
  

مل يعلم احلمد هلل  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
  :من أحاديث النيبفوائد 

َعْن َعائَِشَة رضي هللا عنها، َقاَلْت: كَاَن 

رَُسوُل هللا صّلى هللا عليه وسّلم يَْغِسُل 

ُج إَلى الصَّلاَِة في ذِلَك  ، ُثمَّ يَْخُر اْلَمنِيَّ

ْوِب، َوأََنا أَْنُظُر إَلى أََثِر اْلَغْسِل فيه.  الثَّ

َفٌق َعَلْيِه.  ُمتَّ

َلَقْد ُكْنُت أَْفُرُكُه ِمْن َثْوِب : َوِلُمْسِلم  ـ  82/5

رَُسوِل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم َفرْكاً، 

 َفُيَصّلِي ِفيه.

َوِفي َلْفظ  َلُه: َلَقْد ُكْنُت أَُحكُُّه يَاِبساً 

 ِبُظْفرِي ِمْن َثْوِبهِ 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 يف شرح ألفاظهما:

)كهههههههههان يغسهههههههههع..ل ظهههههههههيغ  ا  ههههههههها   بعهههههههههد لف ههههههههه  )كهههههههههانل قولهههههههههه: 
تههههههههدر علههههههههى كاههههههههرة ال، ههههههههرا  وا داومهههههههه  علههههههههى الفعههههههههع  مهههههههها مل تقههههههههم 

 قرين  على خالف ذلك.
قولههههههههههه: )ا هههههههههه ل مههههههههههن الر ههههههههههع مهههههههههها  أبههههههههههي    هههههههههه   ي،ههههههههههدفق يف 
خرو ههههههههههه دفقهههههههههه  بعههههههههههد دفقهههههههههه   و ههههههههههر  ب هههههههههههوة  ويعقبههههههههههه ف،ههههههههههو  
عههههههه  وا ختههههههها ش ون ال ههههههههوة تسههههههه ن برو هههههههه  وا ههههههه  ههههههههو أحهههههههد أ ب

 أشيا  ختر  من قُبع اإلنسان.
الاهههههههههاو: ا هههههههههذي: وههههههههههو مههههههههها   قيهههههههههق لههههههههه    هههههههههر  عنهههههههههد ال ههههههههههوة 
واالن، ههههههها   كمههههههها  صهههههههع عنهههههههد ا العبههههههه  وتهههههههذكر ا مههههههها   و هههههههي   

نههههههههههههههواق  »هههههههههههههه إن شهههههههههههههها    ه ال ههههههههههههههالم عليهههههههههههههه يف أحاديههههههههههههههث 
 «.الوضو 

الاالهههههههههث: الهههههههههودي: بفههههههههه،ء الههههههههههواو و ههههههههه ون الهههههههههدار  وههههههههههو مهههههههههها  
 أبي  

 

ي به ا   يف الا ان   و الفه يف ال د ة  ال  ائح  له   ر  َكِدٌ      
 عقب البور وهو يف ال ،ا  أكار منه يف الصيف  وهو جنس إمجاعاً.

الرابهههههههل: البهههههههور: وههههههههو  هههههههائع تفصهههههههله ال لي،هههههههان عهههههههن الهههههههدم  ل، ر هههههههه 
مههههههههن ا سههههههههم  و ههههههههوي مهههههههها ي يههههههههد علههههههههى حا ههههههههه اإلنسههههههههان مههههههههن ا هههههههها  

 تدفعه خا   ا سم. واومالح  فيج،مل يف ا اان  حىت
قولههههههه: )أفركهههههههل ب ههههههم الههههههرا   ماضههههههيه فرك،ههههههه عههههههن الاههههههو  فركههههههاً  مههههههن 
بههههههها  ق،هههههههع  وههههههههو أن ق هههههههه بيهههههههد  حهههههههىت ي،ف،ههههههه  وي،ق هههههههر مههههههها علهههههههق 

 به.
قولههههههههههه: )فركههههههههههاًل مصههههههههههد  لل، كيههههههههههد  والغههههههههههر  منههههههههههه نفههههههههههي اح،مههههههههههار 
اجملهههههههههام  لهههههههههرال  ،مهههههههههع أن ا هههههههههراد فركهههههههههه مهههههههههل الغسهههههههههع  فلمههههههههها  هههههههههي  

 ركه ال غسله معه.با صد  تب  أن ا راد ف
قولهههههههه: )فيصهههههههلي فيههههههههل الفههههههها  لل،عقيهههههههب  وههههههههذا ي كهههههههد الفهههههههر  وأنهههههههه مل 
يقههههههههههههههل بهههههههههههههه  الفههههههههههههههر  والصههههههههههههههالة غسههههههههههههههع  بههههههههههههههع و د عنههههههههههههههد ابههههههههههههههن 

ل[: )أهنهههههههها كانهههههههه  َقُهههههههه   ا هههههههه  مههههههههن  ههههههههو    ههههههههور   222خ ميهههههههه  )
 ظّلى   عليه و ّلم وهو يصّليل.

قولهههههههه: )أح ههههههههه يابسههههههههاًل مههههههههن بهههههههها  )ق،ههههههههعل أي ههههههههاً  تقههههههههور: ح  هههههههه  
ال هههههههي  ح هههههههاً: ق هههههههرته وفرك،هههههههه ليهههههههذهب أ هههههههره  و)يابسهههههههاًل حهههههههار مهههههههن 

 ا فعورش أي:  افاً ال  طوب  فيه.
ه ههههههههذا كههههههههان النههههههههيب ظههههههههلى   عليههههههههه و ههههههههلم ك خوانههههههههه مههههههههن ا ر ههههههههل   
كههههههههان  ههههههههر  منههههههههه ا هههههههه  ويقههههههههل علههههههههى  وبههههههههه فيغسههههههههله عليههههههههه الصههههههههالة 

الصهههههههههههالة يف ذلهههههههههههك الاهههههههههههو  يعههههههههههه  ال يغههههههههههه   إىلوالسهههههههههههالم    هههههههههههر  
عليهههههههه الصهههههههالة والسهههههههالم لهههههههيس عنهههههههده غههههههه ه ويلهههههههبس  وبههههههها  ونهههههههه وبهههههههه 

فانهههههههه يغسههههههههله  اوذىشهههههههي  مههههههههن  أظههههههههابه وإذاواحهههههههدا لبي،ههههههههه ولصهههههههالته 
 وين فه بيديه ال ريف،  ويف ذلك أعلى د  ات ال،واضل .

 الفوائد :
أن مهههههههه  اردمههههههههي طههههههههاهر ولههههههههيس هههههههههو ماههههههههع البههههههههور ومهههههههها  ههههههههر   -1

م كههههههههههان مههههههههههن السههههههههههبيل  وذلههههههههههك الن النههههههههههيب ظههههههههههلى   عليههههههههههه و ههههههههههل
يصههههههههلي يف الاههههههههو  الههههههههذي أظههههههههابه ا هههههههه  وي ،فههههههههي   ههههههههه أو فركههههههههه وال 

 يغسله
 

تركهههههههههه لهههههههههه ظهههههههههلى   عليهههههههههه و هههههههههلم يف الاهههههههههو  حهههههههههىت ييهههههههههبس  -2
 هذا دليع على طها ته فلو كان جنسا لباد  إىل إمال،ه .

أن غسههههههههههله عليههههههههههه الصههههههههههالة والسههههههههههالم للمهههههههههه  إذا كههههههههههان  طبهههههههههها  -3
وههههههههههو مهههههههههن بههههههههها  ال،ن يهههههههههف وإمالههههههههه  اوذى كمههههههههها يههههههههه ار البصهههههههههها  

وا البهههههههههس كهههههههههذلك يههههههههه ار ا ههههههههه  إن كهههههههههان وا  هههههههههاب مهههههههههن الاهههههههههو  
  طبا وأما إذا كان يابسا فانه  ك أو يفر  .

إذا ظهههههههههههههلى اإلنسهههههههههههههان ويف  وبهههههههههههههه مههههههههههههه  فصهههههههههههههالته ظهههههههههههههحيح   -4
 ول ن من ا س،حسن واوف ع أن ي،ن ف منه .

فيهههههههه دليهههههههع علهههههههى انهههههههه ظهههههههلى   عليهههههههه و هههههههلم مل ي هههههههن مرفهههههههها  -2
 ول  .يف هذه احلياة بع كان يعيش عي   البسطا  والسه

فيهههههههههه دليهههههههههع علهههههههههى خدمههههههههه  ا هههههههههرأة مو هههههههههها الن عائ ههههههههه   ضهههههههههي  -6
  عنهههههههها وههههههههي أف هههههههع النسههههههها  كانههههههه  تقهههههههوم بدمههههههه  مو هههههههها عليهههههههه 

 الصالة والسالم .
  وام ال،صريء مبا يس،حيا من ذكره عند احلا   إليه . -7
 انه ينبغي إمال  ا ر ا    وا  قلنا بطها ته أو بنجا ،ه  -8
علههههههى ا هههههه  كههههههع مهههههها يسهههههه،حيا مههههههن   ي،ههههههه انههههههه مي ههههههن أن يقهههههها   -9

فانهههههههه ينبغهههههههي ل نسهههههههان أن ي يلهههههههه عهههههههن  وبهههههههه فلهههههههو كهههههههان بهههههههه ا هههههههر دم 
وان قلنهههههههها بالطههههههههها ة أو كههههههههان فيههههههههه ا ههههههههر  ههههههههاب أي يف الاههههههههو  فانههههههههه 
ينبغهههههههههي ل نسهههههههههان أن ي يلهههههههههه الن ههههههههههذا  ههههههههها يسههههههههه،حيا منهههههههههه وت،قههههههههه م 
النفهههههههو  منهههههههه وبال،هههههههاب ي هههههههون نفهههههههس الهههههههذي اتصهههههههف بهههههههه م روهههههههها 

  وان كههههههههان غهههههههه  م ههههههههروه شههههههههرعا ل ههههههههن النهههههههها  ال يف طبههههههههائل النهههههههها
  بون أن يروا هذا اوذى على غ هم .

 إن من الع رة با عروف أن ختدم ا رأة مو ها . -11
الفهههههههههههر  ال مي هههههههههههن أن ي يهههههههههههع عههههههههههه  النجا ههههههههههه  وههههههههههههذا يهههههههههههدر  -11

 على أن ا   طاهر 
 أن النجا   مىت مال  ب ي م يع طهر احملع . -12
تفركههههههههه عائ هههههههه   ضههههههههي   عنههههههههها هههههههههو إن هههههههههذا ا هههههههه  الههههههههذي  -13

 عن مجا  الن النيب ظلى   عليه و لم ال  ،لم .
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احلديث دليع على طها ة م  اردمي  وأن هدي النيب ظّلى   -14
عليه و ّلم فيه غسع  طبه وفر  يابس   وهذا دليع على طها ته  وعدم 
جنا ،هش ون فر  الاو  منه يابسًا وظالته فيه من غ  غسع دليع على 

 طها ته 
  عنها وخدم،ها للنيب  احلديث دليع على ف ع عائ    ضي-12

ظّلى   عليه و ّلم  في خذ من ذلك احلث على خدم  ا رأة مو ها يف 
غسع  يابه وتن يف من له  وطبخ طعامه  وحنو ذلك  ا  رت به العادة  

 وهو من حسن الع رة ومجيع الصحب  
عدم توقي ماع هذه الف الت اليت ليس  جنس  و وام بقائها يف -16

الاو  أو غ ها أخذا من بقا  ا   يف  وبه ظلى   عليه و لم البدن او 
 حىت ييبس .

مهههههههها كههههههههان عليههههههههه النههههههههيب ظههههههههلى   عليههههههههه و ههههههههلم مههههههههن ال،قلههههههههع  -17
مهههههههن احليهههههههاة الهههههههدنيا وم،اعهههههههها إذ أن  هههههههو  نومهههههههه ههههههههو  هههههههو  ظهههههههالته 
وخرو هههههههه وذلهههههههك كلهههههههه إ شهههههههاد ل مههههههه  بعهههههههدم ا غهههههههاالة فيهههههههها والرغبههههههه  

   يع  وابه وعطائه .فيما عند   تعاىل من 
أن اخلههههههههرو  علههههههههى النهههههههها  مههههههههل و ههههههههود   هههههههها  اومههههههههو  العاديهههههههه   -18

مهههههههن اوكهههههههع وال هههههههر  وا مههههههها  ال يع،ههههههه  إخهههههههالال بف هههههههيل  خصهههههههل  
 احليا  .
أن ا ههههههههههههههرأة الصههههههههههههههاحل  ا ،حببهههههههههههههه  إىل مو ههههههههههههههها ال تهههههههههههههه نف وال  -19

ترتفهههههههل عهههههههن ماهههههههع ههههههههذه اوعمهههههههار مهههههههن إمالههههههه  اوو ههههههها  والف هههههههالت 
 ههههها تعلمههههههه مهههههن ع ههههههم قهههههد  حههههههق مو ههههههها  مهههههن  ههههههو  أو بهههههدن مو ههههههها

 عليها .
طهههههههههاهر بهههههههههال نههههههههه ا   -ان اخلههههههههها   مهههههههههن اإلنسهههههههههان قسهههههههههم   : أ -21

جنههههههههههس  -وهههههههههههو الههههههههههدمل والريههههههههههق وا  ههههههههههاب والبصهههههههههها  والعههههههههههر   
 بال ن ا  وهو الغائط والبور والودي وا ذي .

إن ههههههههههذا أظهههههههههع خلهههههههههق اإلنسهههههههههان الطهههههههههاهر الهههههههههذي أكرمهههههههههه    -21
وقههههههههد قههههههههار   تعههههههههاىل:     هههههههه  .تعههههههههاىل ف يههههههههف ي ههههههههون أظههههههههله النجا

 [.71َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِ   َدَم {  اإل را :
 
 

مههههههههرو  ا هههههههه  يف يههههههههرى البههههههههور لههههههههيس دلههههههههيالً علههههههههى جنا هههههههه  ا هههههههه   -22
وقهههههههار بع هههههههههم: ا هههههههه  يف اوظههههههههع طههههههههاهر  ول نههههههههه عنههههههههد خرو ههههههههه ميههههههههر 
مبمهههههههر البهههههههورش وإذا مهههههههر مبمهههههههر البهههههههور علهههههههق فيهههههههه مهههههههن أظهههههههع البهههههههور  أو 
أ هههههههره  يف الطريهههههههق ف،ههههههههنجس  ول هههههههن أ يهههههههب علههههههههى ذلهههههههك: بههههههه ن ا مههههههههر 

سههههههههرول  عنهههههههههش ونههههههههك كلمهههههههها دخلهههههههه  إىل الههههههههداخع  الههههههههداخلي لسههههههههنا م
و هههههههههدت النجا هههههههههه   فا اانههههههههه  معبهههههههههه ة بهههههههههالبور  ومل نقههههههههههع: إهنههههههههها جنسههههههههههه 
وجيهههههههههب تفريغهههههههههها  فههههههههه ن كهههههههههع واحهههههههههد يصهههههههههلي وي،وضههههههههه   وههههههههههو  مهههههههههع  
كيسههههههههاً مههههههههن البههههههههور  وكههههههههذلك الههههههههدم جيههههههههري داخههههههههع العههههههههرو   ومل نهههههههه مر 

 ال هههههههههه   -غهههههههههه  البههههههههههور-ب خرا ههههههههههه  وا يههههههههههاه اخلا  هههههههههه  مههههههههههن اإلنسههههههههههان 
  مياه:
 ا  . -1
 وا ذي  بالذار ا عجم . -2
 والودي  بالواو والدار واليا   ودي. -3
ح هههههههههم مههههههههه  احليهههههههههوان قهههههههههد  هههههههههالط بعههههههههه  الرعهههههههههاة مههههههههه  بعههههههههه   -23

احليوانهههههههههههات عنهههههههههههد اإلخصههههههههههها  وال،لقهههههههههههيء  فيقولهههههههههههون: ههههههههههههو  سهههههههههههب 
حلمههههههههه  فمهههههههه كور اللحههههههههم منيههههههههه طههههههههاهر  وغهههههههه  مهههههههه كور اللحههههههههم منيههههههههه 

 غ  طاهر  قيا اً على بوله و  يعه
 ،مههههههههههههههع أن ي ههههههههههههههون  -الههههههههههههههوا د يف ا هههههههههههههه -تغسههههههههههههههيع الايهههههههههههههها   -24

افهههههههه   فلمهههههههها  هههههههها  ا  لههههههههف  ههههههههديث للنجا هههههههه   و ،مههههههههع أن ي ههههههههون للن 
 الفر  عرفنا أن الغسع للن اف  ال للنجا  .

ا هههههههه   ههههههههائع معههههههههروف  وهههههههههو  هههههههها تعههههههههم بههههههههه البلههههههههوى فيصههههههههيب  -22
الايهههههههههههها   ومجهههههههههههههو  العلمهههههههههههها  علههههههههههههى أن ا هههههههههههه  طههههههههههههاهر وإن أظهههههههههههها  
الايههههههههههها  فههههههههههههو كالن امههههههههههه  إذا أظهههههههههههاب  الاهههههههههههو   ف هنههههههههههها ال تنجسهههههههههههه 

عهههههههد قهههههههذ ًا  وكهههههههذلك ا ههههههه   ول نهههههههها تههههههه ارش ون بقا هههههههها علهههههههى الاهههههههو  يُ 
وطريقههههههههه  إمالههههههههه  ا ههههههههه  ت هههههههههون بهههههههههالفر  إذا كهههههههههان يابسهههههههههاً  وبالغسهههههههههع إذا  
كهههههههان  طبهههههههاً  ولهههههههه أح هههههههام غههههههه  ذلهههههههك ينبغهههههههي علهههههههى ا  لهههههههف معرف،هههههههها 

 ومراعاهتا.
وظهههههههلى   علهههههههى نبينههههههها لمهههههههد وعلهههههههى  لهههههههه وظهههههههحبه و هههههههلم  و  اعلهههههههم

. 
 
 

 عنوان احلديث : 

 بيان كيفية إزالة املني من الثوب    

 

 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 

5 
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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 .

 (21اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 العراقيأعّدها أبو امحد 
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