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وبعض مسائله
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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،
وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
طؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]72-70:
َّأما بعدُ ...
ف نن الطفارة والقضقء أيفا الؿممـقن مـ العبادات الجؾقؾة والؼربات
العظقؿة التل يتؼرب هبا العبد إلك ربف  ،ولذلؽ صح طـ الـبل
ِ
اإلي َؿ ِ
ان» (.)2
 أكف قال« :ال َّط ُف ُ
ور َش ْط ُر ْ

( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ( ،)113مـ حديث أبل مالؽ األشعري ◙.
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قال بعض العؾؿاء يف توجقه هذا الحديث :العبادات؛
 إما قؾبقة. وإما بدكقة.ولؿا كان الطفقر والقضقء يتعؾؼ بالبدن ،استحؼ أن يؽقن كصػ
اإليؿان.
ِ
اإلي َؿ ِ
ان» ولذلؽ ال يقاضب وال ُيحافظ طؾك
كعم عباد اهلل« :ال َّط ُف ُ
ور َش ْط ُر ْ
القضقء إال مممـ ،يؼقل الـبل َ « :وا ْع َؾ ُؿوا َأ َّن َخ ْق َر
َأعؿالِؽُم الص ََل ُة و ََل يحافِ ُظ ع َؾى ا ْلو ُض ِ
وء إِ ََّل ُم ْم ِمن» (.)2
ُ
َ
َ ُ َ
ْ َ ْ َّ
ولذلؽ الؿممـ صاهر الظاهر والباصـ ،كؼل الؿخ َبر والؿظفر ،هؽذا هق
الؿممـ الذي يراقب اهلل  يف جؿقع شموكف وأمقره.
والقضقء طباد اهلل استحؼ هذه الرتبة العظقؿة ،وذلؽ لؿا يشتؿؾ طؾقف مـ
صاطة اهلل ،واتباع رسقل اهلل .
سبب مـ أسباب تؽػقر الخطايا ،ومحق السقئات ،وإذهاب
والقضقء
ٌ
الخطقئات ،يؼقل الـبل « :إِ َذا ت ََو َّض َل ا ْل َع ْبدُ ا ْل ُؿ ْس ِؾ ُم َ -أ ِو
ا ْلؿ ْم ِمن َ -فغَس َل وجفه َخرج ِمن وج ِف ِه ك ُُّل َخطِقئ ٍَة َك َظر إِ َلقفا بِعقـَق ِه مع ا ْلؿ ِ
اء -
َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ُ ُ
َ َْ َْ ْ َ َ َ
آخ ِر َق ْطرِ ا ْلؿ ِ
َأو مع ِ
َان َب َط َشت َْفا
اء َ ،-فنِ َذا غ ََس َل َيدَ ْي ِه َخ َر َج ِم ْن َيدَ ْي ِه ك ُُّل َخطِقئ ٍَة ك َ
ْ َ َ
َ
آخرِ َق ْطرِ ا ْلؿ ِ
اء َأو مع ِ
ِ
ت ك ُُّل َخطِقئ ٍَة
اء َ ،-فنِ َذا غ ََس َل ِر ْج َؾ ْق ِه َخ َر َج ْ
َيدَ ا ُه َم َع ا ْل َؿ ْ َ َ
َ
آخرِ َق ْطرِ ا ْلؿ ِ
اء َ -أو مع ِ
م َشتْفا ِرج ََله مع ا ْلؿ ِ
اء َ -حتَّى َيخْ ُر َج ك َِؼ ًّقا ِم َن
َ َ
ْ َ َ
َ
ْ ُ َ َ َ
( )2أخرجف ابـ ماجف يف ســف ( ،)177وأحؿد يف مسـده ( ،)11378مـ حديث ثقبان
◙ ،وصححف األلباين يف ســ ابـ ماجف (.)202 /2
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الذك ِ
ُّ
ُوب»(.)2
يا هلل! ما هذه العبادة؟ وما هذه الطاطة؟ إهنا الطفارة ،الطفارة البدكقة التل
تؽقن سب ًبا مـ أسباب تطفقر الذكقب والخطايا التل تؽتسبفا جقارح اإلكسان،
بؾ إن القضقء مؿا يرفع اهلل  بف درجات العبد ،يؼقل َ « :أ ََل
َأد ُّلؽُم ع َؾى ما يؿحو اهلل بِ ِه ا ْلخَ َطايا ،وير َفع بِ ِه الدَّ رج ِ
ات؟» َقا ُلوا َب َؾى َيا َر ُس َ
ول
َ َ
َ َ َْ ُ
ُ ْ َ َ َْ ُ
ُ
اهلل ِ َق َال« :إِسبا ُغ ا ْلو ُض ِ
َار ِهَ ،و َك ْث َر ُة ا ْل ُخ َطا إِ َلى ا ْل َؿ َس ِ
وء َع َؾى ا ْل َؿؽ ِ
اج ِدَ ،واكْتِ َظ ُار
ُ
ْ َ
ِ ِ
ِ
الر َب ُ
اط» (.)1
الص ََلة َب ْعدَ َّ
َّ
الص ََلةَ ،ف َذلؽ ُُم ِّ
سبب مـ أسباب طؾق الدرجات ،وارتػاع الؿـازل طـد رب األرض
ٌ
والسؿقات.
سبب مـ أسباب كؾ خقر ،ولذلؽ الـبل
عباد اهلل :إن القضقء
ٌ
 قال مرةًِ « :
ود ْدكَا َل ْو َأ َّكـَا َ
رأ ْيـَا إِ ْخوا َكـَا» قال الصحابةَ :يا
ِ
ُون َب ْع ِدي
رسقل اهلل َأو َل ْسـَا إِ ْخقاك ََؽ؟ َق َالَ « :أ ْكت ُْم َأ ْص َحا ِبي ،إِ ْخ َواكِي َي ْلت َ
ُ
َل ْم َي ُروكِي َآمـُوا بِي» (.)3
وسللف الصحابة  :كقػ يعرف الـبل  أمتف
ار ا ْلو ُض ِ
مؿـ لؿ يراه؟ قالَ « :أعرِ ُففم غُرا محج ِؾ ِ
وء» (.)4
قن من آ َث ِ ُ
ْ ُ ْ ًّ ُ َ َّ َ
غرا محجؾقـ ،يلتقن يقم الؼقامة طؾقفؿ مثؾ هذه العالمات
يعرففؿ ًّ
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ( )144مـ حديث أبل هريرة ◙.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ( ،)152مـ حديث أبل هريرة ◙.
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ( ،)149مـ حديث أبل هريرة ◙.
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)236ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)146مـ حديث أبل
هريرة ◙.
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ٍ
محؿد .
الطقبات التل تشقر إلك أهنؿ مـ أمة
وقد حث الـبل  طؾك إسباغ القضقء ،وأن العبد الؿممـ
ٍ
إشارة
الحؾ ْقة كؿا الحد الذي بؾغ إلقف القضقء ،يف
يليت يقم الؼقامة فتبؾغ فقف ُ
إلك ضرورة إسباغ القضقء.
ف َع ْـ َأبِل َح ِ
ػ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ،و ُه َق َيت ََقض ُل لِؾص َال ِة َف َؽ َ
ان
ازمٍَ ،ق َالُ :كـ ُْت َخ ْؾ َ
َي ُؿدُّ َيدَ ُه َحتك َت ْب ُؾ َغ إِ ْب َط ُف َف ُؼ ْؾ ُت َل ُفَ :يا َأ َبا ُه َر ْي َر َة َما َه َذا ا ْل ُق ُضق ُء؟ َف َؼ َالَ :يا َبـِل
َف ُّر َ
اهـَا َما َت َقض ْل ُت َه َذا ا ْل ُق ُضق َءَ ،س ِؿ ْع ُت
اهـَا؟ َل ْق َطؾِ ْؿ ُت َأك ُؽ ْؿ َه ُ
وخ َأ ْكت ُْؿ َه ُ
قلَ « :تب ُؾغُ ا ْل ِ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َي ُؼ ُ
ح ْؾ َق ُة ِم َن ا ْل ُؿ ْم ِم ِنَ ،ح ْق ُ
ث َي ْب ُؾغُ
ْ
َخؾقؾل َصؾك ُ
ا ْل َو ُضو ُء» (.)2

القضقء طباد اهلل ُيدخؾ الجـة بحقل اهلل وققتف ،ولذلؽ قال الـبل
ْت
 لبالل بـ رباحَ « :يا ِب ََل ٍلَ :أ ْخبِ ْركِي بِ َل ْر َجى َع َؿ ٍل ُكـ َ
َت ْع َؿ َؾ ُه فِي ْ ِ
ف َك ْع َؾ ْق َ
ي فِي ا ْل َجـ َِّة؟» َق َال بِ َال ٌل:
ت َد َّ
اإل ْس ََل ِم َفنِكِّي َس ِؿ ْع ُ
ك َب ْق َن َيدَ َّ
طف ْر ُت َص َف َار ًة إِال َو َصؾ ْق ُت َب ْعدَ ُه َر ْك َع َت ْق ِـ"َ ،ق َال:
" َما َت َق ْض ْل ُت َو ُضق ًءا َأ ْو َما َت َ
«بِ َذلِ َ
ْت» (.)1
ك َب َؾغ َ
ولذلؽ َمـ اطتـك بالقضقء ثؿ أطؼبف ركعتقـ كال هذا الثقاب العظقؿ
واألجر الؽبقر.
ٍ
الـبل ُ يخرب طؿـ وقع يف ٍ
خطقئة ،أو ٍ
إثؿ ثؿ
ذكب ،أو
قال فتقضل فلسبغ القضقء ،وصؾك ركعتقـ هلل ال ُيحدِّ ث فقفؿا كػسف إال غػر
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ( )150مـ حديث أبل هريرة ◙.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)2249ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)1458مـ حديث
أبل هريرة ◙.
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اهلل  ذكبف وخطقئتف.
فؼال َ « :م ْن ت ََو َّض َل ك َْح َو ُو ُضوئِي َه َذاُ ،ث َّم َص َّؾى َر ْك َع َت ْق ِن
ث فِ ِ
َلَ ُي َحدِّ ُ
قف َؿا َك ْػ َس ُهَ ،غ َػ َر اهللُ َل ُه َما َت َؼدَّ َم ِم ْن َذ ْكبِ ِه» (.)1
سبب مـ أسباب محق الخطايا ،وتؽػقر السقئات ،وإزالة
القضقء طباد اهلل ٌ
الذكقب واآلثام ،فتعاهدوا هذا القضقء يا طباد اهلل صاط ًة هلل  ،واتبا ًطا
لرسقل اهلل .
أساسا مـ
ومؿا يدلـا عؾى ِع َظم الوضوء :أن الشارع الحؽقؿ جعؾف شر ًصا
ً

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

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ) [املائدة.]6:
ويؼقل الـبل َ« :ل َي ْؼ َب ُل اهللُ َص ََل َة َأ َح ِدك ُْم –إِ َذا
َأ ْحدَ َ
ث -حتَّى َيت ََو َّض َل» (.)1
وكان الـبل  يتعاهد الطفارة لؽؾ صالة ،ولقال أن الـبل
ٍ
بقضقء واحد يف
 صؾك مر ًة مـ الؿرات الصؾقات الخؿس

ٍ
إشارة إلك جقاز ذلؽ لتلكد القضقء لؽؾ صالة :لؼقل اهلل ( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭢ)[املائدة ]6:اآلية

الؽريؿة.
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)264ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)116مـ حديث
طثؿان بـ طػان ◙.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)235ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)115مـ حديث أبل
هريرة ◙.
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كثقر مـ الـاس يتقضل طـ صريؼ العادة ولقس طـ صريؼ العبادة،
عباد اهللٌ :

وكثقر مـ الـاس كشل متقض ًئا مـ خالل رؤيتف لقالديف ،أو لبقئتف ومجتؿعف،
ٌ
مستصحب جؿؾ ًة مـ األخطاء ،والبِدَ ع والؿخالػات التل يتػاجل هبا بعد
لؽـف
ٌ
واجب طؾك الؿسؾؿ أن يعتـل بالقضقء طؾك ِوفؼ هدي الـبل
حقـ ،ولذلؽ
ٌ
 فنن هديف أكؿؾ الفدي.
وكان  يجؾس لؾـاس فقتقضل أمامفؿ ل ُقع ِّؾؿفؿ

 ،فؿا كاكقا يستـؽػقن ،وما كاكقا يستؽربون ،وما كاكقا
يتؽبرون ،وهذا طثؿان بـ طػان  دطا بقضقء ،ثؿ جؾس أمام الـاس
يتقضل ل ُقعؾؿفؿ وضقء الـبل .)2( 

أال فؾتتؼقا اهلل يا طباد اهلل يف هذه الطفارة العظقؿة ،وهل طباد ٌة جؾقؾة أمر
اهلل  هبا يف الؼرآن ،وأمر هبا الـبل  يف سـتف ،وبقـفا أتؿ
بقان ،فتعاهدوها طباد اهلل ،ولق أراد اإلكسان أن يتقضل لغقر صالة فنكف يتقضل
وضق ًءا يتعبد فقف ويتؼرب فقف إلك اهلل رب العالؿقـ.
أسلل اهلل  أن يجعؾـل وإياكؿ مـ التقابقـ ومـ الؿتطفريـ ،أققل ما
تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا
فقز الؿستغػريـ أستغػر اهلل.



( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)264ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)116مـ حديث
طثؿان بـ طػان ◙.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػك ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك ،وطؾك
مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.
أما بعد...
فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿقا أن فرائض القضقء ستة كؿا بقـفا اهلل ،
وبقـفا رسقلف  ،وهل:
 غسؾ القجف جؿقعف. وكذلؽ غسؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ. ومسح جؿقع الرأس. وغسؾ الرجؾقـ مع الؽعبقـ. وكذلؽ الرتتقب بقـ أطضاء القضقء التل أمر اهلل  هبا ،وطدم تؼديؿٍ
طضق طؾك طضق.
طضقا
 وكذلؽ الؿقاالة وهق أن يقالل بقـ أطضاء القضقء ،وال يمخرً
طـ آخر حتك َ
اختقارا.
يـشػ
ً
كعم عباد اهلل :ومـ صػة القضقء الثابتة طـ الـبل ،
والؿشتؿؾة طؾك بعض الســ أكف كان ُيسؿل يف أول القضقء ويؼقل« :بِ ْس ِم
اهلل ِ» ،ولقس بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،وإكؿا يؼقل« :بِ ْس ِم اهلل ِ» ثؿ يتقضل
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.)2( 
وطـدما يـتفل مـ القضقء يؼقل الـبل َ « :أ ْش َفدُ َأ َّن َلَ إِل َه
إَِلَّ اهلل َو ْحدَ ُه َلَ َشرِ َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َفدُ َأ َّن ُم َح َّؿدا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه» مـ قال هذا
الدطاء ُفتِّحت لف أبقاب الجـة الثؿاكقة يدخؾ مـ أ ِّيفا شاء (.)1
ِ ِ
ٍ
ٍ
قن،
اج َع ْؾـي م َن الت ََّوابِ َ
وجاء طـد الرتمذي بنسـاد محؾ بحث وكظر« :ال َّؾ ُف َّم ْ
ِ
ين» (.)3
الؿ َت َط ِّفرِ َ
ْ
واج َع ْؾـي م َن ُ
هذا هق الدطاء الثابت طـ الـبل .
ٍ
بنسـاد صحقح أكف أحقاكًا
وكذلؽ ورد طـ الـبل  يف الســ
َك ال َّؾ ُف َّم َوبِ َح ْؿ ِد َكْ ،
كان يؼقلُ « :س ْب َحاك َ
أس َت ْغ ِػ ُر َك
أن ََل إِ َل َه إَِلَّ أك َ
أش َفدُ ْ
ْتْ ،
َ
ُوب إِ َل ْق َ
ك» (.)4
وأت ُ
هذه هل األذكار واألدطقة الثابتة طـ الـبل  ،ولتعؾؿ أيفا
الؿسؾؿ ،أيتفا الؿسؾؿة لتعؾؿقا أن ما ُيؼال مـ األدطقة طؾك أطضاء القضقء
وحدَ ث لؿ يػعؾف الـبل  ،ولؿ يؼؾف أصحاب
إكؿا هل بدط ٌة َ
الـبل .
( )2أخرجف الـسائل يف ســف ( ،) 78وأحؿد يف مسـده ( ،)10535مـ حديث أكس بـ
مالؽ ◙ ،وقال األلباين يف ســ الـسائل ( :)62 /2صحقح اإلسـاد.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف ( ،)134مـ حديث طؼبة بـ طامر ◙.
( )3أخرجف الرتمذي يف ســف ( ،)55مـ حديث طؿر بـ الخطاب ◙ وقال
األلباين يف ســ الرتمذي ( :)77 /2صحقح.
( )4أخرجف الـسائل يف الســ الؽربى ( ،)9832مـ حديث أبل سعقد الخدري
◙ .لؿ أقػ طؾك حؽؿ األلباين فقف.
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وكذلؽ الجفر بالـقة ،لؿ يثبت طـ الـبل  أكف جفر بالـقة
قبؾ القضقء ،وال قبؾ أي طبادة :ألن الـقة مـ أطؿال الؼؾقب ،ولقست مـ
أطؿال األلسـ ،ولذلؽ الـقة هل طزم الؼؾب طؾك فعؾ الشلء.
أمر آخر :الـبل  حث طؾك إسباغ القضقء ،وإسباغ
ٍ
غسالت يف جؿقع أطضاء
القضقء معـاه إتؿامف ،والحدُّ األقصك ثالث
ؿسح مسح ًة واحدةً ،وهذا ُيشقر إلك ما يػعؾف بعض
القضقء ما طدا الرأس ُي َ

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

مرات ،وهذا طؾك غقر هدي الـبل
ولق أسبغت القضقء مر ًة واحد ًة بحقث أكؽ غسؾت العضق وأتؿؿتف
وأسبغتف فقؽػقؽ ذلؽ :ألن الـبل :
 ثبت طـف أكف كان يتقضل مر ًة مرة . وثبت طـف أكف تقضل مرتقـ مرتقـ. -وثبت طـف أكف تقضل ثال ًثا ثال ًثا.

وثبت طـف أكف كان يتقضل يف بعض األطضاء ثال ًثا يف القضقء القاحد ،يف
بعضفا ثال ًثا (.)2
ويف بعضفا مرتقـ (.)1

( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)259ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)116مـ حديث
طثؿان بـ طػان ◙.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)258ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)135مـ حديث طبد
اهلل بـ زيد ◙.
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ويف بعضفا مر ًة واحدة ،هذا هق هدي الـبل .)2( 
وقد حذر الـبل  مـ االطتداء يف القضقء ،فلخرب
 أكف سقؽقن أققام يعتدون يف القضقء ويف الدطاء ،أخرب الـبل
 طـ ُأ ٍ
كاس سقعتدون يف الطفقر ويف الدطاء.
ون فِي ال َّط ُف ِ
ور
ُون فِي َه ِذ ِه ْاْلُ َّم ِة َق ْوم َي ْعتَدُ َ
فؼال « :إِ َّك ُه َس َقؽ ُ
والدُّ ع ِ
اء» (.)2
َ َ
وصورة ذلك :ما يػعؾف بعض الؿقسقسقـ هداكا اهلل وإياهؿ مـ الزيادة
طؾك الثالث ،ومـ اإلسراف يف ماء القضقء.
طـ طب ِد اهللِ ب ِـ طؿ ٍروَ ،أن رس َ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َمر بِ َس ْع ٍدَ ،و ُه َق
َ ْ َْ
َ ُ
ْ َ ْ
قل اهلل َصؾك ُ
ف» َف َؼ َالَ :أفِي ا ْلو ُض ِ
وء إِ ْس َرافَ ،ق َالَ « :ك َع ْمَ ،وإِ ْن
الس َر ُ
ُ
َيت ََقض ُلَ ،ف َؼ َالَ « :ما َه َذا َّ
ْت َع َؾى ك ََفرٍ َج ٍ
ار» (.)3
ُكـ َ
فال يجقز لؾؿسؾؿ أن ُيسرف يف ماء القضقء حتك ولق كان طؾك ٍ
بحر
هنر ٍ
غطؿطؿ ،أو طؾك ٍ
اتباطا لؾـبل .
جار ً
وكذلك هـاك اعتداء بنحداث بعض اْلمور التي لم تثبت عن الـبي
كثقر مـ الـاس ،وهذه
 ،من جؿؾة ذلك :مسح الرقبة ،فقػعؾف ٌ
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)257مـ حديث طبد اهلل بـ طباس ¶.
( )1أخرجف أبق داود يف ســف ( ،)96وابـ ماجف يف ســف ( ،)3864وأحؿد يف مسـده
( ،)26796مـ حديث طبد اهلل بـ مغػؾ ◙ ،وصححف األلباين يف ســ أبل
داود (.)14 /2
( )3أخرجف ابـ ماجف يف ســ ( ،)415وأحؿد يف مسـده ( ،)7065مـ حديث طبد اهلل
بـ طؿرو بـ العاص ◙ ،وضعػف األلباين يف ســ ابـ ماجف (.)247 /2
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بدطة :ألهنا لؿ تثبت طـ الـبل  ،فالتزمقا يا طباد اهلل،
التزمقا هذا الفدي لؾـبل .
كذلك يف الؿؼابل هـاك ُأكاس يتساهؾون تساهَل عجقبا يف قضايا الوضوء،
ويتؿ َّثل ذلك بالتالي:
التقؿؿ مع وجقد الؿاء والؼدرة طؾك استعؿالف ،وهذا
أوَل :الؾجقء إلك ُّ
ٌ
تساهؾ غريب يتعؾؼ يف طبادة هل مـ أطظؿ أركان اإلسالم بعد الشفادتقـ،
التقؿؿ ال يؾجل إلقف الؿؽؾػ إال يف حالتقـ:
ُّ
الحالة اْلولى :طـد فؼد الؿاء.
لؿرض ،أو ٍ
ٍ
لربد شديد يؾجل
والحالة الثاكقة :طـد العجز طـ استعؿال الؿاء
إلك التقؿؿ.
كذلك من صور التساهل :أن بعض الـاس هداكا اهلل وإياهؿ يرتكقن بعض
أجزاء العضق -طضق القضقء -مـ غقر غسؾ ،والـبل  حقـؿا
كان يف سػر ورأى بعض أصحابف ال يغسؾقن أطؼاهبؿ قام خطق ًبا ،مـاد ًيا ،راف ًعا
اب ِمن الـ ِ
اب ِمن الـ ِ
َّارَ ،و ْيل لِأل َ ْع َؼ ِ
قائالَ « :و ْيل لِأل َ ْع َؼ ِ
َّارَ ،و ْيل
ً
صقتف
اب ِمن الـ ِ
لِأل َ ْع َؼ ِ
َّار» (.)2
فرجع الصحابة ُيسبغقن وضقءهؿ  وأرضاهؿ.
خؾ بؿسللة ِ
ولذلؽ تجد بعض الؿتقضئقـ ُي ُّ
العؼب ،وكذلؽ الؿرفِؼ ،فال
يدير الؿاء طؾك الؿرفؼ ،وال يب ِّؾغ الؿاء ِ
مستعجال متفاوكًا،
ً
متساهال
ً
العؼب
ُ
ُ
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)60ومسؾؿ يف صحقحف ( ،)142مـ حديث طبد اهلل
بـ طؿرو بـ العاص ◙.
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ٌ
شرط مـ شروط
وهذا ال صالة لف كسلل اهلل السالمة والعافقة :ألن القضقء
صحة الصالة ،وما ُبـل طؾك باص ٍؾ ففق باصؾ.
عباد اهلل :ومن اْلخطاء التي يػعؾفا كثقر من الـاس يف مسللة الوضوء :ما
ٌ
حديث تطؿئـ
يتعؾؼ برفع األصبع بعد االكتفاء مـ القضقء ،وهذا لؿ يثبت فقف
لف الـػس أن الـبل  كان يرفع ُأصبعف.
كذلؽ طباد اهلل يـبغل لؾؿتقضئ أن ُيبالغ يف الؿضؿضة واالستـشاق إال أن
صائؿا ،فالـبل  قال لؾؼقط بـ صربةَ « :و َبا َلغْ يف
يؽقن
ً
اَلستِـ َْش ِ
ُون َصائؿًا» (.)2
اق ،إَِلَّ َأ ْن تؽ َ
ْ
ويجقز لإلكسان أن ُي ِّ
ـشػ أطضاءه بعض القضقء ،ويجقز لف أن يرتك

أطضاءه مـ دون تـشقػ ،كؾ هذا طؾك اإلباحة والجقاز والحؿد هلل رب
العالؿقـ.

ٍ
مسؾؿ أن يلخذها مـ كتاب
عباد اهلل :القضقء طباد ٌة جؾقؾة يجب طؾك كؾ
اهلل ،ومـ هدي وسـة رسقل اهلل  ،ومـ كان واق ًعا يف خطلٍ،
ٍ
بدطة ،أو ٍ
أمر التبس طؾقف فال يجقز لف االستؿرار يف ذلؽ ،ولقرجع إلك
أو
هدي الـبل  فنكف أكؿؾ الفدي ،واهلل  أمركا بطاطتف
ػت ذلؽ ،وتعقدت طؾقف ،وكؼؾتف طـ أهؾ بؾدي،
امرؤ :أل ِ ُ
واتباطف ،وال يؼقلـ ٌ
فالحجة يف كتاب اهلل ،ويف سـة رسقل اهلل .
ُ
ٌ
صقيؾ ال
والؽالم حقل قضقة القضقء والطفارة وأحؽامفا ومسائؾفا
( )2أخرجف أبق داود يف ســف ( ،)241والرتمذي يف ســف ( ،)788والـسائل يف ســف
( ،)87وابـ ماجف يف ســف ( ،)407مـ حديث لؼقط بـ صربة ،وصححف األلباين يف
ســ أبل داود (.)35 /2
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تستقطبف مثؾ هذه الخطبة ،لؽــل أشرت إلك الؿفؿات ،وكبفت طؾك األمقر
العظقؿات التل يحتاج إلقفا الؿسؾؿقن والؿسؾؿات ،أسلل اهلل  لل ولؽؿ
التقفقؼ والسداد ،وأسللف  أن يجعؾـا وإياكؿ مـ التقابقـ ،وأن يجعؾـا
وإياكؿ مـ الؿتطفريـ ،وأن يسؾؽ بل وبؽؿ سبقؾ الراشديـ.
ٍ
الؾفؿ ِّ
محؿد وطؾك آل محؿد ،كؿا صؾقت طؾك إبراهقؿ وطؾك
صؾ طؾك

ٍ
محؿد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك إبراهقؿ
آل إبراهقؿ ،وبارك طؾك
وطؾك آل إبراهقؿ إكؽ حؿقدٌ مجقد.
الؾفؿ أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ ،الؾفؿ أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ ،الؾفؿ
أطز اإلسالم والؿسؾؿقـ ،الؾفؿ احؿل حقزة الديـ ،الؾفؿ اكصر طبادك
الؿقحديـ ،الؾفؿ اجعؾ هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقـ يا رب
العالؿقـ.

الؾفؿ ارزقـا خشقتؽ يف الغقب والشفادة ،وكؾؿة الحؼ يف الغضب
كعقؿا ال يـػذ ،وقرة ٍ
طقـ ال
والرضا ،والؼصد يف الػؼر والغـك ،وكسللؽ الؾفؿ ً

تـؼطع ،وكسللؽ يا ربـا الرضا بعد الؼضاء ،وبرد العقش بعد الؿقت ،وكسللؽ
لذة الـظر إلك وجفؽ ،والشقق إلك لؼائؽ يف غقر ضراء مضرة ،وال ٍ
فتـة
مضؾة ،برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ.
الؾفؿ ز ِّيـا بزيـة اإليؿان ،واجعؾـا هدا ًة مفتديـ ،الؾفؿ ح ِّبب إلقـا اإليؿان

وكره إلقـا الؽػر والػسقق والعصقان ،واجعؾـا مـ طبادك
وزيـف يف قؾقبـاِّ ،
ٍ
هؿا إال فرجتف ،وال كر ًبا إال كػستف ،وال ديـًا إال
الراشديـ ،ربـا ال تدع
لؿسؾؿ ًّ

مريضا إال شػقتف ،وال مبت ًؾك إال طافقتف ،وال حقراكًا إال دلؾتف ،وال
قضقتف ،وال
ً
رضا ولؾؿسؾؿقـ فقفا صالح إال قضقتفا
حاج ًة مـ حقائج الدكقا واآلخرة لؽ ً
ويسرهتا برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ.

05

الؾفؿ و ِّفؼ إمامـا وولل أمركا بتقفقؼؽ ،وأ ِّيده بتليقدك ،الؾفؿ اكصر بف
وكصرا لإلسالم والؿسؾؿقـ،
ديـؽ ،وأطز بف كؾؿتؽ ،الؾفؿ اجعؾف رد ًءا وطقكًا
ً

وألبسف يا ربـا لباس الصحة والعافقة ،واحػظ الؾفؿ جؿقع حؽام اإلمارات لؿا
ُتحب وترضكُ ،
وخ ْذ بـقاصقفؿ لؾربِّ والتؼقى ،واحػظ الؾفؿ جؿقع الؿسؾؿقـ
والؿسؾؿات ،الؿممـقـ والؿممـات ،واغػر الؾفؿ لألمقات ،إكؽ طؾك كؾ
ٍ
شلء قدير ،وباإلجابة جدير ،سبحان ربؽ رب العزة طؿا يصػقن ،وسال ٌم
طؾك الؿرسؾقـ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ.

