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 باب الغسل -4

 هو التعبد هلل بغسل جميع البدن بالماء الطهور على وجه : الغسل

 مخصوص.

 :حكم الغسل 

 الغسل ينقسم إلى ثالثة أقسام:

  الغسل الواجب.. الغسل المسنون.. الغسل المباح.

 فيجب الغسل على اإلنسان فيما يلي: -1

ً بلذة من رجل أو امرأة، استمناء، أو جما عاً، أو خروج المني دفقا

احتالماً.. جماع الرجل زوجته ولو لم ينزل.. إذا مات المسلم إال من قُتل 

 في سبيل هللا.. إذا أسلم الكافر.. خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة.

 ويسن الغسل لإلنسان فيما يلي: -2

الغسل يوم الجمعة.. الغسل لإلحرام بالحج أو العمرة.. الغسل عند دخول 

كل جماع.. الغسل لمن غّسل الميت.. الغسل للنظافة.. مكة.. الغسل ل

الغسل في عيد الفطر واألضحى.. الغسل لمن دفن قريبه المشرك.. 

 الغسل لمن أفاق من إغماء، أو جنون.. الغسل للوقوف بعرفة.

 والغسل المباح كالغسل للتبرد، والسباحة في الماء لمجرد األنس والمرح. -3

 :مقدار ماء الغسل 

 ن يغتسل اإلنسان بالصاع إلى خمسة أمداد.السنة أ

يَغ ِسُل، أو  َكاَن يَغ تَِسُل، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  : َكاَن الن  قَالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أنَس   َعن  

This file was downloaded from QuranicThought.com



باب                                                                                                    كتاب الطهارة

 غسلال
357 

اعِ إ أ بِ َخـم   لَـىبِالص  ، َويَتََوض  دَاد  .الَسِة أم   .(1)متفق عليه ُمدِّ

آصع ونحوها فإن دعت الحاجة إلى الزيادة على القدر السابق كثالثة 

 جاز، وال يجوز اإلسراف في ماء الوضوء والغسل.

: َكاَن َرُسوُل ا ان ـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعن  َعائَِشةَ  القَدَحِ،  فِـييَغ تَِسُل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَت 

تَِسُل أنَا َوُهَو   .(2)متفق عليه نَاِء الَواِحِد.اإل فِـي)َوُهَو الفََرُق(، َوُكن ُت أغ 

 الصاع أربعة أمداد.. والمد نصف لتر تقريباً.الفََرق ثالثة آصع.. و

 :مكان الغسل 

يجوز لإلنسان أن يغتسل في مياه العيون واألنهار والبحار.. ويجوز له 

 االغتسال والوضوء في الحمامات الموجودة اآلن في المنازل والمباني.

ويكره له االغتسال في المراحيض المعدة لقضاء الحاجة فقط؛ ألن 

ينة يستقر فيها البول، وألنها محل النجاسات، والغسل لطينية أرضها 

فيها يؤدي إلى الوسواس، فاألفضل واألحسن أن يغتسل ويتوضأ في غير 

 المكان الذي يبول فيه.

الَ يَبُولَن  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ ب ِن ُمغَف ل   ٬اَعب دِ َعن  

 .(3)أخرجه أبو داود و النسائي «.هِ فِـيِه ثم  يَغ تَِسُل تَـَحـمِّ ُمس   فِـيأََحدُُكم  

 :حكم الغسل في الماء الراكد 

ال يجوز لإلنسان أن يبول في الماء الراكد كمياه الخزانات، والمسابح، 

والغدران ونحوها.. وال يجوز له أن يغتسل من الجنابة في ماء راكد غير 

                                                 

 (.325ومسلم برقم )واللفظ له، (, 201أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 لفظ له.وال ،(319ومسلم برقم )، (250أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.36برقم )النسائي أخرجه ووهذا لفظه، (, 27برقم )ود اأبو دأخرجه  /صحيح( 3)
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 الذي ال يجري ثم يغتسل منه.جار.. وال يجوز له البول في الماء الدائم 

 فهذه ثالث محرمات.

ال يَغ تَِسل  أَحدُُكم  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ -1

ةَ؟ قال: ي ـرَ فَقَاَل: َكي َف يَف عَُل يَا أبَا ُهرَ «. الَماِء الد ائِِم َوُهَو ُجنُب   فِـي

 .(1)أخرجه مسلم .الً تَنَاوُ  لُـهُ يَتَنَاوَ 

الَماِء  فِـيال تَبُل  »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالن بِـّيِ  َعن ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَوَعن  أ -2

 .(2)متفق عليه «.ن ـهُ ِري، ثُم  تَغ تَِسُل مِ يَـج  الد ائِِم ال ِذي ال 

 :حكم التعري أثناء الغسل 

ه التعري، ولكن التستر أفضل إذا اغتسل االنسان وحده في الخلوة جاز ل -1

ولو كان وحده، فيغتسل وهو ساتر لعورته، فاهلل أحق أن يُستحيا منه من 

 الناس.

نَا أي وُب يَغ تَِسُل بَـي  : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن الن   ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ

يَان ً ُعر  ، بِـهِ ثَو   فِـيتَثِي يَـح  َل أي وُب َجَراد  ِمن  ذََهب ، فََجعَ  لَـي ـهِ ، فََخر  عَ ا

هُ فَنَادَاهُ رَ  ا نَـي  أُكن  أغ   لَـم  : يَا أي وُب، أبـ  تَِك،  لَـىى؟ قال: بَ تَـرَ تَُك َعم  َوِعز 

 .(3)أخرجه البخاري «.َعن  بََرَكتِكَ  بِـي نَـىَولَِكن  ال غِ 

، ويحرم ويجب على المسلم أن يغتسل في مكان ال يرى الناس فيه عورته -2

 عليه التعري أمام الناس.

َرأَى َرُجالً يَغ تَِسُل بالبََراِز بالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَن  َرُسوَل ا ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  لَـىَعن  يَع  

                                                 

 (.283برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .( واللفظ له282، ومسلم برقم )(239برقم )أخرجه البخاري متفق عليه، ( 2)

 (.279برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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َعز  َوَجل   هللاَ إِن  »: ملسو هيلع هللا ىلص ثم  قَالَ  ،لَـي ـهِ عَ  نَـىَوأَث دَ هللاَ َحـمِ إَِزار  فََصعَدَ الِمن بََر فَ 

رَ ب  الَحيَاَء َوالس  حِ يُـر  تِّـيسِ  يِـي  حَ  تََسَل أََحدُُكم  فَ  تـ  تَ ل ـيَ فَإِذا اغ  أخرجه  «.تِـرس 

 .(1) أبو داود والنسائي

 :سنن الغسل 

 الوضوء قبله.. وإزالة األذى.. وإفراغ الماء على الرأس ثالثاً.. والتيامن.

 :صفة الغسل المجزئ 

 للغسل صفتان:

 صفة مجزئة.. وصفة كاملة مستحبة.

لمجزئ أن ينوي بقلبه الغسل، ثم يعم بدنه كله بالغسل مرة فالغسل ا

 واحدة.

 :صفة الغسل الكامل 

أن ينوي الغسل.. ثم يغسل يديه ثالثاً.. ثم يغسل فرجه وما لّوثه.. يُفرغ 

الماء بيمينه، ويغسل بشماله.. ثم يتوضأ وضوءاً كامالً.. ثم يفيض على 

. ثم يفيض الماء على رأسه ثالثاً.. ويخلل بأصابعه أصول شعر رأسه.

جسده مرة واحدة مبتدءاً باأليمن.. وال يسرف في الماء.. وإن كان المكان 

 غير نظيف تحّول من مكانه وغسل قدميه.

  ملسو هيلع هللا ىلصصفة غسل النبي: 

: أد  ا ن ـهَ َرِضَي هللاُ عَ ونَة ي ـمُ مَ َعن   -1 ِمَن  لَـهُ ُغس  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوِل اِلـرَ ُت نَـي  قَالَت 

ي ـهِ كَ الَجنَابَِة، فَغََسَل  اإِلنَاِء، ثُم  أف َرَغ  فِـيِن أو  ثاَلثاً، ثُم  أد َخَل يَدَهُ تَـي  َمر   فـ 

                                                 

 (.406برقم )ائي سالنوواللفظ له، (, 4012برقم )ود اأبو دأخرجه  /صحيح( 1)
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ِجِه، َوَغسَ  لَـىعَ  بِـهِ  َض، فَدَلََكَها  ِلـهِ ، ثُم  َضَرَب بِِشَماِلـهِ بِِشَما لَـهُ فَر  األَر 

أ ُوُضوَءهُ ِللص الةِ، ثُم  أف َرَغ عَ  ً َشِديداً، ثُم  تََوض  َرأ ِسِه ثاَلَث  لَـىدَل كا

َء كَ  ـهِ َحفَنَات  ِمل  ى َعن  َمقَاِمِه ذَِلَك، فِّ ، ثُم  َغَسَل َسائَِر َجَسِدِه، ثُم  تَنَح 

 .(1)عليه متفق بِالِمن ِديِل فََرد هُ. تُـهُ تَـي  ، ثُم  ألَـي ـهِ فَغََسَل ِرج  

تََسَل ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   َرِضَي هللاُ َعن ـَها َعن  َعائَِشةَ وَ  -2 َجنَابَِة، بَدَأ الَكاَن إذَا اغ 

أ ِللص الةِ، ثُم  يُد ِخُل أَصابِعَهُ ي ـهِ فَغََسَل يَدَ  أُ َكَما يَتََوض  َماِء، ال فِـي، ثُم  يَتََوض 

 ، ثُم  ي ـهِ دَ بِـيَ َرأ ِسِه ثاَلَث ُغَرف   لَـىا أُصوَل َشعَِرِه، ثُم  يَُصب  عَ بِـهَ لُِّل فَـيُـخَ 

 .(2)متفق عليه .لِّـهِ ِجل ِدِه كُ  لَـىَماَء عَ الُض ِفـييُ 

 :صفة غسل من كرر الجماع 

 من كرر الجماع فله ثالث حاالت:

: يجوز للمسلم أن يأتي أهله مرات، أو يطوف على نسائه، ثم يغتسل األولى

 غسالً واحداً بعد ذلك.

ل   لَـىيَُطوُف عَ  َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعن  أنَس   نَِسائِِه بِغُس 

.  .(3)متفق عليه َواِحد 

 يتوضأ قبل أن يعاود الجماع، وهي أفضل من األولى. : أنالثانية

 تَـىإِذَا أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َسِعيد الُخد ِرّيِ  بِـيَعن  أ

أ  ـيَ ل  ، ثُم  أَرادَ أن  يَعُودَ، فَ لَـهُ أَحدُُكم  أه    .(4)أخرجه مسلم «.تََوض 

                                                 

 واللفظ له. ،(317ومسلم برقم ) (,249أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.316ومسلم برقم )واللفظ له، (, 248أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 واللفظ له. ،(309(, ومسلم برقم )268أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .(308برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 : أن يغتسل بعد كل جماع، وهي أفضل مما سبق.الثالثة

م  عَ ملسو هيلع هللا ىلص أَن  الن بي   ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ َعن  أَبي َرافِع   نَِسائِِه  لَـىَطاَف ذاَت يَو 

ُغس الً  لُـهُ عَ تَـج  أاَلَ ! ٬يَا َرُسوَل ا :لَـهُ قُل ُت  :قَالَ  ،يَغ تَِسُل ِعن دَ َهِذِه َوِعن دَ َهِذهِ 

َهرُ » :قَالَ  ؟َواِحداً  يَُب َوأَط  َكى َوأَط   .(1)أخرجه أبو داود «.َهذا أَز 

وغسل المرأة كالرجل.. ويجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن 

جنابة وجمعة ونحو ذلك.. وال يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل 

 لنفاس.من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض وا

 :حكم الوضوء قبل الغسل 

السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصالة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم 

يتوضأ قبله، أو أتى بالوضوء قبل الغسل، فإنه ال يشرع له الوضوء بعد 

 الغسل، ويدخل الوضوء في الغسل.

: َكاَن َرُسوُل ان ـَها َرِضَي هللاُ عَ َعن  َعائَِشةَ  -1 تََسَل ِمَن  إذَاملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَت  اغ 

تََسلَ ي ـهِ َجنَابَِة، َغَسَل يَدَ ال أ ُوُضوَءهُ ِللص الةِ، ثُم  اغ   .(2)متفق عليه. ، َوتََوض 

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  َوف دَ ثَِقيف  َسألُوا الن   ان ـُهـمَ َرِضَي هللاُ عَ  ٬َعن  َجابِِر ب ِن َعب ِداوَ  -2

ض  بَاِردَة ، فَكَ  َضنَا أر  ِل؟ فَقَاَل: فَقَالُوا: إِن  أر  ا أنَا، فَأف ِرُغ »ي َف بِالغُس  أم 

ً َرأ ِسي ثاَلث لَـىعَ   .(3)سلممأخرجه  «.ا

 :حكم الوضوء بعد الغسل 

إذا اغتسل المسلم، فعم جميع بدنه بالماء، وتمضمض واستنشق، ولم 

                                                 

 (.219برقم )أبو داود أخرجه  /حسن( 1)

 (.316ومسلم برقم )واللفظ له، (, 272أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.328برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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يتوضأ، أو أتى بالوضوء قبل الغسل، فال يشرع له الوضوء بعد الغسل، 

 نواقض الوضوء.إال إذا أتى بناقض من 

 لِّـييَغ تَِسُل َويُصَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَت  ا ن ـهَ َرِضَي هللاُ عَ َعن  َعائَِشةَ 

عَ  ك  ِل.ـِن َوَصالَةَ الغَدَاةِ َوالَ أََراهُ يُ تَـي  الر  ِدث ُوُضوءاً بَع دَ الغُس  أخرجه أبو  ح 

 .(1)داود والترمذي

 :حكم غسل المحتلم 

 بلالً فله ثالث حاالت:إذا استيقظ النائم فوجد 

 أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الغسل. -1

 أن يتيقن أنه ليس بمني، فحكمه حكم البول، فيغسل ما أصابه منه. -2

أن يجهل الحال، فإن ذكر أنه احتلم فعليه الغسل، وإن لم يذكر فهو مذي  -3

 حكمه حكم البول.

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ الن   لَـىإِ  لَـي ـم  : َجاَءت  أم  سُ قَالَت   ان ـهَ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ لَـمَ َعن  أّمِ سَ 

: يَا َرُسوَل ا أةِ ِمن   لَـىل  عَ فَـهَ ِمَن الَحّقِ  يِـيتَـح  ! إِن  هللاَ ال يَس  ٬فَقَالَت  الَمر 

تَ  ل  إِذَا اح  ؟ فَقَاَل َرُسوُل الَـمَ ُغس  ، إِذَا َرأِت الَماءَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ت  فَقَالَت  أم  «. نَعَم 

أةُ؟ فَقَاَل:  ِلـمُ تَ تَـح  ! وَ ٬َرُسوَل ا ةَ: يَالَـمَ سَ  َها بِـهُ بَت  يَدَاِك، فَبَِم يُش  تَـرِ »الَمر 

 .(2)متفق عليه  «.َولَدَُها

 :حكم غسل الرجل مع زوجته 

يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته في مكان واحد، ولو رأى كل منهما 

                                                 

 (.107برقم )الترمذي وواللفظ له، (, 250برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 واللفظ له. ،(313)(, ومسلم برقم 130أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 عورة اآلخر.

تَِسُل أنَا َوالن  قَالَ  ن ـَهاَرِضَي هللاُ عَ َعن  َعائَِشةَ  -1 : ُكن ُت أغ  ِمن  إنَاء  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ت 

، ِمن  قَدَح  يُقَاُل   .(1)متفق عليه فََرُق.ال: لَـهُ َواِحد 

ونَةَ، َكانَا يَغ تَِسالِن ي ـمُ َومَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   ن ـُهـَماَرِضَي هللاُ عَ  َعِن اب ِن َعب اس  وَ   -2

.  .(2)متفق عليه ِمن  إنَاء  َواِحد 

 يف ينام الجنب؟:ك 

 السنة أن يغتسل اإلنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام اإلنسان وهو جنب. 

 ومن أراد أن ينام وهو جنب فله ثالث حاالت:

: أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالة قبل األكل أو النوم، وهذه األولى

 أعالها.

: َكاَن الن   ن ـَهاَرِضَي هللاُ عَ َعن  َعائَِشةَ  -1 إذَا أَرادَ أن  يَنَاَم، َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَالَت 

أ ِللص الةِ. َجهُ، َوتََوض  ، َغَسَل فَر    .(3)متفق عليه ُجنُب 

: َكاَن َرُسوُل ا ان ـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعن  َعائَِشةَ وَ  -2 ً ، إِذَا َكاَن ُجنُبملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَت  ، فَأَرادَ ا

أ ُوُضوَءهُ ِللص    .(4)متفق عليه الةِ.أن  يَأ ُكَل أو  يَنَاَم، تََوض 

: أن يتوضأ إذا أراد النوم، ويغسل يديه بدون وضوء إذا أراد أن يأكل الثانية

 أو يشرب. 

إِذا أََرادَ أَن  يَنَاَم َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :ا قَالَت  ن ـهَ عَ  َعائَِشةَ َرِضي هللاُ  َعن  

                                                 

 (.319ومسلم برقم )واللفظ له، (, 250أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.322ومسلم برقم )واللفظ له، (, 253أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.305ومسلم برقم )واللفظ له، (, 288أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 واللفظ له. ،(305(, ومسلم برقم )288برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 4)
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 َ أ أخرجه أحمد  .ي ـهِ َغَسَل يَدَ  :قَالَت   ،َوإِذا أََرادَ أَن  يَأ ُكَل أَو  يَش َربَ  ،ُجنُب  تََوض 

 .(1)وأبو داود والنسائي

 .(2)أخرجه أبو داود .«َوإذا أَرادَ أن  يَأُكل َوُهَو ُجنب  َغسَل يَدَي ـهِ »وفي لفظ: 

  نام دون أن يمس ماء، وهذه أدناها.: أن يالثالثة

 أال ينام حتى يغتسل أو يتوضأ.ل للمسلم واألفض             

 :حكم خروج الجنب إلى السوق وغيره 

يجوز للجنب أن يخرج إلى السوق، ويحلق رأسه، ويقلم أظفاره، وإن لم 

 يتوضأ.

، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا نِـي: لَِقيَ قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ َوأنَا ُجنُب 

ىَمعَهُ حَ  ِدي، فََمَشي تُ بِـيَ فَأَخذَ  تََسل ُت تَـي  قَعَدَ، فَان َسلَل ُت، فَأ تـ  َل، فَاغ  ح  ُت الر 

، فَقَاَل: لَـهُ فَقُل ُت «. أي َن ُكن َت يَا أبَا ِهّر  »ثُم  ِجئ ُت َوُهَو قَاِعد ، فَقَاَل: 

، إن   ٬ُسب َحاَن ا» ِمَن ال يَن ُجسُ اليَا أبَا ِهّر   .(3)متفق عليه «.ُمؤ 

 ه جراحة:صفة غسل من ب 

من كانت به جراحة وهو جنب، وخاف إن اغتسل أن يهلك، أو يزيد 

 مرضه، أو يتأخر برؤه فإنه يتيمم.

 :حكم من اغتسل ثم خرج منه الماء 

من اغتسل ثم خرج منه المني بدون تدفق وال شهوة، فال يعيد الغسل، 

                                                 

ي بههرقم نسههائال( وأخرجههه 222( وأخرجههه أبههو داود بههرقم )24874أحمههد بههرقم )أخرجههه  صحححيح/( 1)

 .وهذا لفظه (257)

 (.223أبو داود برقم )أخرجه  صحيح/( 2)

 (.371ومسلم برقم )واللفظ له، (, 285أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 لكن يجب عليه غسله، والوضوء إذا أراد الصالة.

 :حكم غسل يوم الجمعة 

سل الجمعة سنة مؤكدة على كل مسلم تجب عليه صالة الجمعة، ويجب غ

على من به رائحة كريهة تؤذي المصلين والمالئكة، ومن ترك الغسل 

 ممن به رائحة كريهة فصالته صحيحة، لكنه قص ر في واجب الغسل.

َم ال: »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن الن   ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ُخد ِرّيِ الَسِعيد   بِـيَعن  أ ُل يَو  غُس 

 .(1)متفق عليه «.ِلـم  تَ ُمـح  ُكّلِ  لَـىعَِة َواِجب  عَ الُجـمُ 

 :وقت غسل الجمعة 

يبدأ وقت الغسل يوم الجمعة من طلوع فجر يوم الجمعة، ويمتد إلى قبيل 

أداء صالة الجمعة، ويستحب تأخير الغسل إلى قبيل الرواح إلى صالة 

 الجمعة.

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمع ُت َرُسوَل اقالَ ا ن ـُهـمَي هللاُ عَ َرِض  بِن ُعَمر ٬َعن  َعب ِدا

 .(2)متفق عليه «.غ تَِسل  ل ـيَ عَةَ فَ ُجـمُ ال تِـيَ إِذَا أَرادَ أَحدُُكم  أن  يَأ  »

 :صفة غسل الجمعة 

غسل الجمعة كغسل الجنابة.. لكن يحسن للمغتسل يوم الجمعة المبالغة 

 يب بعد الغسل.في نظافة جسده، ويسن للرجل استعمال الط

ال يَغ تَِسُل » :ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : قال الن  قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ فَاِرِسّيِ الاَن ل ـمَ َعن  سَ 

َم  ، َويَد ِهُن ِمن  دُه  الُجـمُ َرُجل  يَو  ر  تََطاَع ِمن  ُطه  ُر َما اس  ، أو  نِـهِ عَِة، َويَتََطه 

                                                 

 (.846ومسلم برقم )واللفظ له، (, 858أخرجه البخاري برقم ) ،عليهمتفق ( 1)

 واللفظ له. ،(844(, ومسلم برقم )877أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ُق ُرُج فاَليَـخ  ، ثُم  تِـهِ بَـي  س  ِمن  ِطيِب يَـمَ  َما  لِّـيِن، ثُم  يُصَ نَـي  َن اث  بَـي   يُفَّرِ

مَ ، ثُم  يُن ِصُت إذَا تَكَ لَـهُ ُكتَِب  عَِة الُجـمُ َن بَـي  وَ  نَـهُ بَـي  َما  لَـهُ َماُم، إال ُغِفَر اإل لـ 

َرى  .(1)أخرجه البخاري «.األُخ 

 :غسل الحيض والنفاس 

 تغتسل.يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس أن 

: هو الدم الخارج من قُـبُل المرأة بعد الوالدة، وهو كالحيض في والنفاس

 وجوب الغسل منه بعد انقطاعه.

ودم النفاس هو دم الحيض، لكنه في مدة الحمل يقلبه هللا غذاًء للولد، فإذا 

 خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه، وسمي نفاساً.

ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )قال هللا تعالى:  -1

 [.222]البقرة:  (  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

: َجاَءت  فَاِطَمةُ بِن ُت أ ن ـَهاَرِضَي هللاُ عَ َعن  َعائَِشةَ وَ  -2  لَـىش  إبَـي  حُ  بِـيقَالَت 

: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ الن   َرأة  أُس   نِّـيإ ٬فَقَالَت  ُهُر، أفَأتَـحَ ام  دَُع اُض فاَل أط 

، وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا ص الةَ؟ فَقَاَل َرُسولُ ال ق  ، فَإذَا لَـي  ال، إن َما ذَِلِك ِعر  َس بَِحي ض 

َعن ِك الد َم ثُم   ِلـيأق بَلَت  َحي َضتُِك فَدَِعي الص الةَ، َوإذَا أد بََرت  فَاغ سِ 

 .(2)متفق عليه «.لِّـيصَ 

 :حكم َمْن تعذَّر عليه الغسل 

قد الماء، أو تضرر باستعماله تيمم، فإذا الجنب إذا تعذر عليه الغسل لف

 وجد الماء اغتسل، وال يعيد ما صلى بالتيمم.
                                                 

 (.883برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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والمرأة إذا َعِدمت الماء وهي جنب، أو خافت من استعماله مرضاً، أو 

 تأخر برء، غسلت موضع الدم، أو مسحته بشيء طاهر وتيممت.

 فإذا زال موجب التيمم اغتسلت.

 :صفة الغسل من الحيض والنفاس 

 و كغسل الجنابة في الصفة.. إال أنه يستحب فيه ما يلي:ه

نقض الشعر عند الغسل.. الغسل بماء وسدر أو نحوهما.. دلك الرأس 

 دلكاً شديداً.. مسح الفرج بقطعة فيها مسك إلزالة الرائحة الكريهة.

َماَء َسألَِت الن   ن ـَهاَرِضَي هللاُ عَ  َعن  َعائَِشةَ  ِل َعن  غُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  أس  س 

دَاُكن  َماَءَها َوِسد رَ »يِض؟ فَقَاَل: َمـحِ ال ُر، فَ تَـهَ تَأ ُخذُ إِح  ِسُن تُـح  ا فَتََطه 

ً َرأ ِسَها فَتَد لُُكهُ دَل ك لَـىالط ُهوَر، ثُم  تَُصب  عَ  ى، حَ اً َشِديد ا تَب لَُغ ُشُؤوَن  تـ 

َصةً  ا الَماَء، ثُم  تَأ ُخذُ لَـي ـهَ َرأ ِسَها، ثُم  تَُصب  عَ  ُر ُمـمَ فِر  «. ابِـهَ س َكةً فَتََطه 

َماُء: َوَكي َف تََطه ُر  ِريَن ٬ُسب َحاَن ا»ا؟ فَقَاَل: بِـهَ فَقَالَت  أس  «. ابِـهَ ! تََطه 

هَ فَقَالَت  َعائَِشةُ )َكأ هُ ذَِلَك( تَتَب ِعيَن أثََر الد ِم، َوَسألَ  ِفـيتُـخ  ا نـ  ِل  تـ  َعن  ُغس 

ُر، فَ »قَاَل: الَجنَابَِة؟ فَ  ِسُن الط ُهوَر، أو  تُب ِلُغ الط ُهوَر، ثُم  تُـح  تَأ ُخذُ َماًء فَتََطه 

ىَرأ ِسَها فَتَد لُُكهُ، حَ  لَـىتَُصب  عَ  ا لَـي ـهَ ُض عَ ِفـيتَب لَُغ ُشُؤوَن َرأ ِسَها، ثُم  تُ  تـ 

 .(1)متفق عليه «.الَماءَ 

 :حكم الكالم أثناء الوضوء والغسل 

 كالم أثناء الوضوء والغسل.يجوز ال

 ٬َرُسوِل ا لَـى: ذََهب ُت إِ َرِضَي هللاُ َعن ـَها قَالَت  َطاِلب   بِـيَهانِئ  بِن َت أ أُمِّ  َعن  
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حِ فَ الَعاَم  ملسو هيلع هللا ىلص م  هُ، فَسَ تُـرُ تَس   تُـهُ يَغ تَِسُل، َوفَاِطَمةُ اب نَ  تُـهُ ، فََوَجد  تـ  ، لَـي ـهِ ُت عَ لـ 

َحب»َطاِلب ، فَقال:  بِـيل ُت: أنَا أُم  َهانِئ  بِن ُت أ. فَقُ «َمن  َهِذهِ »فَقال:  ً َمر  بِأُّمِ  ا

 .(1)متفق عليه .«َهانِئ  

 :طهارة المسلم 

المسلم طاهر.. والمشرك نجس.. والمؤمن ال ينجس مطلقاً.. لكن ينتقض 

وضوءه الشرعي إذا أحدث.. أو أصابته الجنابة.. أو أصاب الحيض أو 

ه إذا أراد الصالة أن يتوضأ من الحدث.. ويغتسل النفاس المرأة.. فيلزم

من الجنابة للصالة والطواف.. وتغتسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو 

النفاس للصالة والطواف.. وما سوى ذلك فاألصل في المؤمن الطهارة.. 

 فال يُـمنع من شيء إال بدليل.

بَع ِض َطِريِق  فِـي يَـهُ لَقِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ن  أن  ال ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ -1

ُت مِ ال ، فَان َخنَس  تََسَل ثُم  َجاَء، فَقَاَل: ن ـهُ َمِدينَِة َوُهَو ُجنُب  أي َن »، فَذََهَب فَاغ 

ً قال: ُكن ُت ُجنُب«. ةَ ي ـرَ ُكن َت يَا أبَا ُهرَ   ي ـرِ غَ  لَـى، فََكِره ُت أن  أَجاِلَسَك َوأنَا عَ ا

 .(2)متفق عليه «.ال يَن ُجسُ  ِلـمَ ُمس  الإن   ٬ُسب َحاَن ا»اَل: َطَهاَرة ، فَقَ 

: قال  َرِضَي هللاُ َعن ـَها َعائَِشةَ َوَعن   -2  ِلـينِـينَاوِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا ِلـيقَالَت 

ِجدِ ُخـم  ال ، فَقَاَل:  نِّـيقَالَت  فَقُل ُت: إِ «. َرةَ ِمَن الَمس  إِن  َحي َضتَِك »َحائِض 

 .(3)سلممأخرجه  «.يَِدكِ  ـيفِ َست  لَـي  

 :حكم مس المصحف للمحدث 
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األصل في المسلم الطهارة.. فيجوز له مس المصحف.. وقراءة القرآن.. 

وذكر هللا عز وجل.. واللبث في المسجد.. سواء كان متوضئاً، أو محدثاً، 

أو جنباً.. وسواء كانت المرأة طاهراً أو حائضاً أو نفساء أو جنباً.. لكن 

 في هذه األحوال أن يكون متطهراً من الحدث األصغر واألكبر. األفضل

ِجِد،  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬نََما َرُسوُل ابَـي  : قالَ  ن ـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ -1 الَمس 

بَ  ِلـينِـييَا َعائَِشةُ! نَاوِ »فَقَاَل:  : إِ «. الث و  ، فَقَاَل:  نِّـيفَقَالَت  إِن  »َحائِض 

هُ فَنَاَولَ « يَِدكِ  فِـيَست  لَـي   َحي َضتَكِ   .(1)سلممأخرجه  .تـ 

: َكاَن الن   ان ـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعن  َعائَِشةَ وَ  -2 ُكّلِ  لَـىيَذ ُكُر هللاَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَالَت 

يَا  .(2)سلممأخرجه  .نِـهِ أح 

 تِـيَ ِمَن الَخالِء، فَأ َخَرجَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   ان ـُهـمَرِضَي هللاُ عَ  َعِن اب ِن َعب اس  وَ  -3

، فَذََكُروا  أ لِّـيَ أِريدُ أن  أصَ »الُوُضوَء فَقَاَل:  لَـهُ بَِطعَام  أخرجه   «.فَأتََوض 

 .(3)سلمم

                                                 

 (.299برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.373رقم )بأخرجه مسلم ( 2)

 (.374برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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