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 -خطبة احلاجة-
 العيد رمحه اهلل تعاىل. عليق على كتاب اإلملام للحافظ ابن دقيق  روس يف الت  الد  اين من رس الث  فهذا هو الد   

 
كم يف املاء أحد   ال يبولن  »يقول:  وعنه، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) : -رمحه اهلل- ف  قال املصن  

أيب هريرة، قال: عجالن، قال: مسعت أيب حيدِّث عن  وروى حممد بن   .(1)مسلم لفظ   «فيه يغتسل   ائم ث  الد  
أخرجه أبو . «فيه من اجلنابة ائم، وال يغتسل  كم يف املاء الد  أحد   ال يبولن  »: لى اهلل عليه وسلمصاهلل  قال رسول  

 .( (2)داود
 

 : يعين أبا هريرة رضي اهلل عنه.(عنه): -رمحه اهلل تعاىل-ه قول  
كيد صاله بنون التو  على الفتح الت   هبا مبيني  بعدها جمزوم   ، والفعل  اهية  هي الن   «ال»: (ال يبولن  )ه: وقول  

يف  ل  ال تب  » أكيد، وقد جاء يف صحيح مسلم:للت   دة  املشد   ون  لن  ايدت ، فز  ل  ب  ه: ال ي   جزم، وأصل   يف حمل   قيلة  الث  
 .(3)«منه غتسل  ت   ائم الذي ال جيري ث  املاء الد  

 يبول   بني أن   ه فيه. وال فرق  يصب   ث   يف إناء   أو أن يبول   فيه مباشرة    يبول  : ال فرق بني أن  (ال يبولن  ): وقوله
 هذا احلديث. ا بظاهر  أخذ   ةاهري  للظ   فيه خالفا   ط  و  غ  ت   ي    أن   فيه أو

 ر  املذك   خطاب   ا أتى بصيغة  ، وإن  ساء  والن   جال  ل الر  ة؛ فيشم  م  جلميع ال   : هذا اخلطاب  (كمأحد  )وقوله: 
 هة  ها موج  ة؛ أكثر  ن  والس   القرآن   ة. وهكذا خطابات  ة والبالغي  ساليب العربي  ل فق  اوهو مو  ث  على املؤن   تغليبا  

 الصول. يف علم   ر  كما هو مقر    ساء  جال وتتناول الن  لر  ل
 ه.ائم فله حكم  املاء الد  بال يف فه اإلنسان بنفسه، بل لو جاء غي   : ال يفيد تقييد  (كمأحد  )وقوله: 

                                       
  (. 282مسلم )  (1)
 (. 70أبوداود )  (2)
 (. 282مسلم )  (3)
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 ، وله شاهد من حديث جابر  (1)سائي  للن   اكد كما يف رواية أخرىهو الر   ائم  الد   : املاء  (ئماالد   املاء  )وقوله: 
 دام  )ن ، م  (3)(الذي ال جيري): للبخاري   ه يف رواية  ، وجاء تفسي  (2)عند مسلماهلل عنهما  عبد اهلل رضي   ابن  
 . ومكث   إذا سكن   (يء  الش  

وال جيري،  كر  حالذي ال يتاكن ل يف املاء الس  بو  هنى عن الت   -مى اهلل عليه وعلى آله وسل  صل  -ه أن   :واملعىن
 كان قليال أو كثيا.  ذلك، سواء   ست واإلناء وحنو  ك والط  كاملاء الذي يف الب   

على  فظ  هذا الل   ي  و  ة، وقد ر  رفي  للظ   «يف» يف املاء الذي بال فيه، لن   س  : أي ينغم  (فيه يغتسل   ث  )وقوله: 
 صب.فع، واجلزم، والن  : على الر  أوجه   ثالثة  

اكن، ويكون عن البول يف املاء الس   هي  ، ويكون معناه: الن  ل  يغتس : ث  -وهي املشهورة  -فع الر   فعلى رواية  
ه فيه، أي: أن   هو يغتسل   واملعىن: ث  . «ن  يبول»على قوله:  «ث  » حبرف   معطوفة   غي   فة  ستأن  م   مجلة   «يغتسل  »

 فيه. ويغتسل   يذهب   ائم ث  يبول يف املاء الد  
 مت  ز  ا ج  ، وإن  (ن  يبول)على  ، وتكون معطوفة  (فيه ل  يغتس ث  )، (4)مالك ابن  وعلى رواية اجلزم: وبه قال 

على  واالغتسال   من البول   واحد   عن كل   هي  : الن  معىن احلديث   وكيد، ويكون  صاهلا بنون الت  كون لعدم ات  بالس  
عن البول يف املاء  هي  : الن  مهاأحد  عن اآلخر:  منهما مستقلي  واحد    كل  ني  كم  ح   ن احلديث  االنفراد، فتضم  

 هي عن االغتسال فيه.: الن  اينوالث  ائم الذي ال جيري. الد  
رة، املضم   «أن»املعىن على تقدير ، يكون (ل  تسغي ث  )، الثالوجه الث  صب: وهذا هو وعلى رواية الن  

 مك  ، كقوهلم: ال تأكل الس  بعدها منصوبا   هي يكون الفعل  ة بعد الن  املعي   وواو  ة، بواو املعي   لحقة  م   «ث  »وتكون 
 هي  الن   ائم، فأفاد أن  يف املاء الد   يغتسل   ث   بينهما، فيكون معىن احلديث: ال يبولن   ، أي: ال جتمع  ب  الل   وتشرب  

 .ه ينهى عن البول فيه مطلقا  مها، مع أن  ا هو: عن اجلمع بني البول واالغتسال دون إفراد أحد  إن  
 .هذكر   مفع كما تقد  الر   هو رواية   واملشهور  الثة؛ الث   هذه الوجه  

عن اجلمع ه، وهنى ه أو تقذير  بتنجيس   فضي إىل إفساد املاء  ه ي  ائم لن  ا هنى عن البول يف املاء الد  هذا وإن  
                                       

 (. 35الن سائي  )  (1)
 (. 281مسلم )  (2)
 (. 236البخاري  )  (3)
 (. 187/  3شرح الن ووي  على صحيح مسلم )  (4)
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 مع  د من العقول املستقيمة أن جي  ليمة ويبع  الس   ر يتناىف مع الفطرة  ستقذ  وم   ح  ستقب  م  ه لن   بني البول واالغتسال  
 «ث  »جناسته، ف   ه أو احتمال  منه مع استقذار   ويغتسل   ر  يتطه   ث   راكد   يف ماء   يبول املرء   عقل أن  بينهما، فال ي  

 بني هذين المرين. اجلمع   طرة  وف   قال  ع   ة، أي: يبعد  استبعادي  
 ر.ح  ستب  م   وا الم استثن  لالع أهل   ، لكن  أو كثيا   قليال   ائم  الد   املاء   بني أن يكون   ه ال فرق  احلديث أن   وظاهر  
ف سل من اجلنابة هو الغالب، وحاجة املكل  ، لكون الغ  الغالب   ه من اجلنابة: خرج خمرج  بأن   سل  الغ   وتقييد  

 عليه رواية   د واالستجمام، ويدل  ب  نظيف أو للت  ت  لل منه أو االغتسال    فال فرق بني االغتسال  ذلك، وإال   إىل
سل دون تقييد؛ أي: دون الغ   . فأطلق  (فيه يغتسل   ائم الذي ال جيري ث  كم يف املاء الد  أحد   ال يبولن  ): البخاري  

 ب.اجلن   ب أو غي  ن   ائم من اجل  الد  نهى عن االغتسال يف املاء باجلنابة، في   تقييد  
 ، بدال  (منه يغتسل  )عليه:  نبيه  كما سيأيت الت    ف  ملا ذكره املصن   ملسلم خالفا   ، ويف رواية  (فيه يغتسل  )وقوله: 

منه  يتناول  ه ال تفيد أن   انية:واية الث  والر  فيه باالنغماس فيه،  ه ال يغتسل  تفيد أن   :واية الوىلفالر  ، (فيه) عن قوله:
 خارجه. ويغتسل  

اكد الذي ه يف املاء الر  ، ويكون حكم  أيضا   ضوء  الو   ؛ بل يعم  االغتسال   : ال خيص  (فيه يغتسل   ث  )وقوله: 
. (أ منهيتوض   ائم ث  كم يف املاء الد  أحد   ال يبولن  ): أخرى به يف رواية   ، بل قد ورد مصر حا  الغسل   كم  بال فيه ح  

 .(3)ننيف صحيح الس   اللباين   يخ  حه الش  وصح   (2)سائي  والن   (1)مذي  رواه الت  
، «فيه» من قوله بدال   «منه»مسلم:  لفظ   وهم ، فإن   ؛(مسلم لفظ  )ف يف خترجيه للحديث: املصن   وقول  

 وايتني. الفرق بني الر  ، وقد تبني  فظ هو للبخاري  وهذا الل  

 كمان: بهذا احلديث ففيه ُح قُةاملتعّل ا األحكاُمأّم
على  ، بناء  حرميه للت  أن   حيح  والص  حرمي أو للكراهة، هل هو للت   هي  العلم اختلفوا يف الن   أهل   : أن  مهاأحد  

فيه يقتضي  البول   ني، ولن  الصولي   مجهور    لقرينة، كما هو مذهب  إال   حرمي  يقتضي الت   هي  يف الن   الصل   أن  
ه يف القواعد يف منظومت   عدي  مة الس  ، وقد قال العال  واملروءة   عنه، ويتناىف مع الفطرة   ، وهو منهيي املاء   إفساد  

                                       
(1)  (68 .) 
(2)  (57 .) 
 (. 62صحيح سنن أيب داود )  (3)
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 ة: الفقهي  
 ع      ن ال      عص                   ي       ان ي  ب      ع        ال      ط         وال      وا    

 
 ك        رانب        ال ن           رع        ي  ك        ال        وا   الش                        
 
 

ه أوصاف   فيه أحد    بالبول إذا تغي  ه ال ينجس إال  أن   واب  الص  ف ؟بالبول فيه ينجس   : فهل املاء  اينالث   ا احلكم  أم  
، لعموم قوله صلى اهلل عليه حيح من أقوال أهل العلمتني على الص  ل  ه، ولو كان دون الق  ه ورحي  ه وطعم  : لون  الثة  الث  

م من ه ال يلز  ، كما سيأيت يف موضعه. ولن  (2)(بن  ال جي   املاء  )ه: ، وقول  (1)(سه شيء  نج  طهور ال ي   املاء  )وسلم: 
س، ينج   املاء   ا هنى عن الفعل ومل يقل: إن  إن   -مصلى اهلل عليه وسل  -ه املاء، لن   عن البول فيه تنجيس   هي  الن  
س، حيح ال ينج  ه على القول الص  ، فإن  ها ثالثا  ل  يغس   يف اإلناء قبل أن   ه  س يد  م  وم وغ  من الن   ذلك لو قام   ثل  وم  
 لو كان املاء   . وأيضا  هي  الن   من أجل خمالفة   كان يأث    إال  ، و سه شيء  نجِّ ال ي   هور  ط   م: املاء  بالصل املتقدِّ  ذا  أخ  

 عن ذلك، إذ املسلم   ه  ، وهو منز  حشوا   (فيه يغتسل   ث  )ه صلى اهلل عليه وسلم: س بالبول فيه لكان قول  يتنج  
 .ابتداء   جنس   من ماء   ب االغتسال  بتجن   مطالب  

ضاعة، وذلك ب   بئر   ، وهو املعروف حبديث  (سه شيء  ال ينج   طهور   املاء  )ه صلى اهلل عليه وسلم: قول   :تنبيه
-ضاعة أ من بئر ب  أنتوض  )ه قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: رضي اهلل عنه أن   اخلذري   سعيد   وواه أبما ر  

ه س  صلى اهلل عليه وسلم: املاء طهور ال ينج  فقال رسول اهلل  -نتطرح فيها احليض وحلم الكالب والن  ي   وهي بئر  
 . (3)صحيح ماجة وهو حديث    ابن  نن إال  الس   . أخرجه أصحاب  (شيء  

 من قواعد املياه، والذي ينبين عليه اخلالف   عظيمة   اإلسالم وقاعدة   من أصول   عظيم   أصل   وهذا احلديث  
ه ل  . فقد أغف  جاسة  ه الن  املاء القليل الذي القت   يف طهارة   ،(4)(ثتني مل حيمل اخلب  قل   ا بلغ املاء  إذ): مع حديث  

 .-رمحه اهلل-ف املصن  
 .قة باحلديثاملتعل   ق بالحكام  هذا ما يتعل  

  

                                       
مذي  )  66أبوداود )  (1)  (. 478(، وصح حه الش يخ اللباين  يف املشكاة )  326(، الن سائي  )  66(، الت 
مذي  )  68أبوداود )  (2)  (. 457حه الش يخ اللباين  يف املشكاة ) (، وصح   65(، الت 
 (. 4سبق ) ص  (3)
 (. 416(، وصح حه الش يخ اللباين  يف صحيح اجلامع )  15الد ارقطين  )  (4)
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 منها: كثريٌة وللحديث فوائُد
ائم الد  كم يف املاء أحد   ال يبولن  )يف املاء اجلاري، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  واالغتسال   البول   جيو    هأن   -

ه أو أن ه على غي  د  فس  البول يف املاء الذي جيري، لكن بشرط أن ال ي   ه جيو   مبفهومه أن   . فدل  (الذي ال جيري
 ها.واقي وحنو  ه عليه كمياه الينابيع والس  ر  قذِّ ي  

كم أحد   يبولن  ال ): -مصلى اهلل عليه سل  -؛ لقوله غي   بالت  س إال  ال ينج   اجلاري   املاء   على أن   داللة   وفيه -
ل املاء فتتحل   دفعها جريان   جاسة  ه إذا وقعت فيه الن  ،لن  ذلك يف اجلاري مطلقا   فمفهومه: جوا    ،(ئميف املاء الدا  

ه ل  داخ  ، بل ت  جاسة  الن   ال يدفع املاء   ؛ائم، خبالف املاء الد  جاسة  ه الن  الط  اهر الذي مل خت  فه الط  ل  ستهلك وخي  وت  
 ه.قار  وت  

ط غو  نهى عن الت  ي   لوىل أن  اائم فه إذا هنى عن البول يف املاء الد  بالدىن على العلى، فإن   نبيه  الت   هفيو  -
" فحوى اخلطاب" و"، وهقياس الوىل" أو "داللة ال و ىلالصول ب : " يه أهل  ، وهو ما يسم  وأقبح   ه أشد  فيه لن  

فإذا هنى عن  ،[ 23] اإلسراء: {مهاوال تنهر   ال تقل هلما أف  ف}الوالدين:  كما قال تعاىل يف حق    "،مفهوم املوافقةو"
 .وأشد   بلغ  أه ما لن  ضرهب   م  ر  حي   ر فالوىل والحرى أن  ضج  ف أي الت  أف  الت  

ط من أعضاء وهو املتساق  –ل املستعم   املاء   أن   ة علىوالشافعي   ة  به احلنفي   ل  د  ه است  : أن  أيضا   ومنها -
ه ، وسيأيت تقرير  وه نظر  وفيما قال  ، فيه االغتسال   ر، فال جيو   طهِّ م   غي   سل  أو غ   يف وضوء   -لئ أو املغتس  املتوضِّ 

 يف احلديث الذي بعده.
، وفيه نظر  فيه،  ل  ب  ائم للجنابة وإن مل ي   يف املاء الد   االغتسال   جوا    به على عدم   ل  د  ه است  أن   ومنها: -

 ذلك يف احلديث الذي بعده. وسيأيت توضيح  
 القذار   واجتناب   ظافة  هارة والن  والط   ة  اآلداب العام   جاءت مبراعاة   محة  الس   ة  اإلسالمي   ريعة  الش   أن   ومنها: -

 با .وما يتناىف مع الفطرة والط  
ه صلى اهلل عليه ، وذلك أن  مفضي إىل احملر  م   ال ريق  الط   وهو سد  رائع، الذ   سدِّ  إ  مببد : الخذ  وفيه أيضا   -

 عن ذلك. هي  بالن   ريعة  ت الذ  د  ه فس  ه وإفساد  ذلك إىل تغي    ي  ؤد  ي   ئال  ائم لوسلم هنى عن البول يف املاء الد  
 ة  م  ل  ك    ه صلى اهلل عليه وسلم، وذلك أن  م  ل  ك    صلى اهلل عليه وسلم وجوامع   ب  الن   بالغة   أيضا بيان  وفيه  -
 .ها معتبة  ، وكل  ثالثة   لت على معان  ، مح ِّ (فيه يغتسل   ث  )ه:وهي قول   واحدة  
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 أبا هريرة   ه مسع  ، أن   هرة   ائب، موىل هشام بن  من حديث أيب الس   وروى مسلم  ):-رمحه اهلل-ف قال املصن   ث  
"  وهو جنب  ائم كم يف املاء الد  أحد   : " ال يغتسل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنه يقول: قال

 .(1)(فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناوال  
 

فع، ، وقيل: بالر  صلى اهلل عليه وسلم عن االغتسال   ب  ى الن  ، أي هن  ه هني  : باجلزم على أن  (ل  اليغتس)قوله: 
 .هي  ، وهو مبعىن الن  ه نفي  ، على أن  ل  ال يغتسأي 

 م.اجلاري ما تقد   : أي غي  (ائميف املاء الد  )قوله: 
ه على ائم واحلال أن  يف املاء الد   ، يعين: ال يغتسل  ب  ه جن  ة، أي: واحلال أن  حالي   : مجلة  (ب  وهو جن  )وقوله: 

 جنابة.
ب ن  ج   أي: كيف يفعل ال (رضي اهلل عنه: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ ليب هريرة   -ائبأي أبو الس  -)فقال: 
 خارجا   ويغتسل   ه اغتافا  ه ويغتف  ، يعين: يأخذ  (ه تناوال  يتناول   -يعين: أبا هريرة-قال: )، س يف املاء  إذا مل ينغم  

 فيه. س  ينغم   ا إذا كان كذلك فال بأس من أن  ر، أم  على غي املستبح   فيه، وهذا املعىن حممول   س  عنه وال ينغم  
 ا احلديث  ب، وأم  وهو جن   أن يغتسل   جل  هنى الر   ابق، فهذا احلديث  الس   ليس كاحلديث   وهذا احلديث  

 فيه. يغتسل   يف املاء ث   أن يبول   جل  الر   ي  ابق فهو هنالس  

 : به حكمان َقتعّل واحلديُث
 هي  يف الن   الصل   على أن   ائم، بناء  ب يف املاء الد  اجلن   اغتسال   على حترمي   فيه داللة   احلديث   أن   مها:أحد  

ئه وال ز  ه ال جي  أن   اهر  فالظ   ائم وهو جنب  يف املاء الد   العلم، وإذا اغتسل   أهل   مجاهي   هو مذهب   احرمي كمللت  
 لم، لكن  أهل الع   كما هو مذهب مجهور    يقتضي الفساد   هي  الن   على أن   ؛ بناء  اجلنابة   ه وال ترتفع  اغتسال   يصح  

 أعلم. واهلل   راهة  ه مع الك  اغتسال   يصح   هذا القول   ، وعلىنزيه  الت   على كراهة   هي  لوا الن  العلم مح   أهل   مجهور  
 

من االغتسال فيه  املنع   ر، لن  طهِّ م   غي   املستعمل   املاء   ن  إمن قال  هبذا احلديث   ل  د  : است  واحلكم الثاين
 :قال ، حيث  هغي   طاب مند اخل  مبوار   أعلم   حايب  والص  به،  االنتفا    على الغي   ، فيمتنع  ال  ستعم  م    يصي  لئال  

                                       
 (. 283مسلم )  (1)
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عن  هي  الن   علة   ؛ لن  وفيه نظر  ، "طهور   غي   املستعمل   املاء   على أن   ة  ل  د  هذا أقوى ال  " :وقالوا، (ه تناواليتناول  )
 ب  الن   ، ولن  ثا  ومستخب   را  ستقذ  م   ه يصي  ، بل كون  ال  ته مستعم  لصيور  ه والفيه ليست لجل جناست   االغتسال  

ه صلى اهلل عليه وسلم س، بل وج ه خطاب  ينج   املاء   : إن  إذ مل يقل   املاء   ض حلكم  صلى اهلل عليه وسلم مل يتعر  
ا إن   هي  الن   على أن   ، وهذا يدل  (يتناوله تناوال  ): رضي اهلل عنه أيب هريرة ه قول  ح  عليه ويوضِّ  نب، ويدل  إىل اجل  

 ال، فلو كان غي  الوىل مستعم   ة  رف  الغ   عد  ب   ه يصي  أن   أيضا   ، ومعلوم  ماس وليس عن االستعمالهو عن االنغ  
هذا  إن   . ث  (يتناوله تناوال  ): -ه اوي أدرى مبرويِّه من غي  والر   ؛وهو راوي احلديث  -ا قال أبو هريرة م  ل   هور  ط  
 مى اهلل عليه وسللصاهلل  رسول   ن  أ :اسعب   ابن   من حديث   ه مسلم  مبا هو أقوى منه وهو ما أخرج   ض  عار  م  
، ويف لفظ: (بن  ال جي   املاء  )ايل: ، وبقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الت  (1)(بفضل ميمونة   كان يغتسل  )
ل عن املستعم   هذا على عدم خروج   ه، فدل  أ واج   من فضل بعض   بعدما جاء يغتسل   ،(ه شيء  س  جِّ ن  ي   ال)

 طاهر   من ماء   فإذا غسل   ،(2)(سال ينج   املؤمن  )كما قال صلى اهلل عليه وسلم:   طاهر   املؤمن   ن  ول ة، هوري  الط  
 ل.ستعم  م  ل املاء ا على طهارة   الة  الد   رحية  الص   حيحة  الص   ة  ذلك من الدل   ، وغي  طاهرا   يبقى املاء  

 ويف احلديث فوائد: 
، يا أبا هريرة كيف يفعل  ائب: ة؛ لقول أيب الس  ن  شكل من الكتاب أو الس  العلم فيما ي   أهل   سؤال   منها: -

 ل  شك  أبا هريرة رضي اهلل عنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أ   ، فسأل  وهوجنب ال يغتسل  : هل عليه قول  شك  فأ  
 كر إن  الذ   أهل   يسأل   ه فينبغي أن  قفصلى اهلل عليه وسلم أو مسائل ال ة رسولهمن كتاب اهلل أو سن   عليه شيء  

 كان ال يعلم.
أيب  ه: يا أبا هريرة، واسم  هبا، لقول   هر  ه اليت اشت  ه بكنيت  نادات  م، وم  مع املعلِّ  الدب   استحباب   ومنها: -
 .محن بن صخر على املشهورالر   عبد  هريرة: 
 عاد.م   باد يف املعاش والا ملصاحل الع  ومشوهل   ،باآلداب محة  ة الس  ريعة اإلسالمي  الش   عناية   ومنها: -

  

                                       
 (. 323مسلم )  (1)
 (. 371(، مسلم )  281البخاري  )  (2)
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 اس قال: اغتسل بعض  حرب، عن عكرمة، عن ابن عب   بن   اك  روى مس  : -رمحة اهلل عليه-ف قال املصن   ث  
، فقالت له: منها أو يغتسل   أ  ليتوض   صلى اهلل عليه وسلم ب  ، فجاء الن  ة  ن  ف  يف ج   لى اهلل عليه وسلمص ب  أ واج الن  

 .(1)حهمذي وصح  ه الت  أيب داود، وأخرج   ب ". لفظ رواية  ن  ال جي   املاء   ، قال: " إن  با  ن   كنت ج  يا رسول اهلل، إين  
ة رضي اهلل عنها، اهلاللي   احلارث   بنت   : هي ميمونة  (صلى اهلل عليه وسلم ب  أ واج الن   اغتسل بعض  )قوله: 

 صلى اهلل عليه وسلم قالت: ب  الن    وج   اس عن ميمونة  عب   عن ابن   (2)هيف مسند   ها فيما أخرجه أمحد  امس   وورد  
صلى اهلل عليه  اهلل   رسول   فجاء   ة  ل  ض  ف   ت  ل  ض  فف   ة  من جفن   اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاغتسلت   أنا ورسول   أجنبت  )

 .(ه شيء  س  نجِّ ، أو: ال ي  ليس عليه جنابة   املاء   منها، فقال إن    قد اغتسلت  منها فقلت: إين   وسلم ليغتسل  
 أن   -اهلل عنهما رضي  -اس عن ابن عب   (4) را  . ورواه مسلم خمتص  (3)اللباين   الشيخ   هحوصح  . فاغتسل منه

 .رضي اهلل عنه بفضل ميمونة صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل   ب  الن  
 اب  كاجلو    وجفان  }فان، كما قال تعاىل: ها ج  ع  ، ومج  الكبية   صعة  بفتح اجليم: الق   ة  ن  ف  : اجل  (فنة  يف ج  )وقوله: 

ا أهن   منها، وحيتمل   ف  غت  ها يف جفنة ت  رضي اهلل عنها أدخلت يد   ميمونة   أي: أن   .[ 13] سبأ: {راسيات وقدور  
 .(بن  ال جي   املاء   إن  ): هطابق قول  ، لي  سمها املاء  ت على ج  ة، فصب  اجلفن   اغتسلت داخل  

 .أي: جاء إىل هذه اجلفنة   :(أ منها أو يغتسلصلى اهلل عليه وسلم يتوض   ب  فجاء الن  )وقوله: 
، فقال: فظ  يف الل   جزم   اوي  الر   أن   ابقة ملسند أمحد  واية الس  اوي، ويف الر  من الر   : شكي (أ أو يغتسلليتوض  ) 

 .(يغتسل)
هي رضي  بعد أن اغتسلت   أ أو يغتسل  ليتوض   صلى اهلل عليه وسلم إىل هذه اجلفنة   ب  إذن قال جاء الن  

 اهلل عنها فيها.
رضي اهلل  ميمونة   استعمايل للماء، يعين: أن   حالة   با  ، أي: كنت جن  ، فيه حذف  (با   كنت جن  إين  )وقوله: 

ا كانت أهن  )وهي:  ة  ، وأبقت على العل  (ت  اغتسل)وهو:  عنها اغتسلت منها وهي على جنابة، فحذفت الفعل  

                                       
 (. 4سبق ) ص  (1)
(2)  (25022) 
 (. 457يف املشكاة )  (3)
(4)  (323 .) 
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عرف رضي اهلل عنها، وهذا ما ي   يف احلكم، وهذا من بالغة ميمونة   رة  واملؤثِّ  ا هي املقصودة  لهن   (على اجلنابة
 فظ.باإلجيا  يف الل  
 ووي  ، قال الن  ب ن   ج ي  ون: الن   ها مع ضم  فتح   ون، وجيو   الياء وكسر الن   : بضم  (ب ن   ج ي  ال  املاء   إن  )وقوله: 

ه المست  نب فيه وم  اجل   باغتاف   ال تصيبه اجلنابة   املاء   ، واملعىن: أن  (1)وأشهر   ل أفصح  والو   :-رمحه اهلل تعاىل-
رضي  ميونة   ل، وكأن  ستعم  وال ي   ب  جتن  به في   طهي  الت  نع من بسبب اجلنابة وال ي   صي  ي  ال  املاء   أن   اه. واحلاصل  إي  

بنجاسة املاء  م  حك  ، في  جاسة  الذي عليه الن   كالعضو    يف احلكم   الذي عليه اجلنابة   العضو   أن   مت  اهلل عنها فه  
صلى اهلل عليه  ب  س فيه فبني  هلا الن  املتنجِّ  س العضو  ن غم  م   تهم بنجاسك  كما حي    ب  اجلن   ضو  س الع  م  ن غ  م  

 .ت  خبالف ما تومه    المر   وسلم أن  
ة البقي   صي  ال ي   ث  د  منه حم   ل  عم  فظ، فإذا است  الل   لعموم   حدث   ق بكلِّ بل يتعل   باجلنابة   كم  حلا وال خيتص  

 ه.ث  سا حبد  جن  
ب، فهذا ن  ما ليس مباء جي   كل    ، أن  (بن  ال جي   املاء   ن  إ)ه:باملاء، فال يقتضي قول   احلكم   وأيضا ال خيتص  

كر بالذ   املاء   ص  ا خ  ب، وإن  ن  ال جت   ب والرض  ن  ال جي   ب واإلناء  ن  ال جي   وب  الث   له، فإن   واملفهوم ال عموم   مفهوم  
 ه.للحاجة إىل بيان حكم  

 ،خلت به وإن   املرأة   هور  جل بفضل ط  ر الر  تطه   على جوا    فيه داللة   وهو أن   ينبين عليه حكم   واحلديث  
 صلى اهلل عليه وسلم أربع   ب  ب الن  صح   رجال   قال: لقيت   ميي  يد احل  ملعارضته ملا رواه مح   ويف ذلك خالف  

بفضل  املرأة   اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تغتسل   هنى رسول  ) ضي اهلل عنه قال:به أبو هريرة ر سنني كما صح  
. ومجع (4)صحيح بسند   (3)مذي  والت   (2)رواه أبو داود .(وليغتفا مجيعا   بفضل املرأة   جل  الر   أو يغتسل   جل  الر  

 ؛اجلوا    أحاديث   نزيه بقرينة  على الت   هي  الن   لوا حديث  مح   من أهل العلم بأن   أهل العلم بل كثي   بينهما بعض  
 خاصي  هذا الفعل   قال أن  بفضلها، وال ي   يغتسل   أو أن   جل بفضل املرأة  أ الر  يتوض   ه أن  كر  في   ة، إذا  بني الدل   مجعا  
 (بن  ال جي   املاء   ن  إ)ه صلى اهلل عليه وسلم قول   ة، لن  م  لل   ه العام  قول   ض  صلى اهلل عليه وسلم فال يعار   ب  بالن  

                                       
 (. 176/  2اجملمو  )  (1)
(2)  (81 .) 
(3)  (64 .) 
 (. 75 – 74الش يخ اللباين  يف صحيح أيب داود )  (4)
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 أهل العلم. ة كما يقول  اخلصوصي   عدم   به، والصل   بعدم االختصاص   ر  شع  م  

 :ويف احلديث فوائُد
 .معروفة   : يف جفنة، واجلفنة   رضي اهلل عنهاهارة، لقول ميمونة  استعمال الواين يف الط   إباحة   منها -
 .نبا  ولو كانت ج   املرأة   هور  ط   جل بفضل  الر   اغتسال   على جوا    دليل   وفيه -
 على من قال: إن   د  صريح بالر  نب: كالت  م، وقوله: ال جي  كما تقد    املستعمل   املاء   على طهارة   داللة   وفيه -

 ب.ن  س وجي  ه ينج  ه باالستعمال فقد جعل  ت  ب طهوري   ل  ن س  ه، وم  املاء استعمال   يف إفساد   ة  العل  
، الثة  ه الث  أوصاف    أحد   إذا تغي  ، إال  جاسة  باملالقاة، أي: إذا القته الن  س ال ينج   املاء   على أن   داللة   وفيه -

 ه.ه ورحي  ه وطعم  وهي لون  
 ، فإذا شك  (بن  ال جي   املاء   إن  )، لقوله صلى اهلل عليه وسلم هارة  يف املياه الط   الصل   إىل أن   إشارة   وفيه -

 على طهارته. مل  حي   أن   ه فالصل  أو جناست   يف طهارة املاء   املرء  
عن  عة  وهي متفرِّ  عظيمة   ، وهذه القاعدة  ما كان على ما كان بقاء   الصل  : على قاعدة   دليل   وفيه -

يف  الصل   ، أي أن  (بن  ال جي   املاء   إن  )، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: ك  ش  الال يزول ب اليقني  : ة  القاعدة الكلي  
، وعليه هارة  على ما كان عليه من الط   فأبقى املاء   ،منه ا اغتسلت  ر فيه كوهن  يؤث  ر، فال طه  م   ه طاهر  أن   هذا املاء  
ما  بقاء   الصل   ه، لن  ن جناست  يق   إذا ت  ه إال  بطهارت   م  حك  في   أو جنس   هل هو طاهر   يف املاء   االنسان   إذا شك  

 كان على ما كان.
ال  املاء   إن  )، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: واالحتمال  ك الش   طرح  و  اهر  العمل بالصل والظ   جوا    وفيه -

 ده أم ال؟فس  عليه ما ي   رأ  طهل  صلى اهلل عليه وسلم على الصل، ومل يسأل   ب  ، فبىن الن  (بن  جي  
ر  على ق  صلى اهلل عليه وسلم ي   ب  صلى اهلل عليه وسلم، و الن   بِّ الن   حبضرة   االجتهاد   أيضا جوا    وفيه -

 من اجلنابة   سل  الغ   ، فكانت ترى أن  ( كنت جنبا  إين  ):  رضي اهلل عنهاب، لقول ميمونة  نكر ويصوِّ ي   ذلك أو
 د.فس  ه ال ي  صلى اهلل عليه وسلم أن   ب  الن   هلا ، فبني  م  منها وتوه   ، فهذا اجتهاد  فسد املاء  ي  

 ة  على ميمون   خفي   هذا املاء   حكم   ه له، لن  ه بيان  على غي   خفي   شيء   م حال  ه ينبغي ملن عل  أن   وفيه -
 س.ه ال ينج  ب وأن  ن  ه ال جي   صلى اهلل عليه وسلم أن  رضي اهلل عنها، فبني  

ا أراد م   ، وذلك ل( كنت جنبا  إين  )رضي اهلل عنها:  ه، لقول ميمونة   واستفسار  العامل   مراجعة   جوا    وفيه -
  كنت  إين  )ه فقالت: سرت  ف  واست   رضي اهلل عنها  ه ميمونة  راجعت   من املاء   يغتسل   صلى اهلل عليه وسلم أن   ب  الن  
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 عليه. شكلت  أ   يف مسألة   وإكرام   واحتام   أدب  ب  يخ  ع الش  راج  ي   الب أن  . فال مانع للط  (با  جن  
رضي اهلل عنها  ا قالت ميمونة  م   ه له صلى اهلل عليه وسلم، وذلك أن  ه وجواب  ه وتعليم  من حسن أدب   وفيه -

ته ها مبا خاطب  فخاطب   (بن  ال جي   املاء   إن  ): صلى اهلل عليه وسلم ها فقاللها بلفظ  ا وقاب  فأجاهب   (باجن    كنت  إين  )
 عائشة   ، وهذا كما قالت  -المالة والس  عليه الص  -ه ه وبالغت  جواب   ، وهذا من حسن  طاهر   املاء   إن   به، ومل يقل  

: -مى اهلل عليه وسل  صل  -، فقال  حائض  وهي يف املسجد، قالت: إين   مرة  اخل  منها  ب  ل  ا ط  م   ل) رضي اهلل عنها
 .-الموالس   الة  عليه الص  -ه عابه وأدب  من د   ، وهذا أيضا  (1)(ك ليست بيدكحيضت   إن  

، ومل (بن  ال جي   املاء   إن  )ة يف بيان احلكم، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: العل   ذكر   استحباب   أيضا   وفيه -
 االغتسال منه. جلوا    ، وذكر ذلك تعليال  طاهر   املاء   إن   يقل  

 
 واملآب واب وإليه املرجع  أعلم بالص   هذا واهلل  

  أنت أستغفرك وأتوب إليك.هم وحبمدك أشهد أن ال إله إال  وسبحانك الل  
 

                                       
 (. 298مسلم )  (1)


