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 بس  هللا نلرمحا نلرحي 

ن م  هلل رب نلعافني، ونل ال  ونلسالم نألاان نألكمالن  لى  ا  ل  هللا ألعني، و لى آله وصحوه واا 
 يام نل يا، أاا بع :نهت ى س يه ونسنت بس ته إىل 

يف تغسيل ا لو ه  -رضي هللا    ا وأرضاها  -ح ي  أم   ية نألن ارية  -رمحه هللا  -فق  ذكر نف    
. نشتمم هذن ن  ي  نلشري   لى للة  اا نألحكام ونفسائم نل  تتعل  بتغسيم نفيه، ونظرند Uرسال هللا 

 بهيرن ه يف هذن نفاض . -ه هللا رمح -الشتماله  لى ذلم، ناسب أن يعتي نف    

وتغسيم نفيه يعتن نفرحلة نلثانية نل  سوقه نإلشار  إلي ا فيما جيب  لى ن ي جتاه نفيه، وه اي للةن اا 
بوياهنا ونل اللة  لي ا، وكان اا نألنسب أن من   قوم  Uنفسائم ونألحكام  وته نل  اص  ا رسال هللا 

يان اا يتعل  بتغسيم نفيه وصفته وأحكااه؛ حن يتيسر اعرفة اسائم هذن شرح هذن ن  ي  نلشري  بو
أ  ى للت ار وأاكا للمعرفة، وتغسيم نفيه فيه للةن اا نألحكام  -إن شاء هللا  -ن  ي ، فذلم 

ونفسائم: ا  ا اا يتعل   ك  نلتغسيم، وا  ا اا يتعل  بالشخ  نلذ  يتاىل تغسيم نفيه، وا  ا اا يتعل  
 بتحضا نفيه و يئته للتغسيم، وا  ا اا يتعل  ب فة تغسيم نفيه، وا  ا اا يتعل  مبا بع  تغسيم نألاانت.

فراا حك  تغسيم نفاتى: فهن لاها نلسل  ونخلل   لى أنه فريضةن وونءبن  لى نألحياء أن يقااان بتغسيم 
ي  نل حيحة، حي  قال يف ح ي  نبا يف نألحا  Uنألاانت اا نفسلمني، وق   ل  لى ذلم أار نل يب 

قالت: دخ  علينا رس هللا هللا  -رضب هللا عنها  -عن أم عطية ارنصارية  - 211] 
U  لن رأينت  -حي ت قيت ابنته، ققاهللا: ) اغسلنها ثالثاب، أو مخساب، أو أكثر من ذلك

، قإذا قرغنت -أو شيئاب من كاق ر    -مبا   وسدر ، واجعلن يف اآلخرة كاق راب  -ذلك 
قآذن   ( قلما قرغنا آذناه، قأعطانا حمْق ه، ققاهللا: ) أشعرهنا لياه ( يع : لزاره. ويف 

عاب (. وقاهللا: ) ابدأن مبيامنها وم اضع ال ض   منها (. وأن أم عطية رواية : ) أو سب
 قالت: وجعلنا رأسها ثالثة قرون [.
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] ) اغسلنها مبا   وسدر  (  واا  يف نل حيحني: ) ن سلاه مباء  وس ر    وقال يف ح يث ا نفتف   لى صحته: 
، ولكا  ال  يف ذلم -أ ي: تغسيم نفيه  -ولذلم أل  لاها نلسل  ونخلل   لى وءاب نلغسم  [

فقالان: تغسيم نفيه س ةن. ونل حي : اذهب  -رمحة هللا  لى ن مي   -بعِ أصحاب نإلاام االم 
نفيه مث نلذيا  ن م ار؛ ل اللة نلس ة  لى وءاب نلتغسيم ولزواه. مث إن هذه نلفرضية ونءوةن  لى أقرباء

يلاهن ، حن يع  ن ك   مام نفسلمني     نلتق ا فيرمثان بال ي، ولذلم جيب  لى نفسلمني أن يكان 
في   اا يعرف أحكام تغسيم نفاتى، وال جياز أن تكان نلقرية أو ن ما ة يف ااض   جي لان أحكام نلغسم 

اع ن   نلانءب. وأاا بال سوة لألصم: فاألصم ؛ فا يف ذلم اا نلتسوب يف ضي-أ ي: تغسيم نفيه  -
، مث نلذيا ا  نفيه، فلا أن شخ اد كان ا  رفقته يف -كما ذكرنا   -يقتضي تعل  هذن نألار برقرباء نفيه 

نلسفر واات بي   ، ولي  اع   قريبن له، فالانءب  لى اا حضره اا نفسلمني: أن يغسله ويكف ه ويقام 
 ائب ن ما ة يف حنة نلا نع يف نلرءم نلذ  وق ته  نبته،  Uم: أن رسال هللا  قاقه، ونل ليم  لى ذل

فقال: ) ن سلاه مباء  وس ر    فخائب اا اعه، ف ل  لى أن نلرفقة جيب  لي   أن يقااان    أ ي   
 نفسل .

بالغاد  اقالد وأاا بال سوة للشخ  نلذ  يتاىل تغسيم نفيه: فهن نلذ  يتاىل تغسيم نفيه إذن كان اسلماد 
 افاد برحكام نلغسم، فال إشكال يف أهليته لتغسيم نفيه، فهن فُق  شرسن اا هذه نلشروس، برن كان نلذ  
 سله كافرند، فللعلماء يف تغسيم نلكافر للمسل  قاالن: قال ل ار نلعلماء: إذن  سم نفسلَ  نلكافُر فهنه ال 

ال ت   إال ب ية ، ونلفرضية اتعلقة بافسلمني ال تسق   جيزئ ذلم نلغسم؛ ألن نلغسم  وا  ن، ونلعوا  
كما ها   -بالكافر، ولذلم قالان: إذن  سله كافرن وءب  لى نفسل  أن يعي  تغسيله. وقال بعِ نلعلماء 

: جيزئ أن يغسله نلكافر؛ ألن نفق ا : أن ي ظ  وي يب -نفختار يف اذهب نلشافعية رمحة هللا  لى ن مي  
؛ ألنه لا كانه نلعن  باصال نفاء إىل ءس  وي ير لتكفي  ه ونل ال   ليه، وق  ح م نفق ا . وهذن ضعي ن

نفيه بغِ نل ظر  ا نل ية لكان نلغري  ال يُغس م؛ ألن نفاء ق  وصم ب نه، ولذلم يغس م نلغري  حتقيقاد هلذن 
ه اا تافرت فيه نلشروس. ويش س نألصم نلشر ي، وكذلم إذن  سله و انن أو صيبي، ولذلم الب  وأن يغسل

فيما يقام بتغسيم نفيه: أن يكان  افاد ب فة نلتغسيم،  لى نألقم نلضرورية، وهي نل  يسمي ا نلعلماء 
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بو"صفة نإلءزنء"، فهن تغسيم نفيه له صفتان: نل فة نألوىل: كاالةن فاضلةن، وهي أفضم نل فتني. ونل فة 
 بيان كلتا نل فتني.نلثانية: افضالةن وزئةن، وسيريت 

فرقم اا جيب: أن يكان  افاد بالق ر نلذ  يتحق  به نلفر ، فهذن كان ءاهالد برحكام نلغسم فهنه ال يُوْ َاا 
ا ه أن يضي  حقا  ونءواد يف تغسيم نفيه، ف   نلعلماء  لى أنه ي وغي أن يكان  افاد برحكام نلغسم، وال 

عل  برحكام تغسيله، بم فر ن  ليه أن يسرل نلعلماء وأن يغسم  لى جياز إلنسان أن يتاىل تغسيم ايه  ال ي
 ليه نل ال   -أار نل حابة و ل م   كيفية نلغسم، فقال  Uنل فة نفعتن ، ونل ليم  لى ذلم: أن رسال هللا 

لن  -] ) اغسلنها ثالثاب أو مخساب أو سبعاب، أو أكثر من ذلك : ) ن سلاه مباء  وس ر    وقال: -ونلسالم 
للةد اا نل فات نفتعلقة بالغسم، فالانءب  لى اا  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -فوني   ( [ -رأينت ذلك 

وس ته يف  Uيلي تغسيم نألاانت: أن يكان  افاد برحكام نلغسم، وأن يكان  لى إفام  س   رسال هللا 
بال سوة لل فات نفستحوة: ذكرنا أن ه اي تغسيم نفاتى، ويُوَق  م أاثال ه الء ويُفض م  لى  اه . وأاا 

صفاتن الزاةن، وهي: نإلسالم، ونلولا ، ونلعقم، ونلعل  بكيفية نلغسم. وه اي صفاتن استحوةن يف نلغاسم، 
فالشخ  نلذ  يقام بتغسيم نفيه، نألفضم: أن يكان أاي اد يس  وال يفض ، وحيسا وي   ، فهذن كان 

غسيم نفيه؛ ألنه أ  ى يف س ه ونحملافظة  لى  ارته، ونحملافظة  لى أسرنره: إن أاي اد فمثله يلي  به أن يلي ت
قال: ) كفان  ا اساوئ ااتاك ، ونذكرون ااس     .  Uرأى  اند نشره، وإن رأى  ا ذلم س ه؛ ألن نل يب 

 نلشخ  فيستحب فيه أن يكان  لى أاانة ، و لى كمال  يف  ي ه ونستقااة  يف ئا ته. كذلم يستحب يف
نلذ  يلي تغسيم نفيه: أن يُعرف بالرف  ونألنا ؛ ألن نلشخ  نلذ  فيه  نلةن أو فيه   ويةن لرمبا أساء 
 Uنلتعاام ا  نفيه، ولألاانت حراةن، فع   تغسيل   ي وغي أن يكان نإلنسان رفيقاد رقيقاد، ولذلم أشار نل يب 

وصححه  ا ونح    -ا يف ح ي   ائشة يف نلس ا ، كم- ليه نل ال  ونلسالم  -إىل حراة نفيه، فقال 
: ) كسر  ظ  نف اا ايتاد ككسره حيا  يف نإلمث   قالان: يف هذن  ليمن  لى أن نإلساء  إىل نفيه -اا نلعلماء 

ونات انه وأذيته ال جتاز، وإن كان يظ ر ل ا يف نلظاهر أنه ال يتر ر وال يتضرر، لكا له حراةن ي وغي حفظ ا 
ا وصيانت ا، فهذن كان نلذ  يغسم نفيه اعروفاد باألنا  وبالرف  فهنه حيسا اعا ة نلو ن، ولرمبا كان ور ايت 

بافيه ناعن اا نالتساخ حيتاج إىل صن  يف اعا ته، فهذن كان  ناالد ش ي ند فيه   ويةن لرمبا أساء يف تغسيله. 
 نف لابة يف تغسيم نفيه. ؛ حتقيقاد للم لحة-رمح   هللا  -وكم ذلم نستحوه نلعلماء 
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ونلس نل: إذن ُ ل  أن نلغاسم يستحب فيه هذه نل فات، وجتب فيه نل فات نلالزاة نل  تق اه نإلشار  
 إلي ا، فما ها نلشخ  نلذ  يلي تغسيم  نفيه؟

اا ون انب: أن أوىل وأح  اا  َسم نفيه: أقرباهه، ونفيه إاا أن يكان رءالد أو يكان نارأ ، فهن كان 
: أب اهه مث نألب اء، مث ن باء: أباه وونل  أبيه وها ن   وإن -وه  نفتع وان برنفس    -نلرءال: فتق  م نلع وة 

 ال، مث أ اه نلشقي  ونب ه، مث أ اه ألب ونب ه، مث  مه نلشقي  ونب ه، مث  مه ألب ونب ه. ف  الء   وة نفيه 
مث نإل ا  نألشقاء وب اه ، مث نإل ا  ألب وب اه ، مث بع  ذلم يق م يق اان سذه نفرنتب: نألب اء، مث ن باء، 

نأل مام نألشقاء مث ب اه ، مث نأل مام ألب مث ب اه ، مث نألقرب فاألقرب اا   وته. فلا ن ت   ن  ان اا 
، ُق  مم نألخ نلشقي  يف تغسيله، وهكذن إن ن ت   نإل  ا  ا  قرنبته، أح مها: أخن شقي ن، ونلثاي: أخن ألب 

أ ماا   أو ا  أب اء نلع : ُق  مم نإل ا  نألشقاء. وأاا بال سوة لل ساء: فهنه تُق  م نفرأ  نل  ت قلب باحملراية إن  
كانه ذكرند، ويكان نلتغسيم في   كالرءال. وتُق  م نلو ات، مث نألا ات، مث نأل انت، مث ب ات نأل انت، مث 

قرب قريب  يق م لتغسيم نفيه. وإن ل ياء  أح ن اا قرنبته: فهنه نلعمات، مث ب ات نلعمات وهكذن، مث أ
يُق  م اا ها أفضم ويُعرف بال الح  لى اا ها  ون ذلم، وجياز للميه أن يكتب يف وصيته أن يلي 

رضي هللا   ه  - ملان باصية أ  بكر  نل  ي   -رضانن هللا  لي    -تغسيله فالنن وها اق من؛ ألن نل حابة 
، وكانه اا  -رضي هللا   ه  -ن أبا بكر  : فه- فا حضرته نلافا  وصى أن تغسله زوءه أمساء ب ه  مي  

، وكانه صائمةد يف ذلم نليام، فرارها أن تف ر وأن تلي تغسيله، -رضي هللا    ا  -فاضالت نل حابة 
. فلما تايف -ا ن مي  رضي هللا   -وقال: "يسا  ي  و نلرمحا" أ : نب ه  و نلرمحا با أ  بكر  نل  ي  

واع ا  و نلرمحا، وأف رت أ  اء تغسيله؛ ألهنا ل تتذكر  زاته إال أ  اء نلغسم،  -رضي هللا    ا  - سلته 
اا حي  نألصم  -وصته فائمة أن يلي تغسيل ا،  وتغسيله  -رضي هللا   ه  -فق اان وصيه. وقيم: إن  ليا  

تاىل تغسيله   وته: وتاىل تغسيله  مه  Uس نلع وة: فهن رسال هللا  ابهن بالرونية. وأاا نل ليم  لى تق  -
، وُق  ماان -رضي هللا  ا ن مي   -نلعواا با  و نف لب، وكان اعه نلفضم ونبا  مه  لي با أ  ئالب  

 لى  اه  فكان نلع ابة. فالقرنبة اا ء ة نلع وة اق اةن حن  لى نلفضم، فلا كان للميه ص ي ن ورفي ن 
حيوه، وأحب ص يقه أن يتق م وا عه نلقرنبة فما حق   ذلم، وي وه ه ا:  لى أنه ي وغي للمسل  أن ال يت ازل 
 ا هذن نلفضم، فهن تغسيم نفاتى قربةن اا نلقربات، وئا ةن اا أءم نل ا ات،  اصةد إذن كان نفيه قريواد: 
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، وفيه إحسانن، ويكان نألءر اضا ف اد فكان نلقرنبة، فهذن كان قريواد فهنه ال ي  ر فهن تغسيم نلقريب صلة رح  
 اه سذه نل ا ة؛ ألن نلقا    يف نلشرع: ال إيثار يف نلقَرب. في وغي  ليه أن حيرص  لى ح ال هذن نلفضم 
نلعظي ، مث ي وغي للمسل  أن ال يفرس يف تغسيم نفاتى؛ فا فيه اا نإلحسان إىل ااتى نفسلمني، وإذن كان اا 

ل  نلذيا    ه  اعرفةن و ل ن وب ا ن بتغسيم نفاتى، و ل  أن ءاره حيتاج إىل اا يغسله، أو  ل  أن ئلوة نلع
، أو أح ن أفرن  نفسلمني حيتاج إىل تغسيم  وه اي  انمي ال حيس ان  ه اي يف ن ي اا حيتاج إىل تغسيم 

ا، ون رص  لى نل ا ة ونلن، وله يف نلتغسيم: في وغي أن يتق م وأن ي لب ذلم؛ فا فيه اا نف افسة  لى نخل
ذلم نألءر نلعظي ، قال نلعلماء: تغسيم نفيه ئا ةن وقربةن؛ فا فيه اا نإلحسان إليه. وور  يف بعِ 
نألحا ي : أن نلذناب تكفر وأن كوائر نلذناب تُغَفر بتغسيم نفيه، وحس ا بعِ نلعلماء إس ا  هذه 

 نألحا ي ، ف ذن فضمن  ظي ن.

نفسل  إذن تاىل تغسيم نفيه ن تن ون كر، وننك   ا ن رنم وننزءر، ف ا ي ظر إىل ءثة  هاا   ، يقلو ا مث إن 
، فهذن كان  ظيماد اا نلعظماء، أو  رياد اا نأل  ياء، أو ذن  ساك ةد لي  سا اا حركةن ولي  هلا اا صات 

ال حي  له اا صات  وال يسم  له اا ب ش اا نألقاياء: نظر إليه وها ءثةن بني ي يه يقلوه كي  يشاء، 
ركز ، ويف ذلم  ن   ظيمة. وكان بعِ نلعلماء يقال: إن مما يكسر نلقلاب ويلي  ا ويعني  لى  شا  ا: 
تغسيم نفاتى، فتقليب ن س  نفيه بني ي   نإلنسان،  اصةد مما كان له قا ن يف صحته و افيته فهذن به 

، فهن ذلم اا أبلغ نلعن، وإذن قل وه ن تن ون كر أن نف ا إىل اا صار وأنه   اا ن هاا ن، ال حركة له وال صاتن
  ا قريب  سيلحقه، ففي ذلم  ظةن له و ان ل فسه.

وأاا بال سوة لألاار نل  ي وغي أن ي يئ ا اغسم نفيه: ف  اي أاارن يفعل ا، ا  ا: اا يتعل  بافيه، وا  ا: اا 
 ه.يتعل  بافاء نلذ  يغسم به نفي

: فهن نألصم يف تغسيم نفيه: أن يكان مباء  -وها نفاء  -فراا اا يتعل  مبا حي م به نلغسم أو نلتغسيم 

فافاء نل  ار: ها   چک    ک  ک  گ  گ  چ  وها نل اهر يف نفسه نف  ر لغاه. قال تعاىل: ئ ار :
، ول خيرج  ا وص  نل   ارية بر  خمال   اا نل اهرنت أو نفاء نلواقي  لى أصم  لقته، ل يتغا ب ن  

نل ناسات، ويشمم ذلم: اياه ن بار ونلعيان ونلسيال ونألهنار. وهم يغسم مباء نلوحر؟ ن انب: نع ؛ ألن 
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قال يف ااء نلوحر: ) ها نل  ار ااهه، ن م ايتته   لكا ااء نلوحر فيه الاحةن ونل قاء بغاه  Uرسال هللا 
م بعِ نلعلماء: أن يكان نلتغسيم مبياه ن بار ونلعيان؛ ألهنا َقرنحن وأنظ  أفضم اا نل قاء به، ولذلم فض  
م  "، وهذن الشم أنه أبلغ يف نل قاء وأبلغ  - ليه نل ال  ونلسالم  -وأبلغ يف نلت  ا، وق  ُ س م مباء بئر "ُ را 

 يف نل  ار . 

هنه ي وغي أن يغسم نفيه مباء  قرنح  لي  :ف-كماء نلار  وااء نلس ر نفخلاس به   -وأاا بال سوة للماء نل اهر 
اعه  اه، وبع  نلقيام بالغسم نلفر  نلذ  ها نألصم، ال برا أن يغسم بافاء ونلس ر،  لى نلتف يم نلذ  

. فيغسم بافاء نل  ار، وق  بي ا  ليم نلكتاب ونلس ة  لى ننقسام نفياه إىل Uس ذكره اا ه   رسال هللا 
 .-وذلم يف باب نل  ار   -وُن   ااء  ئ ار  وئاهر  

وإذن أرن  أن ي يئ هذن نفاء، فللعلماء وء ان: فاستحب بعِ نلعلماء: أن يكان نفاء سا  اد، ونفرن  بكانه 
سا  اد: أن يكان نفاء فيه حرنر ن ال ت م إىل  رءة  ت ذ  ن ل ، و اصةد يف أزا ة نلن ، قالان: ألن نفاء 

س ، ففضلان أن يكان نفاء نلذ  يغسم به نفيه ااءد نلسا ا أبلغ يف ت قية نلو ن وإزنلة نلقذر واا يعل  با 
فاترند، ونستاى    ه  ذلم يف نل ي  ويف نلشتاء. وقال بعِ نلعلماء: نألفضم: أن يُغسم مباء  بار  ، وذلم 

لسوب  و لة ، وهي: أن ن س  إذن  سم بافاء ن ار تفسخ وتَوَفت ، واق ا  نلشرع يف تغسيله: ننكماف 
يف تغسيم ب ته أن يكان يف آ ر نلغسالت   -صلانت هللا وسالاه  ليه  - لى ذلم براره  نلو ن. ونست لان

كافارن أو شيءن اا كافار ، ونلكافار له  اصيةن تش  نلو ن، قالان: فكرن اق ا  نلشرع: أن يكان ب ن نفيه 
كان فيه برو  . إال أن ، فاستحوان أن ال يكان نفاء فاترند، وأن ي-وهذن اا ء ة ن ل  نلظاهر  -اتماسكاد 

بعِ نلعلماء اا أصحاب هذن نلقال نستثى ش   نلن ، فقال: إنه إذن كان نلن  ش ي ند: فال برا أن يكان 
نفاء فيه سخانةن بق ر  تعني  لى وصال نفاء إىل ن س ؛ ألنه إذن كان نلزاان بار ند ون ل  بار ند ونفاء بار ند: 

اب نفاء، فاستحوان أن يكان اسخ اد بق ر . وهذن نلقال نأل ا لعله أقرب إىل ننكمش ن ل  ون س   ا نستيع
نلذ  اع ا. وهذن نفاء ي ير  -رضي هللا    ا  -نلس ة،  اصةد وأن له اا يش   با تواره اا ح ي  أم   ية 

س ن، نف  : أن قوم نلغسم، وأاا نل ر  نل  ذكرها بعِ نلعلماء: اا وءا   ال ة أونن  وحنا ذلم، فاألار ون
يكان نفاء يف ي  نلغاسم أو قريواد ا ه، و   ه اا يعي ه  لى نلتغسيم، أاا اا ء ة هذه نألوني، وتقسي  

نألوني إىل إناء   ام   وإناء  صغا   ونه يُغرف ا ه، كم ذلم اا باب تعائي نألسواب. لكا ال نري  أن يُ  م 
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يف تف يم تغسيم نفيه  ا أن نألار صعبن وأصو  يت يب  يف هذه نلتف يالت؛ ألن بعِ نل اا إذن ُ ق 
نكتفى بافق ا  وقال: ] )  Uتغسيم نفيه، وي وغي أن يُعل  أن نل يا  يا مساحة  ويسر ، ورسال هللا 

ن سل  ا  ال اد أو مخساد أو سوعاد   [ مث قال يف نفيه: )  ن سلاه مباء  وس ر   . ف ذه نلتف يالت نل  يذكرها 
ي وغي أن ال  يب ئالب نلعل  وأن يف   نفق ا ، ولذلم اا يتاىل شرح تغسيم  -رمح   هللا  -اء نلعلم

نفيه ي وغي أن ال يوالغ يف صفات نألشياء وئر  نلتغسيم؛ حن ال يُ ي ب نل اا  ا هذن نلشيء، وأن ال 
، حن ذكر بعِ اشائخ ا: أنه لا أا كما   -كا تسوي  نفاء بالرف جيعم نألار  ساند  لى نل اا فاألار ايسرن

ي ب مث  -اا ل   وحناه  -: فهنه ي ب نفاء بهاساي نلانس ة نل  بني نل  وار ونلي  -ها ااءا ن يف زاان ا 
 .-ون م  هلل  -ي  م ن س  بكم رف   ويسر  وس الة  

اع اا نلار  فيه  اصيةن فافاء ي وغي أن يكان ئ ارند، مث ي يئ نلس ر، ونلس ر: ها ور  شنر نل و ، وهذن نل 
 ليه  -ت ف  ن ل ، وأبلغ يف ت ظي  نلو ن اا نلاسخ، ونل ليم  لى اشرو ية تغسيم نفيه بالس ر: قاله 

يف ح ي  نبا  واا  يف نل حيحني يف نلرءم نلذ  وق ته  نبته: ) ن سلاه مباء  وس ر     -نل ال  ونلسالم 
إن رأينت  - ال اد أو مخساد أو سوعاد، أو أكثر اا ذلم : ] ) ن سل  ا Uوكذلم يف ح ي  أم   ية قال 

  -مباء  وس ر    [ فالس ر فيه هذه نخلاصية، وتست ي  أن تقال: إن نلس ر ا زلن ا زلة نف ظفات  -ذلم 
، لكا هللا    هذن نل اع اا نلار  بقا   يف نلت ظي ، وأيضاد: ها أرف  للو ن مما -كال ابان يف زاان ا 

ماويات أو حناها نفاءا   يف زاان ا، ونل  ق  تكان ا افع ا وقتيةن أو ا   ن، لكا نلس ر ياء  اا نلكي
 أفضم. أاا ئريقة  يئة نلس ر، فللعلماء في ا وءاهن:

ويستا   -قال بعِ نلعلماء: ت  ذ أورن  نلس ر وجُتم  بع  لق  ا، مث تاض  يف إناء نفاء وسل  سذن نفاء 
. وهذن نلقال ضعفه  ا ونح   اا نلعلماء، وهي: اسرلة ت قي  ور  -ء أو يابسةد يف ذلم: أن تكان  ضرن

، ونفاء ال يتر ر سذن نلار ، وال يست لم وال يست فذ اا   نلس ر فيه إال  نلس ر يف نفاء؛ ألهنا حتتاج إىل وقه 
؛ ألن نلار  أ ضر. وهذن نلقال ن تاره بعِ أصحاب نإلاام االم  وضعفه  ا  ونح   اا نلعلماء بع  وقه 

 .-رمحة هللا  لى ن مي   -حن اا أصحاب االم  
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إن كان مَث  -: ت  ذ أورن  نلس ر وتيو  وت ش  -وها نألوءه ونألقاى إن شاء هللا  -وقال بعِ نلعلماء 
ه إذن  ، مث ُت   وتسح ، مث بع  ذلم تاض  يف إناء  فيه ااءن، وال يكان كواند؛ ألن-زاانن بت شيف ا وتيويس ا 

كان نفاء قليالد وُوض  نلس ر فيه فهن هذن أقاى فا   نلس ر، وأقاى يف كاهنا ت ف      اعا ة نلو ن ون س  
سا، فير ذ ن ف ة وحناها للا اء ونإلناء ويضع ا، بع  ئحا هذن نلس ر نلياب  وسحقه، مث يضع ا يف نإلناء. 

 يعني  لى نست فاذ نلس ر يف نفاء، وحي ئذ : تكان اا   وقال بعِ نلعلماء: يسخا نفاء قليالد؛ ألن نلتسخني
نلس ر قايةد يف نفاء، وخيل ه بافاء وحيركه حن تكان له نلر ا ، وهذن أبلغ يف ح ال نل قاء بالس ر. وقال 
بعِ نلعلماء:إن وض  أورن  نلس ر بع  ئح  ا يف نفاء نلوار : أءزأه، ونألول أنسب، ويش   بعِ أهم 

نه أقاى فا   نلس ر. وحي ئذ : جتعم هذن نإلناء نل غا وفيه هذن نلس ر مبثابة نل ابان ومبثابة نف ظ ، نخلن  بر
كما لا أر ت أن تغتسم ل فسم، فتنعم هذن نلس ر للميه مبثابة نل ابان ونف ظ  لو نه، مث إذن هيئ 

با اء  قريب  مما  -قوم نلغسم  سانءد هيره أ  اء نلغسم أو هيره -نلس ر  لى هذه نل فة، ي ير نلكافار 
 ذكرناه.

وأاا  يئة نفكان: فمكان تغسيم نفيه ي وغي أن يكان ئاهرند، وال يغسم يف نفانض  نل نسة؛ ألنه ال ي اا 
اا ئشاف نل ن  وح ال نلقذر، وحنا ذلم مما يستضر به. ونستحب بعِ نلعلماء: أن يكان تغسيله 

، -رمحة هللا  لي    -ر د، وها قال إبرنهي  نل خعي وبعِ نلسل  حته سق   وال يغسم حته نلسماء اواش
. فاستحب بعِ نلعلماء: أن يكان Uوفيه بعِ نألحا ي  ُتكل  يف أساني ها ارفا ةد إىل رسال هللا 

، أو حنا ذلم، وقالان: نألوىل ونألفضم: أن  ير نألسواب للتغسيم:  نلتغسيم حته سق   اا  رفة ، أو يف بيه 
؛ ألن ذلم حُي ما ضررند اا  روج نلرنئحة ونل نت ويستضر اا يتاىل نلتغسيم، فال يغس م يف اكان  ضي  

فيُوح   ا نفكان نألفس  ونألوس ؛ حن يتمكا نلغاسم اا تغسيم نفيه، وي يئ هذن نفكان باض  اا 
 ل   ليه نلغا. حيتاءه للتغسيم، وكذلم باض  اا مي   اا رهية نلغا للميه، فال يكان ا كشفاد  ي  ي

ولذلم ن  نلعلماء  لى أنه جيب  لى اا يغسم نفاتى: أن يكان يف اكان  ساتر  للميه؛ ألنه رمبا ُءر  
نفيه اا  يابه، وال جياز للغا أن ي ظر للميه  لى هذه نل فة إال اا ضرور   وحاءة ؛ فا فيه اا نات ان 

، وإذن كان نفكان فسيحاد  نفيه، وننتقاص ق ره، ونفساا  راته. ولذلم ي ير له اكانن ساترن واكانن ئاهرن
نا اد اا ف ذن أفضم وأحسا، ويق م  لى  اه اا نفكان نلضي . كذلم أيضاد: ي ير هذن نفكان بت ييوه 
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وجتماه بالوخار وحنا ذلم، ونلسوب يف هذن: أن نفيه إذن  سم سي نى وي ظ  اا يف ب  ه، فتخرج 
وحي ئذ : تكان ه اي رنئحةن، فيستضر نلغاسم ويستضر اا حيضر تغسيله، في ير نفكان نل ناسة وخيرج نلقذر، 

 لى س  ه، وهذن نلتنما ونلت ييب إمنا ها اا باب  -رمح   هللا  -بالتنما. وفيه ح ي ن تكل  نلعلماء 
نفكان، فهذن ءيء  . وتاض  نجملمر  إاا قوم نلتغسيم بيسا ؛ حن يت ير-كما ذكرنا ونو  ا   -تعائي نألسواب 

بافيه ل ي نت نفكان، وتكان رنئحة نل يب سابقةن  الوةن. وكذلم يكان نل يب ااءا ند أ  اء نلتغسيم، وذلم 
خلاف أن خيرج نخلارج فيستضر اا حضر تغسيم نفيه، فهذن هيئ نفكان: في وغي أن يكان نفكان  الياد، وال 

ول حيضره  - ليه نل ال  ونلسالم  -غسم، ولذلم ُ سم حيضر تغسيم نفيه إال نفغسم واا يعني نف
رضي هللا  ا  -نل حابة، وإمنا حضر تغسيله قرنبته اا نلع وة نحملتاج إلي  ، فانفر  نلعواا ا   لي   ونلفضم 

؛ ألنه حُيتاج إىل تقليب نفيه، وحيتاج إىل اا ي اول نفاء للمغسم، وحيتاج إىل بعِ نألاار نل  -ن مي  
، وتار د ي و غي أن يكان في ا نفعاون. وهذن نفعاون خيتل   سب نألشخاص: فتار د حُيتاج إىل  ال ة أشخاص 

حُيتاج إىل نألقم، ونلغاسم ي ظر ا ى حاءته وكفايته، وخُيرج نلواقان. وقال بعِ نلعلماء: ال برا أن حيضر 
 اا حيتاج إىل حضاره. تغسيله نلغا ويغِ ب ره، ولكا نألوىل ونألفضم: أن ال حيضره إال

 مث ي ير ءس  نفيه للتغسيم، ويكان ذلم بالت ويه  لى أاار :

أوهلا: ي وغي جتري  نفيه اا كم شيء  يتعل  جبس ه، فيُو أ باألشياء نل  هي فيه: كاألسار  ونلسا ات 
ا نإلسرنف وإضا ة ونخلان  ون لي وحنا ذلم، فيُ زع اا نفيه وال جياز أن توقى اعه هذه نألشياء؛ ألنه ا

نفال، فهذن اات فهنه ال ي تف  سذه نألشياء في وغي نز  ا   ه، وهي اا تركته واان ه فال جياز أن يوقى اعه، أو 
 توقى ا  نفرأ  حلي ا، بم ي وغي نز ه وإ  اهه حك  نفانا نلشر ي.

يمن: فهن كان ه اي أ ضاءن وأاا بال سوة لأل ضاء واا يكان  ن م نلو ن، أو ات الد بالو ن، ففيه تف 
ص ا يةن: كالق م أو نلرءم نلذ  تاض  له اا أءم أن ميشي  لي ا، أو حنا ذلم إن كانه مما ميكا نز ه،  
كرءم نخلشب أو حناها، كاألس ان نفركوة نل  تكان اا أئق   وحناها ت زع: جيب نز  ا وإ رنء ا؛ ألن 

ن ه، تواع يف تركته، فت زع هذه نألشياء. أاا إذن كانه هذه بقاءها إضا ةن للمال، فت زع ا ه وتكان اا اا 
نألشياء مما ميكا نز  ا ولا ب اع  اا نفشقة  ون أذية  للميه: كاألس ان نل  تركب وميكا نز  ا، فت زع، 
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 اصةد  إذن كانه اا نلذهب وحناه، فهن كانه نألس ان  القةد واْل قةد وال ميكا نز  ا إال برذية نلو ن، أو  
انه نأل ضاء افاصم اا ح ي   وحناها يف نلركوة وحناها، ال ميكا نز  ا إال بعملية  ءرنحية  وحنا ذلم: ك

فههنا ُت ي يف نفيه وال تُ زع ا ه. وحي ئذ : أفن  ا ونح   اا نلعلماء نفتر ريا يف نألس ان نلذهب: أنه إذن 
، فُيخشى -وهي أس ان نلزي ة ونلتنمم  -إلي ا تعذر نز  ا تُركه. ولكا إن كانه أس ان نلذهب ال حُيتاج 

 لى  صاحو ا أن يُعذب سا؛ ألنه ال جياز للرءم أن يض  أس ان نلذهب اا  ون حاءة ،  اصةد إذن ق   
 نلزي ة؛ فا فيه اا تغيا  للخلقة.

ف يم : فينب نز  ا وإ رنء ا  لى نلت-كالع سات وحناها   -وهكذن، إذن كانه  القةد باأل ضاء نخلاصة 
نلذ  ذكرناه: أن أ  شيء  إذن نزع اا نلو ن وكان نز ه يضر بالو ن: تُري  لى نفيه، وأاا إذن كان نز ه ال 

 يضر: فهنه يُ زع.

وأاا بال سوة فا يعل  بالو ن اا لواا  وحناه، فالس ة فيه: أن جير  نفيه؛ ألن نل حابة كانان جير ون ااتاه ، 
كما ُنر    Uقالان: "أُنر  رسال هللا  Uا أرن ون أن يغسلان رسال هللا و وه يف ن  ي  نل حي : أهن  ف

ااتانا؟!". فر ذ   سم ةن اا نل ام، واا بقي ا    أح ن إال وق  أ ذته تلم، وقيم: أو مسعان ا ا ياد ي ا  : 
أن نألصم: "أن  سلاه يف قمي ه" صلانت هللا وسالاه  ليه. ف  ان  ا جتري ه، وهذن أ ذ ا ه بعِ نلعلماء: 

كما ُنر  ااتانا؟!" . ف ل  لى أهن  كانان جير ون، وسكه   Uجتري  نفاتى؛ ألهن  قالان: "أُنر  رسال هللا 
، فُس   Uنلاحي  ا ذلم وأقره   ليه، ولكا كانه لرسال هللا   ليه نل ال   -ازية فضم  وازية ح   

م بقمي ه. -ونلسالم   وُ س م

ه وإزنره وال يُ زع   ه  ابه، وذلم أكمم يف نلس . ف ذن نلقال نلثاي وقال بعِ نلعلماء: يغسم يف قمي 
ُ   سذه نخلاصية كما ي ل  Uُ سم  لى هذه نل فة. ونألول أفضم؛ ألن نل يب  Uيست ل برن رسال هللا 

ء  نلذاة ن  ي   ليه، وألن  جتري  نفيه مُيَكا اا وصال نفاء إىل نلوشر ، وهذن أبلغ يف تغسيله، وأبلغ يف برن
ونلترك  اا وصال نفاء للوشر . وأاا إذن قل ا جبانز أن يس ، فحي ئذ : ي وغي أن يكان نلساتر ال مي   وصال 
نفاء إىل نلو ن، فهن كان لواا نفيه مي   وصال نفاء إىل نلو ن فهنه يُ زع   ه، و لى هذن ُيس  بساتر  ال مي   

 اا وصال نفاء إىل نلو ن.
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: قالن جير ، وقالن ال جير . فهن قل ا بالقال نلذ  جير  نفيه: فهن ا ُنر ه اا لي   يابه وتوقى فع  نا قاالن
االب  نلعار ، وُيس  بساتر   لى  ارته، مث جير  بقية نلو ن وتوقى نلعار  افا ةن  ا نل ظر، وتغسم بال ريقة 

اا إصابة نفاء  -إن شاء هللا  -فهن ا نتحق   نل  س ذكرها. و لى هذن نلقال: فهن ءر نا نفيه وصوو ا نفاء،
 للو ن.

لكا إذن ُ سم يف  يابه: فهنه يغسم ب ريقة ُي ب في ا نفاء، مث يُ  م نلغاسم ي ه اا حته نلثاب، ويكان 
اواشرند بالي  للنس . وأاا بال سوة لل ب: يكان اا أ لى ويكان وصال نفاء إىل نلو ن؛ ألن نلثياب ال ا   

 نفاء إىل نلو ن، مث يكان  يئة نفيه بع  إ رنج كم شيء   ارج   ا نلو ن، ي وغي أن ي ير للغسم.اا وصال 

  ، فهن كانه ه اي اانض  إذن وصل ا نفاء تتضرر، ن ظر: إن كان ءس ه ال يتحمم نفاء: برن كانه به حرو ن
هذه ن الة. وكذلم إذن كان به كاحملرو  إذن نح   ءس ه كله، فهن ن س  يستضر بافاء، فيسق  نلغسم يف 

ء ر ي، أو ار ن يف ءل ه اا نلقروح نلسيالة و مه نلو ن، و لب  لى نلظا أن ا لا  سل اه أنه يتقرح: تُري 
. كذلم إذن كان ش ي ند: فهنه يسق  تغسيله، -كما س ذكر إن شاء هللا   -تغسيله وسق ، ووءب نلتيم  

م، وييم  في ا نفيه، ويكان نفيه سذه نل فة  ا ا ير  للغسم. ف ذه كل ا أحانلن يُع ل في ا  ا نلتغسي
اا  -فالش ي ، ونحملرو  إذن كان كم ب نه أو أكثر ب نه اروقاد، واا به ن  ر ، واا كان به نف ن يف ءس ه 

 : ف  الء يسق  تغسيل  ، ويكان يف حكم  : حالة   م وءا  نفاء، فييم  نفيه وال-قروح  سيالة  وحناها 
يغسم، ونلتيم : أن تضرب بكفيم  لى نألر   لى نل فة نفعروفة يف نلتيم ، وب ل أن اس  وء م 

 وكفيم اس  وءه نفيه وكفيه، فتكان اتيمماد ب ية أن تيم  نفيه، كما ت ا  تغسيله.

ضر ، فهن كانه فيه اانض  يست-وكان مما ميكا تغسيله و ير للغسم  -فهذن  ير وأاكا تغسيم نفيه 
باصال نفاء إلي ا: فهن هذه نفانض  تعاجل ب ريقة  ي اا في ا نلضرر، فلا كان فيه ءرحن، أو كانه فيه قرحةن 
سيالةن يستضر باصال نفاء إلي ا: ُس ت نلقرحة، ون ت  نلس  مباضع ا، كالغسم يف ن  ابة: فهن ن  ب 

 ائر نلو ن.يس  ااض  ن رح إذن كان يستضر باصال نفاء إليه، ويغسم س

مث إذن توني اا ي وغي  لى نلغاسم اا  يئة نلتغسيم، في وغي أن ي وه  لى اسرلة ن    قوم نلو نء  بالغسم، 
 ، أو يكان حاله اشكالد.-ذكرند أو أنثى  -فافيه له حالتان: إاا أن يكان أح  ن  سني 
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ويغسم نل ساء نل ساء، فال جياز للرءم فهن كان ذكرند أو أنثى: فهن نألصم يقتضي أن يغسم نلرءال نلرءال، 
 .- لى نلتف يم نلذ  س ذكره  -أن يغسم نفرأ ، وال جياز للمرأ  أن تغسم نلرءم إذن كان كم ا  ما أء وياد 

فراا بال سوة للزوءني: فيناز للمرأ  أن تغسم زوء ا يف قال  ااة نلعلماء: اا نل حابة ونلتابعني ونلسل  
نإللاع  لى أنه جياز للمرأ  أن تغسم زوء ا، وأن نلزوءية ال ت ف   يف حق ا،  نل ا  ونخلل ، حن حكي

: -رضي هللا    ا  - سلته زوءه  -رضي هللا   ه وأرضاه  -فيناز هلا أن تلي تغسيله بع  ااته؛ ألن أبابكر  
ا نإلاام أمح : . وكذلم جياز للرءم أن يغسم نفرأ ، وه اي رونيةن  -كما ذكرنا   -وهي أمساء ب ه  مي   

أنه ال جياز للمرأ  أن تغسم زوء ا، ولك  ا ضعيفةن، ولذلم قيم: إن نإللاع  لى ن انز. أاا تغسيم نلرءم 
 ليه اا هللا  -الارأته: فهن نلرءم يغسم زوءته يف قال ل ار نلعلماء،  الفاد لهاام أ   ح يفة نل عمان 

ءم نارأته. ونل حي : أنه جياز للرءم أن يغسم زوءته بع  ، فقال: ال يغسم نلر -ش بيب نلرمحة ونلرضانن 
 -أتى اا ء از   و  م  لي ا يف بيت ا، فقاله  ائشة  Uاا ا؛   ي   ائشة يف نلس ا: أن رسال هللا 

: ) بم أنا ونرأساه، اا  ليم لا أنم ا  - ليه نل ال  ونلسالم  -: ونرأساه. فقال -رضي هللا    ا 
 - تم بالوقي    ف ل هذن ن  ي   لى أن نلرءم يغسم زوءته. وكذلم َ سم  ليي فغسلتم وكف تم و ف
، وكان هذن بعل  نل حابة وحضاره ، ول يُ كر -رضي هللا    ا  -زوءته فائمة  -رضي هللا   ه وأرضاه 

نفرأ ، ؛ وألن نلقا   : أن نألصم بقاء اا كان  لى اا كان. فالزوج زوج  -رضي هللا   ه وأرضاه  - ليه 
فاألصم: بقاء نلزوءية حن ي ل نل ليم  لى نرتفا  ا، وال  ليم  لى نرتفا  ا وننف اا ا بافات، ب ليم وءا  
نفانا، وتوعة نل كاح اا ن  ن  و اه. إذن  وه هذن: فهن نلرءم يغسم زوءه، ولكا إذن  سم نلرءم زوءته، 

؛  افاد اا  ارنن  فقال بعِ نلعلماء: إذن أرن  أن ي ني ا ويغسم فرء ا وأسافل ا: في وغي أن يكان  ائم 
نلش ا . ولذلم قالان: يغسل ا باءا  ن ائم  لى ي يه، كالشرن يف تغسيم نلرءم للرءم ونفرأ  للمرأ ؛ صيانةد 

 للحراة، ور ايةد للمق ا .

 إذن توني هذن، فالس نل: كي  يغسم نفيه؟

ا نلعلماء بو"صفة نلكمال"، ونل فة نلثانية يسماهنا "صفة تغسيم نفيه له صفتان: نل فة نألوىل: يسمي 
 نإلءزنء".
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فراا صفة نلكمال: ف ي نل فة نل  إذن  سم نفيه  لي ا كان أءره أ ظ  وكان فعله أفضم، وهي أحسا 
ر نل فتني وأ ظم ما أءرند وفضالد؛ الشتماهلا  لى نإلحسان إىل نفيه ونلقيام  قاقه، ونشتماهلا  لى نتواع أ 

، ويف ذلم اا نخلا ونلرمحة ونهل نية اا -صلانت هللا وسالاه  ليه  -ونالهت نء س يه وت وي  س ته  Uنل يب 

 .چۅ  ۉ  ۉچ ال خيفى، فهن هللا تعاىل يقال: 

: هي نل فة نل  إذن فعل ا نإلنسان أءزأه نلغسم،  ي  لا ق ر يف شيء  ا  ا وأاا بال سوة ل فة نإلءزنء
يعتن إ الالد ووقا اد يف نحملرم ونحملظار، وهي صفةن ونءوةن. ف و أ بال فة نلانءوة، مث ن تقم إىل نل فة نلكاالة. 

بافاء، فهذن  م  لي  نلذ  فر  هللا  لي ا يف تغسيم نفيه: أن يعم  ب نه  -اا حي   نألصم  -فالانءب 
 -نلو ن بافاء وأنقى نلو ن اا نل ناسة، وقام    ن س  اا إصابة نفاء لظاهره  لى نل فة نفعتن  يف نلغسم 

: أءزأه ذلم وقام  قه. فلا أنه بع  أن نظ   ارته وساأته اا -وق  تق م بيان ذلم يف  سم ن  ابة 
ق  لي  ب نه، و لب  لى   ه أن نفاء ق  وصم إىل لي  نلو ن: نل ناسة قام ب ب نفاء صوةد ونح  د، وتف

، فل  أب أ  فق  أ ى اا فر  هللا  ليه. هذن اا ناحية نألصم، فلا سرلم سائمن وقال: قمه بتغسيم ايه 
بشقه نألميا ول أرنع نل فات نلكاالة، وإمنا صووه نفاء  لى لي  نلو ن  لى وءه  حتققه أن نفاء ق  أصاب  

نلو ن؟ تقال: جيزيم ويكفيم. هذن بال سوة ل فة نإلءزنء، وب اء  لى هذن: ال تتحق  صفة نإلءزنء إال كم 
إذن كان نلو ن ا يرد لذلم، وق  بي ا أنه يت ير باألاار نل  ذكرناها، مث ي وغي  ليه أن ي توه لاءا  ن انئم، فهن 

، أو كان سق  يف ااض   فيه زياتن وكان هذ ن نلزيه  لى  اهر نلو ن،  ي  لا ءاء يغسله كان بافيه زيهن
 سم نإلءزنء حال نلزيه بي ه وبني وصاله. أو كان اريضاد فُاض   ليه  ونءن، أو ئُلي أ اله أو أسفله بر وية  

: أن يو أ بهزنلة ذلم بال ابان وحناه حن يتحق  اا زونل -أوالد  -و هانات  ا   اا وصال نفاء، فعليه 
 ت وحناها، مث يغسل ا  سلة نإلءزنء.ن انئم كالزيا 

أاا صفة نلكمال يف نلغسم: فهن نألصم إذن هيئ نفيه: أن ياض   لى اكان  ارتف   قليالد اا نألر ، 
ن تسم  سم ن  ابة  لى لو تني، كما يف نل حيحني اا ح ي  أم  Uونل ليم  لى ذلم: أن رسال هللا 

. قال نلعلماء: ألنه حي ما كان يف ااض   فيه نل ني، فهنه إذن -رضي هللا    ا وأرضاها  -نف ا ني ايمانة 
 سم نلو ن ت اير ئشاف نل ني  لى نلو ن. ولذلم يرتف   ا نألر  قليالد، وهذن ها نألفضم ونألكمم؛ 
ألنه اا نإلحسان إىل نفيه، و    نلعلماء قا   ن يف نألاار نل  ذكروها اا نفستحوات: أن كم اا ي ور 
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ان إىل نفيه مما حيق   سله  لى أ  نلاءاه وأكمل ا، فهنه ا  رجن حته نألصم نلذ  ر ب فيه حال نإلحس
يف تغسيم نفيه، وأَار اا أرن  أن يغسم نفيه أن حيسا تغسيله اا حي  نألصم، ولذلم أار  Uنل يب 

 -وحنا ذلم. مث يو أ باألسواب نل  تعني  لى حتقي  هذن نفق ا : فيكان  لى سرير ، أو  لى  كة  ارتفعة  
 به رنج نلفضالت اا ب ن نفيه، وإ رنج نلفضلة يكان  لى إح ى ئريقتني:  -أول اا يو أ 

، وهذن نلرف  قالان: يض  ي ه  ليه قريواد اا كتفه، -يرف  ن فه نأل لى  -نل ريقة نألوىل: أن يرف  نفيه قليالد 
م سقاس رأسه     رفعه، مث يرفعه قليالد اا نألر ، ويكان إسااه يف نقر  نلقفا؛ حن يكان ذلم أ  ى لع 

بالع ر. ونلع ر: أن يكان  -أول اا يو أ  - ي  إذن كان مَث  ارجن فهنه خيرج، وبعِ نلعلماء يقال: يو أ 
نفيه  لى نألر  استلقياد ووء ه إىل نلسماء و  ره  لى نألر ، فيو أ بو  ه ومُير ي ه إارنرند رفيقاد بالو ا؛ 

رج نلفضالت نفاءا   يف  ن م نلو ن. وا    اا يقال: جيم  بني نألاريا: فاف  نفيه قليالد مث حن سُ 
بع ر نلو ا، مث أتوعه نلرف ، مث   ر  انية فال برا.  -أوالد  -يع ر ب  ه حن خيرج نلفضالت، فهن نبت أ 

لى ي ه  رقةد، ويل  نلي  خبرقة ، والشم أن هذه نل ريقة أبلغ يف إ رنج نلفضلة، مث إذن  رج نخلارج ير ذ  
 ا نل قاء باليمني، وقال  Uوإذن ل  ي ه يكان ذلم للي  نليسرى؛ ألهنا نلس ة يف ن ي، وق  هنى رسال هللا 

: ) وال يست ب بيمي ه  . وهنى  ا ا  نلفرج باليمني، كما يف نل حيحني اا ح ي  -كما يف نل حي    -
  فينعم ت نية نفيه وإ رنج نلفضلة باليسار، فع   إءالسه أو   ر أ  قتا  : ) ال ميسكا ذكره بيمي ه 

ب  ه يكان نإلءالا باليسار ونلع ر باليمني، مث ي ب نفعاون نفاء؛ حن إذن  رج نخلارج خيرج بسر ة  وال 
ياجل يف  ي نت، وقالان: يكا ر نفاء حن ال ي نت نفكان، وال يتضرر اا حيضر  سله. مث ي  م ي ه إىل  ارته وال

نلفرج، وإمنا يقت ر  لى  سم نلظاهر، كس ة ن ي يف نالست ناء ونل قاء، في ب نفاء وي قي نفاض . فيكان 
نل ب نألول للماء؛ إلزنلة نلفضالت  ا نفكان و ا نلو ن بع   روء ا، ويكان نل ب نلثاي؛ لت قية 

  ارته، فال خيلا اا حالتني:نفاض  ونفكان نفسه. فهذن   ر ب  ه، وصب نفاء، و سم فرءه و 

ن الة نألوىل: أن يق  نخلارج واسم نلو ا  ا إ رنج نلفضالت، فحي ئذ  ال إشكال، ي تقم  إىل نفرحلة نل  
 تلي نالست ناء.
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ن الة نلثانية: أن يكان اعه شيءن أشوه باالست ال . فهذن ذكرنا نل فة وتوي ه نل فة، فاستحب ئائفةن اا 
وها نلذ  ال خيال ه  اه  -بافاء نل  ار، وها نلذ  يسميه نلعلماء بو"نفاء نلقرنح"  -أوالد  -أ نلعلماء: أن يو 

، فيكان ا  نفاء نلس ر، وتكان هذه نل وة - ، فوع  ت ظي  نلعار  ونلساءتني اا نخلارج ُي ب ااءن وس رن
ألوىل. وإذن ُصب نفاء ونلس ر، صوة نقاء  ونظافة ، وحُتسب اا نل وات لك  ا بع  ح ال نإلءزنء بال وة ن

: حي  أارها أن يغسلا Uيف  سم ب ه رسال هللا  -رضي هللا    ا  -ف ذن اويي  لى ح ي  أم سلمة 
 .-وهي رونية نلس ا  -أسافم ب هنا بافاء ونلس ر 

اء ، مث باف-نلذ  يسمى بالقرنح  -ااءن ئ ارن  -اا حي  نألصم  -ونستحوان أن يكان نلت نية بافاء 
ونلس ر. وبع  نلفرن  اا ت نية نفيه، قل ا: إاا أن يتماسم وال خيرج شيءن، فال إشكال. وإاا أن يكان ا  

: فهن كانه نلو ا شوه اس  ية  أو است لقة ، و رج نخلارج ونس سم: فهنه مي   نخلارج  نفيه نست ال ن
نه يض  نل ني ن ر، وق  ن   ليه  ا بق  ة ، فهن كان ش ي ند وال يتماسم نل بر اا إ رنج نلفضلة: فه

، وقال: فهن ل يتماسم: فهنه يش ه -رمحه هللا  -ونح  ، ون تاره  ا ونح   اا نألئمة: كاإلاام نبا ق ناة 
ب ني  حر  . ونل ني ن ر: ها نلذ  ال يكان اعه  اه. وها ناعن اا نل ني،  اصةد نلذ  يكان يف اانض  

 .-كما ها اعلام   -بن اا تربة نل فرن، وميسم نل بر نلسيال، فمثم هذن قا ي وصل

إذن ننت ى اا ت نية نفيه، فهنه ي تقم إىل نفرحلة نلثانية: وهي نلاضاء، فالس ة: أن يو أ بر ضاء نلاضاء اا 
قال يف ح ي  أم   ية نلذ  اع ا: ) نب أن مبياا  ا وبر ضاء  Uنفيه قوم تغسيم نلو ن؛ ألن رسال هللا 

نلاضاء ا  ا   واا ه ا: نستحب ئائفةن اا نلعلماء أن يُو أ بتاضئة نفيه، وإذن قل ا: إنه ياضر، فرول اا 
يكان: نفضمضة ونالست شا ، وفي ا وء ان للعلماء: لي  مَث حاءةن أن يغسم ف  نفيه وال أس انه وال أنفه، 

م إنه يقت ر  لى  سم نلاءه اواشر د؛ ألنه لا صب نفاء  لى نلف : فهن ذلم يضره ب  ال نفاء، ورمبا  رج ب
 يف كفا نفيه، فقالان: ال ياضر وال يغسم نلف  وال نألن .

وي ب  لي ا  -ألهنا اتعلقةن بال ظافة  -وقال بعِ نلعلماء: ير ذ  رقةد  ش ةد وجيعل ا  لى أصوعه نأليسر 
، مث ي  م أس انه، مث ي ب ااءد قليالد؛ ت ظيفاد لظاهر نلف ، وهكذن ن ال مب ن م نألن ، وهذن أشوه نفاء

بافضمضة. مث يُغسم وء ه، مث تُغسم ي نه، مث يُفعم بوقية نأل ضاء  لى نلس ة نفعروفة يف نلاضاء. فهذن فر  
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  نفيه نألميا فيغسله قوم نأليسر، وقال اا ذلم: ننتقم بع   سم أ ضاء نلاضاء إىل ايااا نفيه، فيو أ بش
بغسم رأسه؛ ألن  -أوالد  -بغسم رأسه. وهذن ها نل حي ، فيو أ  -أول اا يو أ  -بعِ نلعلماء: يو أ 

 وه   ه يف نل حيحني اا ح ي  أم نف ا ني  ائشة: أنه تاضر وضاءه لل ال  يف  سم  Uرسال هللا 
، ف ب نفاء  لى رأسه، و لم بي يه حن  ا أنه رو ى أصال شعره، ن  ابة حن فر ، مث بع  ذلم ب أ برأسه

. فالس ة: أن يو أ برأا - كما تق م اع ا يف باب نلغسم  -مث أفا   لى شقه نألميا، مث  لى شقه نأليسر 
، مث يغسم بافاء ونلس ر وي ظ .  نفيه بع  نلاضاء، ويُغسم هذن نلرأا مباء َقرنح 

 : يسرح شعر نفيه إن كان ذكرند. وقال بعض  : ال حاءة إىل نلتسري . وقالان: ون تل  نلعلماء: قال بعض 
إن نلتسري  أبلغ يف نإلحسان، وفيه ح ي  نلعرنئ  نفش ار، قالان: إنه أصمن لتنميم نفيه و يئته حال 

ي ت  إب ه،  سله، وئر ون ذلم، فقالان: يسرح شعره، وتقل  أ فاره، وحتل   انته، وهم خُينت أو ال خينت؟ و 
وحنا ذلم اا   ال نلف ر  ويق  شاربه، وقال ئائفةن اا نلعلماء: ُت ي هذه نألشياء؛ ألن نفيه اات سا 
وسق  نلتكلي ، وإمنا أُارنا بالتغسيم ول ن ار مبا ساى ذلم. وها أشوه وأقاى، فهن قُلمه أ فاره، أو ق  

 .-كما ذكرنا   -إن كان نألول ها نألشوه شعره، أو سرح شعره، أو ق  شاربه، فكم ذلم له وء ه، و 

  -مث بع  تسري  نلشعر ونلفرن  ا ه، قالان: يكان فيه نلس ر، ونخل مي، وحنا ذلم اا نألئياب نل  يغسم سا 
، مث يغسم ش  نفيه نألميا، وكما ها اعلامن: نفيه يكان استلقياد ووء ه إىل نلسماء، فكي  -كماء نلار  

 لماء وء ان:يغسم شقه نألميا؟ للع

قال بعِ نلعلماء: ي ب نفاء وها استل   إىل نلسماء  لى وء ه، في ب  لى نلش  نألميا أوالد، ويغسم 
نلظاهر اا نلش  نألميا، مث يقلب ويغسم شقه نألميا اا نخلل . هذن وءهن، ونلاءه نلثاي: أنه يقلب كما 

نألميا ويغسم هذن نلش  كااالد. وكال  ياض  يف   ه، فيقلب  لى نلش  نأليسر، وي ب نفاء  لى شقه
. لكا إن كان أبلغ يف ت ظيفه، -إن شاء هللا  -نلاء ني ل ير  ه اي ن ي يف نلتف يم، ونألار يف هذن ونس ن 

 وأاكا ا  وءا  نفعاون أن يرفعه حن يكان  لى شقه نأليسر: فذلم أفضم.

، فيو أ بر لى نلش  نألميا قوم -أ لى نلو ن وهي  -كيفية  سم نلش  نألميا: يو أ صفحة نلع   نأل لى 
صب نفاء  لى نأل لى قوم نألسفم، وفضم نأل لى  لى نألسفم يف نلكفا،  Uنألسفم؛ ألن رسال هللا 
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فنعم يف ح ي  ا عب  نلس  لأل لى، وأار بس  نألسفم باإلذ ر، ف ل  لى فضيلة أ لى نلو ن. وشُرف 
. فيو أ ب فحة   قه نألميا، مث بع  ذلم يغسم ي ه  -ر بعِ نلعلماء كما ذك  -بالقلب؛ لكانه ام نإلميان 

، وي ظ  ذلم ت ظيفاد تااا  -اا أقوم ا ه واا أ بر  -كااالد ويتفق  إب ه نألميا، مث يو أ بش  ص ره نألميا 
 ذ ذلم بافاء نلقرنح، مث ي زل بع  ذلم إىل فخذه: فيغسم فخذه واغاب ه، مث إىل نلسا ، مث إىل نلق م، وير

ارتواد باأل لى مث نأل لى، حن ي ت ي إىل نألسفم. هذن بال سوة للش  نألميا، في ب نل وة نألوىل اا نفاء 
نلقرنح وي ظ   لى هذن نلاءه، فهذن فر  اا  سم نلش  تااا  بافاء نلقرنح:  ل  نلس ر وأحضره، و لم 

، فهن ل يكا    ه س رن وض  نل ابان -ان كال اب  -نلش  كااالد بالس ر، ونبت أ ب ف  نل تيب بالس ر 
إىل نألسفم فاألسفم. مث يقلوه  لى  -بع  ذلم  - لى أ لى نلش  نألميا و لكه و  كه، مث نزل اا ذلم 

شقه نأليسر ويفعم به كفعله يف نلش  نألميا، مث يعم  نفاء  لى سائر نلو ن. هذه  سلةن ونح  ن، مث يتوع ا 
 الثة.بالثانية، مث يتوع ا بالث

وقال بعِ نلعلماء:  سلة نلقرنح  سلةن، مث نلس ر خملائاد بافاء  سلةن، مث نلغسلة نلثالثة للت ظي . ونألول 
 سلةد استقلةد،  -إن كان  الواد  -: أن ا إذن  لك ا بالس ر ال نعتن  ْلم نلس ر -إن شاء هللا  -أقاى وأص  

سلة أو    ند اا نلغسالت، مث بع  ذلم يت   سم سائر وإمنا ي ب نفاء  لى نلس ر ورو ند  ليه، وتكان  
نلو ن، إن كان  ال اد أو مخساد أو سوعاد بال سوة للمرأ ، أو أكثر  لى حسب حاءة نلو ن إىل نلت ظي  ونل قاء. 

ونألءسا  ستل ، فهن ح م نفق ا  اا نل قاء بغسلة  ونح    تع  نلو ن فت قيه  لى نلاءه نفعتن، فال 
نألفضم: أن يكان بالاتر إن زن   ا نلانح  : فتكان  ال اد، أو مخساد، أو سوعاد، أو تسعاد، فهن إشكال. و 

. إذن   نلغسم  لى هذن نلاءه، فهنه بع  -كما ها نألصم يف نل  ار    -ح م نل قاء بشف   زن  ونح  د وترند 
 نفيه، وسذن يت  تغسيم نلرءم. ذلم ي كه حن جي ، وقال بعِ نلعلماء: له أن ير ذ  رقةد جيف  سا ب ن

 -وأاا صفة تغسيم نفرأ : فههنا كالرءم اا حي  نألصم، أاا اسرلة قرون رأس ا وشعرها: ففيه وص ن س وي ه 
 نلذ  ذكره نف   . -رضي هللا    ا وأرضاها  -    شرح ا   ي  أم   ية  -إن شاء هللا 


