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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٥٤

تعريف الغسل: 

موجبات الغسل 
خروج المنّي . ١

واملنـي: ماء أبيض غليظ خيرج بشـهوة وتدفق، ويعقبه فتور، 
ن ُكنُتۡم  ولـه رائحة تشـبه البيـض الفاسـد؛ لقوله تعـاىل: ( 
تَ  خْ ا فَضَ إِذَ ْۚ ) [املائدة: ٦] ، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص لعيل : «فَ ُروا هَّ ُجُنٗبا فَٱطَّ

» (رواه أبو داود).  لْ تَسِ اغْ املَْاءَ فَ
 . خُ املاء: أي خروجه وتدفقه، واملراد املَنِيّ و فَضْ

مسائل
لـو احتلـم ومل خيـرج املني فال غسـل عليه، فـإن خرج بعد . ١

استيقاظه فعليه الغسل.
ا وجب عليه الغسـل؛ خلروج . ٢ إذا وجد منيًا ومل يذكر احتالمً

» (رواه مسـلم) أي:  ـنَ املَْـاءِ املنـي، قـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّـامَ املَْاءُ مِ
الغسل من خروج املني.

لو أحس بانتقال املني يف الذكر لكنه مل خيرج فال غسل عليه.. ٣
لو خرج املني لعلة أو مرض بال شهوة فال غسل عليه.. ٤
إذا كان جنبًا فاغتسـل، ثم خرج منيًا بعد الغسـل، فال جيب . ٥

إعـادة الغسـل؛ ألنـه غالبًا خيرج بـال شـهوة، واألحوط له 
الوضوء.

المحتويـــــــات
تعريف الغسل

موجبات الغسل
خروج المني. ١

الجماع. ٢

إسالم الكافر. ٣

انقطاع دم الحيض. ٤

الموت. ٥
صفة الغسل

ما يحرم على الجنب

اCغسال المستحبة 

الغسل

الغسل لغًة:
 تعميم الماء على الشيء. 

٩

الغسل شرًعا:
 تعميـــم البـــدن بالمـــاء، علـــى صفـــة 

مخصوصة، بقصد التعبد لله سبحانه. 
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٥٥ فقه العبادات المصور

إذا اسـتيقظ النائم من نومه فوجد بلالً ال يذكر له سببًا، فال . ٦
خيلو من ثالث حاالت: 

ا  أ- أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الغسل، سواء ذكر احتالمً
أم مل يذكر.

ب- أن يتيقن أنه ليس بمني، فال جيب عليه الغسـل، ويكون 
حكمه حكم البول.

ج- أن يشك هل هو مني أم ال؟ فعليه أن يتحر، فإن تذكر 
ما حييل عليه أنه مني فهو مني، وإن تذكر ما حييل عليه أنه مذي 

فهو مذي، وإن مل يذكر شيئًا فيجب الغسل احتياطًا.
إذا رأ منيًـا، ومل يذكـر متـى كان احتالمـه فعليه الغسـل، . ٧

وإعادة الصالة من آخر نومة له. 
الجماع . ٢

وهـو التقـاء فرج الرجـل مع فـرج األنثى، ويكـون بدخول 
مقدمـة الذكر كلها يف الفرج، وإن مل حيصل إنزال للمني؛ لقوله 
» (رواه الرتمذي).  لُ سْ غُ بَ الْ جَ دْ وَ قَ تَانَ فَ ِ تَانُ اخلْ ِ زَ اخلْ اوَ ا جَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ

إسالم الكافر . ٣
ـل تَسِ غْ ـلَمَ أن يَ مٍ حني أسْ ألن النبـي ملسو هيلع هللا ىلصأمـر قيـسَ بـنَ عاصِ

 (رواه أبو داود). 
انقطاع دم الحيض والنفاس . ٤

ا  حلديث عائشة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لفاطمة بنت أيب حبيش: «إِذَ
 « يلِّ صَ ، وَ ـيلِ تَسِ اغْ تْ فَ بَرَ ا أَدْ إِذَ ، وَ ةَ الَ عِي الصَّ ةُ فَدَ َيْضَ بَلَـتِ احلْ أَقْ

(متفق عليه). والنفاس كاحليض باإلمجاع. 

الموت . ٥
ا  نَهَ لْ سِ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث غسل ابنته زينب حني توفيت: «اغْ
-» (متفق عليه).  لِكَ تُنَّ ذَ أَيْ لِكَ -إِنْ رَ نْ ذَ ثَرَ مِ ا، أَوْ أَكْ ْسً ثًا، أَوْ مخَ ثَالَ

الغسل
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٥٦

١

٢

٣

٤

٥

صفة الغسل 
الواجب يف الغسـل تعميم البدن باملاء بنية االغتسـال بأي 
صفة كانت، لكن يسـتحب أن يقتدي بصفة غسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ونَة -ريض اهللا عنها- حيث  يْمُ وهي كام وصفتها أم املؤمنني مَ
ينِهِ  ـأَ بِيَمِ فَ أَكْ ، فَ ةٍ َنَابَ ا جلِ ـوءً ضُ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ عَ رَ ضَ قالـت: «وَ
هُ  دَ بَ يَ َ ، ثُـمَّ رضَ هُ جَ ـلَ فَرْ سَ مَّ غَ ثًا، ثُ ِ أَوْ ثَالَ تَـنيْ رَّ لِهِ مَ ـامَ ىلَ شِ عَ
 ، ـقَ تَنْشَ اسْ ضَ وَ مَ ضْ مَّ مَ ثًا، ثُ ِ أَوْ ثَالَ تَنيْ رَّ َائِطِ مَ ضِ أَوْ احلْ َرْ األْ بـِ
لَ  سَ مَّ غَ ، ثُ ـهِ املَْاءَ أْسِ ىلَ رَ مَّ أَفَاضَ عَ ، ثُ يْهِ اعَ ذِرَ هُ وَ هَ جْ ـلَ وَ سَ غَ وَ
لَمْ  ةٍ فَ قَ رْ يْتُـهُ بِخِ أَتَ : فَ الَتْ ، قَ يْـهِ لَ جْ ـلَ رِ سَ ى فَغَ نَحَّ مَّ تَ ، ثُ هُ ـدَ سَ جَ

» (رواه البخاري) فالكيفية إذن:  هِ نْفُضُ بِيَدِ لَ يَ عَ ا، فَجَ هَ دْ رِ يُ
 يغسل كفيه مرتني أو ثالثا.. ١
 يغسل فرجه.. ٢
 يرضب يده باألرض أو احلائط مرتني أو ثالثا.. ٣
 يتوضأ وضوءه للصالة دون رجليه.. ٤
 يفيض عىل رأسه املاء. . ٥
 يغسل سائر جسده.. ٦
 يتنحى ويغسل رجليه. . ٧

فوائد
ليس عىل املرأة أن حتل ضفائر شـعرها لغسـل اجلنابة • 

أو احليـض، ويكفيها إفاضة املـاء عليها مع وصوله 
إىل أصول شعرها.

يسـتحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن • 
ا  تأخـذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسـكً

أو طيبًا، ثم تتبع هبا أثر الدم.
إذا اغتسـل من اجلنابـة صح له الصالة هبذا الغسـل، • 

سواء نو الوضوء أم ال. 
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٥٧ فقه العبادات المصور

الصالة

مس المصحف

قراءة القرآنالطواف بالبيت

الغسل

ما يحرم على الجنب 
الصالة: . ١

نُتۡم 
َ
لَٰوةَ َوأ َ َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ لقوله تعاىل: ( َيٰٓ

َّ َعبِرِي َسبِيٍل  ِ َ ُجُنًبا إ ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َو ــَكَٰرٰى َحتَّ ُس
ْۚ ) [النساء: ٤٣].  ٰ َتۡغتَِسلُوا َحتَّ

الطواف بالبيت الحرام: . ٢
(رواه النسائي).  « ةٌ الَ بَيْتِ صَ افُ بِالْ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الطَّوَ

مس المصحف: . ٣
ُروَن ٧٩ ) [الواقعة: ٧٩]  َّ ٱلُۡمَطهَّ ِ ۥٓ إ ــُه َّ َيَمسُّ لقولـه تعاىل: ( 

» (أخرجه مالك يف املوطأ). رٌ فَ إالَّ طَاهِ حَ سُّ املُْصْ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَمَ

قراءة القرآن: . ٤
نَا  ئُ رِ يُقْ ءِ فَ َالَ نَ اخلْ جُ مِ ْرُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص خيَ سُ انَ رَ : «كَ الَ ٍّ  قَ يلِ ن عَ عَ
 - هُ زُ ْجِ الَ حيَ بُهُ -أَوْ قَ ْجُ ـنْ حيَ كُ ْ يَ ملَ ، وَ مَ نَا اللَّحْ عَ لُ مَ أْكُ يَ ، وَ آنَ ـرْ قُ الْ

َنَابَة» (رواه الرتمذي).  يْسَ اجلْ ءٌ لَ ْ آنِ يشَ رْ قُ نِ الْ عَ
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٥٨

ال ينبغي
تأخري غسل اجلنابة حتى خيرج وقت الصالة. . ١
تـرك املـرأة الصـالة الواجبـة عليها متـى طهرت من . ٢

احليض، فلو طهرت قبل خروج وقت الظهر بمقدار 
ركعـة فقد وجـب عليها أن تغتسـل وتصـيل الظهر. 
بْلَ أَنْ  بْحِ قَ ـنْ الصُّ ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ ـنْ أَدْ قـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ةً  عَ كْ كَ رَ رَ ـنْ أَدْ مَ ، وَ بْحَ كَ الصُّ رَ ـدْ أَدْ قَ سُ فَ ـمْ لُعَ الشَّ تَطْ
« َ عَرصْ كَ الْ رَ دْ أَدْ قَ سُ فَ ـمْ بَ الشَّ رُ بْلَ أَنْ تَغْ ِ قَ عَرصْ نْ الْ مِ

 (متفق عليه).

المكث في المسجد إال عابر . ٥
سبيل: 

نُتۡم 
َ
لَٰوةَ َوأ َ َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ لقوله تعاىل: ( َيٰٓ

َّ َعبِرِي َسبِيٍل  ِ َ ُجُنًبا إ ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َو ــَكَٰرٰى َحتَّ ُس
ْۚ ) [النساء: ٤٣].  ٰ َتۡغتَِسلُوا َحتَّ

ا_غسال المستحبة 
االغتسال للجمعة: . ١

ـل  تَسَ ت، ومَن اغْ مَ بِها ونِعْ معةِ فَ أ للجُ ـنْ توضَّ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ل» (رواه أبو داود).  لُ أفْضَ سْ الغُ فَ

االغتسال عند ا@حرام بالعمرة . ٢
والحج: 

 ، لِهِ الَ هْ دَ إلِ ـرَّ َ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص جتَ أَ النَّبـِ تٍ  أَنَّـهُ رَ ابـِ دِ بْـنِ ثَ يْ ـنْ زَ فعَ
مذي).  لَ (رواه الرتِّ تَسَ اغْ وَ

االغتسال بعد تغسيل الميت: . ٣
» (رواه ابن ماجه).  لْ تَسِ يَغْ لْ يِّتًا فَ لَ مَ سَّ نْ غَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

االغتسال بعد كل جماع: . ٤
 ، ـائِهِ ىلَ نِسَ م عَ وْ اتَ يَ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص طَافَ ذَ عٍ  أَنَّ النَّبـِ افـِ ـنْ أَيبِ رَ فعَ
ولَ اهللاِ، أَالَ  سُ ا رَ : يَ هُ لْتُ لَ قُ : «فَ الَ . قَ هِ ذِ نْدَ هَ عِ هِ وَ ذِ نْدَ هَ ـلُ عِ تَسِ غْ يَ
 « رُ أَطْهَ ، وَ أَطْيَبُ ـى، وَ كَ ا أَزْ ذَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: هَ ا؟ فقَ دً احِ ـالً وَ سْ هُ غُ لُ عَ ْ جتَ

(رواه أبو داود). 

المكث يف المسجد
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٥٩ فقه العبادات المصور

الغسل
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