
 الطهارة للصلة
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 الحمد ل رب العالمين على فضله وإحسانه ، وأشهد أل إله إل ا وحده ل شريك له،
.واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله   
صلى ا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا

 

:أما بعد

 اتقوا ا تع99الى ، واعلم99وا أن الطه99ارة مفت99اح الص99لة ، وم99ن أعظ99م ش99روط: أيها الناس
 يا أيه99ا ال99ذين ءامن99وا إذا قمت99م إل99ى الص99لة فاغس99لوا وج99وهكم : صحتها ، قال تعالى

 وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلLكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباK ف99اطهروا
 وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منك99م م99ن الغ99ائط أو لمس99تم النس99اء فل99م تج99دوا م99اء
 فتيمموا صعيداK طيباK فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد ا ليجعل عليكم من حرج

].6:المائدة[ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

 ففي هذه الية الكريمة المر بالطهارة للصلة من الحدث الصغر بالوض99وء، وم99ن الح99دث
.الكبر بالغتسال بجميع البدن

 وفيها أن الطهارة من الحدثين تكون بالماء الطهور عند وجوده والقدرة عل99ى اس99تعماله ،
 فإن لم يجد الماء أو وجده ولم يقدر على استعماله، لمرض أو لكون الماء قليل ل يكفي

.لطهارته وحاجته إليه للشرب والطبخ ، فإنه يتيمم بالتراب بدل من الماء 

 وفي الية بيان تيسير ا لعباده ورفع الحرج عنهم فيما شرعه لهم من الطهارة بالم99اء،
 أو بالتراب عند عدم الماء، أو العجز عن استعماله، وأن99ه س99بحانه يري99د أن يطهره99م م99ن

.الحدث والنجاسة ، ومن الذنوب والخلق الذميمة

].6:المائدة [ وليتم نعمته عليكم  

.بالترخيص لكم بالتيمم بدل من الطهارة بالماء عند تعذرها

. 6: المائدة [ لعلكم تشكرون    ا على نعمته وتيس99يره ، ورفع99ه]
.للحرج عنكم ، وذلك بالثناء عليه سبحانه والعتراف بفضله والقيام بطاعته 

 بيان أعضاء الوضوء ، وهي الوجه والي99دان ، وال99رأس ، وال99رجلن، وأن: وفي الية الكريمة
 الفرض في الوجه واليدين والرجلين الغLسjل، والفرض في ال99رأس المس99ح بك99امله، وان99ه

 وأم99ا ص99فة ال99تيمم. في الحدث الكبر ، وهو الجنابة ونحوه99ا يج99ب غس99ل جمي99ع الب99دن
 بالتراب فقد بينتها السنة النبوية، وذلك بأن يضرب بيديه على تراب طهور له غب99ار يعل99ق
 باليد، ويمسح بهما وجهه وكفيه، ومثل التراب م99ا ك99ان علي99ه غب99ار ط99اهر م99ن ف99راش أو
 جدار ونحوها، فإن لم يكن على الفراش أو الجدار ونحوهما غبار ، فإنه ل يج99زئ ال99تيمم

.بالضرب عليه 

بس99م ا، ث99م يغس99ل: وصفة الوضوء أن ينوي بقلبه ، رفع الح99دث، ث99م يق99ول: عباد ا   
 كفي99ه ثلث م99رات ، ث99م يتمض99ض ثلث م99رات ،ويستنش99ق ثلث م99رات ، ويب99الغ ف99ي
 المضمضة بأن يدير الماء إلى أقصى فمه ، ويب99الغ ف99ي الستنش99اق ب99أن يجت99ذب بالم99اء
 إلى أقصى أنفه ، إل ان يكون صائما فإنه ل يبالغ ف99ي المضمض99ة والستنش99اق خش99ية



 أن يذهب الماء إلى حلقه ، ثم يغسل وجهه من منابت الرأس المعتاد إلى ما انحدر من
 اللحيين والذقن طول ، وم99ن الذن إل9ى الذن عرض99ا ، واللحي99ة م99ن ال99وجه يج99ب غس9ل
 ظاهرها ولو طالت ، ويستحب تخليل باطنها بالماء ، ثم يغسل يديه م99ع المرفقي99ن ثلث

  جمي99ع رأس99ه ب99أن يض99ع ي99ديه مبلول99تين بالم99اء عل99ى مق99دم رأس99ه ، مرات ، ثم يمسح
 ويمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، والذن99ان م99ع ال99رأس يمس99ح
 ظاهرهم99ا وباطنهم99ا ، وذل99ك ب99أن ي99دخل إص99بعيه الس99بابتين ف99ي خرق99ي اذني99ه ، وي99دير

ويجب تعميم أعضاء الوضوء. إبهاميه على ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه ثلثا مع الكعبين   
 بجريان الماء عليهما ، فإن بقي منها شيء لم يص99ل إلي99ه الم99اء ل99م يص99ح وض99وؤه ، لم99ا
–روى عمر رضي ا عنه أن رجل ت99رك موض99ع ظف99ر م99ن ق99دمه اليمن99ى فأبص99ره الن99بي   

، رواه مسلم))ارجع فأحسن وضوءك  ((:فقال -    .

 وإذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح يتضرر بالماء، ف99إنه يجن99ب الم99اء الج99رح ، ويغس99ل
 باقي العضو ، ويتيمم عن موضع الجرح ، وإن كان على الجرح غطاء من ض99ماد أو لص99وق

.أو جبيرة على كسر، فانه يمسح عليه بالماء ويكفيه عن غسله 

 وإذا كان على رجليه خفان أو كنادر س99اترة للكع99بين وم99ا تحتهم99ا ف99إنه يمس99ح عليهم99ا
 والش}راب إذا كانت ضافية عل99ى الكع99بين وم99ا تحتهم99ا ،. ويكفيه ذلك عن غسل الرجلين

 وكانت متينة تستر الجلد ، فإنه يمسح عليهما ويقومان مقام الخفين على الصحيح من
.قولي العلماء 

 ومدة المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الشراب يوم وليلة للمقيم وثلثة أي99ام
 وأم99ا م99اعلى ج99رح م99ن ض99ماد ف99انه يمس99ح. بلياليها للمسافر الذي يباح له قصر الصلة

. عليه إلى نزعه أو برء ما تحته

 أن ينوي الغتسال للجنابة ونحوها، ثم يس99مي، ث99م: وصفة الغسل من الجناية ونحوها
 يغسل كفيه ثلثا، ثم يستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلة، ثم يح99ثي الم99اء عل99ى رأس99ه
 ثلث مرات يعممه بها ويروي أصول شعره، ثم يفيض الماء على سائر بدنه ويعمم99ه ب99ه،
 ول يترك منه شيئا ل يصل إليه لنه لو بقي منه ش99يء ول99و قلي99ل ل99م يغس99له ل99م تص99ح

.طهارته حتى يغسله

في غسل هذه العضاء في الوضوء كونه99ا ال9تي يباش99ر-وا أعلم – والحكمة : عباد ا  
 بها العبد ما يريد فعله ، وبها يعصي ا ويطيع99ه ، وه9ي أس99رع م99ا تح9رك م99ن النس9ان

أنه كلما غسل عضوا منها ح99ط ا عن99ه-  -وقد أخبر النبي . لطاعة والمعصية  
.كل خطيئة اصابها بذلك العضو

 ولما أمر سبحانه بغسل هذه العضاء في لوضوء وغس99ل جمي99ع الب99دن ف9ي الغتس9ال

 ولك99ن يري99د ليطهرك99م وليت99م نعمت99ه عليك99م : من الجنابة ونحوها ق99ال تع99الى

].6:المائدة[    لعلكم تشكرون

 فبين سبحانه أن الحكم99ة ف99ي ذل99ك إرادت99ه تطهي99ر المس99لم م99ن الح99دث وتطهي99ره م99ن
 أن هذه الم99ة يبعث99ون ي99وم القيام99ة غ99راK محج}لي99ن م99ن آث99ار: وجاء في الحديث . الخطايا 

 الوضوء، ويعرفون بذلك ببين المم ، مما يدل على فض99ل الوض99وء وف99ائدته للمس99لم ف99ي
.الدنيا والخرة 



أش99هد أل إل99ه إل ا وح99ده ل ش99ريك ل99ه،: وإذا فرغ م99ن الطه99ارة اس99تحب ل99ه أن يق99ول  
أنه-  – عن النبي -  – وأشهد أن محمداK عبده ورسوله ، لما روى عمر بن الخطاب   

أش99هد أل إل99ه إل ا وح99ده ل: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يق99ول(( : قال   
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إل فتحت له أبواب الجن99ة الثماني99ة ، ي99دخل. شريك له   

اللهم اجعلن99ي((: وفي رواية يقول زيادة على ذلك . ، رواه احمد ومسلم ))من أي}ها شاء   
والحكمة من قول ه9ذا ال99ذكر بع9د الوض99وء ه9ي. ))من التوابين واجعلني من المتطهرين   

.الجمع بين طهارة الباطن بشهادة التوحيد وطهارة الظاهر بالوضوء

ع99ن-  – إياكم والسراف في الماء في الوضوء والغتسال ، فقد نهى النبي : عباد ا  

، فالكث99ار م99ن ص99ب يتوضأ بالم�د} ، ويغتسل بالصاع وهو الق99دوة  ذلك، وكان   
 الماء في الوضوء والغتسال إسراف ل داعي له ، وربم99ا أن النس99ان يس99رف ف99ي ص99ب
 الماء ول يتطهر الطهارة المطلوبة بحيث يبقى شيء لم يصل إليه الم99اء ،لن99ه ل99م ينتب99ه
. لذلك

وحافظوا على الطهارة للص99لة وتطه99روا كم99ا امرك99م ا، واقت99دوا– عباد ا – فاتقوا ا   

132:آل عمران[ وأطيعوا ا والرسول لعلكم ترحمون  -:  – برسول ا  ].
 

 

 اتقوا ا تع9الى ، واعلم99وا أن الطه9ور ش9طر اليم9ان ، وأن التطهي9ر للص99لة: أيها الناس 
 ق99ال تع99الى ف99ي. بالوضوء والغتسال أمانة بين العبد وبين ربه ، يسأل عنه يوم القيامة 

].8:المؤمنون [ والذين هم لماناتهم وعهدهم راعون   :وصف المؤمنين 

 وبعض الناس يتساهل في شأن الطهارة فل يتمها كما أمر ا ، وقد يصلي طول عم99ره
 ويذكر عن بعض البادية أنه99م ي99تيممون. أو غالبه من غير طهارة صحيحة فل تصح صلواته

 بالتراب دائما مع وجود الماء ويظنون ان التيمم يكفي عن الماء ، وا تع99الى إنم99ا جع99ل
 التيمم بدل الماء عند فقده أو العجز عن استعماله ،فمن تيمم بوج99ود الم99اء وق99در عل99ى

.استعماله لم تصح صلته ، لنه صلى بغير طهارة فترك شرطا من شروط صحة الصلة

 واعلم99وا أن99ه كم99ا تج99ب الطه99ارة م99ن الح99دث بالوض99وء أو الغتس99ال تج99ب الطه99ارة م99ن
 النجاسة في الثياب والبقعة ، فيجب أن يصلي ببدن طاهر وبثي99اب ط99اهرة ، وف99ي بقع99ة

.واذا أصابت البدن أو الثوب أو البقعة نجاسة وجب غسلها بالماء حتى تزول. طاهرة

عباد ا – واعلموا ان خير الحديث كتاب ا– فاتقوا ا   …


