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 الشيخ طالب من مجموعة عليها يقوم

 �� اتليليجرام قناة ��

 هنا اضغط  لالشرتاك عِلْمِيَّة فَوَائِد

 شَرْح ُ علمية فوائد

 لصاحب الفضيلة الشيخ

https://t.me/FawaidAlQasim
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 ِبِخْرَقٍة. َل إِ  َسائَِره   َيَمَس  َأَل  َوي ْسَتَحب   نِيَن،ِس  َسْبع   َله   نْ مَ  َعْوَرةِ  َمس   َيِحل   َوَل 

يهِ  ث مَ   َشَفَتْيِه، َبْينَ  بِاْلَماءِ  َمْبل وَلَتْينِ  ْصب َعْيهِ أ   َوي ْدِخل   ،- َأْنِفهِ  يفِ  َوَل  فِيِه، يفِ  اْلَماءَ  ْدِخل  ي   َوَل  - َنْدًبا ي َوضِّ

، َيْمَسح  فَ  َما ْنِخَرْيهِ مَ  َوفِي َأْسنَاَنه  ه  َما َوَل  َفي نَظِّف  ه  ْدِخل   اْلَماِء. ي 

 (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 
 أن غسلللم   حيل   فَل مليتا غسل يف رعش إذا عين:ي (ِسنِينَ  َسْبع   َله   نْ مَ  َعْوَرةِ  َمس   َيِحل   َوَل ) : الـم َصنِ ف   قَالَ 
 رقةخ سبق كما  يديه لىع يضع وإمنا ،حي وهو حرمتهك  امليت حرمة نأل فصاعًدا؛ ننيس سبع أتَّ  من عورة بيده ميسَّ 
 غري من العورة مسَّ  فلو ننيس سبع دون ما أما ،لنجاسةا من شيء منه رجخ نإ العورة هبما فينظف وهوحن قماش من
 حائل غري من سهمي نأ جيوز هل سلغال حال سدهج بقية وأما ائل،حب ّلإ عورته ميس ّلَّ أ واألفضل ،أبس فَل ائلح

 نأ رادأ لو يعين: ،ذلك حنوو  قفاز وأ (بِِخْرَقةٍ  إَِل  َسائَِره  ) ،حائل غري من بيده :يأ (َيَمَس  َأَل  َوي ْسَتَحب  ) فقال:
 .امليت جسد وبني نهبي حائًَل  يضع أن ستحبي لكن بعورة ليست فهذه وجهه أو مثًَل  ظهره ينظف

 ؟يغسله كيف  ذلك عدب ذكر سلالغ   مقدمات من غَ رَ فَـ  امَّ ـول
يهِ  ث مَ ) فقال: يهِ  ث مَ ) ،سيأيت كما  ستثىنت أمور يف لكن ،حًيا كان  لو ماك  امليت ئوضي   نْ أَ  يسن   أي: (َنْدًبا ي َوضِّ  ي َوضِّ

 سلي غ كذلك  وامليت   وأنفه، مهف غسل يف بدأي حي هوو  ملتوضئا أيبد ما فأول دبً ن وضوءه يف شرعي مث أي: (َنْدًبا

 خيرج فَل امليت مف يف املاء خلد لو هألن حلي؛ا تمضمضي كما  (فِيهِ  فِي اْلَماءَ  ي ْدِخل   َوَل ) ل:قا لكن وأنفه فمه بطن

 نفأ يف وحنوه بلصب ملاءا دخلي   ّل كذلكو  يعين (َأْنِفهِ  فِي َوَل ) قال: م،الف من املاء رجخي وهواء تنفس وجود ملعد
 صنع؟ي ماذا امليت،

 يرفع يعين (َشَفَتْيهِ  َبْينَ ) لتنيمبلو  يدخلهما مث (اْلَماءِ بِ ) عيهصبأ   وًّل أ بل  ي   أي: (َمْبل وَلَتْينِ  أ ْصب َعْيهِ  َوي ْدِخل  ) قال:
 قال: لذا ؛السفلى انسنلأل سفلظاأل واألصبع العليا ألسنانل علىألا بعصاأل   يكون حبيث السفلى ةوالشف العليا ةالشف

 .(َأْسنَاَنه   َيْمَسح  فَ )
 ؟يصنع ماذا ولكن اءً م فيه دخلي   ّل األنف وكذلك
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َما َمنِْخَرْيهِ  َوفِي) قال: ه  َما) أنفه يف احلال حسب لىع أصابعه حدأ وأ صبعيهأ   دخلي   ي:أ (َفي نَظِّف  ه   َوَل  َفي نَظِّف 

َما ه  ْدِخل   .خيرج ّل سبق كما  خلد نإ نهأل ؛اءامل منخريه يف دخلي   وّل :يأ (اْلَماءِ  ي 
1)امليت غسل عند به مرأ  النيب نأ سنة الوضوء نأ على والدليل )

 أمر  زينب بنته ماتت ملا آخر حديث ويف ، 
َّ رَأَيْ  ِإنْ  ،َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  أَوْ  ًسا،خَْ  َأوْ  َثََلًًث، ْغِسْلنَـَهاٱ» فقال:  عطية أم  الوضوء نأ على فدلَّ  (2)«َوِسْدر   ِبَاء   َذِلَك، ت 

 .بواجب وليس سنة
 أْجعني. صحبهو  آله، وعلى مد،ُم على للا وصلى أعلم، وللا

                                                 
 اأْلَْمرِ  فِي َواْلِحْكَمة  » (:3/130) الباري فتح في قال ، األنصارية – بالتصغير - نسيبة عطية أم حديث من (939) مسلم صحيحو (167) البخاري صحيح انظر ( 1)

وءِ  ض  ؤمِنينَ  ِسَمةِ  أَثَرِ  تَْجِديد   بِاْلو  ة أثر ظ ه ور فِي اْلم   .«والتحجيل اْلغرَّ

 . األنصارية – بالتصغير - نسيبة عطية أم حديث من (939) ومسلم (1253) البخاري رواه  (2)


