
 السابعة المحاضرة  0000000000000000     ومستحباته الغسل سنن

  صففف   بياةهفففا  سفففب   اجبففف  إجففف ا  صففف  : صففف  ا  الجةابففف  لغسففف  :للغسففف  المسفففة ة  الصففف  

 عليففف  هللا صفففل  الةبففف  ي علهفففا كفففا  ال ففف  للغسففف   الكاملففف  الشفففامل  الهيئففف   هففف  مسفففة ة   كمفففا 

 المسفففة ة  الصففف   علففف  الم اظبففف  أ  شففف   ال  السفففة   ال فففضائ  علففف   شففف م   هففف     سفففل 

  سفففل   عليففف  هللا صفففل  هللا بضسففف    ال أسففف  الةبففف    بالهففف   االق ففف ا  كمفففا  علففف   ففف   للغسففف  

 :ال الي  ال سع  األم ض   ضم  الص    هذه

 .آة ا ً عليها الكال   سب  :الةي  ـ1

 هللا بسفف  بففـ فيفف  ُيبفف أ ال ا بفف ذ  أمففض كفف " :حفف ي  لعمفف    ذلفف ... هللا بسفف : قفف    هفف  :ال سففمي  ـفف2

 الخيففففض ةففففاق : أب ففففض  معةفففف . حسففففـ  بسففففة   ا    أبفففف  ض اه ". أب ففففض فهفففف  الففففضحي  الففففضحم 

ه ف   يسمِّ .  البضك   .الع ضة مكش ف كا  إذا سـضِّ

 صففل  الةبفف    ج ميم ةفف  عفف  الشففيخي  حفف ي  هففذا ففف    ض  :ثالثففا ً للضسففغي  اليفف ي  غسفف  ـفف3

 . سل  علي  هللا صل  الةب  غس   صف  ه     سل  علي  هللا

  أذى  قفففذض مففف  بهمفففا مفففا  إ الففف   ال خفففذي   ال فففضج بغسففف   ذلففف  :الجسففف  عففف  األذى غسففف  ـففف4

 هللا ضسففف   َ َضففف " :قالففف  عةهفففا هللا ضضففف  ميم ةففف  عففف  الشفففيخا  ض  .  مفففذ   مةففف ً  كبفففضا 

 ـففف  فففضا   هففف  ـففف األض  بيففف ه  لَففف  ثففف  مفففذاكيضه  فغسففف  الجةابففف   ضففف    سفففل  عليففف  هللا صفففل 

ض لع   ذل  فع   إةما". ثال  أ  مض ي   ... ساع ئذ  ةح ه الصاب    يسُّ

  صفففف عةهفففا هللا ضضففف  عائشففف  عففف  الشفففيخي  لحففف ي  للصفففالة  ك ضففف ئ   ذلففف  :ال ضففف   ـففف5

 لُيعففف ً  ذلففف  َفَعففف  يكففف    قففف  ". للصفففالة  ضففف  ه    ضفففأ" : سفففل  عليففف  هللا صفففل  الةبففف  غسففف 

فف   فف ضيجيا ً الجسفف    أيسففض الغسفف  علفف  أعفف   هففذا  يكفف  ... بض   فف  أ  المففا  اضةحففض  ضجفف  ل قبُّ

 .الما  حا  ل قب 

 بيففف ه  خليلففف  مففف  الشفففعض  أصففف   إلففف  يصففف  بحيففف  :مفففضا  ثفففال  الفففضأ  علففف  المفففا  صففف  ـففف6

 ثففال  ضأسفف  علفف  المففا  صفف ً  أةفف   فيفف  عةهففا  هللا ضضفف  عائشفف  عفف  اآلةففف الشففيخي  لحفف ي 

 .بي ه َشْعَضه  خل   مضا  

 اآلةفففف عائشففف  لحففف ي  اليسفففضى  ثففف  اليمةففف  بالجهففف   يبففف أ :البففف   سفففائض علففف  لمفففا ا صففف  ـففف7

 ثفف  األيمفف  بالشفف  با ئففا ً جسفف ه سففائض  غسفف  مففضا   ثففال  بشففض   علفف  المففا  أفففا  أةفف :  فيفف 

  ففف  طهفف ضه   ففف ...  شفف   كفف  ففف  ال يففام  يحفف  كففا : "عليفف  م  فف  آخففض حفف ي   ففف . األيسففض

 ". كل  شأة 

ففا  إلفف  المففا   صفف   إلفف  ليطمففئ   ذلفف  :البفف    فف لي  ـفف8   غيضهففا   ُسففـض     إبطيفف  جسففم  َثِةي 

َهففا َيففا: } عففال  قففا  ففاَلةًِ إِلَفف  قُْمففُ  ًْ إَِذا آَمُةفف ا ال ففِذي ًَ أَيُّ  اْلَمَضاِففف ًِ إِلَفف  َ أَْيففِ َيُك ًْ ُ ُجفف َهُك ًْ َفاْغِسففلُ ا الص 



فففا ُكةفففُ  ًْ َ إِ  ۚ ً ْعَبفففْي ًِاْلكًَ إِلَففف  َ أَْضُجلَُكففف ًْ ِبُضُ  ِسفففُك ًْ َ اْمَسفففُح ا ه ُض ا ُجُةب  ْضَضففف ً  ُكةفففُ   َ إِ  ۚ ً َففففاط   م 

فففةُك  أََحففف ً  َجففا ًَ أَ ًْ َسفففَ ضً  َعلَفف ً  أَ ًْ فف ًَ مِّ َسففا ًَ اَلَمْسفففُ  ًُ أَ ًْ اْلَغفففاِئطًِ مِّ ُمففف ا َمففا ً  َ ِجفففُ  ا َفلَففف ًْ الةِّ ا َفَ َيم   َصفففِعي  

فففا ب  ًُ ُيِضيففف ًُ َمفففا ۚ ً ْةففف ًُمًِّ َ أَْيفففِ يُك  ِبُ ُجففف ِهُك ًْ َفاْمَسفففُح ا َطيِّ ففف ًْ َعلَفففْيُك  لَِيْجَعففف ًَ هللا  ِكففف  َحفففَضجً  مِّ  ُيِضيففف ًُ َ لَ 

فففَضُك ًْ  اآليففف  فففف  الطفففا   شففف ي : العلمفففا  قفففا . 6/ المائففف ة{َ ْشفففُكُض  ًَ لََعل ُكففف ًْ َعلَفففْيُك ًْ ِةْعَمَ ففف ًُ َ لُِيفففِ  ً  لُِيَطهِّ

 ذكفففض كمفففا للةففف  : هةفففا  األمفففض  الفففَ ْع    الَ فففْض   بال ففف لي     حصففف  الطهفففاضة  فففف  للمبالغففف 

 .ال قها  جمه ض

 ثفف  جسفف ه  غسفف  ثفف "  :قالفف  عةهففا هللا ضضفف  ميم ةفف  عفف  الشففيخا  ض اه لمففا :القفف مي  غسفف  ـفف9

ففف   يعيففف  أةففف : أيضفففا ً  الشفففافعي   المالكيففف  الحة يففف   ذكفففض ".ضجليففف  فغسففف  ذلففف  مقامففف  عففف   ةح 

 أ   فففضا   أ  طفففي   أ  ضمففف   كفففا م فففف  غَسفففلَهما كفففا  إذا ـففف غسفففلهما أ  بعففف  ـففف القففف مي  غسففف 

 .الح ي  بهذا اس  الال ً مس ةق ؛

 المس ح  الغس : الثاة  الة ع

 فيففف  ضاعففف  الفففذ ,  االسففف حبا  الةففف    جففف  علففف  المشفففض ع الغسففف  :المسففف ح  بالغسففف  يفففضا 

 علففف  أةففف اع ثماةيففف   هففف ,  الصفففحي   االج ماعيففف   ال يةيففف   االع بفففاضا  مففف  مجم عففف  الشفففضع

 :ال ال  الةح 

 لهففذا  كضمفف , ال جففض طلفف ع مفف  اب فف ا , الجمعفف  يفف   االغ سففا  للمسففل  ُيَسفف ًُّ :الجمعفف  غسفف  :أ ال ً

 علففف   اجففف  الجمعففف  يففف   الُغْسففف ًُ" :قفففا   سفففل  عليففف  هللا صفففل  الةبففف  عففف  الشفففيخا  ض ى, اليففف  

 . المقي   المسافض,  المضأة الضج  يشم   هذا ".مح ل  ك 

 لحففف ي  الجمعففف ؛ صفففالة يحضفففض لمففف  الجمعففف  غسففف  يسففف  إةمفففا: ال قهفففا  مففف  طائ ففف   قالففف 

 الحففف ي  فففف  باالغ سفففا  األمفففض  حملففف ا ". فليغ سففف  الجمعففف  يفففأ   أ  أحففف ك  أضا  إذا" :البخفففاض 

ففة  ال ضمففذ  ض اه مففا هففذا  يؤيفف , الةفف   علفف  هففذا قبفف  الففذ   فِبَهففا الجمعفف  يفف     ضففأ مفف " : حس 

 ".أفض  فالغس  اغ س   َم , َ ِةْعَم ًْ

 الشففـيخا  ض اه لمففا, اليفف   هففذا ففف  للصففـالة الةففا  اج مففاع أجفف  مفف  شففـضع الغسفف  أ   المخ ففاض

 إلفف  ضاحفف ا إذا  كففاة ا, أة ِسففه  ـفف َخَ َمفف ًَ ـفف َمَهَةفف ًَ الةففا  كففا " :قالفف  عةهففا هللا ضضفف  عائشفف  عفف 

 ".اغ َسل   ل : له  فقي , هيئ ه  ف  ضاح ا الجمع 

 فففف  أبلففف  ألةفف  أفضففف ؛ كففا  الجمعففف  صففالة  مففف الغسففف   قفف  َقفففُض  كلمففا فإةففف , هففذا علففف   بةففا 

, المة ِّففففضة  اإلفففففضا ا   العففففض  الَ َ فففف  إ الفففف   هفففف , للصففففالة الغسفففف  مفففف  المقصفففف   حصفففف  

 سفففة  مضاعفففاة مففف  ذلففف  كففف , المسفففج  فففف  الةفففا  لمخالطففف  اسففف ع ا ا ً الجسففف  ضائحففف   لَِ طيففف 

 . اإلمكا  ق ض الجمع  صالة إل  ال بكيض



 حضففف ض أضا  لمففف , األضفففح   عيففف  ال طفففض عيففف  يففف   فففف  غسففف ال يسففف  :العيففف ي  غسففف  :ثاةيفففا ً

  ففف يُّ  يففف   العيففف  يففف   أل   ذلففف   امفففضأة؛  مسفففافض  كمفففضي  , يحضفففضها ال  لمففف , الصفففالة

 عبفففا  ابففف  عففف  ضفففعيف بسفففة  ماجففف  ابففف  ض ى, الغسففف  لففف  فُسففف ً ,  بهجففف     اصففف    يفففاضا 

  يففففف   ال طففففض يفففف    يغ سففففف كففففا   سففففل  عليفففف  هللا صفففففل  هللا ضسفففف   أ :  عةهمففففا هللا ضضفففف 

 هللا ضضففف  عمفففض بففف  هللا عبففف  أ " :الم طفففأ فففف  مالففف  ض اه بمفففا ي قففف ى الحففف ي   هفففذا. األضفففح 

 " .المصل  إل  يغ   أ  قب , ال طض ي   يغ س  كا  عةهما

 مفف  المقصفف  أ  ـفف عةهمففا هللا ضضفف  ـفف عمففض ابفف  إليفف  ذهفف   بمففا بالحفف ي  العمفف  يعضفف   ممففا

,  احفف  فيهمففا المعةفف  أل    يففا ة؛ العيفف  يفف   الغسفف  ففف  فضم فف  الجمعفف  يفف   الغسفف  مشففض عي 

 عففف  فضفففال ً  الطضقفففا  البيففف   فففف   مخفففالط ه  الةفففا  مالقفففاة أجففف  مففف  الةظافففف   حقيففف   هففف 

 .المساج 

 ـففف ال ضمفففذ  ض اه لمفففا, بعمفففضة أ  بحففف  لإلحفففضا  االغ سفففا  للمسفففل  يةففف   :لإلحفففضا  الغسففف  :ثالثفففا ً

 الةبففف  ضأى أةففف  عةففف  هللا ضضففف  األةصفففاض  ابففف ث بففف   يففف  عففف  ـففف غضيففف  حسففف  حففف ي :  قفففا 

 صففف     ضففف   اغ سففف , لإلحففضا  ثيابففف  ةفف ع أ .  اغ سفف  إلهاللففف   جففض    سفففل  عليفف  هللا صففل 

 .بال لبي 

 للحففف ي , المكضمففف  مكففف  لففف خ   االغ سفففا  للمسفففل  يةففف   : الم يةففف  مكففف  لففف خ   الغسففف  :ضابعفففا ً

 ح ففف , ُطففف ى بفففذ  بفففا  إال مكففف  يقففف   ال كفففا  عةهمفففا هللا ضضففف  عمفففض ابففف  أ : عليففف  الم  ففف 

 .فعل   سل  علي  هللا صل  الةب  أ  يذكض  كا , ةهاضا ً مك  ي خ  ث ,  يغ س  يصبح

  الحةابلفف   الشففافعي  الحة يفف  بعفف  عليفف  ةفف  كمففا ـفف المةفف ضة الم يةفف  لفف خ   االغ سففا ًُ  مثلُفف 

  بخاصففف , يخ ففف  ال مفففا  ه  مخفففالط بالةفففا  االج مفففاع مفف   فيهمفففا, محفففض   بلففف  مةهمفففا كفففال ً أل  ـفف

 . سل  علي  هللا صل  هللا ضس   عل  للسال  الةب   المسج   خ   حي 

 ض ى, ذلففف  لففف   يسفففض إ  عضفففف  ليففف   االغ سفففا  للحفففاج ُيسففف ًُّ :بعضفففف  لل قففف ف الغسففف  :خامسفففا ً

  يفف  , الجمعفف  يفف   يغ سفف  كففا  عةفف  هللا ضضفف  عليففا ً أ  مسففة ه ففف   الشففافع  سففةة  ففف  البيهقفف 

 .عضف  ي    ف  يحض   أ  أضا   إذا,  العي ي

, يحفففض  أ  قبففف  إلحضامففف  يغ سففف  كفففا  عةهمفففا هللا ضضففف  عمفففض ابففف  أ  الم طفففأ فففف  مالففف   ض ى

 .عضف  عشي   ل ق ف , مك   ل خ  

  الشففففافعي  الحة يفففف  بعفففف  ذكففففض :الةففففا  لقففففا ا  ففففف  الةظاففففف  إلفففف  للحاجفففف  الغسفففف  :سا سففففا ً

 الةففا  مخالط فف  حففي   بخاصفف , الةظاففف  إلفف  الحاجفف  حففا  الغسفف  للمسففل  يةفف   أةفف :  الحةابلفف 

 أ   يةففف  ألمفففض اللقفففا  هفففذا كفففا  سففف ا  مشفففض ع الغسففف  هفففذا أ  كالمهففف   ظفففاهض, بهففف   اج ماعففف 

  لضمففففف , القمفففففض  لخسففففف ف, الشفففففم   لكسففففف ف لالس سفففففقا   الصفففففالة كحضففففف ض  ةيففففف   



 مجالسففففه   فففف بالةففففا  اج مفففاع أ , ح لفففف  أ , علميففف  محاضففففضة أ  ةففف  ة حضفففف ض أ , الجمفففضا 

 قبففف , الةظاففف  إلففف  بحاج فف  فيهفففا المسففل  ُيِحففف ًُّ ال فف  الحفففاال  ففف  ذلففف   ةحفف ,  الخاصففف  العامفف 

 . االج ماعي  ال يةي   مةاسبا ه   لقا ا ه  أفضاحه  ف  به    اج ماع  الةا  م احم  

 الجمعفففف  غسفففف  مشففففض عي  مففف  المضجفففف ة  الغايففففا  المقاصفففف  عمففف   إلفففف  األمففففض هففففذا  يسففف ة 

 ممكفف  قفف ض بففأعل  ال حلفف  إلفف  اإلسففال   عففا حيفف , بياةفف   قفف   ممففا  ةحفف ه  اإلحففضا    العيفف ي

 مجمففف ع فففف   اضفففح هففف  كمفففا, الةفففا  مخالطففف  حفففا   بخاصففف , المظهفففض  حسففف  الةظافففف  مففف 

فففة   صفففحح   الحفففاك  أحمففف  ض اه  فيمفففا, السفففابق  األحا يففف   علففف  قفففا م   إةكففف :" الةففف     حس 

  ال  ال ُْحفففف ًَ يحفففف  ال  جفففف  عفففف  هللا فففففإ , لباسففففك   ا أحسففففة ضحففففالك   فأصففففلح ا, إخفففف اةك 

 ". الةا  ف  شام  كأةك   ك ة ا ح  "  :طضق  أح  ف   جا  ". ال  حُّ 

ففف  لمففف  الغسففف  اسففف حبا  ال قهفففا  جمهففف ض يفففضى :الميففف   غسفففي  مففف  الغسففف  :سفففابعا ً  مي فففا ؛ غس 

فف  مفف " :لحفف ي   ابفف  لكفف ً   حسففة   ضمففذ ال   ض اه, ماجفف   ابفف  أحمفف  ض اه ".فليغ سفف  مي ففا ً غس 

: الحفففاك  لحففف ي  ال جففف   عففف  الحففف ي  هفففذا فففف  األمفففض ُصفففِضف  قففف . ضفففع اه  الةففف    حجفففض

ل م ه إذا ُغْس  مي ك  َغْس  ف  عليك  لي "  ".غس 

فف  لمفف  االغ سففا  يسفف ح  ال: الحة يفف   قففا  , األخيففض الحفف ي  علفف  هففذا ففف   اع مفف  ا, مي ففا ً غس 

 .عةهما هللا ضض  ضعم  اب  عبا  اب  ذه  هذا  إل 

 لمفففا إغمفففا ؛ أ  جةففف   مففف  أففففا  لمففف  الغسففف  يةففف    : ةحففف ه إغمفففا  مففف  لإلفاقففف  الغسففف  :ثامةفففا ً

 هففف , ال: فقفففال ا الةفففا   أَصفففل  : فقفففا , َثقُففف   سفففل  عليففف  هللا صفففل   هللا ضسففف   أ : الشفففيخا  ض اه

 أفففا  ثفف , عليفف   فففأغم ليةفف   ذهفف  ثفف , فأغ سفف ًُ الِمْخَضفف  ففف  مففا  لفف  ضففع ا: فقففا , ية ظض ةفف 

 .فاغ س 

لفف ا, كالةففائ  ألةفف  عليفف ؛ أغمفف  لمفف  االغ سففا  يةفف   ال:  الشففافعي  الحة يفف   قففا   صففل  فعلفف   أ  

 .الةشاط َقص ًَ بأة   سل  علي  هللا

 قففف لي  أحففف  فففف  الغسففف  عليففف   جففف , ثيابففف  فففف  ـففف مةيفففا ً ـففف بلفففال ً ف جففف  عليففف  المغمففف  صفففحا  لففف 

  القففف  ,  ةحففف ه مفففض  عففف  حصففف  المةففف  أ  الح مفففا   ؛يجففف ال: اآلخفففض القففف    فففف , لل قهفففا 

 . األح ط  ه , أ ل  األ  

 

 

  

 



 


