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 فضائل الوضوء وبعض مسائله

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، 

 .ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف وأشفد أن

]آل (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201طؿران:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ)

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

 .[72-70]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعُد   ...أمَّ

نن الطفارة والقضقء أيفا الؿممـقن مـ العبادات الجؾقؾة والؼربات ف

، ولذلؽ صح  طـ الـبل ب هبا العبد إلك ربف العظقؿة التل يتؼر  

  :(2) «الطَُّفوُر َشْطُر اإِلْيَؿانِ »أكف قال. 

 

                                                           

 .◙(، مـ حديث أبل مالؽ األشعري 113أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

o  p 
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 ؛قال بعض العؾؿاء يف توجقه هذا الحديث: العبادات 

 إما قؾبقة. -

 وإما بدكقة.  -

قر والقضقء يتعؾؼ بالبدن، استحؼ أن يؽقن كصػ ولؿا كان الطف

 اإليؿان.

ولذلؽ ال يقاضب وال ُيحافظ طؾك  «الطَُّفوُر َشْطُر اإِلْيَؿانِ » :عباد اهلل كعم

َواْعَؾُؿوا َأنَّ َخْقَر »: القضقء إال مممـ، يؼقل الـبل 

ََلةُ   «ن  َوََل ُيَحافُِظ َعَؾى اْلُوُضوِء إَِلَّ ُمْممِ  َأْعَؿالُِؽْم الصَّ
(2). 

ولذلؽ الؿممـ صاهر الظاهر والباصـ، كؼل الؿخَبر والؿظفر، هؽذا هق 

 يف جؿقع شموكف وأمقره. الؿممـ الذي يراقب اهلل 

والقضقء طباد اهلل استحؼ هذه الرتبة العظقؿة، وذلؽ لؿا يشتؿؾ طؾقف مـ 

 .صاطة اهلل، واتباع رسقل اهلل 

محق السقئات، وإذهاب والقضقء سبٌب مـ أسباب تؽػقر الخطايا، و

َل اْلَعْبُد اْلُؿْسِؾُم »: الخطقئات، يؼقل الـبل  َأِو  -إَِذا َتَوضَّ

 -َفَغَسَل َوْجَفُه َخَرَج ِمْن َوْجِفِه ُكلُّ َخطِقَئٍة َكَظَر إَِلْقَفا بَِعْقـَْقِه َمَع اْلَؿاِء  -اْلُؿْمِمُن 

َدْيِه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه ُكلُّ َخطِقَئٍة َكاَن َبَطَشْتَفا ، َفنَِذا َغَسَل يَ -َأْو َمَع آِخِر َقْطرِ اْلَؿاِء 

، َفنَِذا َغَسَل ِرْجَؾْقِه َخَرَجْت ُكلُّ َخطِقَئٍة -َيَداُه َمَع اْلَؿاِء َأْو َمَع آِخرِ َقْطرِ اْلَؿاِء 

َكِؼقًّا ِمَن  َحتَّى َيْخُرَج  -َأْو َمَع آِخرِ َقْطرِ اْلَؿاِء  -َمَشْتَفا ِرْجََلُه َمَع اْلَؿاِء 

                                                           

(، مـ حديث ثقبان 11378(، وأحؿد يف مسـده )177أخرجف ابـ ماجف يف ســف ) (2)

 (.202/ 2، وصححف األلباين يف ســ ابـ ماجف )◙
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ُكوِب   .(2)«الذُّ

يا هلل! ما هذه العبادة؟ وما هذه الطاطة؟ إهنا الطفارة، الطفارة البدكقة التل 

تؽقن سبًبا مـ أسباب تطفقر الذكقب والخطايا التل تؽتسبفا جقارح اإلكسان، 

َأََل »: بف درجات العبد، يؼقل  بؾ إن القضقء مؿا يرفع اهلل 

َرَجاِت؟َأُدلُُّؽْم َعَؾى مَ  َقاُلوا َبَؾى َيا َرُسوَل « ا َيْؿُحو اهللُ بِِه اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِه الدَّ

 َقاَل: 
ِ
إِْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَؾى اْلَؿَؽاِرِه، َوَكْثَرُة اْلُخَطا إَِلى اْلَؿَساِجِد، َواْكتَِظاُر »اهلل

َباطُ  ََلِة، َفَذلُِؽُم الرِّ ََلِة َبْعَد الصَّ  .(1) «الصَّ

سبٌب مـ أسباب طؾق الدرجات، وارتػاع الؿـازل طـد رب األرض 

 والسؿقات.

إن القضقء سبٌب مـ أسباب كؾ خقر، ولذلؽ الـبل  :عباد اهلل

  :َيا  قال الصحابة: «ا رَأْيـَا إِْخواَكـَاـَ َأكَّ  َكا َلوْ وِددْ »قال مرًة

 
ِ
 إِْخَواكِي َيْلُتوَن َبْعِديَحاِبي، َأْكُتْم َأْص »اَل: قَ  َأوَلْسـَا إِْخقاَكَؽ؟ رُسقل اهلل

 .(3) «َيُروكِي آَمـُوا بِي َلمْ 

أمتف  : كقػ يعرف الـبل وسللف الصحابة 

ِؾقَن ِمنَأْعرُِفُفْم »مؿـ لؿ يراه؟ قال:  ا ُمَحجَّ  .(4) «آَثاِر اْلُوُضوءِ  ُغرًّ

ا محجؾقـ، يلتقن يقم الؼقامة طؾقفؿ مثؾ هذه العالمات  يعرففؿ غرًّ

                                                           

 .◙( مـ حديث أبل هريرة 144أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

 .◙(، مـ حديث أبل هريرة 152)أخرجف مسؾؿ يف صحقحف  (1)

 .◙(، مـ حديث أبل هريرة 149أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (3)

مـ حديث أبل (، 146(، ومسؾؿ يف صحقحف )236أخرجف البخاري يف صحقحف ) (4)

 .◙هريرة 
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 .ت التل تشقر إلك أهنؿ مـ أمة محؿٍد الطقبا 

طؾك إسباغ القضقء، وأن العبد الؿممـ  وقد حث  الـبل 

يليت يقم الؼقامة فتبؾغ فقف الُحؾْقة كؿا الحد الذي بؾغ إلقف القضقء، يف إشارٍة 

 إلك ضرورة إسباغ القضقء.

ـْ َأبِل َحاِزٍم، َقاَل: ُكـُْت َخْؾَػ َأبِل ُهَرْيَرَة، َوُهقَ ف اَلِة َفَؽاَن  َع ُل لِؾص  َيَتَقض 

َيُؿدُّ َيَدُه َحت ك َتْبُؾَغ إِْبَطُف َفُؼْؾُت َلُف: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما َهَذا اْلُقُضقُء؟ َفَؼاَل: َيا َبـِل 

ْلُت َهَذا اْلُقُضقَء، َسِؿْعُت  وَخ َأْكُتْؿ َهاُهـَا؟ َلْق َطؾِْؿُت َأك ُؽْؿ َهاُهـَا َما َتَقض  َفرُّ

َتْبُؾُغ اْلِحْؾَقُة ِمَن اْلُؿْمِمِن، َحْقُث َيْبُؾُغ »ؾِقؾِل َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ َيُؼقُل: َخ 

 .(2) «اْلَوُضوءُ 

القضقء طباد اهلل ُيدخؾ الجـة بحقل اهلل وققتف، ولذلؽ قال الـبل 

  :ُكـَْت بَِلْرَجى َعَؿٍل َيا ِبََلٍل: َأْخبِْركِي »لبالل بـ رباح

ي اْلَجـَّةِ ؾَ ؿَ عْ تَ 
ْسََلِم َفنِكِّي َسِؿْعُت َدفَّ َكْعَؾْقَك َبْقَن َيَديَّ فِ  باَِلٌل: َقاَل  «؟ُه فِي اإْلِ

ـِ َصؾ ْقُت وَ إاِل  َتَقْضْلُت َوُضقًءا َأْو َما َتطَفْرُت َصَفاَرًة َما " ، َقاَل: "َبْعَدُه َرْكَعَتْق

 .(1) «َبَؾْغَت بَِذلَِك »

ثؿ أطؼبف ركعتقـ كال هذا الثقاب العظقؿ  ولذلؽ َمـ اطتـك بالقضقء

 واألجر الؽبقر.

ُيخرب طؿـ وقع يف ذكٍب، أو خطقئٍة، أو إثٍؿ ثؿ  الـبل   

ث فقفؿا كػسف إال غػر  قال فتقضل فلسبغ القضقء، وصؾك ركعتقـ هلل ال ُيحدِّ

                                                           

 .◙( مـ حديث أبل هريرة 150أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ) (2)

(، مـ حديث 1458(، ومسؾؿ يف صحقحف )2249أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .◙أبل هريرة 
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 ذكبف وخطقئتف. اهلل 

ي َهَذا، ُثمَّ َصؾَّ »: فؼال 
َل َكْحَو ُوُضوئِ ى َرْكَعَتْقِن َمْن َتَوضَّ

َم ِمْن َذْكبِهِ  قِفَؿا َكْػَسُه، َغَػَر اهللُ َلُه َما َتَؼدَّ
ُث فِ  .(1) «َلَ ُيَحدِّ

القضقء طباد اهلل سبٌب مـ أسباب محق الخطايا، وتؽػقر السقئات، وإزالة 

، واتباًطا الذكقب واآلثام، فتعاهدوا هذا القضقء يا طباد اهلل صاطًة هلل 

 .لرسقل اهلل 

أن الشارع الحؽقؿ جعؾف شرًصا أساًسا مـ  :ومؿا يدلـا عؾى ِعَظم الوضوء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): شروط صحة الصالة، ولذلؽ قال 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[6]املائدة:(  ٺ ٺ ٺ

إَِذا – َل َيْؼَبُل اهللُ َصََلَة َأَحِدُكمْ »: ويؼقل الـبل 

لَ  حتَّى -َأْحَدَث   .(1) «َيَتَوضَّ

يتعاهد الطفارة لؽؾ صالة، ولقال أن الـبل   وكان الـبل

  صؾ ك مرًة مـ الؿرات الصؾقات الخؿس بقضقٍء واحد يف

ٱ ): إشارٍة إلك جقاز ذلؽ لتلكد القضقء لؽؾ صالة: لؼقل اهلل 

اآلية  [6]املائدة:(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پٿ

 الؽريؿة.

                                                           

(، مـ حديث 116(، ومسؾؿ يف صحقحف )264أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .◙طثؿان بـ طػان 

(، مـ حديث أبل 115(، ومسؾؿ يف صحقحف )235أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .◙هريرة 
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يؼ العبادة، كثقٌر مـ الـاس يتقضل طـ صريؼ العادة ولقس طـ صر :عباد اهلل 

وكثقٌر مـ الـاس كشل متقضًئا مـ خالل رؤيتف لقالديف، أو لبقئتف ومجتؿعف، 

لؽـف مستصحٌب جؿؾًة مـ األخطاء، والبَِدع والؿخالػات التل يتػاجل هبا بعد 

واجٌب طؾك الؿسؾؿ أن يعتـل بالقضقء طؾك ِوفؼ هدي الـبل حقـ، ولذلؽ 

 فنن هديف أكؿؾ الفدي. 

س فقتقضل أمامفؿ لُقعؾِّؿفؿ يجؾس لؾـا وكان 

 فؿا كاكقا يستـؽػقن، وما كاكقا يستؽربون، وما كاكقا ،

دطا بقضقء، ثؿ جؾس أمام الـاس  وهذا طثؿان بـ طػان ، يتؽب رون

 . (2)يتقضل لُقعؾؿفؿ وضقء الـبل 

أال فؾتتؼقا اهلل يا طباد اهلل يف هذه الطفارة العظقؿة، وهل طبادٌة جؾقؾة أمر 

يف سـ تف، وبق ـفا أتؿ  هبا يف الؼرآن، وأمر هبا الـبل  اهلل 

بقان، فتعاهدوها طباد اهلل، ولق أراد اإلكسان أن يتقضل لغقر صالة فنكف يتقضل 

ب فقف إلك اهلل رب العالؿقـ. اوضقءً   يتعب د فقف ويتؼر 

أققل ما أن يجعؾـل وإياكؿ مـ التقابقـ ومـ الؿتطفريـ،  أسلل اهلل 

ويا أستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ذكٍب وخطقئة، تسؿعقن و

 فقز الؿستغػريـ أستغػر اهلل.

 

 

                                                           

(، مـ حديث 116(، ومسؾؿ يف صحقحف )264أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .◙طثؿان بـ طػان 
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 اخلطبة الثانية 
 

لحؿد هلل وكػك، وصؾ ك اهلل وسؾ ؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك ا

 مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.

 أما بعد...

، كؿا بق ـفا اهلل  فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل، واطؾؿقا أن فرائض القضقء ستة
 ، وهل:وبق ـفا رسقلف 

 غسؾ القجف جؿقعف. -

 وكذلؽ غسؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ. -

 ومسح جؿقع الرأس. -

 وغسؾ الرجؾقـ مع الؽعبقـ. -

هبا، وطدم تؼديؿ  طضاء القضقء التل أمر اهلل وكذلؽ الرتتقب بقـ أ -

 طضٍق طؾك طضق.

وال يمخر طضًقا  وكذلؽ الؿقاالة وهق أن يقالل بقـ أطضاء القضقء، -

 طـ آخر حتك يـَشػ اختقاًرا.

، ومـ صػة القضقء الثابتة طـ الـبل  :عباد اهلل كعم
بِْسِم »والؿشتؿؾة طؾك بعض الســ أكف كان ُيسؿل يف أول القضقء ويؼقل: 

 
ِ
 »، ولقس بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، وإكؿا يؼقل: «اهلل

ِ
ثؿ يتقضل  «بِْسِم اهلل



 

 01 
  (2). 

َأْشَفُد َأنَّ َلَ إِلَه »: القضقء يؼقل الـبل وطـدما يـتفل مـ 

د  َأْشَفُد إَِلَّ اهلل َوْحَدُه َلَ َشرِيَك َلُه، وَ  مـ قال هذا  «ا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َأنَّ ُمَحؿَّ

 .(1) الدطاء ُفتِّحت لف أبقاب الجـة الثؿاكقة يدخؾ مـ أيِّفا شاء

ابِقَن، ِمنَ  ُفمَّ اْجَعْؾـِيالؾَّ »وجاء طـد الرتمذي بنسـاٍد محؾ بحٍث وكظر:   الَتوَّ

رِينَ  ِمنَ  واْجَعْؾـي  .(3) «الُؿَتَطفِّ

 .هذا هق الدطاء الثابت طـ الـبل 

يف الســ بنسـاٍد صحقح أكف أحقاًكا  وكذلؽ ورد طـ الـبل 

ُفمَّ َوبَِحْؿِدَك،»كان يؼقل:  ِػُرَك ََل إَِلَه إَِلَّ أْكَت، أْسَتغْ  أْشَفُد أنْ  ُسْبَحاَكَك الؾَّ

 .(4) «وَأُتوُب إَِلْقَك 

، ولتعؾؿ أيفا هذه هل األذكار واألدطقة الثابتة طـ الـبل 

الؿسؾؿ، أيتفا الؿسؾؿة لتعؾؿقا أن ما ُيؼال مـ األدطقة طؾك أطضاء القضقء 

، ولؿ يؼؾف أصحاب إكؿا هل بدطٌة وَحَدث لؿ يػعؾف الـبل 

 .الـبل 

                                                           

(، مـ حديث أكس بـ 10535أحؿد يف مسـده )(، و 78أخرجف الـسائل يف ســف ) (2)

 (: صحقح اإلسـاد.62/ 2وقال األلباين يف ســ الـسائل )، ◙مالؽ 

 .◙(، مـ حديث طؼبة بـ طامر 134سؾؿ يف صحقحف )أخرجف م (1)

وقال  ◙(، مـ حديث طؿر بـ الخطاب 55أخرجف الرتمذي يف ســف ) (3)

 (: صحقح. 77/ 2ســ الرتمذي )األلباين يف 

(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 9832أخرجف الـسائل يف الســ الؽربى ) (4)

 ك حؽؿ األلباين فقف.. لؿ أقػ طؾ◙
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أكف جفر بالـق ة  بل وكذلؽ الجفر بالـق ة، لؿ يثبت طـ الـ

قبؾ القضقء، وال قبؾ أي طبادة: ألن الـق ة مـ أطؿال الؼؾقب، ولقست مـ 

 أطؿال األلسـ، ولذلؽ الـق ة هل طزم الؼؾب طؾك فعؾ الشلء.

حث  طؾك إسباغ القضقء، وإسباغ  الـبل  :أمر  آخر

القضقء معـاه إتؿامف، والحدُّ األقصك ثالث غسالٍت يف جؿقع أطضاء 

القضقء ما طدا الرأس ُيؿَسح مسحًة واحدًة، وهذا ُيشقر إلك ما يػعؾف بعض 

الـاس مـ االطتداء الصارخ يف قضقة مسح الرأس، فقؿسحقن الرأس ثالث 

 مرات، وهذا طؾك غقر هدي الـبل 

ولق أسبغت القضقء مرًة واحدًة بحقث أكؽ غسؾت العضق وأتؿؿتف 

  :وأسبغتف فقؽػقؽ ذلؽ: ألن الـبل 

  .ثبت طـف أكف كان يتقضل مرًة مرة  -
 .وثبت طـف أكف تقضل مرتقـ مرتقـ -

  .وثبت طـف أكف تقضل ثالًثا ثالًثا -

وثبت طـف أكف كان يتقضل يف بعض األطضاء ثالًثا يف القضقء القاحد، يف 

 .(2) بعضفا ثالًثا

 .(1) ويف بعضفا مرتقـ

                                                           

(، مـ حديث 116(، ومسؾؿ يف صحقحف )259أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .◙طثؿان بـ طػان 

(، مـ حديث طبد 135(، ومسؾؿ يف صحقحف )258أخرجف البخاري يف صحقحف ) (1)

 .◙اهلل بـ زيد 
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 . (2)ويف بعضفا مرًة واحدة، هذا هق هدي الـبل 

ر الـبل وقد ح مـ االطتداء يف القضقء، فلخرب  ذ 

  ،أخرب الـبل أكف سقؽقن أققام يعتدون يف القضقء ويف الدطاء

 طـ ُأكاٍس سقعتدون يف الطفقر ويف الدطاء. 

ِة َقْوم  َيْعَتُدوَن فِي الطَُّفوِر »: فؼال  ي َهِذِه اْْلُمَّ
ُه َسَقُؽوُن فِ إِكَّ

َعاءِ   .(2) «َوالدُّ

هداكا اهلل وإياهؿ مـ الزيادة  ـا يػعؾف بعض الؿقسقسقم وصورة ذلك:

 .طؾك الثالث، ومـ اإلسراف يف ماء القضقء

 َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ َؿ َمر  بَِسْعٍد، َوُهَق 
ِ
ـِ َطْؿٍرو، َأن  َرُسقَل اهلل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل َط

ُل، َفَؼاَل:  َرُف »َيَتَقض  ، َقاَل: َفَؼاَل: أَ « َما َهَذا السَّ َكَعْم، َوإِْن »فِي اْلُوُضوِء إِْسَراف 

 .(3) «ُكـَْت َعَؾى َكَفرٍ َجارٍ 

فال يجقز لؾؿسؾؿ أن ُيسرف يف ماء القضقء حتك ولق كان طؾك بحٍر  

 .هنٍر جاٍر اتباًطا لؾـبل غطؿطؿ، أو طؾك 

 وكذلك هـاك اعتداء بنحداث بعض اْلمور التي لم تثبت عن الـبي

مسح الرقبة، فقػعؾف كثقٌر مـ الـاس، وهذه  :، من جؿؾة ذلك

                                                           

 .¶ طباسبـ  (، مـ حديث طبد اهلل257أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

(، وأحؿد يف مسـده 3864(، وابـ ماجف يف ســف )96أخرجف أبق داود يف ســف ) (1)

، وصححف األلباين يف ســ أبل ◙(، مـ حديث طبد اهلل بـ مغػؾ 26796)

 (.14/ 2داود )

هلل (، مـ حديث طبد ا7065(، وأحؿد يف مسـده )415أخرجف ابـ ماجف يف ســ ) (3)

 (.247/ 2، وضعػف األلباين يف ســ ابـ ماجف )◙بـ طؿرو بـ العاص 
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، فالتزمقا يا طباد اهلل، بدطة: ألهنا لؿ تثبت طـ الـبل 

 .التزمقا هذا الفدي لؾـبل 

عجقب ا يف قضايا الوضوء،  كذلك يف الؿؼابل هـاك ُأكاس  يتساهؾون تساهَل  

 الي:ويتؿثَّل ذلك بالت

ؿ مع وجقد الؿاء و :أوَل   الؼدرة طؾك استعؿالف، وهذا الؾجقء إلك التقؿُّ

تساهٌؾ غريب يتعؾ ؼ يف طبادة هل مـ أطظؿ أركان اإلسالم بعد الشفادتقـ، 

 ؿ ال يؾجل إلقف الؿؽؾ ػ إال يف حالتقـ:التقؿُّ 

 طـد فؼد الؿاء. :الحالة اْلولى

طـد العجز طـ استعؿال الؿاء لؿرٍض، أو لربٍد شديد يؾجل  :والحالة الثاكقة

 إلك التقؿؿ.

أن بعض الـاس هداكا اهلل وإياهؿ يرتكقن بعض  :ك من صور التساهلكذل

حقـؿا  مـ غقر غسؾ، والـبل  -طضق القضقء-جزاء العضق أ

مـادًيا، رافًعا  ،كان يف سػر ورأى بعض أصحابف ال يغسؾقن أطؼاهبؿ قام خطقًبا

َوْيل  ، الـَّارِ  ِمن َوْيل  لأِلَْعَؼاِب ، الـَّارِ  ِمن َوْيل  لأِلَْعَؼاِب »صقتف قائاًل: 

 .(2) «الـَّارِ  ِمن لأِلَْعَؼاِب 

 وأرضاهؿ. فرجع الصحابة ُيسبغقن وضقءهؿ 

خؾُّ بؿسللة العِؼب، وكذلؽ الؿرفِؼ، فال يُ  ئقـولذلؽ تجد بعض الؿتقض

ُيدير الؿاء طؾك الؿرفؼ، وال ُيبؾِّغ الؿاء العِؼب متساهاًل مستعجاًل متفاوًكا، 

                                                           

(، مـ حديث طبد اهلل 142(، ومسؾؿ يف صحقحف )60أخرجف البخاري يف صحقحف ) (2)

 .◙بـ طؿرو بـ العاص 
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السالمة والعافقة: ألن القضقء شرٌط مـ شروط  وهذا ال صالة لف كسلل اهلل 

ة الصالة، وما ُبـل طؾك باصٍؾ ففق باصؾ.  صح 

: ما ومن اْلخطاء التي يػعؾفا كثقر  من الـاس يف مسللة الوضوء عباد اهلل:

يتعؾؼ برفع األصبع بعد االكتفاء مـ القضقء، وهذا لؿ يثبت فقف حديٌث تطؿئـ 

 ُأصبعف.كان يرفع  لف الـػس أن الـبل 

واالستـشاق إال أن  الؿضؿضةكذلؽ طباد اهلل يـبغل لؾؿتقضئ أن ُيبالغ يف 

َوَباَلْغ يف »قال لؾؼقط بـ صربة:  يؽقن صائًؿا، فالـبل 

 .(2) «اَلْستِـَْشاِق، إَِلَّ َأْن تُؽوَن َصائؿًا

ػ أطضاءه بعض القضقء، ويجقز لف أن يرتك  ويجقز لإلكسان أن ُيـشِّ

ـشقػ، كؾ هذا طؾك اإلباحة والجقاز والحؿد هلل رب أطضاءه مـ دون ت

 العالؿقـ.

القضقء طبادٌة جؾقؾة يجب طؾك كؾ مسؾٍؿ أن يلخذها مـ كتاب  :عباد اهلل

، ومـ كان واقًعا يف خطلٍ، اهلل، ومـ هدي وسـ ة رسقل اهلل 

أو بدطٍة، أو أمٍر التبس طؾقف فال يجقز لف االستؿرار يف ذلؽ، ولقرجع إلك 

أمركا بطاطتف  فنكف أكؿؾ الفدي، واهلل  لـبل هدي ا

واتباطف، وال يؼقلـ امرٌؤ: ألِػُت ذلؽ، وتعقدت طؾقف، وكؼؾتف طـ أهؾ بؾدي، 

ة يف كتاب اهلل، ويف سـ ة رسقل اهلل   .فالُحج 

والؽالم حقل قضقة القضقء والطفارة وأحؽامفا ومسائؾفا صقيٌؾ ال 

                                                           

(، والـسائل يف ســف 788(، والرتمذي يف ســف )241أخرجف أبق داود يف ســف ) (2)

(، مـ حديث لؼقط بـ صربة، وصححف األلباين يف 407(، وابـ ماجف يف ســف )87)

 (.35/ 2أبل داود ) ســ
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ت إلك الؿفؿات، وكب فت طؾك األمقر تستقطبف مثؾ هذه الخطبة، لؽــل أشر

لل ولؽؿ  سؾؿات، أسلل اهلل قن والؿؿالعظقؿات التل يحتاج إلقفا الؿسؾ

أن يجعؾـا وإياكؿ مـ التقابقـ، وأن يجعؾـا  التقفقؼ والسداد، وأسللف 

 وإياكؿ مـ الؿتطفريـ، وأن يسؾؽ بل وبؽؿ سبقؾ الراشديـ.

ؿا صؾقت طؾك إبراهقؿ وطؾك الؾفؿ صؾِّ طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد، ك

آل إبراهقؿ، وبارك طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك إبراهقؿ 

 وطؾك آل إبراهقؿ إكؽ حؿقٌد مجقد.

الؾفؿ أطز  اإلسالم والؿسؾؿقـ، الؾفؿ  الؾفؿ أطز  اإلسالم والؿسؾؿقـ،

اكصر طبادك الؾفؿ احؿل حقزة الديـ، الؾفؿ  أطز  اإلسالم والؿسؾؿقـ،

اجعؾ هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقـ يا رب الؾفؿ  قحديـ،الؿ

 .العالؿقـ

الؾفؿ ارزقـا خشقتؽ يف الغقب والشفادة، وكؾؿة الحؼ يف الغضب 

ـٍ ال والرضا،  ة طق والؼصد يف الػؼر والغـك، وكسللؽ الؾفؿ كعقًؿا ال يـػذ، وقر 

د العقش بعد الؿقت، وكسللؽ الرضا بعد الؼضاء، وبريا ربـا تـؼطع، وكسللؽ 

ة، وال فتـٍة  اء مضر  ة الـظر إلك وجفؽ، والشقق إلك لؼائؽ يف غقر ضر  لذ 

  .مضؾ ة، برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ

الؾفؿ حبِّب إلقـا اإليؿان الؾفؿ زيِّـا بزيـة اإليؿان، واجعؾـا هداًة مفتديـ، 

ه إلقـا الؽػر والػسقق والعص قان، واجعؾـا مـ طبادك وزيـف يف قؾقبـا، وكرِّ

جتف، وال كرًبا إال كػ   ا إال فر  ستف، وال ديـًا إال الراشديـ، ربـا ال تدع لؿسؾٍؿ هؿًّ

قضقتف، وال مريًضا إال شػقتف، وال مبتًؾك إال طافقتف، وال حقراًكا إال دلؾتف، وال 

حاجًة مـ حقائج الدكقا واآلخرة لؽ رًضا ولؾؿسؾؿقـ فقفا صالح إال قضقتفا 

رهتا برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ.و  يس 
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الؾفؿ وفِّؼ إمامـا وولل أمركا بتقفقؼؽ، وأيِّده بتليقدك، الؾفؿ اكصر بف  

ديـؽ، وأطز  بف كؾؿتؽ، الؾفؿ اجعؾف ردًءا وطقًكا وكصًرا لإلسالم والؿسؾؿقـ، 

ام اإلمارات لؿا  وألبسف يا ربـا لباس الصحة والعافقة، واحػظ الؾفؿ جؿقع حؽ 

وترضك، وُخْذ بـقاصقفؿ لؾربِّ والتؼقى، واحػظ الؾفؿ جؿقع الؿسؾؿقـ ُتحب 

والؿسؾؿات، الؿممـقـ والؿممـات، واغػر الؾفؿ لألمقات، إكؽ طؾك كؾ 

شلٍء قدير، وباإلجابة جدير، سبحان ربؽ رب العزة طؿا يصػقن، وسالٌم 

 طؾك الؿرسؾقـ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

 

 

 


