَب َأُبو الدَّْرَدا

َمْعِط ُكػؿَّ ِذي َحػَؽ َحقَّػُه َفػَمَتا َفَصمََّيا َفَقاَؿ َلُه َسْمَماُف ِإفَّ ِلَربَّْؾ َعَمْيَؾ َحقِّا َوِلَنْفِسَؾ َعَمْيَؾ َحقِّا َوأِلَْهِمػَؾ َعَمْيػَؾ َحقِّػا َفػ
ـَ َفَذَكَر َذِلَؾ َلُه َفَقاَؿ النَّبِ  ـَ َصَدَؽ َسْمَماُف."النَِّبيَّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ َوِلَنْفِسَؾ  اقالػ  :" 57يُّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

نع ل ال ممؾ  سنؾ حقًل   علل مـ ل  حؽ  سد اللحو    عل المحلعظل  سن  مف اءذى   اال ظلعل  َعَمْيَؾ َحقِّا "
 التل تقن  اءاملخ ااءمراض .

َـّ َقػاَؿ َحػؽّّ  …:"   َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَؿ َقػاؿَ ه الوخػلري ادلنؿ الحؽ عل الغمؿ نامًل عل اءمواع مل راا ثُػ
  58َعَما ُكؿّْ ُمْسِمـٍ َأْف َيْغَتِسَؿ ِفي ُكؿّْ َسْبَعِة َأيَّاـٍ َيْوًما َيْغِسُؿ ِفيِه رَْأَسُه َوَجَسَدُ  ."

سػد غمػؿ الػرأس لنغمػؿ  مػم    انر ػز   – سػد اء  ػر  –االحدنث نحدد مػوعل أنػلـ تمػر  سػد الممػسـ  
امل عن  مف كعر   ء   نختزف   نرًا مف الدلاف   االعرؽ ااءترول   ا ذلؾ ال مد لمػل نحتمػؿ مػف   ػرة العػرؽ   

 خلالل عل اءمل ف التل حث الكلرع الح نـ  سد  ظلعتهل مف الكعر    لنوط االعل ل اغنرلل . 

                                                           
ي نفػػرؽ وػػػنف ا  ػػنف نػػػـا   اعػػػل وػػلب  883  رقػػػـ الحػػدنث  1/239الػػحنح الوخػػلري    تػػػلب ال معػػل   وػػػلب الػػدلف لس معػػل  - 56

  رقػػـ  3/164  اال مػػلئل    تػػلب ال معػػل   وػػلب ع ػػؿ ان الػػلت اتػػرؾ السغػػا نػػـا ال معػػل  916  رقػػـ الحػػدنث  1/246ال معػػل 
 1/435  االدارمل    تلب الال ة   ولب ع ؿ ال معل االغمػؿ االطنػب عنهػل  446   --5/439  امم د أحمد  1463الحدنث 

 .  سهـ مف طرنؽ مسملف الفلرمل     1541  رقـ الحدنث 

  االترمػذي   عػل  تػلب  1832الحنح الوخلري    تلب الالـا   ولب مف أقمـ  سد أخن  لنفطر عػل التطػاع   رقػـ الحػدنث  - 57
 . 2337  ولب م     رقـ الحدنث  الزلد  ف رماؿ اهلل 

   898   897   896  رقػـ الحػدنث  1/243الحنح الوخلري    تلب ال معل   ولب لؿ  سد مف لـ نكػهد ال معػل  مػؿ  - 58
  االػحنح ممػسـ    تػلب ال معػل   وػلب الطنػب االمػااؾ  3487رقػـ الحػدنث  4/184اعل  تلب أحلدنث اء ونػلر   وػلب ) وػداف( 

 و حاه .      لمل مف طرؽ  ف طلااس  ف أول لرنرة  849  رقـ الحدنث  2/582نـا ال معل 
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ح ػر رحمػ  اهلل عػل الفػتح قالػ  : ) عػل  ػؿ  لذا النـا ونـا ال معػل   قػلؿ الحػلعظ اوػف اقد حدد ال ول 
موعل أنلـ نامل ( ل ذا أوهـ عل لذه الطرنؽ   اقد  ن    لور عل حدن     د ال مػلئل وسفػظ " الغمػؿ اا ػب  سػد 
 ؿ ممسـ عل أمواع نامل الا ناـ ال معل " االحح  اوف خزنمػل . المػعند وػف م الػار اأوػل و ػر وػف أوػل كػنول 

مرعا ػل  حػاه الفظػ  " إف مػف الحػؽ  سػد الممػسـ أف نغتمػؿ نػـا ال معػل " الحػدنث   مف حدنث الورار وػف  ػلزب 
 ا حاه لسطحلاي مف طرنؽ محمد وف  ود الرحمف وف  اولف  ف ر ؿ مف الالحلول أ اللري مرعا ل .

زالل العرؽ     مقلالد اقلئنل اداائنل ي تعاد  سد ان ملف المتوس أمساب   امف المعساـ أف لغمؿ ال سد اا 
ل ظلعػػػل إي وػػػلل فس   امػػػف لػػػذه المقلالػػػد : " أف ال لئ ػػػلت الحنػػػل الم هرنػػػل التػػػل تػػػدب  سػػػد  سػػػد ان مػػػلف لنمػػػت ا

خطنرة وك ؿ  لـ   ال ف مف المحتمؿ أف تموب المكل ؿ إذا لػـ نحػلعظ  سػد اقلنػل الػحنل   عػللمن راب نتغػذى 
انم ػف م حظػل ذلػؾ خلالػل عػل أ  ػلر مف مااد دل نل ما ادة عل العرؽ   الهذا عها قػد نالػد راائػح  رنهػل   

ال مـ التل تعرؽ   نرًا   م ؿ انوػط ااءرونػل االقػدمنف  إي إذا تػـ غمػسهل  سػد عتػرات متقلروػل اول تظػلـ    مػل أف 
ايمػػتحملـ المت ػػرر نمػػل د  سػػد م ػػس الوػػ ر المػػادار االقاوػػلر   حنػػث أ ػػ  نزنػػؿ المػػلدة الدل نػػل انقسػػؿ مػػف  منػػل 

 59المن راولت ." 

لؾ أمػػر اهلل مػػػوحل   اتعػػللد الممػػسمنف وللا ػػػار لسالػػ ة   اال ػػػلظر المػػتفحص عػػل الا ػػػار ن ػػد أ ػػػ  لػػذ 
نغمػػؿ اء  ػػلر الظػػللرة   االمتعر ػػل دائمػػًل لسغوػػلر االعػػرؽ . عللا ػػار الػػذي  عسػػ  اهلل مػػوحل   اتعػػللد عر ػػًل 

حتػػلج الممػػسـ إلػػد غمػػؿ أ  ػػلئ  ل  نػػر مػػف العوػػلدات    للالػػ ة اقػػرارة القػػر ف االطػػااؼ ولل عوػػل .. إلػػي   إذ ن
ـْ ِإَلػػا المعر ػػل لسامػػلخ ااءتروػػل خمػػس مػػرات عػػل النػػـا    مػػل عػػل قالػػ  تعػػللد  )َيػػا َأيَُّهػػا الَّػػِذيَف الَمُنػػوا ِإَذا ُقْمػػُت
ـْ ِإلَ  ـْ َوَأْرُجَمُك ـْ ِإَلا اْلَمرَاِفِؽ َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُك ـْ َوَأْيِدَيُك الِة َفاْغِسُموا ُوُجوَهُك   66ا اْلَكْعَبْيِف. الصَّ

تا أ أملـ الالحلول ر ااف اهلل تعللد  سنهـ اح هـ  سد أف نتوعاه عػل الا ػار   عقػد   مل أف ال ول  
َعْف ُحْمرَاَف َمْوَلا ُعْثَماَف ْبِف َعفَّػاَف َأنَّػُه رََأال ُعْثَمػاَف ْبػَف َعفَّػاَف َدَعػا أخرج انملـ الوخلري رحم  اهلل عل الحنح  

َـّ َتَمْضػَمَض ِبَوُضوٍُ َفمَ  َـّ َأْدَخػَؿ َيِميَنػُه ِفػي اْلَوُضػوُِ ثُػ َواْسَتْنَشػَؽ ْفَرَغ َعَما َيَدْيِه ِمْف ِإَناِئِه َفَغَسػَمُهَما ثَػاَلَث َمػرَّاٍت ثُػ
َـّ  َـّ َمَسػَح ِبرَْأِسػِه ثُػ َـّ َغَسَؿ َوْجَهُه َثاَلثًا َوَيَدْيِه ِإَلا اْلِمْرَفَقْيِف َثاَلثًػا ثُػ َـّ َقػاَؿ رََأْيػُت  َواْسَتْنَثَر ُث َغَسػَؿ ُكػؿَّ ِرْجػٍؿ َثاَلثًػا ثُػ

ػَم َنْحػَو ُوُضػوِئي َهػَذا ثُػ ُم َنْحَو ُوُضػوِئي َهػَذا َوَقػاَؿ َمػْف َتَوضَّ ـَ َيَتَوضَّ َـّ َصػمَّا َرْكَعتَػْيِف اَل النَِّبيَّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ
ـَ ِمْف َذْنِبِه." ُيَحدُّْث ِفيِهَما َنْفَسُه َغَفَر المَُّه َلُه َما َتَقدَّ

 61   
                                                           

 . 14-7/12لرد   وحث عل ماما ل الحل ان ملف   دار الهدى   الم سد الالحل اال ظلعل   وزنلف ع - 59

 . 6مارة الملئدة    نل رقـ  - 66

 1/55  اعل ولب الا ار    ًل  164  رقـ الحدنث  1/56الحنح الوخلري    تلب الا ار   ولب الم م ل عل الا ار  - 61
  اعػػل  1934  رقػػـ الحػػدنث  2/288ب االنػػلوس لسالػػلئـ   اعػػل  تػػلب الالػػنلـ   وػػلب مػػااؾ الرطػػ 166 – 159  رقػػـ الحػػدنث 

  االػػحنح ممػػسـ    تػػلب  6433  رقػػـ الحػػدنث  7/223 تػػلب الرقػػلؽ   وػػلب قػػاؿ اهلل تعػػللد :" نػػل أنهػػل ال ػػلس إف ا ػػد اهلل حػػؽ " 
الحػدنث رقػـ 1/267  اعػل وػلب ع ػؿ الا ػار االالػ ة  قوػ   226  رقػـ الحػدنث  1/264الطهلرة   وػلب الػفل الا ػار ا مللػ  

 169   168   167   166  رقػـ الحػدنث   1/26  اأوا دااد  تلب الطهلرة   ولب الفل ا ار ال ول  232   231   228
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إف  مسنػػل غمػػؿ اء  ػػلر المعر ػػل دائمػػًل لستروػػل مػػف  مػػـ ان مػػلف ي كػػؾ أ هػػل عػػل م تهػػد اءلمنػػل  
لسالػػحل العلمػػل   عػػأ زار ال مػػـ لػػذه تتعػػرض طػػااؿ النػػـا لعػػدد مهػػاؿ مػػف المن راوػػلت   تعػػد وػػللم ننف عػػل  ػػؿ 

للػػل ل ػػـا  سػػد ال مػػـ ان مػػل ل مػػف خػػ ؿ ال سػػد عػػل الم ػػلطؽ مػػ تنمتر م عػػب مػػف الهػػاار   الػػل دائمػػًل عػػل ح
الم كاعل م     ا  د الا ار تفل أ لػذه المن راوػلت وحللػل  مػح كػلمسل لهػل مػف عػاؽ مػطح ال سػد   خلالػل مػس 

مولغ الا ار   الا لدي الرماؿ    اوذلؾ ي نوغد وعد الا ار أي أ ر مف أدراف أا  را نـ  التدلنؾ ال ند اا 
عػل الحػدنث الالػحنح الػذي أخر ػ  الوخػلري رحمػ  اهلل َ ػْف  ـ إي مػل كػلر اهلل . الػذا مالػداؽ قالػ   سد ال م

ـْ َيْغَتِسػُؿ ِفيػِه ُكػؿَّ َيػْوـٍ َخْمًسػا َمػا َتقُػوُؿ :"  َأِول ُلَرْنَرَة َأ َُّ  َمِمَس َرُماَؿ السَِّ   ـْ َلْو َأفَّ َنَهػرًا ِبَبػاِب َأَحػِدُك َيُقوُؿ َأرََأْيُت
َمَواِت اْلَخْمِس َيْمُحو المَُّه  َذِلؾَ    62ِبِه اْلَخَطاَيا."ُيْبِقي ِمْف َدَرِنِه َقاُلوا اَل ُيْبِقي ِمْف َدَرِنِه َشْيًئا َقاَؿ َفَذِلَؾ ِمْثُؿ الصَّ

ػَ لِوِحلج َأفَّ َرُمػا   َؿ امل ارد عل الحػدنث الالػحنح أن ػًل الػذي أخر ػ  ال مػلئل رحمػ  اهلل َ ػْف َ ْوػِد السَّػِ  الالُّ
َم اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُف َفَتَمْضَمَض َخَرَجػْت اْلَخَطاَيػا ِمػْف ِفيػِه َفػِإَذا اْسػَتْنَثَر َخَرَجػْت اْلَخَطاَيػا ِمػَقلَؿ : "   السَِّ   ْف ِإَذا َتَوضَّ

ِر َعْيَنْيػِه َفػِإَذا َغَسػَؿ َيَدْيػِه َخَرَجػْت َأْنِفِه َفِإَذا َغَسَؿ َوْجَهُه َخَرْجِت اْلَخَطاَيا ِمػْف َوْجِهػِه َحتَّػا َتْخػُرَج ِمػْف َتْحػِت َأْشػَفا
رَْأِسػِه َحتَّػا َتْخػُرَج ِمػْف اْلَخَطاَيا ِمْف َيَدْيِه َحتَّا َتْخُرَج ِمْف َتْحِت َأْظَفاِر َيَدْيِه َفِإَذا َمَسَح ِبرَْأِسِه َخَرَجػْت اْلَخَطاَيػا ِمػْف 

َـّ َكاَف َمْشُيُه ِإَلا اْلَمْسػِجِد ُأُذَنْيِه َفِإَذا َغَسَؿ ِرْجَمْيِه َخَرَجْت اْلَخَطا َيا ِمْف ِرْجَمْيِه َحتَّا َتْخُرَج ِمْف َتْحِت َأْظَفاِر ِرْجَمْيِه ُث
 63َوَصاَلُتُه َناِفَمًة َلُه ."
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  رقػػـ  1/91  اعػػل وػػلب  ػػااب مػػف تا ػػأ  مػػل أمػػر  85  رقػػـ الحػػدنث  1/65ض   اعػػل وػػلب وػػأي النػػدنف نتم ػػم 84الحػػدنث 
  اماطأ انملـ مللؾ  286   285  رقـ الحدنث  1/165  ااوف مل ل    تلب الطهلرة   ولب  ااب الطهار  287  285الحدنث 

   سهـ مف طرؽ  ف  68   95   1/85  امم د انملـ أحمد  29  رقـ الحدنث  1/36  عل  تلب الطهلرة   ولب  لمس الا ار 
 و حاه .    ملف وف  فلف 
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تخرج مف الفػـ ااء ػؼ اتحػت أكػفلر العن ػنف    -الل أكنلر مع انل  –عإذا  ل ت الذ اب غنر الم ظارة  
مػػف اءذ ػػنف   امػػف تحػػت أظفػػلر الػػر سنف   عمػػف وػػلب أالػػد أف تخػػرج المن راوػػلت امػػف تحػػت أظفػػلر النػػدنف   ا 

قػلؿ عػل غمػؿ لػذه اء  ػلر  اال را نـ االفنراملت مف لذه اء  لر المتعر ل لسهاار االغولر حتد إف ال ول 
ـْ َيْغَتِسػُؿ ِفيػِه ُكػخمس مرات عل النـا " ـْ َلْو َأفَّ َنَهرًا ِبَباِب َأَحػِدُك ؿَّ َيػْوـٍ َخْمًسػا َمػا َتقُػوُؿ َذِلػَؾ ُيْبِقػي ِمػْف َدَرِنػِه َأرََأْيُت

 َقاُلوا اَل ُيْبِقي ِمْف َدَرِنِه َشْيًئا ."

عللغمػػؿ المت ػػرر لهػػذه اء  ػػلر   قنػػلـ وعمػػؿ الػػحل ن ػػلدي وػػ  العسػػـ الحػػدنث   " إذ عنػػ  الاقلنػػل اءالنػػل 
الػاؿ إلػد داخػؿ ال مػـ إي إذا حالػؿ عنهػل تمػسي   الفعللل   ءف الطوقل الخلر نل لس سد تم س المن راولت مف الا 

 64األـ أمولب التمسي الهرش الذي أمولو   دـ ال ظلعل ." 

عت ػػػرار الا ػػػار  ػػػدة مػػػرات عػػػل النػػػاـ الااحػػػد ن ظػػػؼ لػػػذه اء ػػػزار الم كػػػاعل التػػػل ت ػػػاف اء  ػػػر تسا ػػػًل  
المػػ تنمتر المروػػس الااحػػد مػػف ال سػػد  وػػلل را نـ   " اقػػد أ وػػت  سمػػلر ال ػػرا نـ ا ػػاد أ ػػداد للئسػػل مػػف ال ػػرا نـ  سػػد

الطونعػػل عػػل الم ػػلطؽ الم كػػاعل تالػػؿ إلػػد زلػػلر خممػػل م نػػنف  ر امػػل   امػػف المعػػراؼ أف ال ػػرا نـ تت ػػل ر 
   65 ومر ل   الستخسص م هل ي ود مف غمؿ ال سد ولمتمرار ."

ف عػػل مػػ مل مػػلئر "عسس سػػد كػػأف  ظػػنـ عػػل اقلنػػل الوػػدف االػػنل ت     مػػل أف لػػ  اظػػلئؼ كػػتد  سنسػػل الكػػأ 
اء  ػلر الرئنمػػنل عػل ال مػػـ   احمػف مػػنرلل امػ متهل   ألمهػػل طػرح المفرغػػلت وػللتعرؽ ات ظػػنـ الحػرارة وتوخػػر 

 66العرؽ اتامس العراؽ ." 

 مػػل انمتػػلز ال سػػد المػػسنـ الخػػللل مػػف ال ػػراح وقدرتػػ   سػػد حملنػػل ال مػػـ  سػػ  مػػف المسا ػػلت الخلر نػػل    
نحتانػػ  مػػف مػػااد قلتسػػل لس ػػرا نـ   االحما ػػل التػػل تغ ػػل  سػػد   نػػر مػػف ال ػػرا نـ حنػػث نقػػاـ وػػإعراز العػػرؽ ومػػل 

 67عتم س دخالهل   اتوطؿ عل نل  دار ال مـ وحداث  راح   تمهؿ دخاؿ ال را نـ اممامهل ." 

االقل دة العلمل عل م مل ال سد   امف  ـ ال مـ  س    لل ال ظلعل وللغمؿ أا ايغتملؿ نامنًل إف أم ف  
ف لػػػـ نم ػػف لػػذا عغمػػػؿ مػػل نظهػػر م ػػػ  دائمػػًل   ان ػػاف  ر ػػػل لستسػػاث   نػػػرًا عإع ل ػػل المػػلر  سػػػد الوػػدف  سػػ    اا 

 للندنف االا     أا  ر ل لستعطف ومفرزات   لءر ؿ   امل أ ظـ علئدة ذلؾ لا  رر مرارًا عل الناـ  ءف الغمؿ 
ل كػلط ال مػـ  سػ  . ذلػؾ أ ػ    ػدمل نفػنض  ي تقتالر علئدت   سد  ظلعل ال سد ا كلط  عحمب   وؿ ن اف دا نلً 

ان مػػلف المػػلر  سػػد   ػػا مػػف أ  ػػلر  مػػم    عإ ػػ  ن تػػذب الػػدـ إلػػد الع ػػا المغمػػاؿ وقػػاة   عتت كػػط الػػدارة 

                                                           
 . 6انم ـ االر لنل الالحنل   ص  - 64

 . 216-215الونئل مكل سهل اق لنللل   ص  - 65

 . . 11الملر اانالحلح   ص  - 66

 . 257م ظفلت الونئل   ص  - 67
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الدمانل عل ال مػـ  سػ    انتراعػؽ ذلػؾ وتخفنػؼ احتقػلف المػي امػلئر أ ػزار ال مسػل العالػونل المر زنػل   عتت وػ  مػل 
 68 س  ."نوعث  كلطًل عل ال مـ  

 مل أف " الا ار عاؽ ذلؾ ن عؿ عل ال مـ م ل ل  د إاللولت الورد   الا نفند أن ًل عل تقانػل   نػر  
 69 مف الع  ت االمفلالؿ ."

 االستنجاُ : 

 االستنجاُ لغة :

 االستنجاُ اصطالحًا : 

رشاد النبي   لكيفيته :  الحث عما الوضُو وا 

حػدث اء وػر أا اءالػغر   اومػل أف الممػسـ مطسػاب م ػ  أف اومل أ ػ  ي الػ ة وػداف طهػار   أي مػف ال 
نالسل خمس مرات عل الناـ االسنسل   اي نم    الاقاؼ ونف ندي اهلل موحل   اتعللد إي وعد الطهلرة مف الحد نف 

نحث أمت   سد الا ار   انرغب و    انركدلـ إلد  نفنل ععس    وللقاؿ االعمؿ   أا أحدلمل   لذا  لف ال ول 
نسفتهـ إلد تتوس ا ائ  عنتا أ أمػلمهـ ا ػارًا  ػلمً    عفػل حػدنث :" ُحْمػَراَف َمػْاَلد ُ ْ َمػلَف    ا  نرًا مل  لف 
َـّ ْوِف َ فَّلَف َأ َّػُ   َأْدَخػَؿ َيِميَنػُه  رََأال ُعْثَماَف ْبَف َعفَّاَف َدَعا ِبَوُضوٍُ َفَمْفَرَغ َعَما َيَدْيِه ِمْف ِإَناِئِه َفَغَسَمُهَما َثاَلَث َمرَّاٍت ُث

َـّ َغَسَؿ َوْجَهُه َثاَلثًا َوَيَدْيِه ِإَلا اْلِمْرَفَقْيِف ثَ  َـّ َتَمْضَمَض َواْسَتْنَشَؽ َواْسَتْنَثَر ُث َـّ ِفي اْلَوُضوُِ ُث َـّ َمَسَح ِبرَْأِسػِه ثُػ اَلثًا ُث
َـّ َقاَؿ رََأْيُت النَِّبيَّ َصمَّا المَّ  ػَم َنْحػَو َغَسَؿ ُكؿَّ ِرْجٍؿ َثاَلثًا ُث ػُم َنْحػَو ُوُضػوِئي َهػَذا َوَقػاَؿ َمػْف َتَوضَّ ـَ َيَتَوضَّ ُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ

ـَ ِمػْف َذْنِبػهِ  َـّ َصمَّا َرْكَعَتْيِف اَل ُيَحدُّْث ِفيِهَمػا َنْفَسػُه َغَفػَر المَّػُه َلػُه َمػا َتَقػدَّ احػرص الالػحلول   76 ."  ُوُضوِئي َهَذا ُث
أمػلمهـ داف زنػلدة    اععػؿ مػل نقػـا وفعسػ    ؿ الحػرص  سػد اتوػلع أاامػره  ر ااف اهلل تعللد  سنهـ أ معنف

 أا  قاللف مل امتطل اا إلد ذلؾ مونً  . 
أا  71اال ػػلظر إلػػد الحػػدنث المػػلوؽ ن ػػد أف عنػػ  غمػػؿ النػػدنف إلػػد الرمػػغنف   االم م ػػل   ايمت كػػلؽ

س أا وع ػ    اغمػؿ الػر سنف إلػد ال عوػنف   اغمؿ الا     اغمؿ الندنف إلد المراعؽ   اممح الػرأ 72ايمت  لر
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  عهؿ وقل كلر مف أ  لر ان مػلف الظػللرة االتػل ن  ػر تعر ػهل لستسػاث لػـ نغمػؿ مػف أدرا ػ  أا ممػل  سػؽ وػ  
مػػف الغوػػلر أا العػػرؽ ؟ي اقػػد نتعػػدد ذلػػؾ وعػػدد الالػػساات عػػل النػػـا االسنسػػل ) الفػػرض م هػػل اال لعسػػل ( لمػػف ا ػػتقض 

 73ا ا ه قوؿ  ؿ ال ة .
 ائد غسؿ اليديف إلا الرسغيف :فو 

ي كػػػؾ أف غمػػػؿ أي   ػػػا مػػػف أ  ػػػلر  مػػػـ ان مػػػلف لػػػ  عاائػػػد  مػػػل   عسػػػا لػػػـ ن ػػػف عنػػػ  إي ت ظنفػػػ   
اتطهنره ات كنط  ل فد   عقد ن مد الكخص أف نغمؿ ندن  وعد  مػؿ مػل   أا وم ممػل كػخص مػرنض ومػرض 

 74 رًا دالمًل محققًل الا لذه العداى وللمرض.معد   عللا ار نذ ره و ظلعتهل   اوللتأ ند نقل ان ملف خط
:ِإَذا   أخػػرج اإلمػػاـ الترمػػذي رحمػػه اهلل َعػػْف َعاِصػػـِ ْبػػِف َلِقػػيِط ْبػػِف َصػػِبَرَة َعػػْف َأِبيػػِه َقػػاَؿ َقػػاَؿ النَِّبػػيُّ  

ََ ." َقػػاَؿ َوِفػػي اْلَبػػاب َعػػْف اْبػػِف َعبَّػػاٍس َواْلُمَسػػَتْوِرِد وَ  ػػْمَت َفَخمّْػػْؿ اأْلََصػػاِب ُهػػَو اْبػػُف َشػػدَّاٍد اْلِفْهػػِريُّ َوأِبػػي َأيُّػػوَب َتَوضَّ
 " اْلُاُ ػاِر  ِ ْ َد َأْلِؿ اْلِعْسـِ َأ َُّ  ُنَخسجُؿ َأاَلػلِوَس ِرْ َسْنػِ  ِعػل َهَذاقلؿ أوا  نمد رحم  اهلل : َااْلَعَمُؿ َ َسد . 75اأْلَْنَصاِريّْ

ْمَحُؽ َقلَؿ ِإْمَحُؽ ُنَخسجؿُ   َأاَللِوَس َنَدْنِ  َاِرْ َسْنِ  ِعل اْلُاُ اِر . َاِوِ  َنُقاُؿ َأْحَمُد َااِ 
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  رقػـ الحػػدنث  3/332  االمػزي عػػل انحمػلف    تػلب الطهػلرة   وػػلب عػرض الا ػار   عالػؿ اءمػػر وتخسنػؿ اءالػلوس  86  رقػـ الحػدنث  31

 سهػػـ مػف طرنػؽ نحنػد وػػف  4516لحػدنث   رقػـ ا 16/367  اعػل  تػلب المػنر   وػلب الخ عػػل اانمػلرة   عالػؿ مػل ن ػػب  سػد انمػلـ  1654
  مف طرنػؽ محمػد وػف نحنػد وػف  144  رقـ الحدنث  1/35مسنـ الطلتفل و  و حاه    اأخرج أن ًل أول دااد    تلب الطهلرة   ولب ايمت  لر 

   765  رقػـ الحػدنث  1/191  االػدارمل    تػلب الطهػلرة   وػلب تخسنػؿ اءالػلوس  211   4/33علرس و  و حاه   اأخر ػ  أحمػد عػل الممػ د 
  االمػػ ف ال وػػرى لسونهقػػل    تػػلب  1/147  االممػػتدرؾ  86  رقػػـ الحػػدنث  1/26امالػػ ؼ  وػػد الػػرزاؽ    تػػلب الطهػػلرة وػػلب غمػػؿ الػػر سنف 

   71 سهـ مف طرنؽ اوػف  ػرنا وػ  و حػاه   اأخر ػ  الوخػلري عػل  تػلب اءدب المفػرد ص  1/51الطهلرة   ولب تأ ند الم م ل اايمت كلؽ 
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تفرنؽ كعر السحنل اأاللوس الندنف االر سنف عل الا ار   اأالس  مف إدخلؿ الكلر عػل خػ ؿ الكػلر  والتخميؿ :
 .76  الا امط  

اتخسنؿ أاللوس الند ن اف وإدخلؿ وع هل ووعض نزالل مل وهل مف  رؽ اأاملخ اغنرلل   اتخسنؿ أاللوس  
قدمنف وإدخلؿ أاللوس الند ون هل اتفرنقهل  ف وع هل اممح امطهل نزالل مل أاللوهل مػف  ػرؽ   امػل  سػؽ وهػل ال

 مف تراب اغولر اغنر ذلؾ .
لذا ع  ود مف الع لنل الوللغل عل  ظلعل اءطراؼ نامنًل وغمسهل  ندًا وملر غزنر مس اي توله إلد  ػدـ تػرؾ  

لم ػػلطؽ التػػل وػػنف اءالػػلوس االتػػل   نػػرًا مػػل ت ػػاف  ر ػػل لسػػتعطف ا مػػا أي  ػزر م هػػل داف غمػػؿ   خلالػػل لػػذه ا
 77 الفطرنلت الم ذنل .

 مل حث انم ـ  سد غمؿ الندنف وعد ايمتنقلظ مف ال اـ   ءف ان ملف ي ندري أنف ولتت نده   الؿ  
 م طقػػػل الػػػدور أا  لممػػػت  مػػػده عػػػل أ  ػػػلر  امػػػ    خلالػػػل اءمػػػل ف التػػػل ن  ػػػر ا تكػػػلر المن راوػػػلت اال ػػػرا نـ  

َعْف َأِبي ُهَرْيػَرَة َأفَّ َرُسػوَؿ المَّػِه اء  لر الت لمسنل   أا غنرلل مف الم لطؽ . عقد أخرج انملـ الوخلري رحمػ  اهلل 
َـّ ِلَيْنُثْر َوَمْف اْسػ ـْ َفْمَيْجَعْؿ ِفي َأْنِفِه ُث َم َأَحُدُك ـَ َقاَؿ ِإَذا َتَوضَّ ـْ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ َذا اْسػَتْيَقَظ َأَحػُدُك َتْجَمَر َفْمُيػوِتْر َواِ 

ـْ اَل َيْدِري َأْيَف َباَتْت َيُدُ    78." ِمْف َنْوِمِه َفْمَيْغِسْؿ َيَدُ  َقْبَؿ َأْف ُيْدِخَمَها ِفي َوُضوِئِه َفِإفَّ َأَحَدُك
ث مرات "   االتقنند وللعدد قلؿ الحلعظ اوف ح ر عل عتح الولري قال  " عسنغمسهمل    ل " اعل راانل "   

عل غنر ال  لمل العن نل ندؿ  سد ال دونل   ااقػس عػل راانػل لمػلـ  ػف أوػل لرنػرة   ػد أحمػد " عػ  ن ػس نػده عػل 
ف ترؾ  ره اي تزاؿ ال رالل وػداف الػ  ث  الا ار حتد نغمسهل " اال هل عن  لست زن   مل ذ ر ل أف ععؿ امتحب اا 

س  عل حؽ مف قلـ مف ال ـا لمل دؿ  سن  مفهػـا الكػرط الػا ح ػل   ػد اء  ػر    ص  سن  الكلععل   .. الذا  
أمل الممتنقظ عنمتحب ل  الفعؿ لحدنث   ملف ا ود اهلل وف زند   اي ن ره الترؾ لعدـ اراد ال هل عن  ... قالػ  : 

مػػل   ءف الكػػلرع إذا ) عػػإف أحػػد ـ ( قػػلؿ الون ػػلاي : عنػػ  إنمػػلر إلػػد أف الول ػػث  سػػد اءمػػر وػػذلؾ احتمػػلؿ ال  ل
ذ ػػر ح مػػل ا قوػػ  وعسػػل دؿ  سػػد أف  وػػات الح ػػـ ء سهػػل   ام سػػ  قالػػ  عػػل حػػدنث المحػػـر الػػذي مػػقط عمػػلت عإ ػػ  
نوعػث مسونػل وعػد  هػنهـ  ػف تطننوػ    ع وػ   سػد  سػل ال هػل الػل  ا ػ  محرمػل . قالػ  : ) ي نػدري ( عنػ  أف  سػل 
                                                                                                                                                                                                 

  لمل مف طرنؽ دااد وف  ود الرحمف العطلر و  و حاه   ا منعهـ : مفنلف ال اري انحند وف  1/147  االممتدرؾ لسحل ـ  166رقـ الحدنث 
 مسنـ الطلئفل امحمد وف نحند وف علرس ااوف  رنا ادااد وف  ود الرحمف العطلر  ف أول للكـ و  .

 .  2/73ال هلنل عل غرنب الحدنث  - 76
 . 18-17لملر اانالحلح   ص ا - 77
  االػػحنح ممػػسـ    تػػلب الطهػػلرة    رالػػل  157  رقػػـ الحػػدنث  1/155الػػحنح الوخػػلري    تػػلب الا ػػار   وػػلب ايمػػت  لر عػػل الا ػػار - 78

أحػد ـ   وػلب مػل  ػلر إذا امػتنقظ    االترمػذي   عػل  تػلب الطهػلرة  ػف رمػاؿ اهلل  416غمس المتا ئ اغنره نده المك اؾ   رقـ الحدنث 
  اال ملئل عل  تلب الطهلرة   ولب تأانؿ قال   ز ا ؿ " إذا قمتـ إلػد الالػ ة علغمػساا  24مف م لمل ع  نغمس نده عل ان لر   رقـ الحدنث 

حػدنث   اعل  تلب الغمؿ االتنمـ   ولب اءمر وللا ػار مػف ال ػـا   رقػـ ال 161  اولب الا ار مف ال ـا   رقـ الحدنث  1.."   رقـ الحدنث 
  ااوػف مل ػل عػل  تػلب الطهػلرة  95   94  اأوا دااد عل الطهلرة   ولب عل الر ػؿ نػدخؿ نػده عػل ان ػلر قوػؿ أف نغمػسهل   رقػـ الحػدنث  437

 7264   7129   6981  امم د أحمد رقـ الحدنث  389ام  هل   ولب عل الر ؿ نمتنقظ مف م لم  لؿ ندخؿ نده عل ان لر   رقـ الحدنث 
  اماطػػأ مللػػػؾ عػػػل  تػػلب الطهػػػلرة وػػػلب  16184   16692   9716   9615   9491   8776   8667   7481   7349   7283  

 . 33ا ار ال لئـ إذا قلـ إلد الال ة   رقـ الحدنث 



 24 

أا ي   امقت ػله إلحػلؽ مػف كػؾ عػل ذلػؾ الػا  ػلف ممػتنقظل ... ال هل احتملؿ لؿ يقت نده مل ن  ر عػل المػلر 
قالػػ  :) أنػػف ولتػػت نػػده( أي مػػف  مػػده   قػػلؿ الكػػلععل رحمػػ  اهلل :  ػػل اا نمػػت مراف او دلػػـ حػػلرة عرومػػل  ػػرؽ 

 أحدلـ إذا  لـ عنحتمؿ أف تطاؼ نده  سد المحؿ أا  سد و رة أا دـ حنااف أا قذر غنر ذلؾ . "
نػػػد ااءظفػػػلر مػػػف قػػػلذارات اأامػػػلخ تحمػػػؿ المن راوػػػلت    عػػػؿ الكػػػلرع الح ػػػنـ تقسػػػنـ اء ػػػؿ مػػػل نعسػػػؽ ولل 

َخْمػػٌس َأْو َخْمػػٌس ِمػػْف 79َعػػْف َأِبػػي ُهَرْيػػَرَة ِرَواَيػػًة "اْلِفْطػػَرُة اءظفػػلر مػػف مػػ ف الفطػػرة التػػل عطػػر اهلل ال ػػلس  سنهػػل . 
ْبِط َوتَ  86اْلِفْطَرِة اْلِختَاُف َوااِلْسِتْحَدادُ  ـُ اأْلَْظَفاِر َوَقصُّ الشَّاِرِب." َوَنْتُؼ اإلِْ ْقِمي

81 
ـَ َعْشٌر ِمػْف اْلِفْطػَرِة َقػصُّ ال  شَّػاِرِب وفي رواية أمنا : " َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّه َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

ُِ َوَقصُّ اأْلَظْ  ُُ المّْْحَيِة َوالسَّْواُؾ َواْسِتْنَشاُؽ اْلَما ْعَفا ُِ َواِ  ِبِط َوَحْمُؽ اْلَعاَنِة َواْنِتَقاُص اْلَما َفاِر َوَغْسُؿ اْلَبرَاِجـِ َوَنْتُؼ اإلِْ
ٌَ انْ  ُُ َقػػاَؿ ُمْصػػَعٌب َوَنِسػػيُت اْلَعاِشػػَرَة ِإالَّ َأْف َتُكػػوَف اْلَمْضَمَضػػَة زَاَد ُقَتْيَبػػُة َقػػاَؿ َوِكيػػ ُِ َيْعِنػػي َقػػاَؿ َزَكِريَّػػا ِتَقػػاُص اْلَمػػا

. َُ  82 "ااِلْسِتْنَجا
 

 فوائد المضمضة : 
اقال  عل الحدنث الكرنؼ )  ـ تم مض ( االم م ل  مل قلؿ ال ااي رحمػ  اهلل : "  مللهػل أف ن عػؿ 
الملر عل عم   ـ ندنره عن   ـ نم     اأقسهل أف ن عؿ الملر عػل عنػ    اي نكػترط إدارتػ   سػد المكػهار الػذي قللػ  

  83 ال مهار ."
تمعل أا وقلنل الطعػلـ عػل الفػـ    ػل تغنػر الرنػؽ عػل الفػـ لمػر ل تغنػره  االم م ل تطرد أنل ع  ت م 

 .84اعل لذا التغنر تتحاؿ المااد الم رنل إلد  حاؿ إن نسل ل  راحل ممنزة
 انارد أمتلذ ل الد تار محمد معند رم لف الواطل عل  تلو  مع زات عل الطب لس ول العروػل محمػد  

قلنػػل اءمػػ لف االػػحل اءوػػداف (  ػػلر عنػػ  : " إف تمػػعنف وللملئػػل مػػف ال ػػلس  الػػًل لسػػد تار غػػرزازي مػػف  تلوػػ  ) ا 

                                                           
ل . ال هلنػػل عػػل غرنػػب الفطػػرة : الَفطػػر : ايوتػػدار اايختػػراع   أي مػػف المػػ ل نع ػػل مػػ ف اء ونػػلر  سػػنهـ المػػ ـ التػػل أمر ػػل أف  قتػػدي عنهػػ - 79

 . 3/457الحدنث 
 . 1/353ايمتحداد : حسؽ العل ل وللحدند . ال هلنل عل غرنب الحدنث  - 86
   5891  رقػـ الحػدنث 7/73اعل ولب تقسنـ اءظػلعر  5889  رقـ الحدنث  7/72الحنح الوخلري    تلب السولس   ولب قص الكلرب  - 81

  االػػحنح ممػػسـ    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب خالػػلؿ  6297  رقػػـ الحػػدنث  7/184ل وػػر ا تػػؼ انوػػط اعػػل  تػػلب ايمػػتئذاف   وػػلب الختػػلف وعػػد ا
  االترمػذي    تػلب اءدب  4198  رقػـ الحػدنث  4/84  اأوا دااد عل  تلب التر ؿ   ولب أخػذ الكػلرب  257  رقـ الحدنث  1/222الفطرة 
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ف المػلدة الالػدندنل االعفا ػل التػل  الذنف نفقداف أم ل هـ لػا التمػاا و ظلعػل عمهػـ لمػل عقػداا أمػ ل هـ قوػؿ اءااف . اا 
عتمتمالػػهل المعػػدة  ت ػػاف عػػل الفػػـ ي نقتالػػر  ػػررلل  سػػد تقػػنح الس ػػل   عإ هػػل تػػدخؿ المعػػدة مػػس السعػػلب االطعػػلـ  

اتمػػري إلػػد الػػدـ ام ػػ  إلػػد  منػػس اء  ػػلر   اتمػػوب أمرا ػػًل   نػػرة   انقػػرر اءطوػػلر أف الفػػـ تمػػتقر عنػػ  أ ػػااع 
  85 اأ داد للئسل مف ال را نـ الو تنرنل االفنرامنل االطفنسنل."

َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّه َصمَّا  َعْف َعاِئَشَة َقاَلتْ اقد  عؿ انم ـ الم م ل مف م ف الفطرة  مل عل راانل أم ل  
ُُ المّْْحَيِة َوالسَّْواُؾ َواْسِتْنَشاُؽ اْلَمػ ْعَفا ـَ َعْشٌر ِمْف اْلِفْطَرِة َقصُّ الشَّاِرِب َواِ  ُِ َوَقػصُّ اأْلَْظَفػاِر َوَغْسػُؿ المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ ا

ِبػػِط َوَحْمػػُؽ اْلَعاَنػػِة َواْنِتَقػػاُص الْ  ُُ َقػػاَؿ ُمْصػػَعٌب َوَنِسػػيُت اْلَعاِشػػَرَة ِإالَّ َأْف َتُكػػوَف اْلَبػػرَاِجـِ َوَنْتػػُؼ اإلِْ ُِ َقػػاَؿ َزَكِريَّػػا َمػػا
". َُ ُِ َيْعِني ااِلْسِتْنَجا ٌَ اْنِتَقاُص اْلَما  86 اْلَمْضَمَضَة زَاَد ُقَتْيَبُة َقاَؿ َوِكي

نػر راحػل الفػـ  هػد  ػف أ ػؿ وعػض اءطعمػل التػل تغ الرائحػل ال رنهػل لسفػـ حتػد إ ػ   اقد  ره ال وػل  
فقد ثبػت َعػْف اْبػِف ُعَمػَر  حا ال رالل    للوالؿ اال ـا اال رات اوعض الوقاؿ التل تحدث عل الفـ راحل  رنهل . 
ـَ َقاَؿ ِفي َغْزَوِة َخْيَبَر َمْف َأَكَؿ ِمْف َهذِ  َيْعِنػي الثُّػوـَ َفػاَل  ِ  الشََّجَرةِ َرِضَي المَُّه َعْنُهَما َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

ـَ َمػػْف َأَكػػَؿ ِمػػْف َهػػِذِ   مػػل  وػػت  87." َيْقػػَرَبفَّ َمْسػػِجَدَنا َعػػْف َأِبػػي ُهَرْيػػَرَة َقػػاَؿ َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ المَّػػِه َصػػمَّا المَّػػُه َعَمْيػػِه َوَسػػمَّ
".  88الشََّجَرِة َفاَل َيْقَرَبفَّ َمْسِجَدَنا َواَل ُيْؤِذَينَّا ِبِريِح الثُّوـِ

لحػلعظ اوػف ح ػر رحمػ  اهلل : " عػل لػذه اءحلدنػث ونػلف  ػااز أ ػؿ ال ػـا االوالػؿ اال ػرات   إي أف قلؿ ا 
مػػف أ سهػػل ن ػػره لػػ  ح ػػار الممػػ د   اقػػد ألحػػؽ وهػػل الفقهػػلر مػػل عػػل مع للػػل مػػف الوقػػاؿ ال رنهػػل الرائحػػل  للف ػػؿ   

 89احل تفاح رائحتهل ."اقنده  نلض ومف نت كد م     األحؽ و  وعض الكلععنل الكدند الوخر امف  ر 
ال  ػػرة ال هػػل ولءمػػللنب المختسفػػل  ػػلد الالػػحلول ر ػػااف اهلل تعػػللد  سػػنهـ نعتقػػداف أ ػػؿ ال ػػـا االوالػػؿ  

ونف لهـ أف أالؿ حؿ اء ؿ قلئـ   اأف الم س إ مل لػا لمػف أدى أ سػ  إلػد إنػذار  ال رات ال لر   لاي أف ال ول 
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  اال ملئل  تلب الزن ل   ولب  2757  رقـ الحدنث  5/91  االترمذي  تلب اءدب   ولب مل  لر عل تقسنـ اءظفلر  53  رقـ الحدنث  1/14

  اممػػ د  293  رقػػـ الحػػدنث  1/167هػػلرة   وػػلب الفطػػرة   ااوػػف مل ػػل    تػػلب الط 5642   5641   5646  رقػػـ الحػػدنث  8/126الفطػػرة 
  سهـ مف طرنؽ طسؽ وف حونب  ف  ود ال  وف الزونر  ف  لئكل ر ل اهلل   هل و حاه . 6/137أحمد 

   5/92  اعػل  تػلب المغػلزي   وػلب غػزاة خنوػر  853  رقػـ الحػدنث  1/232الحنح الوخلري    تلب اءذاف   ولب مل  لر عل ال ػـا  - 87
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   1/325  ااوف مل ػل    تػلب انقلمػل   وػلب مػف أ ػؿ ال ػـا عػ  نقػروف الممػ د  3825  رقـ الحدنث  1/361اءطعمل   ولب مف أ ؿ ال ـا 
    سهـ مف طرؽ  ف اوف  مر ر ل اهلل   همل. 26   2/13امم د انملـ أحمد    1616رقـ الحدنث 

  ااوػف مل ػل    تػلب انقلمػل   وػلب مػف أ ػؿ ال ػـا  563  رقػـ الحػدنث  1/394الحنح ممسـ    تلب الممل د ولب  هل مػف أ ػؿ  امػًل  - 88
اقػػات الالػػ ة   وػػلب ال هػػل  ػػف دخػػاؿ الممػػ د وػػرنح ال ػػـا   اماطػػأ انمػػلـ مللػػؾ    تػػلب  1615  رقػػـ الحػػدنث  1/324عػػ  نقػػروف الممػػ د 

 .    سهـ مف طرؽ  ف أول لرنرة  429   2/246  امم د انملـ أحمد  36  رقـ الحدنث  1/17
 . 9/575عتح الولري كرح الحنح الوخلري   لسحلعظ اوف ح ر العمق  ل  - 89
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أ سهل   ءف الممسـ  ر ل لسقلر الممسـ وػنف الحػنف االحػنف حتػد  ا خرنف   ل  هـ مس ذلؾ ظؿ لمهـ الخاؼ مف
 96 الا قعد عل ونت  .

ـَ َقػػاَؿ َمػػْف َأَكػػَؿ ُثوًمػػا َأْو َبَصػػعقػػد  وػػت   ـَ َأفَّ النَِّبػػيَّ َصػػمَّا المَّػػُه َعَمْيػػِه َوَسػػمَّ اًل َأفَّ َجػػاِبَر ْبػػَف َعْبػػِد المَّػػِه َزَعػػ
ـَ ُأِتػَي ِبِقػْدٍر ِفيػِه َخِضػرَاَفْمَيْعَتِزْلَنا َأْو َقاَؿ َفْمَيْعتَ  ٌت ِمػْف ِزْؿ َمْسِجَدَنا َوْلَيْقُعْد ِفي َبْيِتِه َوَأفَّ النَِّبيَّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

ُبوَهػا ِإَلػا َبْعػِض َأْصػَحاِبهِ  َكػاَف َمَعػُه َفَممَّػا َرالُ  َكػرَِ   ُبُقوٍؿ َفَوَجَد َلَها ِريًحا َفَسَمَؿ َفُمْخِبَر ِبَما ِفيَها ِمْف اْلُبُقوِؿ َفَقاَؿ َقرّْ
 91َأْكَمَها َقاَؿ ُكْؿ َفِإنّْي ُأَناِجي َمْف اَل ُتَناِجي." 

الذا ي   ب   دمل   د أف انم ـ حػلعظ  سػد  ظلعػل الفػـ ارائحتػ    عمػف ايمػتنلؾ وللمػااؾ   ا عسػ   
مراد وللمااؾ  مامًل : ت ظنؼ اءمػ لف مف الفطرة . االمااؾ  لمؿ أململ عل تطهنر الفـ ات ظنؼ اءم لف   اال

  ان اف ذلؾ ودل هل ولنالوس   أا وممااؾ مف  اد اءراؾ   أا وفركلة خلالل   َاَمط عل الال ول   ع  ت ػاف 
قلمنل ُتدمل الس ل اتخدش اءم لف   اي لن ػل ي ت فػس مطسقػًل . انكػترط عػل لػذا المػااؾ أف ن ػري وسطػؼ اتػ دة   

 . 92مً    ن ظؼ اءم لف مف  ؿ مل نوقد  للقًل عنهلاأف ن اف  لمً  كل
: " َعػْف َعاِئَشػَة  ع مل ارد  ف أم ل  لئكل ر ل اهلل   هل عل حدنث  كر مف الفطرة ا د م هػل المػااؾ 

ْعَفػ ـَ َعْشٌر ِمْف اْلِفْطَرِة َقػصُّ الشَّػاِرِب َواِ  ُُ المّْْحَيػِة َوالسّْػَواُؾ َواْسِتْنَشػاُؽ َقاَلْت َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّه َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ ا
ُِ َقػاَؿ َزَكرِ  ِبِط َوَحْمُؽ اْلَعاَنِة َواْنِتَقػاُص اْلَمػا ُِ َوَقصُّ اأْلَْظَفاِر َوَغْسُؿ اْلَبرَاِجـِ َوَنْتُؼ اإلِْ ُُ َقػاَؿ ُمْصػَعٌب َوَنِسػيُت اْلَما يَّػا

َُ ..."اْلَعاِشَرَة ِإالَّ َأْف َتُكوَف اْلَمْضَمَضَة زَاَد قُ  ُِ َيْعِنػي ااِلْسػِتْنَجا ٌَ اْنِتَقاُص اْلَمػا  امػف  حرالػ  .  93َتْيَبُة َقاَؿ َوِكي
 سد  ظلعل الفـ ااءم لف لمل لهل مف ألمنل عل حنلة ان ملف    لد أف ن عػؿ المػااؾ عر ػًل  سػد الممػسمنف   ػد 

ـَ َقػاَؿ َلػْواَل َأْف َأُشػؽَّ  َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضػَي المَّػُه َعْنػُه َأفَّ  ؿ ال ة . عقد  وت  َرُسػوَؿ المَّػِه َصػمَّا المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ
ََ ُكؿّْ َصاَلةٍ  ـْ ِبالسَّْواِؾ َم  94 ."َعَما ُأمَِّتي َأْو َعَما النَّاِس أَلََمْرُتُه
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  اعػل  5452  رقػـ الحػدنث  6/262  اعػل  تػلب اءطعمػل   وػلب مػل ن ػره مػف ال ػـا االوقػاؿ  854  رقػـ الحػدنث  1/232مل  لر عػل ال ػـا 
  االػػحنح ممػػسـ    تػػلب الممػػل د   وػػلب  هػػل مػػف أ ػػؿ  7359  رقػػـ الحػػدنث  8/261 تػػلب اي تالػػلـ   وػػلب اءح ػػلـ التػػل تعػػرؼ وللػػديئؿ 

   3822  رقػـ الحػدنث  3/366(   اأوا دااد    تلب اءطعمل   وػلب أ ػؿ ال ػـا  75   74   73   72)  564  رقـ الحدنث  1/394 امل 
  اال مػلئل    تػلب الممػل د   وػلب مػف نم ػس مػف  1866دنث   رقػـ الحػ 4/261االترمذي    تلب اءطعمل   وػلب  رالنػل أ ػؿ ال ػـا االوالػؿ 

  اممػ د  3365  رقـ الحدنث  2/116  ااوف مل ل    تلب اءطعمل   ولب أ ؿ ال ـا االوالؿ اال رات    767  رقـ الحدنث  2/43المم د 
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   399   329   259   2/245  اممػػ د أحمػػد 115   114  رقػػـ الحػػدنث  1/66اماطػػأ مللػػؾ  تػػلب الطهػػلرة   وػػلب مػػل  ػػلر عػػل المػػااؾ 
 .   683  رقـ الحدنث  1/184  االدارمل    تلب الطهلرة   ولب المااؾ  433
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عإذا دااـ الممسـ  سػد امػتعملؿ المػااؾ خمػس مػرات عػل النػـا   ػد  ػؿ الػ ة عػرض   ازادلػل إذا الػسد  
عإ   وػذلؾ نحػلعظ محلعظػل  ونػرة  سػد  ظلعػل عمػ  امػ مل أمػ ل   اطنػب رائحتػ    الػا اقتالػر  سػد المػااؾ   ف ً 

نػداـا  سػد امػتعملؿ المػااؾ عػل  منػس  لػـ ن تػؼ وهػذا العػدد وػؿ  ػلف   سد لذا العدد ل فد   إي أف ال ول 
ُحَذْيَفَة َقاَؿ َكػاَف عل  اؼ السنؿ . ععف أاقلت    اعل  ؿ المااطف   أملـ أالحلو    اعل ا ح ال هلر اونف ألس  

ـَ ِمْف المَّْيِؿ َيُشوُص  ـَ ِإَذا َقا   96 َفاُ  ِبالسَّْواِؾ ." 95النَِّبيُّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ
 فوائد االستنشاؽ واالستنثار : 

ا ػػأ أف : نطسػػب الحػػدنث مػػف  ػػؿ ممػػسـ أراد أف نت ) واستنشػػؽ واسػػتنثر  اقالػػ  عػػل الحػػدنث الكػػرنؼ 
 نتم مض أي نغمؿ عم  وللملر   ان ظف  ممل  سؽ مف وقلنل الطعلـ   أا زلامت  )رائحتػ ( . اقػد حػث ال وػل 

ػَم  َأبػي ُهَرْيػَرَة  سد ايمت  لر عل الػحنح الوخػلري  ػف  ـَ َأنَّػُه َقػاَؿ َمػْف َتَوضَّ َعػْف النَِّبػيّْ َصػمَّا المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ
ـَ َقاؿَ  َفْمَيْسَتْنِثْر َوَمفْ  ِإَذا  اْسَتْجَمَر َفْمُيوِتْر." وفي رواية عند مسمـ " َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

ـْ ِمْف َمَناِمِه َفْمَيْسَتْنِثْر َثاَلَث َمرَّاٍت َفِإفَّ الشَّْيَطاَف َيِبيُت َعَما َخَياِشيِمِه ."  97 اْسَتْيَقَظ َأَحُدُك
قلؿ انملـ ال ااي رحم  اهلل عل كرح   سد الحنح ممسـ : " قال  الػسد اهلل  سنػ  امػسـ ) عسنمػت  ر عػإف 
الكنطلف نونت  سد خنلكنم  ( قلؿ العسملر : الخنكـا أ سػد اء ػؼ   اقنػؿ : لػا اء ػؼ  سػ  اقنػؿ : لػل  ظػلـ 

 ؼ متقػػلرب المع ػػد . قػػلؿ القل ػػل رقػػلؽ لن ػػل عػػل أقالػػد اء ػػؼ ون ػػ  اوػػنف الػػدملغ   اقنػػؿ غنػػر ذلػػؾ الػػا اخػػت
: نحتمؿ أف ن اف قال  السد اهلل  سن  امسـ : " عإف الكنطلف نونت  سد خنلكنم   -رحم  اهلل تعللد  - نلض 

"  سد حقنقت  عإف اء ؼ أحد م لعذ ال مـ التل نتاالؿ إلد القسب م هل ي منمل النس مػف م لعػذ ال مػـ مػل لػنس 
  اعل الحدنث : " إف الكنطلف ي نفتح غسقػل " . ا ػلر عػل الت ػل ب اءمػر و ظمػ   سن  غسؽ مااه اماى اءذ نف 

                                                           
   ان قنهػػل   اقنػػؿ : لػػا أف نمػػتلؾ مػػف مػػفؿ إلػػد  سػػا   اأالػػؿ الكػػاص : الغمػػؿ   ا ػػؿ كػػلر غمػػست  قػػد نكػػاص عػػله : أي نػػدلؾ أمػػ ل - 95

 . 1/158  غرنب الحدنث لسهراي  2/269كالت    تكاال  كاالًل . ا ظر ال هلنل عل غرنب الحدنث 

   1/241وػلب المػااؾ نػـا ال معػل    اعل  تػلب ال معػل   245  رقـ الحدنث  1/57الحنح الوخلري    تلب الا ار   ولب المااؾ  - 96
  االحنح ممسـ    تلب الطهلرة   ولب  1136  رقـ الحدنث  2/57  اعل  تلب الته د   ولب طاؿ القنلـ عل ال ة السنؿ  889رقـ الحدنث 

   55رقػـ الحػدنث    1/15(   اأوػا دااد    تػلب الطهػلرة   وػلب المػااؾ لمػف قػلـ مػف السنػؿ  47  46)  255  رقػـ الحػدنث  1/226المااؾ 
  اعػل  تػلب قنػلـ السنػؿ   وػلب مػل نفعػؿ إذا قػلـ مػف السنػؿ مػف  2  رقػـ الحػدنث  1/8اال ملئل    تلب الطهلرة   ولب المااؾ إذا قػلـ مػف السنػؿ 

   5/382  اممػػ د أحمػػد  186  رقػػـ الحػػدنث  1/165  ااوػػف مل ػػل    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب المػػااؾ  1621  رقػػـ الحػػدنث  3/212المػػااؾ 
    سهػػـ مػػف طػػرؽ  ػػف حذنفػػل  685  رقػػـ الحػػدنث  1/185  االػػدارمل    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب المػػااؾ   ػػد الته ػػد  467   397   396

 و حاه .
  االػػحنح ممػػسـ    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب  161  رقػػـ الحػػدنث  1/55الػػحنح الوخػػلري    تػػلب الا ػػار   وػػلب ايمػػت  لر عػػل الا ػػار  - 97

 1/34  اأوا دااد    تلب الطهلرة   وػلب ايمػت  لر  238(   22   21   26) 237  رقـ الحدنث  1/212  لر اايمت ملر انن لر عل ايمت
  رقػـ  1/66  اعػل وػلب اءمػر وليمػت  لر  86  رقػـ الحػدنث  1/65  اال ملئل    تلب الطهلرة   وػلب اتخػلذ ايمت كػلؽ  146  رقـ الحدنث 

  ااوػف مل ػل    تػلب الطهػلرة   وػلب الموللغػل عػل  96  رقػـ الحػدنث  1/67ر وليمت  لر   د ايمتنقلظ مف ال ػـا   اعل ولب اءم 88الحدنث 
  اممػ د  2  رقػـ الحػدنث  1/19  اماطػأ مللػؾ    تػلب الطهػلرة وػلب العمػؿ عػل الا ػار  469  رقـ الحػدنث  1/143ايمت كلؽ اايمت  لر 

   1/191  االػػدارمل    تػػلب الطهػػلرة   وػػلب ايمػػت  لؽ اايمػػت ملر  518   463   461   368   278   277   242   2/236أحمػػد 
 .     سهـ مف طرؽ  ف أول لرنرة  763رقـ الحدنث 
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مػػف أ ػػؿ دخػػػاؿ الكػػنطلف حن ئػػػذ عػػل الفػػـ   قػػػلؿ : انحتمػػؿ أف ن ػػػاف  سػػد ايمػػتعلرة عػػػإف مػػل ن عقػػػد مػػف الغوػػػلر 
 98ارطاول الخنلكنـ قذارة تااعؽ الكنطلف . ااهلل أ سـ ." 

ر لمػل لػذلؾ مػف عاائػد  ظنمػل : عػلء ؼ مػف ألػـ م ظفػلت الهػاار احث انم ـ  سد ايمت كلؽ اايمت  ل
الػػذي نت فمػػ  ان مػػلف   الػػا أاؿ أ ػػزار ال هػػلز الت فمػػل   حنػػث نػػوطف مػػف الػػداخؿ وغكػػلر مخػػلط غ ػػل وللغػػدد 

اذلػؾ  99 المخلطنل االكعنرات الدمانل   ااظنفت  ترطنب لاار الكهنؽ   ات ننؼ در ل حرارت  مس حرارة ال مـ .
ر أ ااع  داعئل رطول ممل ن عؿ الهػاار الػداخؿ إلػد الرئػل رطوػًل اداعئػًل   عنمػل الهػاار الػداخؿ مػف الفػـ نوقػد ءف  د

إذ أف المػلدة المخلطنػل ت قػل الهػاار مػف ذرات التػراب  166 ولردًا ا لعًل.  مل انك ؿ اء ؼ مالفلة طونعنػل لسهػاار .
اايمت كػلؽ  161 ل مػف الكػعنرات تعمػؿ  مالػفلة لسهػاار .العللقل وػللهاار   ا ػذا المػااد الغرونػل  ػف طرنػؽ م ما ػ

إذا ل  عاائد متعددة لس ؼ   عها نفند عػل ت ظنفػ    عػدخاؿ المػلر اء ػؼ  ػـ خرا ػ  م ػ  نػ دي إلػد الػتخسص مػف 
  الذا مف ألـ أمولب الاقلنػل مػف  162الملدة المخلطنل التل ت اف مأاى ل  نر مف ال را نـ   ان ظؼ كعر اء ؼ

   عإف غمؿ الم خرنف وملر ولرد مف ألػـ أمػولب الاقلنػل مػف الز ػلـ المت ػرر. 163لوعض ايلتهلولت تعرض اء ؼ

164 
 مل أف وليمت كلؽ ت دعس ال فلنلت ااءاملخ العللقل وللكعر الما ادة   ػد مػدخؿ اء ػؼ  اغمػنؿ اء ػؼ 

 ػرى الػ فس تالػح مخػلرج   اعػل ذلػؾ معا ػل  سػد القػرارة ءف وت قنػل م 165ل  منزة  ورى عػل ت ظنػؼ ذلػؾ الكػعر
   مل أف ت ظنؼ مل نسالؽ وم رى ال فس مف اءاملخ ن اف مووًل ل كلط العود اطرد الكنطلف      166الحراؼ 

167 . 
اقد  وت أف الهاار الذي ندخؿ  ور الم خرنف نرطب الدملغ   ان عش الػذا رة   انهػدئ ال هػلز العالػول 

  مداد .  انحمف الوالر   انكفل مف اءمراض ال لكئل  ف اي
طرنقػل ت كُّػؽ المػلر  –المعراؼ ول تملده الطرؽ الطونعنل عل المػداااة  –ان س الد تار " ل ري لن دلر " 

عػػػل م زلػػػل رعنعػػػل   عهػػػا نعتورلػػػل عػػػاؽ  منػػػس الطػػػرؽ الاقلئنػػػل الالػػػحنل   اأع ػػػؿ  ػػػ ج لسز ػػػلـ   ام نػػػرة طونعنػػػل 
عهل ت كط العقػؿ اال هػلز العالػول اتقانػ    اعػ   لسغكنل ااء اللب اايلتهلولت العالونل الدقنقل عل اء ؼ  

 ود أف ت تمب الممرات اء فنل مف الم ل ل  د الز لـ وت كؽ الملر الفلتر أا الملر المعتدؿ  ـ الولرد .

                                                           
 كرح ال ااي  سد الحنح ممسـ . - 98
 . 256م ظفلت الونئل   ص  - 99

   8/1414ـ   1995الكر ل الكرقنل لسمطوا لت   م ل الماما ل الطونل   إ داد م ما ل مف أكهر ايختاللالننف اأملتذة الطب    - 166
 . 256م ظفلت الونئل   ص  - 161
 . 217الونئل امكل سهل اق لنللل   ص  - 162
 . 6انم ـ االر لنل الالحنل   ص  - 163
 . 432راح الدنف انم مل   ص  - 164
 . 267ان  لز الطول عل القر ف   ص  - 165
 . 1/262عتح الولري كرح الحنح الوخلري  - 166
 . 2/25الفتح الرول ل لسكني  ود الرحمف المل لتل االد انملـ حمف الو ل رحمهمل اهلل تعللد   ص  - 167
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 الفوائد مف غسؿ الوجه : 
نػػزة االا ػػ  : حػػداده مػػف م لوػػت الكػػعر إلػػد التقػػلر السحنػػل وللرقوػػل   انا ػػد عػػل الا ػػ  أ  ػػلر للمػػل ا ز  

 للعنف ااء ػؼ ااءذف االفػـ   اغمػؿ لػذه اءمػل ف نزنػؿ مػل وهػل مػف أامػلخ اأقػذار تتػرا ـ  سػد الوكػرة   اخلالػل 
   د إلملؿ ال ظلعل . 

االا ػػ  لػػا مػػف أ  ػػر اء  ػػلر تعر ػػًل لسهػػاار ااءتروػػل االحػػرارة االعػػرؽ إلػػد غنػػر ذلػػؾ مػػف العاامػػؿ المػػ  رة  سػػد 
 ول ااءاملخ االمن راولت .ال مـ   اوذلؾ تعسؽ وللا   اءتر 

عػػػللعنف التػػػل تغمػػػؿ ولمػػػتمرار اخلالػػػل الػػػولحًل اقوػػػؿ ال ػػػاـ   لػػػذا ايغتمػػػلؿ نقػػػل العػػػنف أ ػػػرارًا  ونػػػرة    
.  مػل تقنهػل مػف إالػلوتهل وللرمػد   ء هػل تغمػؿ وللمػلر 168انحلعظ  سد حنانتهل داف تساث أا تعػرض لسمن راوػلت

 . 169ال ظنؼ  دة مرات عل الناـ
د الػػػػذي نالػػػػنب العنػػػػاف   ات  ػػػػب أخطػػػػلره   ن ػػػػب غمػػػػؿ الا ػػػػ  مػػػػرتنف عػػػػل النػػػػـا وللمػػػػلر ايتقػػػػلر الرمػػػػ 

عػرازات ال سػد الدل نػل تمػل د  سػد التالػلؽ التػراب المسػاث  االاللواف خالاالًل عل عالؿ الالنؼ   ءف العػرؽ اا 
اللوتهل وللرمد الحلد   .116وللمن راولت ولل سد   انمهؿ وذلؾ ا تقلؿ المن راولت إلد العنف   اا 

ن ػػب الع لنػػل و ظلعػػل زاانػػل العن ػػنف    للمػػأقنف خلالػػل   المػػل زاانتػػل العن ػػنف القرنوتػػلف مػػف اء ػػؼ   إذ ا  
 .111ت تمس عنهمل تسؾ المفرزات العن نل الخلالل 

 % مف أمراض العناف . 86الا غمؿ  ؿ إ ملف ا   او   أا او ت  مرتنف عل ال هلر لت  ب  
لر  سػد العن ػنف وراحػل النػدنف  كػرنف مػرة الػولحًل اممػلًر مفنػد انرى الد تار " النـ ونتس " أف ركػؽ المػ

. الػػا  ئ ػػل ل حالػػل  ػػدد غمػػؿ العػػنف عػػل أ  ػػلر الا ػػار   لا ػػد له العػػدد  فمػػ  الػػذي ذ ػػره "الػػد تار الػػنـ  112لهػػل
ونتس "   عإذا تا أ خمس مرات عل النـا االسنسل لال ة المفرا ل   اعل  ؿ ا ار نغمؿ ا ه  ا ن ن   ػ ث 

 عن اف م ما هل خممل  كر مرة   اقد نزند  ف ذلؾ  سمل زاد عل  دد مرات الا ار .  مرات  
الػػذا الػػذي ا تكػػف   وػػلر العسمػػلر ااءطوػػلر عػػل  لمعػػلت أاراوػػل اأمرن ػػل عػػل الاقػػت الحل ػػر قػػد  ػػلدى وػػ  

وػس الطػرؽ الالػحنل انم ـ قوؿ أروعل  كر قر ًل   عمف ر ل ولنم ـ دن ًل ااتوس تكرنعلت  اطوؽ أاامػره   عقػد ات
المػػسنمل قوػػؿ أف ن تكػػفهل أطوػػلر العػػللـ المتقػػدـ ملدنػػًل . وػػؿ زاد  سنهػػل انمػػ ـ الح نػػؼ ومػػل لػػـ نخطػػر  سػػد وػػلؿ   

                                                           
 .  5-4انم ـ االر لنل الالحنل   ص  - 168
 . 432راح الدنف انم مل   ص  - 169
 . 2/25  ص  الفتح الرول ل لسكني  ود الرحمف المل لتل االد انملـ حمف الو ل رحمهمل اهلل تعللد - 116
لو ػػلف   ص  –طونوػػؾ عػػل ونتػػؾ   تػػألنؼ  مل ػػل مػػف  وػػلر العسمػػلر ااءطوػػلر عػػل  لمعػػلت أاراوػػل اأمرن ػػل   دار م توػػل الحنػػلة   ونػػرات  - 111

115-119 . 
مػ ل  2  ط  ش الحنحًل معلعلى إلد الملئل   أحمػد  وسػل   مرا عػل الػد تار  وػد ال ػرنـ ولوػل   م ممػل دار الرنحػل ل لسطول ػل اال كػر  - 112

 . 125ـ   ص 1993
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اذلؾ وأف طهرلل مع انًل ممل ن اف قد  سؽ وهل مف الذ اب اا  لـ . الذا نوػنف الائػلـ وػنف ال مػـ الطػللر مع انػًل 
َعػْف َأِبػي ُهَرْيػَرَة َأفَّ َرُسػوَؿ المَّػِه َصػمَّا المَّػُه َعَمْيػِه ممسـ رحم  اهلل عػل الػحنح   اال ظنؼ ملدنًل . عقد أخرج انملـ

ـُ َأْو اْلُمػْؤِمُف َفَغَسػَؿ َوْجَهػُه َخػَرَج ِمػْف َوْجِهػِه ُكػؿُّ َخِطيَئػةٍ  َم اْلَعْبُد اْلُمْسػِم ـَ َقاَؿ ِإَذا َتَوضَّ ََ  َوَسمَّ َنَظػَر ِإَلْيَهػا ِبَعْيَنْيػِه َمػ
ُِ َفِإَذا َغَسَؿ َيَدْيِه َخَرَج ِمْف َيَدْيِه ُكؿُّ َخِطيَئٍة َكاَف َبَطَشْتَها َيَداُ  الْ  ََ الِخِر َقْطِر اْلَما ُِ َأْو َم ََ الِخػِر َما ُِ َأْو َم ََ اْلَما َم

 ُِ ََ اْلَما ُِ َفِإَذا َغَسَؿ ِرْجَمْيِه َخَرَجْت ُكؿُّ َخِطيَئٍة َمَشْتَها ِرْجاَلُ  َم ُِ َحتَّػا َيْخػُرَج َنِقيِّػا  َقْطِر اْلَما ََ الِخِر َقْطِر اْلَما َأْو َم
  113ِمْف الذُُّنوِب ."

عػػل الا ػػار   لن ػػاف ل ػػل مطهػػرة مػػف الػػذ اب    مػػل أ ػػ  نالػػاره والػػارة المحمػػاس    انرغػػب رمػػال ل 
 وػ  لنمتقر عل ال فاس   ان كرح لػ  الالػدر   عنالػار المػ مف امػل ا تمػب مػف ذ ػاب وسمػل   اكػفتن  اأ فػ  احاا

ا ن ن    ومف نحمؿ تحت  سد ا ه  أ رامًل خون ل تخرج مس ملر غمؿ الا   لسا ػار   انالػار مػل ا تمػب مػف 
ذ اب وندن  اأاللوع  اأظفلر   ومف نحمؿ تحت  سد ندن  أ رامًل خون ل   تخرج مس ملر غمؿ الندنف عل الا ار 

رامًل خون ل تخػرج مػس  خػر مػل نتمػلقط مػف   انالار مل ا تمب مف ذ اب ور سن    ومف نحمؿ تحد  سد ر سن  أ 
حمػػل   لنػػتـ إخػػراج الخولئػػث    مػػلر غمػػؿ ر سنػػ  عػػل الا ػػار . الػػا وهػػذا التالػػانر نحػػث  سػػد إمػػولغ الا ػػار اا 

 114انتأ د مف محا الذ اب ." 
"عللا ار م ح الم مف   ندعس و   ف  فم  لاا س ال فس   ااملاس الكنطلف   انكعر المػ مف الػا 

 115فمنل اا كراح عل الدره   ا كلط عل ود     ي ن ده الا  سد غنر ا ار ." متا ئ وراحل  
 

 فوائد غسؿ اليديف إلا المرفقيف : 
االنػػد امػػل عنهػػل مػػف أالػػلوس اأظفػػلر   ا  ػػرة مػػل تسممػػ  مػػف أكػػنلر   امػػل نعسػػؽ وهػػل مػػف أامػػلخ اأقػػذار تحتػػلج إلػػد 

نف ااءظفلر عل اءمل ف المتالسل وللعػللـ الخػلر ل الغمؿ أ  ر مف ولقل أ  لر ال مـ    ظرًا لطونعل ا اد الند
  االمعر ػل لستسػاث ولمػتمرار . عللنػد لػل أداة ايمػػتعملؿ ااء ػؿ   االمالػلعحل اانممػلؾ   االممػل دة االم لالػػل 

 .. إلد غنر ذلؾ .
ر مسا ػػل االنػػد أ  ػػر أ ػػزار ال مػػـ امػػتعملًي   ومػػل  سمػػس اءكػػنلر ا ممػػ هل   ا  نػػرًا مػػل ت ػػاف لػػذه اءكػػنل 

ولءترول االعرؽ ااءاملخ االمن راولت   الهذا عمف ال راري الػتخسص م هػل وغمػؿ النػد   االا ػار قوػؿ الالػ ة 
 . 116ن مف  ظلعتهل
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 فوائد  مسح األذنيف :
خػراج الالػم خ م همػل   االالػم خ لػا تسػؾ المػلدة الكػمعنل   نقالد وذلؾ ممػح اءذف الظػللرة وللمػلر   اا 

لمػػمس الظػػللر   اتتػػرا ـ عػػل الػػملخ اءذف   الػػا الم ػػرى الػػذي ن تهػػل وغكػػلر الطوػػؿ  سػػد التػػل نفرزلػػل م ػػرى ا
 117مدخؿ اءذف الامطد .

اممح اءذف الظللرة وللملر ن عش لنس اءذف عحمب   وؿ ال مػـ  سػ    لمػل لػسذف مػف تػأ نر  سػد وقنػل  
ل مػـ وػأي خسػؿ نالػنوهل   عتتعطػػؿ اء  ػلر . امػل أف اءذف لػل أداة المػمس   عػ  وػد أف نتػػأ ر  منػس أ  ػلر ا

خػػراج الحػػراؼ مػػف مخلر هػػل الطونعنػػل   اوللتػػللل ي نحمػػف ان مػػلف التعونػػر  مػػل ن ػػنش عػػل   مسنػػل ال طػػؽ   اا 
 الدره .

 عاائد غمؿ الر سنف إلد ال عونف : 
عقػػد خالػػت ا نػػل ال رنمػػل ال عوػػنف االقػػدمنف  قػػاؿ تعػػالا :" وامسػػحوا برؤوسػػكـ وأرجمكػػـ إلػػا الكعبػػيف " 

للع لنل  ظرًا لمل لسقدـ مف ألمنل  ونرة   اء هل الع ا الذي نحمؿ ال مـ  س    التعػرض القػدـ عػل أ  ػلر المكػل و
ل اللولت ااءاملخ االفطرنلت االو تنرنل االعرؽ ممل ن عس  مرتعًل لهذه ا علت  منعهل . لذا  ص الكػلرع الح ػنـ 

  سد غمؿ الر سنف وعد ممح الرأس .
نرًا خلالل إذا مل لوس ال ارولف اال ع ف المال ا لف مف ال سد الذي نم س دخاؿ الهػاار   االقدـ تعرؽ    

ا رؽ القدمنف ارائحت  مف  رار تخمنر الو تنرنل  سد مطح ال سد   اوػنف اءالػلوس   ػد  ػدـ ايغتمػلؿ اال ظلعػل 
وس   ممػػل نقسػػؽ ان مػػلف   نػػد ا إلػػد تهػػنا ال سػػد ا مػػا تسػػؾ المن راوػػلت اتعف هػػل  سػػد مػػطح ال سػػد اوػػنف اءالػػل

 امخللطن     ظرًا لقذارة القدـ ارائحل العرؽ .
. الػا التهػلب عطػري 118االفطرنلت ت ما والارة خلالل وللقدـ اتحدث أمرا ًل   نػرة ألمهػل قػدـ الرنل ػل 

تمػػوو  وعػػض الفطرنػػلت التػػل تعػػنش عػػل وعػػض اءمػػل ف م ػػؿ أرض حمػػلـ المػػولحل   اوعػػض المنػػله غنػػر ال ظنفػػل 
مف عل وعض اءحذنل   عت تهز أي عرالل لمهل مػل قػدـ ان مػلف تحػت ظػراؼ معن ػل   م ػؿ المػنر عسػل الوتل ت 

لػػػذه اءمػػػل ف التػػػل مػػػوؽ ذ رلػػػل   أا  ػػػدـ تهانػػػل القػػػدمنف ال لعنػػػل   عػػػأاؿ مػػػل نكػػػ ا م ػػػ  ان مػػػلف عػػػل م ػػػؿ لػػػذه 
ؼ وػػنف اءالػػلوس   اأ  رلػػل الحػػليت لػػا غػػزارة  منػػل العػػرؽ وػػنف أالػػلوع  ورائ ػػل  فػػلذة   مػػس الكػػعار وػػأ  ف خفنػػ

ذا ألمسػػت لػػذه الظػػللرة عمػػر لف مػػل نتقػػنح ال سػػد   اتالػػحو  وعػػض  إالػػلول لمػػل اءالػػوعلف الخلممػػل االراوػػس   اا 
ا يـ التػػل تمػػوب الكػػ اى مػػف لػػذا المػػرض   ات تقػػؿ العػػداى ومػػر ل مػػف إالػػوس إلػػد أخػػرى حتػػد تالػػنب  منػػس 

 .119ذا ت تكر إلد أغسب مطح القدـ أاللوس القدـ  ـ ت تكر إلد مطح القدـ المفسد   اوه
الهذه اءمولب ااءمراض التل تالنب قدـ ان ملف خلالل وػنف أالػلوع    اء هػل تحتػلج إلػد مزنػد   لنػل  

 سػد تخسنسهػل وإدخػلؿ المػلر عنهػل  مف ال ظلعل   اي ن تفد وم رد غمسهل االممح  سنهل عقط   اا  مػل حػث ال وػل 

                                                           
 . 19الملر اانالحلح   ص  - 117

 . 5الالحنل   ص انم ـ االر لنل  - 118
 . 222طونوؾ عل ونتؾ   ص  - 119
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قوله في حديث قاؿ  النبي لعرؽ ااءاملخ التل ت تمس عنهل . عقد  وت  ف اد  هل   نزالل أي أ ر مف   لر ا
ََ ."  : "  َلِقيِط ْبِف َصِبَرَة  ْمَت َفَخمّْْؿ اأْلََصاِب ـَ ِإَذا َتَوضَّ  126َقاَؿ َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

ف وع ػهل اممػح امػطهل نزالػل مػل أالػلوهل اتخسنؿ أاللوس القدمنف وإدخػلؿ أالػلوس النػد ون هػل اتفرنقهػل  ػ 
 مف  رؽ   امل  سؽ وهل مف تراب اغولر اغنر ذلؾ .

لذا ع  ود مف الع لنل الوللغل عل  ظلعل اءطراؼ نامنًل وغمسهل  ندًا وملر غزنر مس اي توله إلد  ػدـ تػرؾ  
ت ػػاف  ر ػػل لسػػتعطف ا مػػا أي  ػزر م هػػل داف غمػػؿ   خلالػػل لػػذه الم ػػلطؽ التػػل وػػنف اءالػػلوس االتػػل   نػػرًا مػػل 

 121 الفطرنلت الم ذنل .
أف  مكػػل حفػػلة وعػػض  اء ػػؿ م ػػس  مػػا الفطرنػػلت االػػتعطف  وػػنف أالػػلوس القػػدمنف   أمر ػػل رمػػاؿ اهلل  

َة َأفَّ َرُجػاًل ِمػْف َحدََّثَنا َيِزيُد ْبُف َهاُروَف َقاَؿ َأْخَبَرِني اْلُجَرْيِريُّ َعْف َعْبِد المَِّه ْبػِف ُبَرْيػدَ اءحلننف . عقد ارد مف طرنؽ 
ـَ َعَمْيػهِ  ـَ َرَحَؿ ِإَلا َفَضاَلَة ْبِف ُعَبْيٍد َوُهَو ِبِمْصَر َفَقػِد َوُهػَو َيُمػدُّ َناَقػًة َلػُه َفَقػاَؿ  َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصمَّا المَُّه َعَمْيِه َوَسمَّ

ـْ الِتَؾ زَاِئرًا ِإنََّما َأَتْيُتَؾ ِلَحِديٍث َبَمَغِني َعػفْ  ـَ َرَجػْوُت َأْف َيُكػوَف ِعْنػَدَؾ ِمْنػُه  ِإنّْي َل َرُسػوِؿ المَّػِه َصػمَّا المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ
ـٌ َفَرالُ  َشِعثًا َفَقاَؿ َما ِلي َأرَاَؾ َشِعثًا َوَأْنَت َأِميُر اْلَبَمِد َقاَؿ ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّه َصمَّا المَُّه  ـَ َكاَف َيْنَهاَنا َعػْف ِعْم َعَمْيِه َوَسمَّ

ْرَفاِ  كَ  ـَ َأَمَرَنػا أَ  122ِثيٍر ِمْف اإلِْ ْف ، َوَرالُ  َحاِفًيا َفَقاَؿ َما ِلػي َأرَاَؾ َحاِفًيػا َقػاَؿ ِإفَّ َرُسػوَؿ المَّػِه َصػمَّا المَّػُه َعَمْيػِه َوَسػمَّ
 123 َنْحَتِفَي َأْحَياًنا ."

  
 الطهلرة االغمؿ االت ظنؼ عل انم ـ االطب : 

ـُ ْوُف إِ  ـَ َقلَؿ َحدَّ ََ ل ُاَلْنٌب َقلَؿ َحدَّ ََ ل اْوُف َطلُاٍس َ ْف َأِونِ  َ ْف َأِول ُلَرْنَرَة َقلَؿ َقلَؿ َرُمػاُؿ الَحدَّ ََ ل ُمْمِس سَّػِ  اَلػسَّد ْوَراِلن
ـْ َعهَػػَذا اْلَنػػْاـُ الَّػػِذي السَّػػُ  َ َسْنػػِ  َاَمػػسَّـَ َ ْحػػُف اْ ِخػػُراَف المَّػػلِوُقاَف َنػػْاـَ اْلِقَنلَمػػِل ُأاتُػػاا اْلِ تَػػلَب ِمػػْف َقْوِسَ ػػل َاأُ  اِتنَ ػػلُه ِمػػْف َوْعػػِدِل

َـّ َقلَؿ َحؽٌّ َ َسد ُ ػؿج مُ  ْمػِسـٍ َأْف َنْغَتِمػَؿ ِعػل ُ ػؿج َمػْوَعِل اْخَتَسُفاا ِعنِ  َعَهَداَ ل السَُّ  َعَغًدا ِلْسَنُهاِد َاَوْعَد َغٍد ِلس َّاَللَرى َعَمَ َت ُ 

                                                           
  اا ظػر تخرن ػ  عػل لػلمش  38  رقػـ الحػدنث  1/56أخر   الترمذي    تلب الطهػلرة   وػلب مػل  ػلر عػل تخسنػؿ اءالػلوس  - 126

 . 5رقـ  

 . 18-17الملر اانالحلح   ص  - 121
عػ    ارد انوػؿ   اذاؾ أف تػرد المػلر متػد اءرع  : انرعله : لا   رة التػدلف االتػ عـ   اقنػؿ التامػس عػل الم - 122 كػرب االمطعػـ   الػا مػف الرَّ

 . 2/247كلرت   أراد ترؾ الت عـ االد ل النف العنش   ء   مف زي الع ـ اأرولب الد نل . ال هلنل عل غرنب الحدنث 
  لمػل مػف طرنػؽ نزنػد  4166رقـ الحدنث    4/75  اأوا دااد    تلب التر ؿ   ولب ) وداف (  6/22أخر   انملـ أحمد عل المم د  - 123

  وف للراف  ف الُ َرنري  ف  وػد اهلل وػف ورنػدة وػ  و حػاه   اأخر ػ  ال مػلئل مػف طرنػؽ إمػمل نؿ اوػف  سنػل  ػف الُ َرنػري وػ    و حػاه . اأخر ػ
مػػف طرنػػؽ حمػػلد وػػف مػػسمل  ػػف  837  رقػػـ الحػػدنث  384الونهقػػل عػػل ا داب وػػلب عػػنمف  ػػره انعػػراط عػػل الت عػػنـ االتػػدلنف االتر نػػؿ   ص 

مػف طرنػؽ  همػس وػف الحمػف التمنمػل  ػف  وػد  5658  رقػـ الحػدنث  8/132ال رنري و  و حاه . اال ملئل    تلب الزن ل   ولب التر ؿ غوػًل 
  لػلراف وعػد اتس  وف كقنؽ و  و حاه . االحدنث الػحنح رغػـ أف عنػ  مػعند وػف إنػلس ال رنػري    قػل اخػتسط قوػؿ ماتػ  وػ  ث مػ نف   اراى   ػ

مػػمل نؿ وػػف  سنػػل   اقػػد مػػمعل مػػف  اخت طػػ    إي أ ػػ  لػػـ ن  ػػر  سنػػ  كػػنئًل   اقػػد تػػلوس نزنػػد عػػل الراانػػل  ػػف  مػػعند  ػػؿ مػػف حمػػلد وػػف مػػسمل اا 
 . 128  ا هلنل ايغتولط ص  2/291ال رنري قوؿ ايخت ط   ا سن  ععسَّل اخت ط ال رنري ي ت ر . ا ظر التقرنب 
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ُ  َاَ َمَدُه َرَااُه َأَولُف ْوُف اَللِلٍح َ ْف ُمَ لِلٍد َ ْف َطلُاٍس َ ْف َأِول ُلَرْنَرَة َقلَؿ َقلَؿ ال َِّولُّ اَلسَّد َأنَّلـٍ َنْاًمل َنْغِمُؿ ِعنِ  َرْأمَ 
السَُّ  َ َسْنِ  َاَمسَّـَ ِلسَِّ  َتَعلَلد َ َسد ُ ؿج ُمْمِسـٍ َحؽٌّ َأْف َنْغَتِمَؿ ِعل ُ ؿج َمْوَعِل َأنَّلـٍ َنْاًمل." 

124
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