
  

احلمد هلل مل يعلم  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ي رَةَْْأَبيَْعنْ  َْقالَْْعنهْهللاْرضيُْهَر ْرَُسولَُْْقالَْ:

ْوسّلمْعليهْهللاْصّلىْهللا َتِسلْ ْلاَْ»: َحُدُكمْ ْيَغ 
ْأَ

اِئمْالَماءِِْْفي َرَجهُْ.ْ«ُجُنبْ َْوُهوَْْالدَّ ِلمْ ْأَخ  ْ.ُمس 

ِْ ُبَخارِّي اِئمِْْالَماءِِْْفيْأََحُدُكمْ ْيَُبوَلنَّْْلاَْ»:ْوِلل  ِذيْالدَّ ْالَّ

رِي،ْلاَْ َتِسلُُْْثمَّْْيَج  ْ.«ِفيهِْْيَغ 

ِلمْ  ْ.«ِمن هُْ»:ْوِلُمس 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 الكلمات :معاين   
 خطاب لألمة يغتسل:ال 

)أحدكم( اخلطاب يف املوضعني جلميع األمة، فيشمل الذكر 
واألنثى، وإمنا أتى بصيغة خطاب املذكر تغليبًا، وإال فال فرق 

 يف ذلك بني الذكر واألنثى.
من عليه  جنب: جيري. وهوالراكد الذي ال  والدائم: معناه
 فقا بلذةاملين د إنزالمعناها  جنابة واجلنابة

 اإلمجايل:املعىن 
هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن البول يف املاء الدائم، 
الذي ال جيرى، كاخلزانات والصهاريج، والغدران يف الفلوات، 
واملوارد اليت يستسقى منها الناس لئال يلوثها عليهم ويكرهها. 
 ألن هذه الفضالت القذرة سبب يف انتشار األمراض الفتاكة.

ى عن االغتسال بغمس اجلسم أو بعضه يف املاء الذي كما هن
ال جيرى، حىت ال يكرهه ويوسخه على غريه، بل يتناول منه 

 تناوال، وإذا كان املغتسل جنباً فالنهى أشد.
 
 
 

 وحكيييييييييييييم اليييييييييييييدائم املييييييييييييياء يف البيييييييييييييول عييييييييييييين النهيييييييييييييي
 بذلك تنجسه
عن األمر باحملافظة على النظافة والنزاهة والبعد احلديث يف هذه 

تاج إليها للشرب  األقذار والنجاسات، وذلك أن املياه ُيح
وللسقي وللطبخ وللطهارة، وال شك أن البول فيها واالنغماس 
فيها يفسدها إما عاجاًل وإما آجاًل، فنهى عليه الصالة والسالم 
عن البول يف املاء الدائم، واملاء الدائم: هو الراكد الذي ال جيري 

مياه الثغبان واخلزانات اليت هي مستقرة وال يتحرك من موضعه، ك
 وليست تستخلص وليست جتري وحنو ذلك.

فهذا املاء الراكد الذي يف هذا اخلزان أو يف هذه اجلابية أو حنوه 
ال شك أنه راكد، والبول فيه ألول مرة قد ال يظهر أثره، ولكن 
قد يكثر البول فيفسده ويظهر أثره، وقد تكرهه النفوس، فإذا 

يف هذا املاء ولو كان   يبول-صغرياً ولو -نسان شخصًا رأى اإل
كثريًا امشأزت نفسه منه وكرهته، وقد يكثر من يبول فيه فينجسه 
فيظهر بعد ذلك أثر هذه النجاسة ويصري املاء جنسًا جناسة 

 عينية. 
وال شك أن اإلنسان مأمور باالبتعاد عن األشياء اليت تفسد عليه 

إليه، ومعلوم أن احلاجة إىل املاء حاجة أو على غريه شيئًا حمتاجًا 
ضرورية، ولو مل يكن إال للدواب، فالدواب قد تشم فيه روائح 

 البول وحنوه فتستقذره.
فاحلاصل: أنه عليه الصالة والسالم أّدب األمة بالنهي عن 
التبول يف املياه الراكدة، كاملستنقعات وحنوها، وال شك أنه إذا  

ذلك ولو بعد حني، فحينئذ تكون كثر التبّول فيها ظهر أثر 
جنسة، ولكن لو وقع مرة واحدة ومل يظهر تغري يف ذلك املاء فإنه 

 ال ينجس.
 
 

 بيييييييييييييييالتغري، تكيييييييييييييييون إمنيييييييييييييييا النجاسييييييييييييييية ألن هللا؛ شييييييييييييييياء إن
 أو رُيييييييييه، أو امليييييييياء، طعييييييييم بتغييييييييري يكييييييييون أن إمييييييييا والتغييييييييري
 هيييييييذه يف اسيييييييتعماله عييييييين منهيييييييي فإنيييييييه ذليييييييك وميييييييع لونيييييييه،
 مث الييييييييييدائم امليييييييييياء يف أحييييييييييدكم يبييييييييييولن )ال: لقولييييييييييه احلييييييييييال
 أو منيييييييييه اغتسيييييييييل إذا إنيييييييييه: يقيييييييييول كأنيييييييييه ،فييييييييييه( يغتسيييييييييل
 أنييييييييه يف شييييييييك نفسييييييييه يف بقييييييييي غييييييييريه أو هييييييييو منييييييييه توضييييييييأ
 العبادة. يف نفسه تطمئن فال طهور، غري مباء تطهر

 امليييييييييييياء يف اجلنييييييييييييب انغميييييييييييياس عيييييييييييين النهييييييييييييي
 الدائم
 عيييييييييييين النهييييييييييييي فيهييييييييييييا اليييييييييييييت الثانييييييييييييية الراوييييييييييييية كييييييييييييذلك
 يقييييييييييول جنبييييييييييًا، اإلنسييييييييييان كييييييييييان إذا امليييييييييياء يف االنغميييييييييياس
 املييييييييياء يف أحيييييييييدكم يغتسيييييييييل )ال: وسيييييييييلم علييييييييييه هللا صيييييييييلى
 كنييييييييت إذا: يعييييييييين جنييييييييب( وهييييييييو جيييييييييري ال الييييييييذي الييييييييدائم
 قييييييييد: وتقييييييييول الراكييييييييد امليييييييياء هييييييييذا يف تيييييييينغمس فييييييييال جنبيييييييياً 

 ميييييييييييع لكييييييييييين بانغماسيييييييييييك تطهييييييييييير أن ميكييييييييييين إذ طهيييييييييييرت؛
 امليييييييياء يتغييييييييري قييييييييد ذاك وميييييييين هييييييييذا ميييييييين االنغميييييييياس كثييييييييرة
 .فيسلب الطهورية حني بعد
: فقيييييييييال بيييييييييه  يصييييييييينع كيييييييييي  هرييييييييييرة: أيب ليييييييييي قييييييييييل وقيييييييييد
 .تناوالً  يتناوله
 حافتييييييييييه علييييييييييى يقيييييييييي  فإنييييييييييه إنيييييييييياء معييييييييييه يكيييييييييين مل فييييييييييإذا

 علييييييييى يفسييييييييده ال حييييييييىت فيييييييييه، ييييييييينغمس وال منييييييييه ويغيييييييي  
 .غريه على أو نفسه

 أحيييييييييييييد تغيييييييييييييري إذا إال يييييييييييييينجس ال املييييييييييييياء أن: والصيييييييييييييحيح
 رُيه أو طعمه أو لونه: الثالثة أوصافه
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 يؤخذ من احلديث :
النهيييييييي عييييييين االغتسيييييييال يف املييييييياء اليييييييدائم مييييييين اجلنابييييييية  -1

. 
ان النهييييييييي يقتضييييييييي التحيييييييير  فيحييييييييرم االغتسييييييييال ميييييييين  -2

 اجلنابة يف املاء الدائم.
 املنهي عنه .النهي يقتضي فساد  -3
النهيييييييييي عييييييييين البيييييييييول يف املييييييييياء اليييييييييدائم مث االغتسيييييييييال  -4

 فيه من اجلنابة 
النهيييييييييييي يقتضيييييييييييي التحييييييييييير  فيحيييييييييييرم االغتسيييييييييييال مييييييييييين -5

 اجلنابة يف املاء الذي بيل فيه
 فيييييييييه بييييييييال الييييييييذي الراكييييييييد امليييييييياء يف الوضييييييييوء حكييييييييم--6

 هرييييييييييرة أيب حيييييييييديث يف ذليييييييييك ورد وقيييييييييد الغسيييييييييل، حكيييييييييم
 امليييييييييياء يف أحييييييييييدكم يبييييييييييولن ال»: مرفوعيييييييييياً  عنييييييييييه هللا رضييييييييييي

 الغسيييييييييييييييييل وألن ،([ 44])«منيييييييييييييييييه يتوضيييييييييييييييييأ مث اليييييييييييييييييدائم
 للنهي، املقتضي املعىن يف مستويان والوضوء

 يييييييينجس ال أنيييييييه فالصيييييييواب امليييييييذكور املييييييياء حكيييييييم أميييييييا-4
 فيييييييييه، االغتسييييييييال أو فيييييييييه بييييييييالبول بالنجاسيييييييية تغييييييييري إذا إال
 ألنييييييييه امليييييييياء؛ تنجيييييييييس ذلييييييييك عيييييييين النهييييييييي ميييييييين يلييييييييزم وال

 مث البييييييييييييول عيييييييييييين هنييييييييييييى إمنييييييييييييا وسييييييييييييّلم عليييييييييييييه هللا صييييييييييييّلى
 عيييييييين هنييييييييي فهيييييييو ييييييييينجس، املييييييياء إن: يقييييييييل ومل االغتسيييييييال،
 ميييييييين قييييييييام لييييييييو ذلييييييييك ومثييييييييل للميييييييياء، يتعييييييييرض ومل الفعييييييييل
 ثالثييييييييياً  يغسيييييييييلها أن قبيييييييييل اإلنييييييييياء يف ييييييييييده وغميييييييييس النيييييييييوم
 امليييييييييييياء»: املتقييييييييييييدم باألصييييييييييييل أخييييييييييييذاً  ييييييييييييينجس، ال فإنييييييييييييه
 أجيييييييييل مييييييييين ييييييييييأمث كيييييييييان وإن «شييييييييييء ينجسيييييييييه ال طهيييييييييور
 .النهي خمالفة

 
 

 ألن الدائم؛ املاء يف البول عن النهي على دليل احلديث يف-8
 البول، ُيملها قد اليت واألمراض بالنجاسة تلوثه يقتضي ذلك
 البائل هذا استعمله رمبا بل املاء، هذا استعمل من كل فتضر
 إناء يف البول أو نفسه املاء يف البول بني ذلك يف فرق وال نفسه،
 إليه، البول جيري حبيث املاء بقرب بال إذا وكذا املاء، يف صبه مث

 املاء يف البول جواز ومفهومه .عنه منهي قبيح مذموم ذلك فكل
 يف كان إن لكن يستقر، وال املاء مع جيري البول ألن جيري؛ الذي
 .عليه يقذره ألنه فيه؛ يبولن فال يستعمله أحد املاء أسفل
 النهي يقتضي أيضا فساد املنهي عنه . --9
 ظاهر احلديث انه ال فرق بني املاء القليل والكثري . --11
يلحق بذلك حتر  التغوط واالستنجاء يف املاء الراكد  --11

 الذي ال جيري 
حتر  أذية الناس وإحلاق الضرر هبم بأي عمل من األعمال --12

 اليت مل يؤذن فيها .
 يف اجلنابة من االغتسال عن النهي على دليل حلديثا يف --13
 وأما اجلنابة، وأقذار بأوساخ املاء يلوث ذلك ألن الدائم، املاء

 بعد بيده أو بإناء منه يتناول بأن الدائم املاء من اجلنب اغتسال
 هريرة أيب عن تقدم كما النهي، هذا يف داخل غري فإنه غسلها
 املاء يف اجلنابة من االغتسال جواز ومفهومه عنه، هللا رضي
 .اجلاري
 

 وهللا اعلم
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصبه وسلم .

 
 
 
 
 

  احلديث:عنوان 

حكم البول في الماء الراكد 

 والاغتسال فيه من الجنابة

 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم
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أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 الخير كفاعله .والدال على 

 (12اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 العراقيأعّدها أبو امحد 
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