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 َماًء طُهوًرا، 
ِ
ََمء ِذي َأنَزَل ِمَن السَّ َوَسَقى  احلمُد هللِ الَّ

كثرًيا،   وأَناِِسَّ  َأْنَعاًما  َخْلِقِه  ِمْن  َمَرَج بِه  الَِّذي  َوُهَو 

ُأجاٌج  ِمْلٌح  َوهذا  ُفَراٌت  َعْذٌب  هَذا  وجَعَل ،  الَبْحَرْيِن 

حمجوًرا،   وِحْجًرا  برزًخا  عَمَّ بينهَم  وتعاىل  سبحانُه 

ا كبرًيا.   ُيرِشكوَن ُعلوًّ

  شهادةُ   ،لهُ   ّل رشيَك   وحدهُ   إّل اهللُ   إلهَ أّلَّ   وأشهدُ 

 يَّ وبِ بُ برُ   ر  قِ مُ 
 بَّ حَ لِ   إليهِ   نقادٌ مُ   ، تهِ انيَّ حدَ وَ بِ   دٌ شاهِ   ، هِ تِ

 ، هِ تِ

 ذنبهِ   نْ مِ   إليهِ   فار    ،بنعمتهِ   ٌف َتِ عْ مُ   ،هِ بطاعتِ   لهُ   نٌ عِ ذْ مُ 
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 بريءٌ   ،يف مغفرتهِ   طامعٌ   ،محتهِ رَ وَ   هِ وِ فْ عَ لِ   ٌل ؤم  مُ   ،وخطيئتهِ 

 نْ مِ   خذُ  يتَّ َّل ا وَ ربًّ   ّل يبتغي سواهُ   ،وقوتهِ   حولهِ   نْ مِ   إليهِ 

 . يًل كِ  وَ َّل ا وَ وليًّ  هِ ونِ دُ 

أنعَم بِه علينا  وأشهُد أنَّ حممًدا عبدُه ورسولُه ملسو هيلع هللا ىلص،  

أدَّى  ُه  أنَّ نشهُد  نا،  وُيزك  واحلكمَة  الكتاَب  َمنَا  لُيعل 

سالَة، الر  وبلََّغ  َة،  األُمَّ ونصَح  عليِه   األمانَة،  اهللُ  صَّلَّ 

 وسلَّم تسليًَم مزيًدا. 

تُ ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ  َقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ  َيا َأُّيه

 [102]آل عمران:  ﴾إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

ا بعُد:   أمَّ
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  ،  بهِ إّلَّ    صلةَ َّل   فإنهُ   الوضوءَ   العباداِت   أهم    منْ   نَّ إِ فَ 

 ََل »   :قاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رسوَل   أنَّ   عمرَ   ابنِ   عنِ   مسلمٌ   أخرَج 

 «. هورطُ  بغيِ  صالة   قبُل تُ 

   وإنَّ 
ِ
  أِب   عنْ   مسلمٌ   ا أخرَج ا مَ منهَ   فضائَل   للوضوء

 شطرُ  هورُ الطه » : قاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوَل  أنَّ  األشعري   مالك  

 «.اإليامن

:  ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسوُل   : قاَل قاَل  عثَمنَ   عنْ   مسلمٌ   وأخرَج 

  منْ   خطاياهُ   خرجْت   الوضوءَ   فأحسنَ   توضأَ   منْ »

 «. أظفارهِ  حتِت  منْ   ى خترَج ، حتَّ جسدهِ 
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  ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسوَل   أنَّ  هريرةَ   أِب   عنْ   مسلمٌ   وأخرَج 

اْلُْْسلُِم  »:  قاَل  اْلَعْبُد  َأ  َتَوضَّ اْلُْْؤِمُن    - إَِذا  َفَغَسَل    -َأِو 

َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكله َخطِيَئٍة َنَظَر إَِلْيَها بَِعْينَْيِه َمَع 

َيَدْيِه َخَرَج ِمْن  ، َفإَِذا َغَسَل  -َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَْاِء    -اْلَْاِء  

آِخِر  َمَع  َأْو  اْلَْاِء  َمَع  َيَداُه  َبَطَشْتَها  َكاَن  َخطِيَئٍة  َيَدْيِه ُكله 

اْلَْاِء   َخطِيَئٍة -َقْطِر  ُكله  َخَرَجْت  ِرْجَلْيِه  َغَسَل  َفإَِذا   ،

اْلَْاِء   َمَع  ِرْجاَلُه  اْلَْاِء    -َمَشْتَها  َقْطِر  آِخِر  َمَع  َحتَّى   -َأْو 

ُنوِب ََيُْرَج   . « َنِقيًّا ِمَن الذه

هريرة أب  عن  مسلم  اهلل   وأخرج  رسول    ملسو هيلع هللا ىلص أن 

َطاَيا، َوَيْرَفُع بِِه »قال:   َأََل َأُدلهُكْم َعََل َما َيْمُحو اَّللُ بِِه اْْلَ

َرَجاِت؟ »الدَّ َقاَل:  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َبََّل  َقاُلوا  إِْسَباُغ « 
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َطا إََِل اْلََْساِجِد، َواْنتَِظاُر اْلُوُضوِء َعََل   اْلََْكاِرِه، َوَكْثَرُة اْْلُ

َباطُ  ُكُم الرِّ
اَلِة، َفَذلِ اَلِة َبْعَد الصَّ  « الصَّ

الوضوءُ وهذَ  يصح  َّل   ا  بعدَ       بفروضهِ   تيانِ ال   إّل 

َيا ﴿ تعاىَل    قولهِ ا يِف ا واستنباطً نصًّ   ا اهللُ ذكرهَ   وقدْ   ،الستةِ 

ا   َ اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َأُّيه الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إََِل الصَّ

َوَأْيِدَيُكْم إََِل اْلََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إََِل 

 [ 6]الائدة:  ﴾اْلَكْعَبْيِ 

منْ   وهوَ   :الوجهِ   غسُل   /األوُل   الفرُض    طوّلً 

الذقنِ إىَل   الشعرِ   منابِت  األذنِ إىَل   األذنِ   وعرضًا منْ       ،  

ى ما  رَ ي يُ التِ   ا واخلفيفةُ ظاهرهَ   يغسُل   الكثيفةُ   واللحيةُ 

 ا ها وجوبً ا وراءَ مَ  يغسُل   ها من اخلد  وراءَ 
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  إدخاُل   وجيُب   ، اْلرفِق إََل   اليُد َغسُل  /  الثاِن   الفرُض 

 ، بالرسغِ   ويبدأُ   الناسِ   بعُض   وخيطُئ   ، الغسلِ يِف   الرافِق 

 األصابعِ   بأطراِف  يبدأَ  أنْ  والواجُب 

أنْ وأكملُ   :الرأسِ   مسُح   /الثالُث   الفرُض    يبدأَ   ه 

إىَل هبََم   ذهَب يى  حتَّ   رأسهِ   بمقدمِ  قفاهُ     عبداهللِ  حلديِث    

   صفةِ    ذكرِ يِف   زيد    بنِ 
ِ
ِم َرْأِسِه   "  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    وضوء َبَدَأ بُِمَقدَّ

ا إََِل الـَمَكاِن الَِّذي َبَدَأ  ُُهَ َحتَّى َذَهَب ِِباَِم إََِل َقَفاُه، ُثمَّ َردَّ

 . "ِمنُْه، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْيِه 

  أصبعيهِ   دخَل ي  أنْ   فيستحب    األذنانُ   الرأسِ   ومنَ 

 ثبَت   ، األذنيِ   ظاهرَ  بإهبامهِ   ويمسُح    أذنيهِ يِف   السباحتيِ 

صفةِ يِف   -  عنهََم   اهللُ  رَض - و  عمر    بنِ   اهللِ  عبدِ   عنْ     
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ِ
 إصبعيهِ   وأدخَل   ،برأسهِ   ملسو هيلع هللا ىلص  مسَح   : ثمَّ قاَل   -  الوضوء

أذنيهِ يِف   السباحتيِ  .  أذنيهِ   ظاهرَ   بإهباميهِ   ومسَح   ، 

 . والنسائي   ،أبو داودَ  أخرجهُ 

  رسولِ   عنْ   حديٌث   فيهِ   يصحَّ   فلمْ   العنِق   أما مسُح 

 يفعَل  أنْ  يصح   فَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ

الكعبيِ إََل   الرجليِ   غسُل   /الرابعُ   الفرُض   ، 

 عنْ   األربعةُ   أخرَج   الرجليِ   أصابعِ   ختليُل   ويستحب  

 بيَ   وخلَل »  :قاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسوَل   أنَّ   صربةَ   بنِ   لقيطِ 

 «. األصابعِ 
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  أعضاءَ   يغسَل   أنْ   وهَي   .اْلواَلةُ   /اْلامُس   الفرُض 

 
ِ
عقَب بعَض   الوضوء يتأخرَ   بعض    ها   تأخرَ   ولوْ   ،وّل 

 إعادةُ   عليهِ   وجَب   ، هي قبلَ الذِ   العضوُ   جيفَّ   أنْ   بمقدارِ 

عندَ   وقدْ   ، هِ وضوئِ  داودَ وأِب   أمحدَ   ثبت    بنِ   خالدِ   عنْ    

ى رأَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   أنَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أصحاِب   بعضِ   عنْ معدان َ 

ا يصبهَ   ، لْ الدرهمِ   قدرَ   لعةٌ   قدمهِ    ظهرِ ويِف    يصّل  رجًل 

 . والصلةَ  الوضوءَ  يعيدَ   أنْ   ملسو هيلع هللا ىلص النبي    فأمرهُ  الاءُ 

  الوضوءِ   أعضاءِ   بيَ   الرتتيُب   /السادُس   الفرُض 

التتيُب ،  لآليةِ  ا  لَ   مستحب    واليسارِ   اليميِ   بيَ   أما 

كانَ قالْت   عائشةَ   عنْ   الشيخانِ   أخرَج    ملسو هيلع هللا ىلص   النبي    : 
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لِِه،   ُن، يِف َتنَع  لِِه، َوُطُهوِرِه، َويِف َشْأنِِه »ُيْعِجُبُه التََّيم  َوَتَرج 

 . ُكل ِه«

   فروُض   هَي   هذهِ 
ِ
هبَ أتَ   منْ   الستةِ   الوضوء معَ ى    ا 

 هوضوؤُ  صحَّ  رشوطهِ 

  فاستغفروهُ    ولكمْ ِل   اهللَ  وأستغفرُ   ا تسمعونَ مَ   أقوُل 

 . الرحيمُ  الغفورُ  هوَ  إنهُ 
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بِاْلَقَلِم، َعلََّم الْنَساَن َما َلْ َيْعَلْم،  حْلَْمُد هللِ الِذي َعلََّم  ا

لَِطِريِق  َوَأْرَشَدَنا  الْسلِم،  لِنُوِر  َهَداَنا  الِذي  هللِ  احْلَْمُد 

َواليََمنِ  ،  اْلِعْلِم  َرُسولِِه حممد  َعََّل  َلُم  والسًّ ًلُة  َوالصَّ  ،

الكتاَب  وُيعل ُمُهم  آياتِِه  عليهْم  يتلو  يَي  األُم  يف    بعثُه 

 واحِلكمَة، أما بعد:  

   إنَّ ف
ِ
  حيرَص   أنْ   بالسلمِ   حري    مستحبات    للوضوء

التيانِ عََّل  حضورُ منهَ   ، اهبَ        عندَ   القلِب   ا 
ِ
،  الوضوء

  ا تكرارُ ، ومنهَ للذنوِب   مكفرٌ   وأنهُ   بهِ   التعبدِ   واستشعارُ 

 
ِ
حلديِث   الوضوء الصحيحيِ يِف   عثَمنَ   ثلثًا   ذكرَ   فقدْ   

عدَ   الوضوءَ  ما  ثلثًا،  الرأَس مكررًا   واحدةً   يمسُح   ا 
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  اهللِ  رسوَل   أنَّ   داودَ أِب   عندَ    طالب  أِب   بنِ   عّل    حلديِث 

 . واحدةً  هُ رأَس  مسَح 

   عندَ   ا التسميةُ ومنهَ 
ِ
   ا إسباغُ ، ومنهً الوضوء

ِ
  الوضوء

قالهُ كَ   إنقاؤهُ   وهوَ  ا  ومنهَ   ،البخاري    علقهُ   عمرَ   ابنُ   َم 

أخرَج لَ   اّلستنشاِق   يِف   البالغةُ    بنِ   لقيطِ   عنْ   األربعةُ   ا 

َوَبالِْغ ِِف اَِلْستِنَْشاِق إَِلَّ  »قال:   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوَل   أنَّ   صربةَ 

 «.َأْن َتُكوَن َصائِاًم 

   بعدَ   يقوَل  ا أنْ ومنهَ 
ِ
   اهللُ إّلَّ    إلهَ أن ّلَّ   أشهدُ   الوضوء

عبدهُ   أنَّ   وأشهدُ  عن   مسلمٌ   أخرَج   ،ورسولهُ   حممدًا 

َيُقوُم  مَ » عمر ُثمَّ  ُوُضوَءُه،  َفُيْحِسُن  ُأ  َيَتَوضَّ ُمْسلٍِم  ِمْن  ا 
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، ُمْقبِل  َعَلْيِهاَم بَِقْلبِِه َوَوْجِهِه، إَِلَّ َوَجَبْت  َفُيَصِّلِّ َرْكَعَتْيِ

نَّةُ   .«َلُه اْْلَ

  الخالفاِت   بعَض   يرتكُب   منْ   الناسِ   ومنَ 

 ه عََّل وضوءَ   إسباغهِ   ا: عدمُ منهَ   وضوئهِ عند َ
ِ
  األعضاء

  بنِ   اهللِ  عن عبدِ   ، الرفقيِ   وعندَ    القدميِ  يِف ا ّلسيََم كلهَ 

أنَّ عمر   النارِ »  : قاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   و  مَن  لألعقاِب   «ويل  

 . عليهِ   متفٌق 

أنْ ومنهَ  يِف يبقَ   ا  رجلهِ ى  يدهِ       األصباغِ   بعُض   أو 

 عضو    كل    عندَ   اهللَ  يذكرَ   ا أنْ ا، ومنهَ ويه( وّل يزيلهَ البُ )

ممنْ اجعلنِ   اللهمَّ   :يديهِ   غسلِ   عندَ   يقوَل   كأنْ   يأخذُ   ي 

 . البدعِ  ا منَ ا...وهذَ وهكذَ  باليميِ  كتابهُ 
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غريِ إىَل     منَ   ذلَك    
ِ
علجهَ التِ   األخطاء العلمُ ي    ا 

 إىَل   والرجوعُ   ، وطلبهِ 
ِ
العلَمء  الوثوقيَ    

 والعلمةِ   باز    بنِ   العزيزِ   عبدِ   كالعلمةِ   وفتاوهيمْ وكتبهم ْ

  والعلمةِ   –  اهللُ  رمحهمُ   –  عثيميَ   ابنِ   والعلمةِ   األلبان  

 – اهللُ حفظهُ  –  الفوزانَ  صالح  

  السلميَ   فقهْ   ، اللهمَّ والسلميَ   السلمَ  أعزَّ  اللهمَّ 

 . متمسكيَ  بهِ  واجعلهمْ   دينهمْ يِف 

 كم اهللُ يرمحْ   مْ  صلتكِ وا إىَل وقومُ 

   

 


