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 ( //5)طهارة( // تسلسل دروس ال5التسلسل العام للدروس )

 
 

 :أما بعد، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد هلل رب العالمين
  

ُالوضوءُ ُصفةُ ُبابُ 
هذا الباب من أهم األبواب ؛ ألنه تعرف من خالله عبادة عظيمة ، أال وهي صفة الوضوء ، كيف يتوضأ المسلم 
؟ وهل وضوؤه موافق للسنة أو فيه زيادة أو فيه نقص ؟ من خالل هذا الباب يتمكن المسلم من أن يجعل وضوءه 

 على أتم حال وأكمل صفة . 
َََُلة َُوَنْحو َهاُ.ُقالُالمؤلفُ:َُوه َو:َُأْنَُيْنو ي وَءُل لصَّ ض  ،َُأْوَُاْلو  َُرْفَعَُاْلَحَدث 

هذا أمر عام ، وهو النية ، فإذا أراد أن يتوضأ نوى رفع الحدث ، ومر معنا أن الحدث هو : الوصف القائم 
شترط بالبدن ، الذي يمنع من الصالة ونحوها ، فينوي أن يرفع هذا المانع الذي يمنعه من الصالة وغيرها مما ي

 له الطهارة . 
 )أو الوضوء للصالة( : أو ينوي أنه يتوضأ للصالة . 

فال بد أن يقدم بين يدي  -على خالف في ذلك  -)ونحوها( : مما تشترط له الطهارة ، كالطواف ، وقراءة القرآن 
 وضوئه النية . 

اء وضوئه بنية التنظف أو وقد يقول قائل : كيف له أن يتوضأ من غير نية ؟ هذا يمكن بأن يذهب ويغسل أعض
 التبرد ، فال يصل بهذا الوضوء ؛ ألنه ليس بوضوء شرعا ، ألنه لم ينو . 

وبالمناسبة : ال ينبغي التشدد في هذا ؛ ألن هذا قد يكون مدخال للشيطان ، أن يأتي إلى المتوضئ ويقول : إنك 
له : انتبه ، ال تفعل شيئا من ذلك ؛ حتى ال  لم تنو الوضوء ، أو إنك أخللت بالنية ، ونحو هذه الخواطر ، فيقال

 يكون للشيطان دخل ، وينكد عليك حياتك . 
ُ ُل َقْول ه  ;ُ َُوَغْير َها َُطَهاَرٍة ْن ُم  َُاْْلَْعَمال  ُل َجم يع  َُشْرٌط َُوالنِّيَّة : ُإ نََّماُ-صلىُاهللُعليهُوسلم-قالُالمؤلفُ: "ُ :

،َُوا  نََّماُلُ  ُب النِّيَّات  ُا ْمر ٍئَُماَُنَوىُ"ُم تََّفٌقَُعَلْيه ُ.َُاْْلَْعَمال  ُك لِّ
ن كان قد يثاب في بعض األعمال من غير  أي عمل ليس فيه نية ولم تصحبه النية فإنه ليس بعمل شرعا ، وا 
النية ، مثل األعمال المتعدية ، كما لو نفع أحدا ، أو تصدق ، أو ما أشبه ذلك ، لكن المقصود األعمال التي 

 سان ، فال بد أن تسبقها نية حتى يكون عمله متميزا عن عادته . كلف بها اإلن
ُ." َُاللَّه  ُقالُالمؤلفُ:ُث مََُّيق وَل:ُ"ب ْسم 
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هذه هي التسمية عند الوضوء ، وعمدتها حديث يروى عن النبي عليه الصالة والسالم ، عن أبي هريرة رضي 
منُالُوضوءُلهُ،ُوالُوضوءُلمنُلمُيذكرُاسمُاهللُ]الُصَلةُلاهلل عنه ، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 

وهذا الحديث عند أحمد وغيره ، وفي صحته خالف ، إال أن الحديث له مجموع طرق تبين أن له أصال عليه[ُ
يعتمد كما قال ابن حجر رحمه اهلل ، وعلى كل حال فالتسمية سنة إن صح الحديث ، وليست شرطا في صحة 

 الوضوء على األرجح . 
َُثََلثًاُ.ُقا َلَُكفَّْيه  ُلُالمؤلفُ:َُوَيْغس 

وهذا من السنة أيضا ، أن يغسل كفيه كفيه ثالثا تهيئة لهما للوضوء ، ويتأكد غسل كفيه ثالثا إذا قام من النوم ، 
 وينهى أن يغمس يديه في اإلناء إذا قام من النوم حتى يغسلهما ثالثا . 

َُُْغْرَفاٍتُ.ُقالُالمؤلفُ:ُث مََُّيَتَمْضَمَضَُوَيس َقَُثََلثًا،ُب َثََلث  َُتْنش 
دارته ، ويكفي في المضمضة أدنى إدارة ، ليس بالالزم أن يبالغ .   المضمضة : إدخال الماء إلى الفم وا 

االستنشاق : جذب الماء إلى داخل أنفه ، وال يكون بقوة حتى ال يؤذي نفسه ويدخل الماء إلى الخاشيم فيتأذى ، 
 بل يكون برفق . 

بثالث غرفات( : يجعل في كفه الماء ، ثم يدخل جزءا منه في فمه للمضمضة ، ويرفع الباقي إلى أنفه )
ليستنشقه ، هذا بالغرفة األولى ، ثم الثانية والثالثة كذلك ، وهذا هو الصحيح في طريقة الغرفات ، وأما من قال : 

وبالتالي يكون المجموع ستا ، وهذا ليس  يأخذ للمضمضة غرفة ، ولالستنشاق غرفة فإنهما تكونان غرفتين ،
 بصحيح . 

ُ.َُلَُوْجَهه َُثََلثًا ُقالُالمؤلفُ:ُث مََُّيْغس 
الوجه : ما تحصل به المواجهة ، والعلماء ذكروا حده : أنه يكون من األذن إلى األذن عرضا ، ومن منابت 

 ي الغسل في الوضوء . الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طوال ، هذه المنطقة يجب استيعابها ف
ُ.َُُثََلثًا ْرَفَقْين  ُإ َلىَُاْلم  ُقالُالمؤلفُ:َُوَيَدْيه 

لم يبين المؤلف البداية ، والبداية تكون من أطراف األصابع ؛ ألن هذا مبدأ اليد ، وهنا أنبه أن هذا الغسل هو 
الغسل الواجب ، وأما غسل الكفين الذي تقدم فهو مستحب ، وبعض المتوضئين تجده إذا أراد أن يتوضأ يبدأ من 

خطأ ، فغسل الكف أول الوضوء من باب  مفصل الكف ؛ بحجة أن الكف قد غسله في أول الوضوء ، وهذا
 السنة ، وأما الغسل الذي نتكلم عنه فهو غسل واجب . 

 المرفق : العظم الذي يكون في نهاية الذراع ، سمي مرفقا ؛ ألن اإلنسان إذا اتكأ يرتفق به . 
بع إلى والمرفق يجب غسله أيضا ؛ فهو داخل في غسل اليدين ، فتبين أن غسل اليدين من أطراف األصا

 المرفقين ، والمرفقان داخالن . 
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ََُّال يَده َماُإ َلىَُاْلَمَحلِّ ُإ َلىَُقَفاه ُب َيَدْيه .ُث مَُّي ع  ه  َُرْأس  َدًةُقالُالمؤلفُ:َُوَيْمَسَحَُرْأَسه ُم ْنُم َقدَّم  ْنه َُمرًَّةَُواح  يَُبَدَأُم  ذ 
ُ.ُ

لرأس إلى القفا بيديه ، ثم يعيدهما إلى المحل الذي هذا العضو الواجب فيه المسح ال الغسل ، يبدأ من مقدمة ا
بدأ منه مرة واحدة ، هذه هي طريقة وكيفية مسح الرأس ، يبدأ من مقدمه ثم يرجع ، وهذا الذهاب والرجوع يعتبر 
مرة واحدة ؛ ألن الشعر منه ما هو مقبل ومنه ما هو مدبر ، فإذا ذهب وأقبل فقد مسح الشعر بَصفَّتيه المقبلة 

مدبرة مرة واحدة ، وال يزيد في مسح الرأس ، والقاعدة في الممسوح عموما أن المسح ال يكرر ، سواء في مسح وال
أو الجبيرة ، كل هذه الممسوحات تمسح مرة واحدة ، وال يبالغ  -كما سيأتي إن شاء اهلل  -الرأس ، أو الخفين 

 .  فيها ؛ ألن المسح مبني على التخفيف
لَُُث مَُّ:ُُالمؤلفُقال َماَخيُُْف يَُسبَّاَحَتْيهُ َُيْدخ  ُ.َُُظاه َره َماُب إ ْبَهاَمْيهُ َُوَيْمَسحَُُأ ذ َنْيهُ ُص 

 يدخلهما ، واإلبهام الوسطى بين اللذان اإلصبعان وهما ، السبابتين وتسميان ، الشاهدتين وتسميان:  السباحتان
 األذن داخل يمسح أنه بهذا فتحصل ، األذنين ظاهر باإلبهامين ويمسح ، ليمسحها الداخلية األذن تجاويف في

 والسالم الصالة عليه النبي عن جاء كما الرأس من واألذنان ، واحدة مرة وهو ، باإلبهام األذن وظاهر ، بالسبابة
 .  أذنيه بمسح ويخل رأسه يمسح أن يجزئ فال ،

لَُُث مَُّ:ُُالمؤلفُقال ُ.َُُثََلثًاَُثََلثًاَُاْلَكْعَبْينُ َُمعَُُر ْجَلْيهُ َُيْغس 
 الساق أسفل في يكون الذي العظم:  هو والكعب ، الكعبين مع يغسلهما ، الرجالن وهو ، األعضاء آخر هو هذا
 ، يغسلهما أن بد ال ، أيضا الوضوء في داخالن والكعبان {الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ} تعالى اهلل قال كما ،

 ، العقب غير الكعب أن إلى وأنبه ، يجوز ال وهذا ، الكعبين إلى الماء إيصال في يخل المتوضئين وبعض
 بإيصال أخل إذا النار من القدم لمؤخرة ويل أي[ُالنارُمنُلألعقابُويل] الحديث وفيه ، القدم مؤخر هو العقب
 شيء فيبقى ، إليهما يصل ولم الماء من شيء ند ربما ألنه ؛ الرجلين بغسل يهتم أن للمسلم وينبغي ، إليها الماء
 الماء يصل لم فربما ، بينهما فيما سيما ال ، األصابع من شيء يبقى أو ، العقب من شيء أو ، الكعب من

 ينبغي وال ، الرجل فرك يجب ال لكن ، إليها الماء بإيصال رجله يتعهد أن بد وال ، يجزئ ال فهذا ، ناشفة فبقيت
 .  الوسواس من شيء في يقع ال حتى التشدد
وءُ َُأْكَملُ َُهَذا:ُُالمؤلفُقال ض  يَُاْلو  لََُُأنُْ:َُذل كَُُم نَُُْواْلَفْرض ُُ-وسلمُعليهُاهللُصلى-َالنَّب يُ َُفَعَلهُ َُالَّذ  َُمرَّةًَُُيْغس 

َدةًُ ُ.َُُواح 
 أن أراد إذا ، مرة الغسل فهو به إال الذمة تبرأ ال الذي الفرض وأما ، للسنة الموافق الكامل الوضوء هو سبق ما

 وبهذا ، سبق ما على واحدة مرة ويمسح ، واحدة مرة يغسل فإنه فقط يجب الذي والشيء الفرض على يقتصر
 .  متوضئا ويكون ، حدثه يرتفع
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ُُالمؤلفُقال ُ}َقْول هُ ُف يَُتَعاَلىَُاللَّهُ َُذَكَرهُ َُماَُعَلىُي َرتَِّبَهاَُوَأنُْ: ينََُُأي َهاَُيا: ََلةُ ُإ َلىُق ْمت مُُْإ َذاُآَمن واَُالَّذ  َُالصَّ
ل وا ج وَهك مَُُْفاْغس  َيك مُُْو  واَُاْلَمَراف قُ ُإ َلىَُوَأْيد  ك مَُُْواْمَسح  َلك مُُْب ر ء وس  ُ[ُ.6ُ:َُاْلَمائ َدةُ {ُ]َاْلَكْعَبْينُ ُإ َلىَُوَأْرج 

 إلى عاد ثم - الرأس - الممسوح وذكر ، مرتبة ذكرها تعالى اهلل أن:  الترتيب وجوب على الداللة وجه
 مرة المغسوالت لجعلت بالزم ليس الترتيب كان ولو ، الترتيب وجوب على يدخل وذلك - الرجلين - المغسوالت

 بدأ كأن ، وضوؤه يصح لم بالترتيب مخال توضأ فلو ، بينه الفصل يحصل ال ؛حتى بالممسوح أتي ثم ، وحدة
 .  رجليه أو ، يديه بغسل
ُُالمؤلفُقال لَُُالََُُوَأنُْ: لٍَُُبْيَنَهاَُيْفص  هُ َُيْنَبن يُالَُُب َحْيثُ ُع ْرًفاَُطو يلٍُُب َفاص  ،َُعَلىَُبْعض  َُماُك لُ َُوَكَذاَُبْعض 

ُ.َُُاْلم َوااَلةُ َُلهُ ُا ْشت ر َطتُْ
 ينشغل ثم ، وجهه يغسل كأن ، طويل بفاصل بينهما يفصل أال:  والمواالة ، المواالة وهو ، السادس الشرط هذا

 فهو الناس عرف في طويال كان إن الفاصل هذا ، يديه يغسل ثم ، شيء في ويشتغل ويجيء يذهب أو ، بكالم
ن ، يصح ال الوضوء فإن ، أّخر وهذا ، فصل  بتكليم اشتغل ثم ، وجهه غسل كإنسان ، يسيرا فاصال كان وا 

 والمسألة ، يضر ال هذا فإن ، وأكمل عاد ثم ، يسير خروج أو ، يسير بدخول أو ، باب بفتح أو ، صاحبه
ذا ، لوضوئه يحتاط أن المسلم وعلى ، عرفية المسألة ، والثواني بالدقائق ضبط هناك ليس ، نسبية  بحيث طال وا 

 .  جديد من يعيد أن وعليه ، الوضوء يصح ال فإنه بعض على بعضه ينبني ال
 كما الوضوء عبادة في سواء ، المواالة من بد ال:  فيه العلماء قال ما كل( : المواالة له اشترطت ما كل وكذا)

 الحج أمور من وكذا كذا بين المواالة يشترط أنه ، اهلل شاء إن الحج في سيأتي كما أخرى عبادات في أم ، عرفنا
 بعضه ينبني وال ، جديد من يعيد فإنه ، طويل فاصل هذا:  الناس قال فإذا ، العرف إلى فيه فالمرجع ، والعمرة
ال ، بعض على  يوفق أن اهلل نسأل ، عرفا طويال ليس الفصل دام ما ، بعض على بعضه وينبني ، كاف فإنه وا 

 .  أعلم واهلل ، الجميع سعي يتقبل وأن ، الصالح والعمل ، النافع العلم يرزقنا وأن ، الجميع
 .ُأجمعينُوصحبهُآلهُوعلىُمحمدُنبيناُعلىُوسلمُاهللُوصلى
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