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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) أحكام وآداب الجنابة غُسل )

 

 

إن احلؿد هلل؛ كحؿده وكستعقـف وكستفديف، وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسـا وسقئات أعاملـا، مـ هيده 

يضووؾؾ فؾووـ هوود لووف ولقاووا مردووًدا، وأدووفد أن ٓ   إٓ اهلل و ووده ٓ رشيووؽ لووف، اهلل ففووق اتفتوود، ومووـ 

وأدفد أن حمؿًدا عبُد اهلل ورسوقلف ىلوا اهلل عؾقوف وعوا ولوف وأىلوحابف أاعوي و وابعقفؿ وسوؾؿ  سوؾقاًم 

 كثرًيا.

 ﴿ َٓ َ َ ؼَّ ُ َؼا ِِف َو ُؼقا اَّللَّ ـَ َوَمـُقا ا َّ ِذي َا الَّ َّٓ َوَأكُْتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ َيا َأهيه َـّ إِ   .﴾ََتُقُ 

َفوا َوَبوثَّ ِموـُْفاَم ﴿ ََ ـْ َكْػٍس َواِ َدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفوا َزْو ُؽُؿ الَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم ُؼقا َربَّ َا الـَّاُس ا َّ ًٓ َيا َأهيه وا ََ  ِر

َ الَِّذي َ َساَءُلقَن بِِف َواْْلَْرَ   ُؼقا اَّللَّ َ َكاَن َعَؾقُْؽْؿ َرِققًباَكثرًِيا َوكَِساًء َوا َّ  .﴾اَم إِنَّ اَّللَّ

ىلوا اهلل عؾقوف وسوؾؿ اُب اهلل، وخوري ادودي يودُي حمؿود : فننَّ خوري احلوديث كتو، عباد اهللأما بعد 

 ورش اْلمقر حمدثاهتا، وكؾ حمدثة بدعة، وكؾ بدعة ضاللة، وكؾ ضاللة يف الـار.

، وآكؼقواُد عؼَديا حتؼقوُؼ العبقديوة هلل سوبحاكفـظؿ : العبادات رُشعت لغايات وِ َؽؿ، يعباد اهلل

َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿: ف، كام قال  عاىلْلمره، وآكتفاء عـ حمارم كَْس إِ َـّ َواْْلِ : ، وقال سبحاكف﴾َوَما َخَؾْؼُت اْْلِ

َرُكؿْ ﴿ ـْ ُيِريُد لُِقَطفِّ ـْ َ َرٍج َوَلِؽ ُ لَِقْجَعَؾ َعَؾقُْؽْؿ ِم  .﴾َما ُيِريُد اَّللَّ

اك  ؾؽ الغايوات موـ أعظوؿ موا يعوي عوا الؼقوام بالعبوادة، سوقام موا  ؽورر  ووقلف مـفوا، وكثور وإدر

 فعؾف.

يذا، وإن مـ أعظؿ العبادات التل  ـّؿ عـ ققة اْليامن، واستشعار مطالعة الرب، وعامرة الؼؾب 

اَء ِِبـ َمَع إِياَمن )): َقاَل َرُسقل اهلل ىلا اهلل عؾقف وسؾؿ ،آغتساَل مـ اْلـابةاخلقف مـف: ب ََ مخٌس مـ 

 الخطبة األولى
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َؾَقات اخْلؿس عا وضقئفـ وركقعفـ وسجقديـ ومقاققتفـ، َوىَلاَم  دخؾ اْْلـَّة: مـ َ افظ عا الوَّ

َكاة طقَبة َِبا َكػسف، َوأّدى اْْلََماَكة "، ققؾ: َيا َرُسقل َرَمَضان، َو ج اْلبَقْت إِن اْسَتَطاَع إَِلقِْف َسبِقال، َوو ك الزَّ

اِنّ  َرَواهُ ] (( اْلُغْسؾ مـ اْْلَـَاَبة، َوَما َأَداء اْْلََماَكة؟ َقاَل: "اهلل و سـف  اتـذري قال كام َقد؛ بِِنْسـَاد الطَََّبَ

 .[اْللبان

 فلداؤيا مـ أكؿؾ اْليامنِ     ***    غسؾ اْلـابة يف الرقاب أماكة

ُ لَِقْجَعَؾ ﴿إثر اْلمر بف:  سبحاكفُ ؽّػر بف الذكقب، كام قال اهلل فآغتسال مـ أعظؿ ما  َما ُيِريُد اَّللَّ

َرُكؿْ  ـْ ُيِريُد لُِقَطفِّ ـْ َ َرٍج َوَلِؽ  .﴾َعَؾقُْؽْؿ ِم

َل اْلَعبُْد اْتُْسؾُِؿ )): وقال رسقل اهلل ىلا اهلل عؾقف وسؾؿ ـُ -إَِذا َ َقضَّ َفُف َخَرَج  -َأِو اْتُْمِم َْ َفَغَسَؾ َو

ِفِف ُكؾه  َْ ـْ َو  ِم
ِ
 -َخطِقَئٍة َكَظَر إَِلقَْفا بَِعقْـَقِْف َمَع اْلاَمء

ِ
ـْ َيَدْيِف -َأْو َمَع وِخِر َقطِْر اْلاَمء ، َفِنَذا َغَسَؾ َيَدْيِف َخَرَج ِم

 
ِ
 -ُكؾه َخطِقَئٍة َكاَن َبَطَشتَْفا َيَداُه َمَع اْلاَمء

ِ
و-َأْو َمَع وِخوِر َقطْوِر اْلواَمء ََ َؾقْوِف َخَر َْ ْت ُكوؾه َخطِقَئوٍة ، َفوِنَذا َغَسوَؾ ِر

 
ِ
الَُه َمَع اْلاَمء َْ  -َمَشتَْفا ِر

ِ
ُكقِب  -َأْو َمَع وِخِر َقطِْر اْلاَمء ـَ الذه ُرَج َكِؼقاا ِم  .[رواه مسؾؿ] ((َ تَّك ََيْ

 يذا يف القضقء الذي ختتص بف بعض اْلعضاء؛ فؽقػ بالغسؾ الذي يعّؿ البدن؟!

: وفؼوووف آغتسوووال موووـ ألوووزم موووا يـبغووول لؾعبووود عؾؿوووف، وذلوووؽ موووـ خوووالل معرفوووة أسوووبابف، عبووواد اهلل

 وحمظقرا ف، وىلػتف، وودابف؛ لقمدي  ؾؽ اْلماكة كامؾة كام رشع اهلل وريض.

 : يل ستة، يذا  ػوقؾفا:ومقَبات الغسؾ الػرض

يف  -، دفؼووًا : جيووب عووا اتؽؾووػ آغتسووال بخووروج اتـوولخووروج اَتـِوولِّ أول مووا يقَووب آغتسووال: 

بؾذة، مـ الرَؾ أو مـ اترأة، سقاء كان خروج اتـل با تالم، أو مداعبة، أو كظِر دفقة، أو  - دفعات

  ػؽري دفقة. 
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اَءْت ُأمه ُسَؾقٍْؿ  ََ   ريض اهلل عـفافؼد 
ِ
، إِنَّ ىلا اهلل عؾقف وسؾؿإىَِل َرُسقِل اَّللَّ

ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اَّللَّ

َ َٓ َيْس  ـْ ُغْسٍؾ إَِذا اْ تََؾَؿْت؟ َقااَّللَّ ، َفَفْؾ َعَا اَتْرَأةِ ِم ـَ احلَؼِّ إَِذا )): َل الـَّبِله ىلا اهلل عؾقف وسؾؿتَْحقِل ِم

 .[رواه البخاري ومسؾؿ]أي: اتـل  ((َرَأِت الاَمءَ 

وولْ )): ىلووا اهلل عؾقووف وسووؾؿ وقووال ووْذَي َفاْغِسووْؾ َذَكووَرَك، َوَ َقضَّ ووالَِة، َفووِنَذا إَِذا َرَأْيووَت اْتَ ُوُضووقَءَك لِؾوَّ

 .[رواه أبق داود وىلححف ابـ  بان] ((َفَضْخَت اْلاَمَء َفاْغَتِسْؾ 

وإن دؽ يف اخلارج: يؾ يق مـل أو ٓ؟ فاْلىلؾ عدم اتـل؛ فال يؾزمف الغسؾ، وإكام يؾزمف غسؾ 

 ذكره والقضقء إن أراد الوالة وكحقيا.

ـْ َأِب  : يق مـ مقَبات الغسؾ اتػروض، ولق مل ُيـِزل َمـِقًَّا،ومما يقَب آغتسال اْلامع مطؾؼاً   َع

ـِ الـَّبِلِّ  َؾَس َبْيَ ))َقاَل:  اهلل عؾقف وسؾؿىلا ُيَرْيَرَة، َع ََ َب َعَؾقِْف  ُدَعبَِفاإَذا  ََ فدَيا َفَؼْد َو ََ اْْلَْرَبِع ُثؿَّ 

 .[ُمتََّػٌؼ َعَؾقْفِ ] ((اْلُغْسُؾ 

: ويق الدم اخلارج مـ رِ ؿ البالغة يف أوقات معؾقمة، بال ومـ مقَبات الغسؾ اكؼطاع احلقض

الشفرية، والعوادة الشوفرية عـود اتورأة، فونذا اكؼطوع احلوقض  عؾة وٓ مرض، ويطؾؼ عؾقفا اسؿ الدورة

عوووـ اتووورأة وطفووورت مـوووف وَوووب عؾقفوووا آغتسوووال رشعوووًا؛ وذلوووؽ ْلداء العبوووادات التووول ٓ  وووو  دون 

 آغتسال اتػروض.

ة عؼوب الوقٓدة. وقود ا ػوؼ عاموة اتورأ موـ اخلوارج الودم ويق  :اكؼطاع الـػاس ومما يقَب الغسؾ

 الغسؾ مـ الـػاس بعد اكؼطاعف؛ ْلكف واحلقض سقاء. الػؼفاء عا وَقب

: فنذا أسوؾؿ الؽوافر وَوب عؾقوف الغسوؾ سوقاء ومـ مقَبات آغتسال دخقل الؽافر يف اْلسالم

 كان كافرًا أىلؾقًا، أو مر دًا، رَالً، أو امرأة، اغتسؾ قبؾ إسالمف، أو مل يغتسؾ.
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اء عوا وَوقب َغْسوؾ اتسوؾؿ إذا موات إٓ : فؼد أاع عاموة الػؼفوومما يقَب الغسؾ مقت اتسؾؿ

 الشفقد، فنكف لف أ ؽامًا خاىلة.

: ومووـ أىلووابف  وودث أكووَب كاْلـابووة أو احلووقض أو الـػوواس فنكووف ُيؿـووع مووـ العبووادات التوول عبوواد اهلل

 شوو ط دووا الطفووارة  تووك يغتسووؾ، و ؾووؽ العبووادات يوول: الوووالة، والطووقاف، و ووالوة الؼوورون، ومووس 

اتسووجد، غووري أكووف مل يثبووت الوودلقؾ يف مـووع احلووائض والـػسوواء مووـ  ووالوة الؼوورون، اتوووحػ، واتؽووث يف 

ومّس اتوحػ مـ وراء  ائؾ، سقام إن ا تاَت إىل ذلؽ، كؿراَعة  ػظ، ودراسة و دريس، فقباح 

 . ابـ  قؿقة ورَحتف الؾجـة الدائؿة لإلفتاء دا ذلؽ؛ لعدم الامكع، كام اختار ذلؽ دقخ اْلسالم

العبادات؛ فنن َمـ عؾقف  دث أكَب ٓ يؿـع مـف، كاْلذكار، واْلدعقة، وآستغػار،  وما عدا يذه

 ورد السالم، و شؿقت العاطس.

كان : "ريض اهلل عـفا عام والرشاب والـقم،  ؼقل عائشة وُيسـ لؾجـب القضقء عـد إراد ف الط 

ووالة -ىلووا اهلل عؾقووف وسووؾؿ-الـبوول  وول وضووقءه لؾوَّ ـُووٌب،  قضَّ َُ رواه ]"إِذا أراد أن يلكووؾ، أو يـووام، ويووق 

 .[مسؾؿ

 وكووذا ُيسووـ لووف القضووقء إن أراد معوواودة معووارشة أيؾووف قبوو
ِ
ىلووا اهلل ؾ أن يغتسووؾ، يؼووقل َرُسووقُل اهلل

لْ )): عؾقف وسؾؿ  .[رواه مسؾؿ] ((إَِذا َأَ ك َأَ ُدُكْؿ َأْيَؾُف، ُثؿَّ َأَراَد َأْن َيُعقَد؛ َفؾَْقَتَقضَّ

واْلُـُب إذا مل جيد الامء، أو كان عاَزًا عـ استعاملف  ؼقؼة أو  ؽاًم؛ فنكف يعدل إىل التقؿؿ، ففق يف 

 ، ومتك ما وَد الامء أو قدر عؾقف؛ فؾقتؼ اهلل ولقؿسف برش ف.-َؾ دلكف-مؼام الامء، كام أخَب اهلل 

  ِعَبادَ 
ِ
َ  َوَأْسَتْغِػرُ  ،َ ْسَؿُعقنَ  َما َأُققُل : اَّللَّ ِ قؿُ  اْلَغُػقرُ  ُيقَ  إكَّف وهرُ غػِ تَ اْس فَ  اْْلَؾِقؾ اْلَعظِقؿَ  اَّللَّ  .الرَّ
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احلؿد هلل رب العاتي، خؾؼ اخلؾؼ لقعبدوه، وباْللقيقة ُيػردوه، وأدفد أن ٓ   إٓ اهلل و ده 

حمؿوودًا عبوود اهلل ورسووقلف إمووام اتق ووديـ، الؾفووؿ ىلووؾِّ ٓ رشيووؽ احلووؼ اتبووي، وأدووفد أنَّ كبقـووا وإمامـووا 

 وسؾِّؿ وبارك عؾقف، وعا ولف وأىلحابف أاعي.

 : وآغتسال عا كقعي، وحتوؾ الطفارة بلي مـفام، ويؽذا ار ػاع احلدث:عباد اهللأما بعد، 

وف اقعوًا، : آغتسال اتجزئ؛ وذلؽ بلن يػقض الامء عا بدكف فقعالـقع اْلول  فؼود َأْعَطوك الـبولؿَّ

، َقاَل:  ىلا اهلل عؾقف وسؾؿ
ٍ
ـْ َماء ، [رواه البخاري] ((اْذَيْب َفَلْفِرْغُف َعَؾقَْؽ ))الَِّذي َأىَلاَبتُْف اْلَـَاَبُة إَِكاًء ِم

 .مع اتضؿضة وآستـشاق ويذا يق الؼدر القاَب يف الغسؾ

: آغتسال الؽامؾ؛ وذلؽ بلن يغسؾ يديف ثالثًا، ثؿ يغسؾ فرَف وما أىلابف اتـل، والـقع الثان 

ثؿ يتقضل وضقءه لؾوالة، ثؿ حيثق عا رأسف ثالث  ثقات مـ الامء  روي أىلوقَل دوعره، ثوؿ يػوقض 

، ىلا اهلل عؾقف وسوؾؿؽ ما كان يػعؾف الـبل لوذثؿ يغسؾ رَؾقف، ْليؿـ، الامء عا بدكف مبتدئًا بشؼف ا

 فقام رواه البخاري ومسؾؿ. ريض اهلل عـفام وىلػ ذلؽ زوَتاه عائشة ومقؿقكة كام

ىلا اهلل -كان الـَّبِل قالت: " ريض اهلل عـفاالقضقء؛ فعـ أم اتممـي عائشة  والغسؾ يؽػل عـ

ل بعد اْلُغْسؾ -عؾقف وسؾؿ  .[َرَواُه ال مذي، وقال:  سـ ىلحق ]"َٓ يَتَقضَّ

ويـبغل اتبادرة بآغتسوال قبوؾ  ضوقر عبوادة يشو ط دوا الطفوارة. وحيورم اْلتاف يف اسوتعامل  

 يتقضل باتد، ويغتسؾ بالواع. ىلا اهلل عؾقف وسؾؿولق يف آغتسال؛ فؼد كان الـبل الامء 

إلقوف، مثوؾ موا وُيـبَّف إىل عـاية اتغتسوؾ باتغوابـ، كواْلبط، وموا بوي اْللقتوي، وموا يبعود وىلوقل الوامء 

 يؽقن حتت الشعر، وٓ يبؾغ بف ذلؽ  دَّ القسقاس، وإكام يق التعايد بام يغؾب عا الظـ.

 الثانيةالخطبة 
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ـُووب ىلوو َّ ىلووقمف، فقغتسووؾ ويووتؿ ىلووقمف، فعووـ َعاِئَشووَة َوُأمَّ َسووَؾَؿَة " َُ َأنَّ ومووـ أىلووب  ىلووائاًم ويووق 

 
ِ
ُ َعَؾقِْف َوَسؾَّؿَ -َرُسقَل اَّللَّ وِف ُثوؿَّ َيْغَتِسوُؾ َوَيُووقمُ  َكاَن ُيْدِرُكفُ  -ىَلاَّ اَّللَّ

ـْ َأْيؾِ ـٌُب ِمو َُ رواه ]"اْلَػْجُر َوُيَق 

 .[البخاري

ْسالَِم َواْتُْسؾِِؿَي، وأَ  الؾُفؿَّ   رِ وْوشواتُ  كَ رْ ولَّ الوشِّ ذِ أعزَّ اْْلِ
يـ. َ ْقَزةَ  ؿِ ا ْ وَ  ،يكِ  الدِّ

َة ُأُمقِرَكا. الؾُفؿَّ  َٓ َتـَا َوُو  وِمـَّا يِف َأْوَطـِـَا، َوَأىْلؾِ  َأِئؿَّ

 وفؼ اقع وٓة اتسؾؿي لؾعؿؾ بؽتابؽ، وا باع سـة كبقؽ، وحتؽقؿ رشعؽ. الؾُفؿَّ 

ْسالَمَ احْلََرَمْيِ لاِم ِفقف عِ  ـَا َخاِدمَ فِّؼ إَمامَ وَ  الؾُفؿَّ    .َوىَلالَُح اْتُْسؾِِؿي زه اْْلِ

 اه. َض رْ و َ  فُ بُ ف لاِم حُتِ ف َوَأْعَقاكَ َوَوِِلَّ َعْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوفِّ  الؾُفؿَّ 

 ا ػظ َـقدكا اترابطي ورَال أمــا، وسدد رمقفؿ يا رب العاتي. ؿَّ الؾفُ 

 عؾقؽ باحلقثقي اتػسديـ، وباخلقارج الامرقي، وبجؿقع أعداء الديـ. الؾُفؿَّ 

ا كدرأ بؽ يف كحقريؿ، وكعقذ بؽ مـ رشوريؿ. الؾُفؿَّ   اكػـا رشيؿ بام دئت، الؾُفؿَّ إكَّ

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوحَتَقه  الؾُفؿَّ  ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  َسَخطِؽ.  ل َعاِفَقتؽ، َوُفَجاَءة َكِؼَؿتِؽ، َوَاِقعِ إكَّ

ـْ الََبَ  الؾُفؿَّ  ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  .َوَسقِّئ اْْلَْسَؼام ِص َواْْلَُذام َواْْلُـُقنِ إكَّ

 َواتُـَؽِر َوالَبغِل ﴿ عباد اهلل:
ِ
ـِ الَػحشاء  ِذي الُؼربك َوَيـفك َع

ِ
َ َيلُمُر بِالَعدِل َواِْل ساِن َوإيتاء إِنَّ اَّللَّ

رونَ   .﴾َيِعُظُؽؿ َلَعؾَُّؽؿ َ َذكَّ

واهلل يعؾؿ ما  اْلؾقؾ يذكركؿ، وادؽروه عا كعؿف يزدكؿ، ولذكر اهلل أكَب،فاذكروا اهلل العظقؿ 

  وـعقن.

 


