
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

َعْن ُحْمرَاَن: أَنَّ ُعْثَماَن رضي هللا عنه دََعا 

ْيِه َثلاََث َمرَّاٍت، ُثمَّ  ِبَوُضوٍء، َفَغَسل كَفَّ

َمْضَمَض، َواْسَتْنَشَق، َواْسَتْنَثَر، ُثمَّ َغَسَل 

َوْجَهُه َثلاََث َمرَّاٍت، ُثمَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمَنى إَلى 

ْسرى ِمْثَل ذلَك، ثمَّ الِمرَفِق َثلاَث َمّراٍت، ُثمَّ اليُ 

َمَسَح ِبرَْأِسِه، ثمَّ َغَسَل ِرْجَله الُيْمَنى إِلى 

اْلكَْعبَْيِن َثلاََث َمرّاٍت، ُثمَّ اْلُيْسَرى ِمْثَل ذِلَك، ُثمَّ 

َقاَل: َرأَْيُت رَُسوَل هللِا صّلى هللا عليه وسّلم 

أَ َنْحَو ُوُضوئِي هَذا.   َتَوضَّ

َفٌق َعَلْيِه.  ُمتَّ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 شرح ألفاظه: 
قولهههههههه: ودعههههههها ب ولواهههههههوملاء بفهههههههأ  الهههههههواو  وههههههههو ا هههههههامل الهههههههذي يأووههههههه   

 به  أي: طلب مامل يأوو  به.
قولهههههههه: وفهسهههههههت  فيهههههههه كهههههههال  مهههههههرا ء  فيهههههههه: م ههههههه  و ههههههه ء وههههههههي 
ههههههههد ها مفصههههههههت الههههههههذ ا    يهههههههه  بههههههههذل   الراحهههههههها مهههههههها افصههههههههابا  وحل

 عن البدن. فهنا تك  افذى
قولهههههههههههههههههه: وا اءهههههههههههههههههم ء أي: أدا  ا هههههههههههههههههامل   فمهههههههههههههههههه  تقهههههههههههههههههو : 
مءمءهههههههه  ا ههههههههامل   فمههههههههي: حر أههههههههه بههههههههاإلدا ة فيههههههههه  واءمءهههههههه  
با ههههههههامل: فعلهههههههه  ذلهههههههه   وهههههههههي مهههههههه خوذة مههههههههن قههههههههوهلم: اءمءهههههههه  

 احليا   جاحرها  أي: حتر  .
قولهههههههههههه: ووانأنقههههههههههههقء االنأنقهههههههههههها : جهههههههههههذ  ا ههههههههههههامل بههههههههههههالنف  إ  

 باطن افن .
 النأن ا : إخراج ا امل من افن   ومل يردقوله: ووانأن رء ا

 
 
 

  طههههههههر  هههههههههذا احلههههههههديث   الصههههههههحيح  ذ ههههههههر العههههههههدد   ا ءمءهههههههها 
واالنهههههههههههههأن ا   لكهههههههههههههن و د ذلههههههههههههه  عنهههههههههههههد أ  داود مهههههههههههههن طهههههههههههههريق    

ء[  وو د ه أيءهههههههههها  ه   حههههههههههديث أ  203حهههههههههديث ع مههههههههههان هههههههههههذا و
 هريرة وعلي  وي هللا عنهما  وني يت ذ رمها ه إن شامل هللا ه.

قولهههههههههه: وا  سهههههههههت وجهههههههههههء الوجهههههههههه: مههههههههه خوذة مهههههههههن ا واجهههههههههها   هههههههههي 
ها مهههههههن منابههههههه  القهههههههعر ا عأهههههههاد إ  مههههههها  هههههههد  بهههههههذل  فنهههههههه يواجهههههههه بهههههههه  وحل

 نز  من اللحيا والذقن طوال   ومن افذن إ  افذن عروا .
قولهههههههههههه: وإ  ا رفهههههههههههقء إ : للهايههههههههههها  والهالهههههههههههب عهههههههههههدم دخهههههههههههو  هنايههههههههههها 

كأههههههههها  إ  الصهههههههههفحا الهايههههههههها   حكهههههههههم مههههههههها قبلهههههههههها   هههههههههو: قهههههههههرأ  ال
هههههههههههيلامل إ  ل الل ي هههههههههههت     افخهههههههههههلة  ومنهههههههههههه قولهههههههههههه تعههههههههههها :   اا  ألا  هههههههههههوا الص  

[ إال إذا وجههههههههههههد  قرينهههههههههههها تههههههههههههد  علههههههههههههى الههههههههههههدخو   781 البقههههههههههههرة: 
  و: صم  ا فروض من أوله إ  اليوم افخل  

وم هههههههههت ذلههههههههه  قولهههههههههه تعههههههههها :   إ  ل ال ملرلاف هههههههههق    فقهههههههههد دلههههههههه  السهههههههههنا 
  ا هسههههههههو   والسههههههههنا بيههههههههان للقههههههههران  وذلهههههههه  علههههههههى دخههههههههو  ا رفههههههههق 

  حهههههههههديث أ  هريهههههههههرة  وهههههههههي هللا عنهههههههههه أنهههههههههه تووههههههههه  فهسهههههههههت وجههههههههههه  
ف نههههههههب، الووههههههههومل  ا  سههههههههت يههههههههده اليمهههههههه  حهههههههه  أشههههههههر    العءههههههههد  
ا يهههههههههههده اليسهههههههههههرى حههههههههههه  أشهههههههههههر    العءهههههههههههد  ا مسههههههههههه   أنهههههههههههه  ا 
 سههههههههههت  جلههههههههههه اليمهههههههههه  حهههههههههه  أشههههههههههر    السهههههههههها   ا  سههههههههههت  جلههههههههههه 

 سا   اليسرى ح  أشر    ال
 ا قهههههههها : هكهههههههههذا  أيههههههههه   نهههههههههو  هللا صههههههههل ى هللا عليهههههههههه ونهههههههههل م يأووههههههههه 
وا رفههههههههق: بكسههههههههر ا ههههههههيم وفههههههههأ  الفههههههههامل  وبفههههههههأ  ا ههههههههيم و سههههههههر الفههههههههامل  
ههههههههههو مفصهههههههههت العءهههههههههد مهههههههههن الهههههههههذ ا   و عهههههههههه مرافهههههههههق  قههههههههها  تعههههههههها : 

[  ههههههههههههي بههههههههههههذل  فنههههههههههههه 6  ولألي ههههههههههههد يلكام  إ  ل ال ملرلاف ههههههههههههق     ا ائههههههههههههدة: 
 و وه  أي: يسأعان به.يارتفق به   االتكامل 

قولهههههههه: وا مسههههههه  برأنههههههههء أي: أمهههههههر  يهههههههده عليهههههههه مبلولههههههها با هههههههامل  وحهههههههد 
الهههههههههرأا: منابههههههههه  القهههههههههعر مهههههههههن جوانهههههههههب الوجهههههههههه إ  أعلهههههههههى الرقبههههههههها  

 والبامل لإللصا   فن ا ان  يلصق يده با مسوح.
قوله: وإ  الكعب ء م    عب  والكعبان: عظمان ناتئان   أنفت السا   

  : وماء بدليت حديث أ  هريرة ا ذ و  قريبا .ووإ ء مبع
 
 

قولهههههههههه: و هههههههههو واوهههههههههوئي ههههههههههذاء أي: شهههههههههبه ووهههههههههوئي  وههههههههههو بءههههههههههم 
الهههههههههواو  فن ا هههههههههراد بهههههههههه فعهههههههههت الووهههههههههومل  وقهههههههههد و د عنهههههههههد أ  داود: 

ء[  وإمنهههههههههها قهههههههههها : و ههههههههههوء 203«  وتووهههههههههه  م ههههههههههت ووههههههههههوئي هههههههههههذا»
   وايهههههههههههها الصههههههههههههحيح   ومل يقههههههههههههت: وم ههههههههههههتء فن حقيقهههههههههههها  اكلهههههههههههها 

هللا عليههههههههههه ونههههههههههل م ال يقههههههههههد  عليههههههههههها  ههههههههههله  ووههههههههههومل النههههههههههيب صههههههههههل ى 
لكهههههههههن كبههههههههه  الأعبهههههههههل با ماكلههههههههها  مههههههههها    وايههههههههها أ  داود ا هههههههههذ و ة  
فيكههههههون الأعبههههههل بههههههه و ههههههوء مههههههن تصههههههر  الههههههرواة  فهنهههههها تطلههههههق علههههههى 

 ا  ليا جمازا   أو يكون ا عو  على ما   الصحيح .

 الفوائد :
علههههههههى فءهههههههيلا أمههههههههل ا ههههههههرمن  ع مههههههههان  وههههههههي هللا عنههههههههه وحرصههههههههه -7

تعلههههههههيم العلههههههههم  نقههههههههرا  للسههههههههنا  ونصههههههههحا  ل مهههههههها  فينبهههههههههي للعلمههههههههامل 
وطههههههههههال  العلههههههههههم أن ينقههههههههههروا السههههههههههنن بهههههههههه  النههههههههههاا  وأال يكأفههههههههههوا 
بووهههههههههوحها ومعرفههههههههها النهههههههههاا هلههههههههها إ هههههههههاال   فههههههههه ن ع مهههههههههان  وهههههههههي هللا 
عنههههههه بهههههه  صههههههفا ووههههههومل النههههههيب صههههههل ى هللا عليههههههه ونههههههل م بالفعههههههت  مهههههها 

 .أنه أمر معرو   وال نيما   القرن افو 
هههههههههههذا احلههههههههههديث هههههههههههو أحههههههههههد افحاديههههههههههث الهههههههههه  بينهههههههههه  صههههههههههفا  -3

ووهههههههومل النههههههههيب صههههههههل ى هللا عليههههههههه ونهههههههل م علههههههههى الكمهههههههها   قهههههههها  ابههههههههن 
 ا لقن: وهو أصت عظيم   صفا الوووملء

جهههههههههواز االنهههههههههأعانا   إحءههههههههها  مهههههههههامل الووهههههههههومل  لقهههههههههو   هههههههههران:  -2
 وإن ع مان  وي هللا عنه دعا بوووملء

 يدخت   ذل  صب ا امل على ا أووئ -3
أن ع مههههههههههان  وههههههههههي هللا عنههههههههههه نههههههههههل    بيههههههههههان صههههههههههفا ووههههههههههومل  -5

النهههههههههههيب صهههههههههههل ى هللا عليهههههههههههه ونهههههههههههل م مسهههههههههههل  البيهههههههههههان بالفعهههههههههههت دون 
القهههههههههههو   فن الوصههههههههههه  بالفعهههههههههههت أنهههههههههههر  إد ا ههههههههههها   وأد  تصهههههههههههويرا   

 وأ نخ   النف 
مقههههههههههروعيا الووههههههههههومل فههههههههههذه الكيفيهههههههههها  فيهسههههههههههت  فيههههههههههه كالكهههههههههها    -6

الكهههههههههها   ا يأمءههههههههههم   ويسأنقههههههههههق  ويسههههههههههأن ر  ا يهسههههههههههت وجهههههههههههه ك
 ا يده
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اليمهههههههه  مهههههههها مرفقههههههههه كالكهههههههها   ا اليسههههههههرى  ههههههههذل   ا  سهههههههه  برأنههههههههه  
ا يهسههههههههت  جلههههههههه اليمهههههههه  إ  الكعبهههههههه  كالكهههههههها   ا اليسههههههههرى  ههههههههذل   

 ونل م.وهذه صفا ووومل النيب صل ى هللا عليه 
احلهههههههههههديث دليهههههههههههت علهههههههههههى مقهههههههههههروعيا  سهههههههههههت الكفههههههههههه  كهههههههههههال   -1

 مرا   وهذا ننا
احلهههههههههههديث دليهههههههههههت علهههههههههههى انهههههههههههأحبا  الأ ليهههههههههههث   ا ءمءههههههههههها  -8

 واالنأنقا  و ست الوجه و ست اليدين والرجل 
جيههههههههههههوز زيههههههههههههادة بعهههههههههههه  أعءههههههههههههامل الووههههههههههههومل علههههههههههههى بعهههههههههههه     -9

الهسهههههههههت  بههههههههه ن يهسهههههههههت بعههههههههه  افعءهههههههههامل مهههههههههرة  وبعءهههههههههها مهههههههههرت   
 وبعءها كالكا  

 ال جتوز الزيادة   الووومل على كال  مرا  -70
احلههههههههههديث دليههههههههههت علههههههههههى فءههههههههههيلا صههههههههههالة   عأهههههههههه   وال ههههههههههوا   -77

ا وعههههههههههههود بههههههههههههه مرتههههههههههههب علههههههههههههى افمههههههههههههرين: افو : ووههههههههههههو ه علههههههههههههى 
 الكيفيا ا ذ و ة  ومنها الأ ليث.

ال ههههههههاك: صههههههههالة   عأهههههههه  عقههههههههب الووههههههههومل بالوصهههههههه  ا ههههههههذ و   وهههههههههو 
: ال يفكهههههههههههههر   شهههههههههههههيمل أي« ال ُيالهههههههههههههد   ا فيهمههههههههههههها نفسهههههههههههههه»قولهههههههههههههه: 

 خا جا عن صالته 
علههههههههههه  منزلأهههههههههههه أو دنههههههههههه  فعليهههههههههههه أن يقهههههههههههدم  أن ا سهههههههههههلم إذا -73

لنفسههههههههه ا ههههههههل أوال ا فمأههههههههه و ههههههههن ينأمههههههههي إليههههههههها   فهههههههه ن  ههههههههران مل 
يسههههههههأنك   هههههههها  ههههههههان مههههههههو  مههههههههن أن يههههههههرى ع مههههههههان  وههههههههي هللا عنههههههههه 
يصهههههههههنا ههههههههههذا الصهههههههههنيا فينقلهههههههههه   هههههههههه هللا   وههههههههههذا يهههههههههد  علهههههههههى أن 

قهههههههد تهههههههر  علهههههههى حهههههههب العلهههههههم ونقهههههههره   ولهههههههذا  ذلههههههه  ا يهههههههت جيهههههههت 
  هههههههههل مهههههههههن افئمههههههههها مهههههههههن ا هههههههههدك  والفقههههههههههامل مهههههههههوا    إن مل يكهههههههههن 
مههههههو  فهههههه ن أحههههههد أبويههههههه مههههههو    فههههههرفعهم هللا عههههههز وجههههههت فههههههذا العلههههههم 
  فلهههههههو بقهههههههوا علهههههههى مههههههها ههههههههم عليهههههههه لبقهههههههوا منهههههههدكرين ال قهههههههد  هلهههههههم وال 
وزن   فههههههههههد  علههههههههههى أن  ههههههههههت إنسههههههههههان مسههههههههههلم قههههههههههد الأصههههههههههق فههههههههههذا 

لهههههههى نقهههههههره فههههههه ن هللا عهههههههز وجهههههههت ال يءهههههههيا أجهههههههره الهههههههدين وحهههههههر  ع
ونيحسهههههههههن إليهههههههههه   دنيهههههههههاه قبهههههههههت أخهههههههههراه   وههههههههههذا شهههههههههيمل مقهههههههههاهد 

 وحمسوا
 
 

" طريقهههههههههههههها نظريهههههههههههههها وطريقهههههههههههههها : أن الأعلههههههههههههههيم ُيصههههههههههههههت بطههههههههههههههريقأ -72
عمليههههههها "فمههههههها فعلهههههههه ع مهههههههان  وهههههههي هللا عنهههههههه طريقههههههها عمليههههههها   ومعلهههههههوم 
أن الأطبيههههههههههق العملههههههههههي أوقهههههههههها   الفهههههههههههم مههههههههههن الأطبيههههههههههق النظههههههههههري   وال 

 يسأهين معلم عن الطريقأ  
 أن ا ءمءا واالنأنقا  واجبان -73
الووههههههههههههومل وال عالقهههههههههههها لههههههههههههه انههههههههههههه ال يقهههههههههههه   االنههههههههههههأن امل قبههههههههههههت -75

 بالووومل إطالقا .
لههههههههههو  سههههههههههت وجهههههههههههه أوال ا اءههههههههههم  وانأنقههههههههههق وانههههههههههأن ر فههههههههههال -76

 باا لكن اففءت أن يبدأ با ءمءا واالنأنقا  .
مقهههههههههروعيا االنهههههههههأن ا  ولكنهههههههههها ليسهههههههههه  واجبههههههههها وإمنههههههههها الواجههههههههههب -71

 االنأنقا  .
 جواز الووومل لقصد الأعليم .-78
ن باليهههههههههههد اليسهههههههههههرى    ههههههههههها و د أن السهههههههههههنا   االنهههههههههههأن ا  أن يكهههههههههههو -79

 ع مان  وي هللا عنه .   السنن من حديث 
أن يسههههههههأن ر مههههههههن  ههههههههل يههههههههد " قههههههههالوا فن  وقههههههههد  ههههههههره بعهههههههه  العلمههههههههامل :

فعلههههههههه هههههههههذا يقههههههههبه البهههههههههائم .ولكههههههههن لههههههههي  عليههههههههه دليههههههههت   فمهههههههه  مهههههههها 
فقههههههههههههد ل مهههههههههههها أ اده القههههههههههههر    ولكههههههههههههن افو  أن   حصههههههههههههت االنههههههههههههأن ا 
 يكون بيده اليسرى .

 ذن  واجب فهنما تابعان للرأاأن مس  اف-30
أن حههههههههد الههههههههرأا مههههههههن ابأههههههههدامل حههههههههد   الوجههههههههه إ  العنههههههههق   ومههههههههن ا -37

 ف ن العنق ال يكون داخال   حد الرأا
 أن "  ست القدم  يكون إ  الكعب  " -33

والكعبهههههههان : مهههههههها العظمهههههههان الناتئهههههههان عنهههههههد ملأقهههههههى السههههههها  مههههههها القهههههههدم 
. 

 لووومل بسننهأن على ا سلم أن ُير  على تطبيق ا-32
 وهللا اعلم

 صلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ونلم .
 
 
 
 

  احلديث:عنوان 

كيفية وضوء النبي صّلى هللا 

 عليه وسّلم

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم
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أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (16اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 العراقيأعد ها أبو ا د 
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