
  

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

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

ْمِح رضي هللا عنه َقاَل:  َعْن َأبي السَّ

َقاَل النَّبي صّلى هللا عليه وسّلم: 

َيِة، وُيَرشُّ ِمْن » ُيْغَسُل ِمْن َبْوِل اْلَجاِر

 «.ْلُغلاَمِ َبْوِل ا

َحُه   ، َوَصحَّ َساِئيُّ َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوالنَّ

 اْلَحاِكُم.
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 شرح ألفاظه:
)اجلاريةةةةةةةةةتي هةةةةةةةةةي الف يةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةن النسةةةةةةةةةا    يةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةذل   ف هةةةةةةةةةا   

 واملراد هنا: الصغرية اليت يف زمن الرضاع.
عليةةةةةةةةةه املةةةةةةةةةا   يةةةةةةةةةث يعةةةةةةةةةم م ةةةةةةةةةةان  قولةةةةةةةةةه: )ويةةةةةةةةةر ي أي: يصةةةةةةةةة 

البةةةةةةةةةةو   ويف حةةةةةةةةةةديث علةةةةةةةةةةي رضةةةةةةةةةةي   عنةةةةةةةةةةه امل قةةةةةةةةةةدم )ي ن ةةةةةةةةةة ي 
ويف حةةةةةةةةةةديث أم قةةةةةةةةةةيل: )فةةةةةةةةةةدعا  ةةةةةةةةةةا  فن ةةةةةةةةةة ه علةةةةةةةةةةى  وبةةةةةةةةةةه ومل 
يغسةةةةةةةةلهي  والفةةةةةةةةرح بةةةةةةةة  الغسةةةةةةةة  والن ةةةةةةةة   أن الغسةةةةةةةة  أن يغمةةةةةةةةره 
املةةةةةةةةا  وينةةةةةةةة   عنةةةةةةةةه  ويف الن ةةةةةةةة  ال ي ةةةةةةةة   أن ينةةةةةةةة   عنةةةةةةةةه  بةةةةةةةة  

 يان املا  وتردده وتقاطره.ي ا ره باملا  م ا رة ال تبلغ جر 
قولةةةةةةةةه: )الغةةةةةةةةالمي هةةةةةةةةو االبةةةةةةةةن الصةةةةةةةةغري  مةةةةةةةةن الةةةةةةةةوالدة إ  البلةةةةةةةةو   
وقةةةةةةد يطلةةةةةةق علةةةةةةى مةةةةةةا بعةةةةةةد البلةةةةةةو   ةةةةةةازا  باع بةةةةةةار مةةةةةةا  ةةةةةةان عليةةةةةةه  
واملةةةةةةراد بةةةةةةه هنةةةةةةا: زمةةةةةةن الرضةةةةةةاع  ملةةةةةةا جةةةةةةا  يف حةةةةةةديث علةةةةةةي رضةةةةةةي 

   عنه عند ال مذي بلفظ: )بو  الغالم الرضيع..ي.
:قةةةةةةد يسةةةةةةا  لةةةةةةائ  مةةةةةةا هةةةةةةي العلةةةةةةت يف تفريةةةةةةق بةةةةةة  املعةةةةةةيل اإل ةةةةةةا  

بةةةةةةةةةةو  اجلاريةةةةةةةةةةت وبةةةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةةةالم   اجلةةةةةةةةةةوا  و  اعلةةةةةةةةةةم ان بعةةةةةةةةةة  
 العلما  ال مسوا شيئا من العلت فقالوا ملا  ان الذ ر حمبوبا

 

عنةةةةةةد النةةةةةةاه وعنةةةةةةد والديةةةةةةه لةةةةةةذا  ةةةةةةان ي  ةةةةةةر  لةةةةةةه وهةةةةةةم بةةةةةةذل  
معرضةةةةةةةةةون الن يصةةةةةةةةةيبهم بولةةةةةةةةةه فمةةةةةةةةةن اجةةةةةةةةة  ال  فيةةةةةةةةة  ا  فةةةةةةةةةي 

أمةةةةةةةر بغسةةةةةةةله  ل ةةةةةةةق علةةةةةةةى النةةةةةةةاه وهةةةةةةةو  ةةةةةةةال   برشةةةةةةةه إ  لةةةةةةةو
اجلاريةةةةةةت فحيرةةةةةةا ال  ةةةةةةرر علةةةةةةى  لهةةةةةةا م لمةةةةةةا  ةةةةةةرر علةةةةةةى  ةةةةةة  
الغةةةةةةةالم .وملةةةةةةةا  انةةةةةةة  امل ةةةةةةةقت موجةةةةةةةودة يف بةةةةةةةو  الغةةةةةةةالم خفةةةةةةة  
ال ةةةةةةةةةارع علةةةةةةةةةةى النةةةةةةةةةةاه وأمةةةةةةةةةةرهم بةةةةةةةةةالر  فقةةةةةةةةةة  أمةةةةةةةةةةا اجلاريةةةةةةةةةةت 

 ف بقى على األص  .
لةةةةةةةةب  ورود احلةةةةةةةةديث :ان ابةةةةةةةةا السةةةةةةةةم  رضةةةةةةةةي   عنةةةةةةةةه  ةةةةةةةةان  ةةةةةةةةدم 

يب صةةةةةةةةلى   عليةةةةةةةةه ولةةةةةةةةلم فاتةةةةةةةةاه باحلسةةةةةةةةن او احلسةةةةةةةة  فبةةةةةةةةا  يف النةةةةةةةة
 ةةةةةةةةةةو  رلةةةةةةةةةةو    صةةةةةةةةةةلى   عليةةةةةةةةةةه ولةةةةةةةةةةلم فقةةةةةةةةةةا  عليةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةالة 

 والسالم يغس  من بو  اجلاريت وير  من بو  الغالم .
 ) ومن الفوائد ي 

أن : ] األصةةةةةةةةةةةةةة  يف األح ةةةةةةةةةةةةةةام أنةةةةةةةةةةةةةةه يسةةةةةةةةةةةةةة وي فيهةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةذ ر -1
واألن ةةةةةةةى   لاةةةةةةةاهر هةةةةةةةذا احلةةةةةةةديث   فحينةةةةةةةه فةةةةةةةر ح بةةةةةةة  الةةةةةةةذ ر واألن ةةةةةةةى 
  وهةةةةةةةةةةذا ال فريةةةةةةةةةةق يةةةةةةةةةةد  علةةةةةةةةةةى أن األصةةةةةةةةةة  أن ت سةةةةةةةةةةاوي األح ةةةةةةةةةةام 

 يف حقهما 
 ) ومن الفوائد ي -2

 أن هذا احلديث أتى بصيغت ا رب " قا  :
أي " ليغسةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن  يةةةةةةةةةر  ي واملقصةةةةةةةةةود منةةةةةةةةةه الطلةةةةةةةةة    –) ي غسةةةةةةةةة  

 بو  اجلاريت ولري  من بو  الغالم "
 وهذا يد  على تأ يد هذا احل م وااله مام به .

 ) ومن الفوائد  -3
أن ) الن ةةةةةةةةةةةةةة  ي الةةةةةةةةةةةةةةوارد يف حةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةةةةةةةالم يف األحاديةةةةةةةةةةةةةةث 

 األخرى   بين ه هذه الرويت وهو ) الر  ي .
 ) ومن الفوائد ي -4

إن   قةةةةةةةةةا  " –مسةةةةةةةةةلم   مةةةةةةةةةا يف شةةةةةةةةةرح  –أن النةةةةةةةةةووي ر ةةةةةةةةةه   قةةةةةةةةةا  
 الن   : أن يص  املا  دون أن ي ون هناك جريان  

 
 
 

 بينما الغس  يل م فيه اجلريان وال يل م فيه الدل  "
يعةةةةةة  : مةةةةةةن مةةةةةةا زالةةةةةة  الن الةةةةةةت بصةةةةةة  املةةةةةةا  علةةةةةةى ال ةةةةةةي  

 الن ل .
 ) ومن الفوائد ي -5

أن  لمةةةةةةةةت ) الغةةةةةةةةالم ي تطلةةةةةةةةق علةةةةةةةةى الةةةةةةةة من الةةةةةةةةذي يولةةةةةةةةد فيةةةةةةةةه 
ي هنةةةةةةةةةا  اإلنسةةةةةةةةةان إ  البلةةةةةةةةةو    فقةةةةةةةةةد أطلةةةةةةةةةق  لمةةةةةةةةةت ) الغةةةةةةةةةالم

 على من مل يفطم بعد .
وقةةةةةةةةةةد تطلةةةةةةةةةةق  لمةةةةةةةةةةت ) الغةةةةةةةةةةالم ي علةةةةةةةةةةى ال ةةةةةةةةةةي  ال بةةةةةةةةةةري يف 
السةةةةةةةةن   ألنةةةةةةةةه الةةةةةةةة  مع قةةةةةةةةواه    مةةةةةةةةا أطلةةةةةةةةق مولةةةةةةةةى عليةةةةةةةةه 

أطلةةةةةةةةةةةق   – مةةةةةةةةةةةا يف حةةةةةةةةةةةديث اإللةةةةةةةةةةةرا  واملعةةةةةةةةةةةرا    –السةةةةةةةةةةالم 
) الغةةةةةةةةةةةةةالم ي علةةةةةةةةةةةةةى الرلةةةةةةةةةةةةةو  عليةةةةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةةةةالة       لمةةةةةةةةةةةةةت
 والسالم.

غةةةةةةةالم " إ ا  / لةةةةةةةو أ ن ةةةةةةةر علةةةةةةةى شةةةةةةة   قةةةةةةةا  ملولةةةةةةةود " هةةةةةةةذا 
 فحين اره ليل يف حمله .

 ) ومن الفوائد  -6
) بةةةةةةةةر  بةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةالم ي يةةةةةةةةد  علةةةةةةةةى أنةةةةةةةةه  ةةةةةةةةل     أن األمةةةةةةةةر

 ول ن  ال ه "  الت خمففت "
 ي  فى فيها بالن   .
 والن الت  ال ت أنواع :

: "  الةةةةةةةةت مغلاةةةةةةةةت " وقةةةةةةةةد مةةةةةةةةر  معنةةةةةةةةا   وهةةةةةةةةي  الةةةةةةةةت أوال 
 " ال ل  " فيغس  لبع مرا  أوالهن بال ا  .

"  الةةةةةةةةةت خمففةةةةةةةةةت " بةةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةةالم الرضةةةةةةةةةيع الةةةةةةةةةذي مل   انيةةةةةةةةةا :
 يأ   الطعام "

" مةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةدا هةةةةةةةةةةذين    "  الةةةةةةةةةةت م ولةةةةةةةةةةطت " وهةةةةةةةةةةي  ال ةةةةةةةةةةا :
النةةةةةةةةةةةوع  في  فةةةةةةةةةةةى فيهةةةةةةةةةةةا بالغسةةةةةةةةةةة    فمةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةا غسةةةةةةةةةةةل  

 وزال  الن الت زا  ح مها .
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احلةةةةةةةةةةةديث دليةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةى ال فريةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةةةةالم وبةةةةةةةةةةةو  -7
اجلاريةةةةةةةةةت  وأنةةةةةةةةةه ملةةةةةةةةة  فيهمةةةةةةةةةا الةةةةةةةةة عما  املةةةةةةةةةا   وإ ةةةةةةةةةا ال فرقةةةةةةةةةت يف  

باملةةةةةةةةةا   يفيةةةةةةةةةت االلةةةةةةةةة عما   وهةةةةةةةةةو أن بةةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةةالم ي فةةةةةةةةةي رشةةةةةةةةةه 
رشةةةةةةةةا  يعةةةةةةةةم م ةةةةةةةةان البةةةةةةةةو   وال   ةةةةةةةةا  إ  غسةةةةةةةة  وال عصةةةةةةةةر  وقةةةةةةةةد 
ورد يف حةةةةةةةةةديث أم قةةةةةةةةةيل ة عنةةةةةةةةةد مسةةةةةةةةةلم ة: )فةةةةةةةةةدعا رلةةةةةةةةةو    
صةةةةةةةةةةلوى   عليةةةةةةةةةةه ولةةةةةةةةةةلوم  ةةةةةةةةةةا  فن ةةةةةةةةةة ه علةةةةةةةةةةى  وبةةةةةةةةةةه ومل يغسةةةةةةةةةةله 

 غسال ي  وأما بو  اجلاريت فيغس   غريه.
أن هةةةةةةةةةذا احل ةةةةةةةةةم ة وهةةةةةةةةةو ن ةةةةةةةةة ه ورشةةةةةةةةةه ة مقيةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةا إ ا مل -8

يأ ةةةةةةة  الطعةةةةةةةام  مةةةةةةةا قيةةةةةةةده بةةةةةةةه الةةةةةةةراوي  وهةةةةةةةو ق ةةةةةةةادة ر ةةةةةةةه    ويف 
حةةةةةةةةةديث أم قةةةةةةةةةيل: )مل يأ ةةةةةةةةة  الطعةةةةةةةةةامي  وعنةةةةةةةةةد مسةةةةةةةةةلم: )مل يبلةةةةةةةةةغ 
أن يأ ةةةةةةةةةةة  الطعةةةةةةةةةةةامي  ومعةةةةةةةةةةةيل: )مل يأ ةةةةةةةةةةة  الطعةةةةةةةةةةةامي  أي: مل ي ةةةةةةةةةةةن 

ن لةةةةةةةة  الطعةةةةةةةةام قوتةةةةةةةةا  لةةةةةةةةه لصةةةةةةةةغره  وإ ةةةةةةةةا قوتةةةةةةةةه اللةةةةةةةة  لةةةةةةةةوا  أ ةةةةةةةةا
أم هبيمةةةةةةةةةت أم  ةةةةةةةةةان حليبةةةةةةةةةا   ففةةةةةةةةةا  ة  مةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةو ا ن ة ألن  آدميةةةةةةةةةت

املعةةةةةةةةيل واحةةةةةةةةد  ولةةةةةةةةيل املةةةةةةةةراد أنةةةةةةةةه مل يةةةةةةةةدخ  جوفةةةةةةةةه شةةةةةةةةي  قةةةةةةةة   
ألنةةةةةةةةةةه يسةةةةةةةةةةقى األدويةةةةةةةةةةت والسةةةةةةةةةة ر و نةةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةوالدة  فةةةةةةةةةةحي ا 
تغةةةةةةةةةذى بالطعةةةةةةةةةام صةةةةةةةةةار بولةةةةةةةةةه  بةةةةةةةةةو  ال بةةةةةةةةةري  ولةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةان أحيانةةةةةةةةةا  

  الغةةةةةةةةةةالم ي ةةةةةةةةةةر  لبنا .قةةةةةةةةةةا  ابةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةيم: )إن ال فرقةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةو 
 واجلاريت من حمالن ال ريعت ومتام ح م ها ومصل  ها.

 والفرح ب  الصيب والصبيت من  ال ت أوجه:
أحةةةةةةةةةدها:   ةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةة  الرجةةةةةةةةةا  والنسةةةةةةةةةا  للةةةةةةةةةذ ور  فةةةةةةةةة عم البلةةةةةةةةةوى 

 ببوله  في ق عليه غسله.
وال ةةةةةةةةةاه: أن بولةةةةةةةةةه ال ينةةةةةةةةة   يف م ةةةةةةةةةان واحةةةةةةةةةد  بةةةةةةةةة  ينةةةةةةةةة   م فرقةةةةةةةةةا  

به  لةةةةةةةةةه   ةةةةةةةةةال  بةةةةةةةةةو  هاهنةةةةةةةةةا وهاهنةةةةةةةةةا  في ةةةةةةةةةق غسةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةا أصةةةةةةةةةا
 األن ى.

ال الةةةةةةةث: أن بةةةةةةةو  األن ةةةةةةةى أخبةةةةةةةث وأنةةةةةةة  مةةةةةةةن بةةةةةةةو  الةةةةةةةذ ر  ولةةةةةةةببه 
حةةةةةةةرارة الةةةةةةةذ ر  ورطوبةةةةةةةت األن ةةةةةةةى  فةةةةةةةاحلرارة  فةةةةةةة  مةةةةةةةن نةةةةةةة  البةةةةةةةو   
وتةةةةةةةةذي  منهةةةةةةةةا مةةةةةةةةا ال  صةةةةةةةة  مةةةةةةةةع الرطوبةةةةةةةةت  وهةةةةةةةةذه معةةةةةةةةان  مةةةةةةةة  رة 

 ي .237 سن اع بارها يف الفرحي])
 

لةةةةةةةةةيل يف حةةةةةةةةةوي  الن ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةو  الغةةةةةةةةةالم دليةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةى  -9
 طهارته  ب  هو  ل  ول نه من أج  ال  في  يف إزال ه

احلةةةةةةةةةةةةةديث يةةةةةةةةةةةةةد   فهومةةةةةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةةةةةى أن ع ةةةةةةةةةةةةةذ ر ة  الصةةةةةةةةةةةةةغري  -11
يسةةةةةةةة وي فيهةةةةةةةةا الغةةةةةةةةالم واجلاريةةةةةةةةت  فةةةةةةةةال بةةةةةةةةد فيهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن الغسةةةةةةةة   
 بقيةةةةةةةةةت الن الةةةةةةةةةا   ألرمةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةوا  يف  يةةةةةةةةةع األحةةةةةةةةةوا   ل ةةةةةةةةةن 
فرقةةةةةةةةة  السةةةةةةةةةنت بينهمةةةةةةةةةا يف البةةةةةةةةةو   فبقةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةداه ة وهةةةةةةةةةو 

 العذرة ة على األص 
 فيه دلي  على  الت البو  وهذا معرو  . -11
ان امل ةةةةةةةقت حلةةةةةةة  ال يسةةةةةةةري فلمةةةةةةةا  ةةةةةةةان  ةةةةةةة  الغةةةةةةةالم  فيةةةةةةةه -12

ي  ةةةةةةةةر و صةةةةةةةة  بغسةةةةةةةةله م ةةةةةةةةقت خفةةةةةةةة  اال ةةةةةةةةارع وامةةةةةةةةر بةةةةةةةةالر  
 منه والن   منه .

 ) ومن الفوائد  -13
أن " اجلاريةةةةةةةةةةةةةت " يغسةةةةةةةةةةةةة  بوهلةةةةةةةةةةةةةا أ لةةةةةةةةةةةةة  الطعةةةةةةةةةةةةةام أو مل تأ ةةةةةةةةةةةةة  

 الطعام 
ويصةةةةةةةة  إطةةةةةةةةالح لفةةةةةةةةظ ) اجلاريةةةةةةةةت ي علةةةةةةةةى مةةةةةةةةن " ولةةةةةةةةد  " ولةةةةةةةةو 

 مل تفطم .
 ) ومن الفوائد -14

 أن هناك قاعدة أصوليت وهي :
 ] أن املس و  عنه أو  باحل م من املنطوح  

 ) يغس  من بو  اجلاريت ي قا  هنا
 غائطها الذي ل   عنه من با  أو  . إ ا  /
 ) ومن الفوائد -15

بيةةةةةةان مةةةةةةا  ةةةةةةان عليةةةةةةه النةةةةةةيب صةةةةةةلى   عليةةةةةةه ولةةةةةةلم مةةةةةةن مالطفةةةةةةت 
  منةةةةةةةةه    مةةةةةةةةا واح  ةةةةةةةةارم   واللةةةةةةةةيما إ ا  ةةةةةةةةانوا أقربةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةغار

 فع  باحلسن أو احلس  
وصةةةةةةةةةةةلى   علةةةةةةةةةةةى نبينةةةةةةةةةةةا حممةةةةةةةةةةةد وعلةةةةةةةةةةةى آلةةةةةةةةةةةه  و  اعلةةةةةةةةةةةم
 وص به وللم 

 
 

  احلديث:عنوان 

كيفية تطهير الثوب من بول 

 الغلام والجارية

 
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 عليه وسلمصلى اهلل 
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أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (15اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 العراقيأعدوها أبو ا د 
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