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╝ 

 .. أحكام وآدابالوضوء

 األولىالخطبة 

 إِنَّ الَحْمَد 
ِ
 مِْن ُشرُ  ، نَْحَمُدُه َونَْستَِعينُُه َونَْستَْغِفُرهُ لل

ِ
 ْن َيْهِدهمَ  ،االِنَاِت َأْعمَ َسيِّئَ  َومِنْ  ،اوِر َأنُْفِسنََونَُعوُذ بِالل

يَّ   َوَمنْ   ،ََل ُمِضلَّ َلهُ الُل فَ 
ًدا َعبُْدُه    ،يَك َه إِّلَّ الُل َوْحَدُه َّل َشرِ  إِلَ َوَأْشَهُد َأّلَّ   ،َلهُ   ُيْضلِْل َفََل َهادِ َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 . ينِ َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم َتْسلِيًما َكثِيًرا إَِلى َيْوِم الد   َعَليْهِ َصلَّى الُل  ،َوَرسوُلهُ 

ا بَْعدُ   :َأمَّ

 َفاتَُّقوا الَل 
ِ
َ  :ِعبَاَد الل ۡسلُِموَنىجسَحقَّ حمسٱتَُّقواْ ٱَّللَّ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ  . ُتَقاتِهِۦ َولَا َتُموُتنَّ إِل

 
ِ
تِي ُيِحبَُّها اللُ الِعبَاَداِت ا  وَء مِنَ ُوُض إِنَّ ال  :ِعبَاَد الل َوفِي   ،َوُيَرتُِّب َعَليَْها األَْجَر الَجزيَل واْلَفْضَل الَكبيرُ   ،لَّ

ِه َيُقوُل النَّبيُّ 
 .نِْصُفهُ  :َأْي  ،« الطُُّهوُر َشْطُر اإليمانِ »  :ملسو هيلع هللا ىلصَفْضلِ

أَ َتْوجِ   َومِنْ  الَحديِث يِه  لَِهَذا  الِعْلِم  بِاْلَقْلِب   :ْهِل  َيتََعلَُّق  َما  مِنُْه  يَماَن  اإْلِ بِإِْخَلِص    ، َأنَّ  َتَعاَلى  َكتَْوحيِدِه 

َلهُ لا َوَأْهلِهِ   اَءةِ واْلبَرَ   ؛ِعباَدةِ  ْرِك  بِاْلبََدنِ   ؛مِْن الشِّ َيتََعلَُّق  َوُغْسِل الجَ وِء والطَّهَ ُوَض لَكا  ،َومِنُْه َما  َفَكانَْت    ؛ابَةِ نَاَرةِ 

ْعتِبَارِ 
ِ
يَماِن بَِهَذا اّل  .الطَّهاَرُة َشْطَر اإْلِ

 
ِ
نُ اِب َتْكفِ َأنَُّه مِْن َأْسبَ  : وءِ مِْن َفضائِِل الُوُض  :ِعبَاَد الل  .وِب َوالَخَطاَيايِر الذُّ

َأ الَعبُْد الُمْسلُِم، َأو» :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ  َأنَّ النَّبِ   :َفَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي الُل َعنْهُ  الُمْؤمُِن، َفَغَسَل َوْجَهُه   إَِذا َتَوضَّ

يئٍَة نََظَر إَِليَْها بَعيْنَيِْه مَ   َخَرَج مِنْ 
َيَدْيِه    آِخِر َقْطِر الَماِء، َفإَِذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج مِنْ   عَ الَماِء، َأْو مَ   عَ َوْجِهِه ُكلُّ َخطِ

يئٍَة كاَن بََطَشتَْها  
َيَداُه مع الَماِء، َأْو مع آِخِر َقْطِر الَماِء، َفإَِذا َغَسَل ِرْجَليِْه َخَرَجْت ُكلُّ َخطِيئٍَة َمَشتَْها ُكلُّ َخطِ

نُوِب   .« ِرْجََلُه مع الَماِء، َأْو مع آِخِر َقْطِر الَماِء، حتَّى َيْخُرَج نَِقيًّا مَِن الذُّ

 
ِ
  َقاَل َرُس   :الُل َعنُْه َقاَل   َفَعْن َثْوباَن َرِضيَّ   ،يَمانِ اِت اإلِ مَ  َعََل وِء مِنْ اَفَظُة َعَلى الُوُض الُمحَ   :ِعبَاَد الل

ِ
وُل الل

َلُة َخيرَ  نَّ َلُموا أَ َواعْ  ، ُصواحْ تُ  نْ لَ تَِقيُموا وَ ْس اِ : »ملسو هيلع هللا ىلص  . «  ُمْومِن  ُضوٍء إّلَّ وّل ُيَحافُِظ َعَلى الوُ  ، َأعَمالُِكْم الصَّ
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ةً   َومِنْ  ِة خاصَّ ِئ مِْن َهِذِه األُمَّ لِينِ َأنَّ الَل َيبَْعثُُهْم َيْوَم الِقيَّ   ،َشَرِف الُمتََوضِّ ا ُمَحجَّ  ، مْ هُ ِجباهُ   ُمنِيَرة    ،اَمِة ُغرًّ

  َكراَمةً  -َوَأْرُجُلُهْم  مْ يهُ َأْيدِ  -ْم هُ افُ َأْطرَ  ُمنِيَرة  
ِ
 . َلُهْم مِْن الل

َرِضيَّ  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َقاَل   َفَعْن  َعنُْه  َرُس   :الُل    َسِمْعَت 
ِ
الل َيُقوُل وَل  يُ »  :ملسو هيلع هللا ىلص  تِي  ُأمَّ الِقيَّ وْ ْدعَ إِنَّ  َيْوَم  ا َن  ُغرًّ اَمِة 

لِيَن مِْن آَثارِ   . «  الُوضوءِ ُمَحجَّ

تِي يَ  ْن َلْم َيْعِرْفُهْم فِي َحياتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص يُّ ُف بَِها النَّبِ ْعرِ َهِذِه الَعَلَمُة َالَّ تَُه مِمَّ  .ُأمَّ

  الُل َعنُْه    َفَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضيَّ 
ِ
ََل »َرَة، فقاَل:  أَتى الَمْقبَ   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرسوَل الل اَر َقْوٍم ُمْؤمِنِيَن، دَ   َليُْكمْ ُم عَ السَّ

، قاَل:  قالوا: أَوَلْسنا إْخ   «،اانَنَا إْخوَ ْد َرَأْينَدِْدُت أنَّا قَ ِحُقوَن، وَ ُكْم َّل وإنَّا إْن شاَء الُل بِ 
ِ
نتُْم أَ » وانََك؟ يا َرسوَل الل

ِذيَن َلْم َيْأُتوا بَْعدُ انُنَوإْخوَ   ،ابِيأْصحَ  ، فقاَل:   « ا الَّ
ِ
تَِك؟ يا َرسوَل الل فقالوا: كيَف َتْعِرُف َمن َلْم َيْأِت بَْعُد مِن ُأمَّ

َلة  بَ   هُ أنَّ َرُجًَل لَ   وْ أَرَأْيَت لَ » ا َرسوَل قالوا: بََلى يَ   « أّل َيْعِرُف َخيَْلُه؟  ،بُْهمٍ يَْن َظْهَرْي َخيٍْل ُدْهٍم  َخيْل  ُغرٌّ ُمَحجَّ

، قاَل:  
ِ
لِيَن مَِن الُوُضوِء، وأَ إِ فَ »الل ا ُمَحجَّ َحْوِضي    نْ ال  عَ أّل َليُذاَدنَّ ِرَج   ،ا َفَرُطُهْم عَلى الَحْوضِ نَ نَُّهْم َيْأُتوَن ُغرًّ

الُّ مَ كَ  يِهْم أّل َهُلمَّ فيُقاُل: إنَّهُ  ،ا ُيذاُد البَِعيُر الضَّ
ُلوا بَْعَدَك فأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقاُأنادِ  .«ْم قْد بَدَّ

 
ِ
يِّئَاِت  : مِْن َفضائِِل الُوضوءِ  :ِعبَاَد الل  . َوُدخوِل َاْلَجن اِت  ،َأنَُّه َسبَب  لِتَْكفيِر السَّ

   :الُل َعنْهُ   َفَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضيَّ 
ِ
نِي َعْن َأْرَجى  ثْ َحدِّ   ، ُل َيا بََِل »  :الُل َعنْهُ   َقاَل لِبََِلٍل َرِضيَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرسوَل الل

نَْعلَ دَ   َفإِنِّي َسِمْعُت   ،مِ فِي اإِلْسََل   هُ تَ لْ مِ عَ   لٍ َعمَ  َأنِّي َلْم   ُت َما َعِملْ   :َقاَل   « فِي الَجنَّةِ   يَك فَّ  َعَمًَل َأْرَجى ِعنِْدي 

ْر َطُهوًرا فِي َس  يْ   مِْن َليٍْل َأْو نَهارٍ اَعةٍ َأَتَطهَّ  .« هُ يَّ َب لِي َأْن ُأَصلِّ تِ بَِذلَِك الطَّهوُر َما كُ  ُت إِّلَّ َصلَّ

اَن َرِضيَّ   َسِمْعُت   :َوَعْن ُحْمَراَن َمْوَلى ُعثْماَن َقاَل      إِنِّي َسِمْعُت   :الُل َعنُْه َيُقوُل   ُعثْماَن بَْن َعفَّ
ِ
َرسوَل الل

ُأ َرُجل  ُمْسلِم  فيُْحِسُن الُوُضوَء فيَُصلِّي َصَلًة إّلَّ َغَفَر الُل لَ َّل »   :َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص   َلةِ الَّتي  ه مَ  َيتََوضَّ ا بيْنَُه وبيَْن الصَّ

 .« َتلِيها

ُأ َرُجل  ُمْسلِم  َّل »  :َوَقْوُلهُ  َجاِل ُدوَن النِّساءِ  ،«  َيتََوضَّ بَْل َيْدُخُل فِي َهَذا الَفْضِل    ؛َّل ُيْفَهُم مِنُْه َأنَُّه خاصٌّ بِالرِّ

 . الُمْسلَِمةُ  الَعظيِم الَمْرَأةُ 
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 َكَذلَِك 
ِ
َأ ُثمَّ َذَكَر اللَ مَ  :ِعبَاَد الل ِة َيْدُخُل مِْن اُب الَجنَِّة الثََّمانِيَّ ُفتِْحَت َلُه َأبْوَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصبَِما َشَرَع َلُه النَّبيُّ  ْن َتَوضَّ

عاءُ َأيِّ  ًدا َعبُْدُه َوَرسوَلهُ  ؛ُد َأْن َّل إَِلَه إِّلَّ اللُ َأْشهَ  :َها َشاَء إَِذا َقاَل َهَذا الدُّ َما مِْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَكَما َقاَل  ؛َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ُأ َفيُْحِسُن ُوُضوَءُه، ُثمَّ َيُقوُم َفيَُصلِّي َرْكَعتَيِْن، ُمْقبِل  َعَليِْهَما بَِقْلبه َوَوْجِهِه، إ  . « ّلَّ َوَجبَْت َلُه اْلَجنَّةُ ُمْسلٍِم َيتََوضَّ

  -إِْسباُغ الُوضوِء َعَلى الَمكاِرِه 
ِ
َرجاِت  -  ِعبَاَد الل يِّئَاِت  َوَتْكفيرِ  ،مِْن َأْسباِب ِرْفَعِة الدَّ  . السَّ

    :الُل َعنُْه َقاَل   َفَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضيَّ 
ِ
ُكْم َعَلى َما َيْمحُ َأّلَّ »  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرسوُل الل َوَيْرَفُع   ،و الُل بِِه الَخَطاَيا َأُدلَّ

َرجاِت     :َقاُلوا  « ؟بِِه الدَّ
ِ
  ،ا إَِلى الَمساِجدِ طَ خُ لَوَكثَْرُة ا  ،اُغ الُوضوِء َعَلى الَمكاِرهِ إِْسبَ »  :َقاَل   ،بََلى َيا َرسوُل الل

ََل وانْتِظَ  َلةِ اُر الصَّ باطُ  ،ةِ بَْعَد الصَّ باطُ   ،َفَذلُِكْم الرِّ  . « َفَذلُِكْم الرِّ

اللُ  َرِحَمُه  ْمياطيُّ  الدِّ اإِلماُم  بَِاْلَمكاِرهِ »  :َقاَل  ا  :الُمراُد  ديُد  الشَّ الَمَرُض  َأْو  ديُد  الشَّ يُ البَْرُد  ُل ْكِس لَِّذي 

ًة فِي الُوضوءِ  ُل صِّ حَ تِي تُ لَّ  َذلَِك مِْن الَحاَّلِت اَوَغيْرُ  ،صاِحبَُه َعْن الَحَرَكةِ   . « َمَشقَّ

  -َفاتَُّقوا الَل 
ِ
يَْلِة  -  ِعبَاَد الل َوَتْذُكروا َهَذا الَفْضَل الَعظيَم لَِهَذا الُوضوِء َالَِّذي َيقوُم بِِه الَعبُْد فِي اليَْوِم واللَّ

اٍت   .َأْكثََر مِْن َخْمِس َمرَّ

الُوُض   نْ َفمِ  بِهِ   : وءِ َأْحكاِم  إِّلَّ  ُتْقبَُل  َّل  َلَة  َيْقبَُل اللُ »   : ملسو هيلع هللا ىلصلَِقْولِِه    ؛َأنَّ الصَّ   َوَقْوُلهِ   .« هورٍ بَِغيِْر طُ   َصَلةً   َّل 

أَ َّل َيْقبَُل الُل َصَلَة َأَحِدُكْم إِ » :أيًضا  .« َذا َأْحَدَث َحتَّى َيتََوضَّ

  -َفاتَُّقوا الَل 
ِ
يَْلِة لَِّذي َيقُ وا َهَذا الَفْضَل الَعظيَم لَِهَذا الُوضوِء ا رُ كَّ َوَتذَ  -  ِعبَاَد الل وُم بِِه الَعبُْد فِي اليَْوِم واللَّ

اٍت   .َأْكثََر مِْن َخْمِس َمرَّ

َعَلى ُوضوءٍ  واْلُمْسلُِم  َلُة  الصَّ َهِذِه  َحَضَرْت  ُوضوَءهُ   ،َفإَِذا  َد  ُيَجدِّ َأْن  َلُه  النَّبيَّ  َفيُْستََحبُّ   
َأنَّ َوَلْوَّل    ملسو هيلع هللا ىلص ، 

َلواِت الَخْمِس بُِوضوٍء واِحدٍ  يَُّها   :؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى، َلَكاَن الُوضوُء لُِكلِّ َصَلةٍ َواِجبًاَصلَّى َيْوًما ُكلَّ الصَّ
َ
حمسَيَٰٓأ

 َّ لَوٰةِ ٱل ْ إِذَا ُقۡمتُۡم إِلَى ٱلصَّ وهَُكۡم ىجسفَٱۡغِسلُواْ ِذيَن َءاَمنُوٓا  . وُجُ

َلةِ َوَأنَْت َعَلى ُوضوءٍ   َلكِْن إِْن َجاَء َوْقُت  ْستِْحباِب َهِذِه الصَّ
ِ
َد  ، َفإِنَُّه مِْن بَاِب اّل ؛ َأْي : ُيْستََحبُّ َلَك َأْن ُتَجدِّ

 الُوضوَء . 
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ْر  ْلَجليَلِة لَِهَذا الُوضاوِء اَمَراِت الَعظيَمِة َواَهِذِه بَْعُض الَفضاائِِل َوبَْعُض الثَّ  تَْحضاِ لَِّذي َيقوُم بِِه الَعبُْد ، َفْلنَساْ

  ِعباادَ -
ِ
َل   -الل َذا الَفضااااْ َذا األَْجرالَعظيمَ   هاَ وِء ا  الَكبيرَ   ، َوهاَ    الِعبااَدةَ   َخلِصنُِذي َيقوُم بِاِه الَعبْاُد َولْ لاَّ لِْلُوضااااُ

ِ
 لل

 . َوَجلَّ َعزَّ 

 
ِ
ِحيُم.ِعبَاَد الل يل َفاْستَغِفُروه إنَّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

  : َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْستَْغِفُر الَل اْلَعظِيَم اْلَجلِ
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 الثانيةالخطبة 

 
ِ
ْمتِنَ  اْلُجودِ واْلَفْضلِ   واِسعِ   ، َعظيِم اإِلْحسانِ الَحْمُد لل

ِ
َوَأْشَهُد َأْن َّل إَِلَه إِّلَّ الُل َوْحَدُه َّل َشريَك   ،انِ واّل

ًدا َعبُْدُه َوَرسوَلهُ   ،َلهُ  ينِ   ؛َلى آلِِه َوَأْصحابِهِ َوعَ   َعَليْهِ َصلَّى الُل    ؛َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  . َوَسلََّم َتْسلِيًما َكثِيًرا إَِلى َيْوِم الد 

ا بَْعدُ   :َأمَّ

 
ِ
ُمتََغيٍِّر بِالنََّجاَسةِ َفيَِجُب الُوضوُء بِماِء طَ   ؛ إِنَّ الُوضوَء َلُه َأْحكام  َوَلُه ِصفات    :ِعبَاَد الل َوَينِْوي    ؛اِهٍر َغيِْر 

ي  »  :يَُقوُل فَ   فِي نَْفِسِه َوُيَسم 
ِ
ِحيمِ »مِْن َغيِْر زياَدةِ    « بِْسِم الل ْحَمِن الرَّ اِجِح   « الرَّ ُضوُؤُه َوإِْن َزاَد َفوُ  ،َعَلى الَقْوِل الر 

ْكرِ الَمْذَهِب الَحنْبَلِ   فِيوالتَّْسميَُة    ،َصحيح   واأْلَْوَلى بِاْلُمْسلِِم    ؛واْلُجْمهوِر َذَهبُوا إَِلى َأنََّها ُسنَّة    ،يِّ واِجبَة  َمَع الذِّ

 . الُمحاَفَظِة َعَليَْها

َفَة الكامَِلَة لِْلُوُضوءِ  يْ   : إِنَّ الصِّ بِثََلِث َغَرفاٍت   ،ُثمَّ َيتََمْضَمَض َوَيْستَنِْشَق َوَيْستَنْثَِر َثََلًثا  ،اثً ََل ه ثَ َأْن َيْغِسَل َكفَّ

آٍن واِحدٍ  َوَيْستَنْثِرُ بِيَِمينِ   َوَيْستَنِْشُق   وَيتََمْضَمُض   ،فِي  َيْغِسُل   ، َو األَْفَضُل واأْلَْكَمُل َهَذا هُ   ،اِرهِ بيََس   ِه  َوْجَهُه    ُثمَّ 

مُ   ،َثََلًثا ْأِس إَِلى َما انَْحَدَر مِْن ا  الَوْجهِ   َوَحدُّ   ،َوْجَههُ   وُيَعمِّ األُُذِن إَِلى األُُذِن    َومِنَ   ،نِ يْ يَ حْ لِّ لمِْن َمنابِِت َشْعِر الرَّ

نَظَّ َوإِنْ   ،َعْرًضا َيْرَتِدي  ْن  مِمَّ َكاَن  ب يَّةً  
طِ الَعيْنَيْنِ يَ َفل  ،اَرًة  إَِلى  اْلَماُء  لِيَِصَل  َأْطراِف   ،نِْزْعَها  مِْن  َيَديه  َيْغِسُل  ُثمَّ 

يِۡديَُكۡم إِلَى  :َأصابِِعِه إَِلى الِمْرَفِق َثََلًثا َكَما َأَمَر الُل َتَعاَلى بَِقْولِهِ 
َ
 . ٱلَۡمرَافِِقىجسحمسوَأ

ِم َرْأِسِه َحتَّى َيِصَل إَِلى َقَفاهُ   ،ُثمَّ َيْمَسُح َرْأَسهُ  َقَفاه َوُهَو   ْح َس مْ ُهَما مِْن َحيُْث بََدَأ َوَّل يَ ُثمَّ َيُردُّ   ،َيبَْدُأ بُِمَقدَّ

َقبَةُ  َنَّ َذلَِك َلْم َيِصحَّ َعْن النَّبيِّ    ؛الرَّ
ِ
ب يًَّة   ،ُثمَّ َيْمَسُح ُأُذنَيُْه بَاطِنًا َوظاِهًرا  ،ملسو هيلع هللا ىلصأل

اَعًة طِ ْن َيْرَتِدي َسم  َوإِْن َكاَن مِمَّ

َأْطراِف َأصابِِع   َيبَْدُأ مِنْ   ،ُثمَّ َيْغِسُل ِرْجَليه إَِلى الَكْعبَيْنِ   ،اطِِف األُُذنَيْنِ لِيَِصَل الَمْسُح إَِلى بَواطِِن َوَمعَ   ؛ْعَهافِلِينْزَ 

لَُكۡم إِلَى ٱلَۡكۡعبَيِۡن   :َكَما َقاَل الُل َتَعاَلى ؛ِرْجَليه إَِلى الَكْعِب  رۡجُ
َ
 ىجسحمسَوأ

ْن َيْلبَُس َجْوَربَ   ،ُثمَّ َيْصَعُد بِاْلَماِء إَِلى الَكْعِب   ،َوَيبَْدُأ فِي َتْخليِل َأصابِِع ِرْجَليه يِْن  يِْن َأْو ُخفَّ َوإِْن َكاَن مِمَّ

 . ماَيبَْدُأ مِْن َأْمشاِط ِرْجَليه إَِلى َأْعََلهُ  ،َأْعَلى الَقَدِم َّل مِْن َأْسَفلِهِ  َما َمْسًحا مِنْ َعَليْهِ َفْليَْمَسَح 

واكُ   :َومِن ُسنَِن الُوضوءِ  تِي أَلََمْرتُ »  :ملسو هيلع هللا ىلصلَِقْوِل النَّبيِّ    ؛السِّ َواِك َمَع اهُ َلْوَّل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ  . « لُوضوءِ ْم بِالسِّ
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ِل الُوضوءِ   : َكَذلَِك مِْن ُسنَِن الُوضوءِ  اٍت فِي َأوَّ يِْن َثَلَث َمرَّ إِّلَّ إَِذا َكاَن َقائًِما مِْن    ،َوَهَذا َسنَة    ، َغْسُل الَكفَّ

 . نَْوٍم َفإِنَُّه َيِجُب 

 النَّبيَّ    :الُل َعنْهُ   فِي َحديِث ُعثْماَن َرِضيَّ َكَما َجاَء    ،َتْخليُل اللِّْحيَةِ   :َكَذلَِك مِْن ُسنَِن الُوضوءِ 
َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ

 . ُيَخلُِّل لِْحيَتَهُ 

 ، الَعظيمِ َك َكْم َقْد فاَتَك مِْن الَخيْرِ تَ يَ لِحْ   ْق لِ حْ ْن تَ َيا مَ   رْ َصوَّ َفتَ   ؛ُق لِْحيَتَهُ لِ ْن ُيحْ وُت َعَلى مَ نَُة َتفُ لسُّ َوَهِذِه ا

 . اَجةٍ ا َح مَ لَِّذي َستَُكوُن َأْحَوَج إَِليُْه َيْوَم الِقيَاَمِة َأيَّ ا

األَصابِعِ  َتْخليُل  نَِن  السُّ َرِضيَّ   :َومِن  َعبَّاٍس  ابِْن  َعنُْهَما  لَِحديِث  النَّبيَّ    :الُل   
ْأَت  »  :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ َتَوضَّ إَِذا 

 .« يَك َوِرْجَليْْك بَيَْن َأصابِِع َيدَ  لِّْل َفخَ 

نَنِ  ْستِنْشاِق لَِغيِْر الصَّ  :َومِن السُّ
ِ
َيا   :ُقُلْت  :بِْن َصبَِرَة َرِضَي الُل َعنُْه َقاَل  طِ يقِ لَِحديٍث لَ  ؛ائِمِ الُمباَلَغُة فِي اّل

 
ِ
ْستِنْشاِق   َوبالِغْ   ،بَيَْن األَصابِعِ   َوَخلِّْل   ،الُوضوءَ   غْ َأْسبِ »  :َقاَل   ؟نِي َعْن الُوضوءِ رْ َأْخبِ   ،َرسوَل الل

ِ
إِّلَّ َأْن    ،فِي اّل

 . « َتكوَن َصائًِما

ُسنَِن الُوضوءِ  َثَلثً   : َومِن  َثََلًثا  َيكوَن  ُعْضوٍ   اَأْن  واِحَدةٍ   ، لُِكلِّ  َعَلى واِحَدةٍ  ْقتِصاُر 
ِ
َواْثنَتَيِْن   ،َوَيُجوُز اّل

ْأُس َفإِنَُّه َيْمَسُح َمْسَحًة واِحَدةً وَ  ،اْثنَتَيْنِ  ا الرَّ  .َأمَّ

ين. اْرَك والُماشاِْركِين، َواْحِم َحْوَزَة الدِّ ْسََلَم َواْلُمْسلِِميَن، وَأذِلَّ الاشِّ  اللُهمَّ أعزَّ اإْلِ

تَنَا  َوُوَّلَة ُأُموِرنَا. اللُهمَّ آمِنَّا فِي َأْوَطانِنَا، َوَأْصلِح َأئِمَّ

 اللُهمَّ َوفِّْق َجِميَع ُوَّلةِ اْلُمْسلِِميَن لِلَعَمِل بِكِتَابَِك، واتِّباِع ُسنَِّة نَبِيَِّك، َوَتْحكِيِم َشْرِعَك. 

ْسََلَم َوَصََلُح اْلُمْسلِِمين.   اللُهمَّ َوفِّق إَماَمنَا َخادَِم اْلَحَرَميِْن لِما فِيه ِعزُّ اإْلِ

ْقُه َوَولِيَّ َعْهِدِه َوإِْخَوانَه َوَأْعَوانَه لِما ُتِحبُُه وَتْرَضاه. اللُهمَّ 
 َوفِّ

ْد َرْميَُهْم َيا َربَّ العاَلميَن. يَن َوِرجاَل َأْمنِنَا، َوَسدِّ
 اللَُّهمَّ اْحَفْظ ُجنوَدنا الُمَرابِطِ

يِّيَن الُمْفِسِدينَ 
يِن. ، َوبَِاْلَخواِرِج اللَُّهمَّ َعَليَْك بِالَحْوثِ  الَماِرقيَن، َوبَِجميِع َأْعداِء الد 

ُهْم بَِما ِشئَْت، اللَُّهمَّ إِنَّا نَْدَرُأ بَِك فِي نُّحوِرِهْم، َونَُعوُذ بَِك مِْن ُشروِرِهْم.   اللَُّهمَّ اِْكِفنَا َشرَّ
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ل َعافِيَتك، َوُفَجاَءة نَقِ   َمتِك، َوَجِميِع َسَخطِك. اللُهمَّ إنَّا نَُعوُذ بَِك مِْن َزَواِل نِْعَمتَك، َوَتَحوُّ

 اللُهمَّ إنَّا نَُعوُذ بَِك مِْن البََرِص َواْلُجَذام َواْلُجنُوِن َوَسيِّئ اأْلَْسَقام.

 
ِ
َ  :  ِعبَاَد الل ُمُر  حمس إِنَّ ٱَّللَّ

ۡ
بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسِٰن َوِإيَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡربَٰى َويَۡنَهٰى َعِن ٱۡلَفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ يَأ

ُرونَ   . ىجس َوٱلَۡبۡغِي  يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ
ع  فاذكروا واشكروه  يذكركم،  الجليل  العظيم  ما  الل  يعلم  والل  أكرب،  الل  ولذكر  يزدكم،  نعمه  لى 

 تصنعون. 

 عبد اهلل بن مـحمد بن حسين النجمي جمع وتنسيق/ 

 إمام وخطيب جامع الحارة الجنوبية بالنجامية بمنطقة جازان 
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