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َدُه، َعْوَرَتُه، َسَترَ  :َغْسِلهِ  فِي َأَخَذ  َوإَِذا  .الُعُيونِ  َعنِ  َوَسَتَرهُ  َوَجرَّ

 .ُحُضوُرهُ  َغْسِلهِ  ِفي ُيِعينُ  َمنْ  لَِغْيرِ  َوُيْكَرهُ 

، َبْطنَهُ  َيْعِصرُ وَ  ُجُلوِسِه، ْرِب قُ  إَِلى ِرْفق  بِ  َرْأَسهُ  َيْرَفعُ  ُثمَّ  ، الَماءِ  َصبَّ  ُيْكثِرُ وَ  بِِرْفق   َيِدهِ  َعَلى َيُلف   ُثمَّ  ِحينَئِذ 

يِه. ِخْرَقة    َفُينَجِّ

 (1)الشَّرْحُ:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  لهِ آ َوَعَلى ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َعَلى السَََّلم  وَ  َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، ب ِ رَ  لِلَِّ  حلَْمد  ا لرَِّحيِم،ا لرَّْْحَنِ ا للاِ  ِبْسمِ 
 أنثى أم اذكر   كان  سواء امليت غسلي   نْ مَ   رَ كَ ذَ  امَّ ـل ،(...َعْوَرَتهُ  َسَترَ  :َغْسِلهِ  فِي َأَخَذ  َوإَِذا) : الـم َصنِ ف   قَالَ 

 أي: (َغْسِلهِ  فِي) شرع وإذا أي: (َأَخَذ  َوإَِذا) :الفق لغسال ةصف رذك يف ذلك بعد عَ رَ شَ  مشكل، نثىخ   أو اصبي   أو

 العورة سنني سبع دون وما ،الركبة إىل السرة من للبالغ :وهي – املغلظة العورة يعين (َعْوَرَتهُ  َسَترَ ) امليت: غسل يف

 َفِخَذَك؛ َغط ِ » : كقوله  العورة سرتو  تغطيةب أمر  النيب وألن اإلْجاع، هو رتسلا على والدليل ؛- فقط املغلظة

 .ركبته إىل امليت سرة بني ما يضعه اشيئ   أيخذ املغسل غسله يف شرع إذا ي:أ ،(2)«اْلَعْوَرةِ  ِمنَ  افَِإّنََّ 

َدهُ ) قال: ذلك بعد مث َدهُ ) العورة، تظهر ال جرده إذا أجل من العورة فسرت (َوَجرَّ  والدليل يلبسه؛ امَ  عَ لَ خَ  أي: (َوَجرَّ

  الِلَِّ  َرس ولَ  َأُن َر ِد   َنْصَنع   َكْيفَ   نـََرى َما َوالِلَِّ  قَال وا:» : النيب مات لـمَّا  الصحابة قول امليت مَلبس خلع على

 عندهم، مشتهر   أمر   غسله حال مَلبسه من امليت جتريد أنَّ  على فدلَّ  (3)«ثَِياب ه ؟ َوَعَلْيهِ  نـ َغسِ ل ه   أَمْ  َمْوََتََن، ُن َر ِد   َكَما
 . ثوبه يف وهو غ سل له افإكرام    النيب أما شيء، جسده إىل الوصول مينع وال بي سر   ي غسل ولكي

 من ظهري قد ألنه ه؛إلي ينظر نأ حضوره إىل تاجحي ال نم املغسل نعمي سلغَ ال حال أي: (الُعُيونِ  َعنِ  َوَسَتَرهُ ) قال: مث
 ،فيه ليس بشيء فيفضحه فيه رضمل مثَل   جلده وادس يكون وقد امليت، اهذ في فضح ذلك حنوو  كسواده  عَلمات   امليت
 نفسه. عن الدفاع يستطيع ال ألنه ميت؛ هوو  أوىل باب فمن فيه قعي قد ما بسرت يؤمر ياتهح يف اإلنسان كان  وإذا

 فِي) املغسل يعني من :يأ (ُيِعينُ  َمنْ  لَِغْيرِ  َوُيْكَرهُ ) (،ُحُضوُرهُ  َغْسِلهِ  فِي ُيِعينُ  َمنْ  لَِغْيرِ  َوُيْكَرهُ ) : قال مث

 النيب أن بلْ  ،فرجة   حال يف امليت   وليس منه، يظهر قد مما سرتي   أن جيب أمر حال يف امليت ألن (؛ُحُضوُرهُ  َغْسِلهِ 
                                                 

 ه27/01/1439 ءالثالثا يوم درس (1)
 بن رزاح بن زرعة بن ياليل عبد بن بجرة بن خويلد بن جرهد الرحمن عبد أبي حديث من (٢٧٩٨) والترمذي (٤٠١٤) داود وأبو (١٥٩٣٣) أحمد رواه )2( 

 .للهجرة ٦١ عام قيل بالمدينة وتوفي بالبصرة، أقام داراً، بالمدينة له صار ثم الصفة أهل من كان البصري، المدني األسلمي سهم بن عدي
 . عائشة المؤمنين أم حديث من (3141) داود أبوو (2٦30٦) أحمد رواه (3)
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 غ طي مات امَّ ـل  أبس فَل معه تاملي يقلب من أو املاء ولهينا كمن  اآلخرين من املغسل حيتاجه ما اأمَّ  ،بثوب 
 شخص. من أكثر  النيب غسل فقد ضورهحب

 رأس أي: (َرْأَسهُ ) املغسل أي: (َيْرَفعُ  ُثمَّ ) قال: وحنوه املاء صب يف يشرع أن قبل يفعله ما ذكر امَّ ـل قال ذلك بعد مث

 مثَل   أمامه جيلس له كاحلاضن  يعين (ُجُلوِسهِ  ُقْرِب  إَِلى) حي، وهو كحرمته  حرمته املسلم امليت ألن ؛(بِرِْفق  ) امليت
 حال أو عليه صَلةال حال النجاسة هذه خترج َلئل ُناسة من قريبا   انك  ما ليخرج ؛رأسه فريفع خلفه من أو ويرفعه
 (؛بِرِْفق  ) وقوله: ت،يامل هذا بطن يف النجاسات من بقية فيه كان  لو ليخرج ؛ (1)(بِرِْفق   َبْطنَهُ  َوَيْعِصرُ ) قال: دفنه،

 خرج إذا يعين (ِحينَئِذ   الَماءِ  َصبَّ  َوُيْكثِرُ ) قال: به، ي رأف بل البشر قبل من افيه ب  عذَّ ي   حال يف ليس امليت ألن

يهِ  ِخْرَقة   َيِدهِ  َعَلى َيُلف   ُثمَّ ) قال: نظفهي أن أراد إذا شيء خرج فإذا ،منه بول خرج أو دبره من شيء  :اخلرقة (َفُينَجِّ

يهِ ) ،لقماشا  خيرج ما فينظف املاء ويصب الثوب حتت من امليت ةعور  إىل يده الغاسل دخلوي   املاء أيخذ أي: (َفُينَجِّ
 فاحلكم مقامها يقوم ما أو مثَل   اآلن كالقفاز  اخلرقة غري شيئ ا لبس إذاو  امليت، عورة إىل الغاسل ينظر فَل أي: منه،

 سواء.
 يدي نيب في قلب يغسله ملن وفق إن املرحلة ذههب مير سوف أبنه لألنسان عربة ذهه سيأيت وما ألحكاما هذه ومن

 .عمله سوى مليتا ينفع ولن ،الغاسل
 أْجعني. صحبهو  آله، وعلى مد،ُم على للا وصلى أعلم، وللا

                                                 
 الجنين فيبقى الجنين يخرج قد نهأل بطنها؛ ي عصر  وال رأسها يرفع ال الحامل :هللا وفقه فأجاب الميت؟ غسل في الحامل ريوغ ملالحا بين فرق هناك هل هللا حفظه لئس    (1)

 .له إكراما   نهابط في

 أمه كانت نوإ الحي، الجنين هذا إلخراج الوسائل؛ ي تخذ حيًا الجنين كان إذا نعم، هللا: وفقه فأجاب التاسع؟ أو الثامن الشهر في وهو أمه موت بعد الجنين إخراج حكم عن وس ئل

 .أمه مع يتنفس الجنينألنه عن ينقطع والتنفس الهواء ألن الجنين؛ يموت ماتت إذا األم أن يغلب لكن ميتة،


