منصة أسوار اﳌعرفة

اﳌرحلة اﻷوﱃ  :كتاب »الطهارة من منهج السالكﲔ «

صفة الوضوء الكامل:
اﳊمد رب العاﳌﲔ ،والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ ،نبينا ٍ
ﳏمد وعلى
آله وصحبه أﲨعﲔ.
أما بعد:
فاللهم اغفر لنا ،ولشيخنا ،وللحاضرين ،وﲨيع اﳌسلمﲔ.
قال اﳌؤلف رﲪه ﷲ تعاﱃ ) :ب صفة الوضوء ،وهو أن ينوي رفع اﳊدث ،أو الوضوء
للصﻼة و ﳓوها ،والنية :شرطٌ◌ ﳉميع اﻷعمال من طهارة وغيرها؛ لقولهﷺ» :إﳕا اﻷعمال
بالنيات ،وإﳕا لكل امرئ ما نوى« متفق عليه ]البخاري ) ،(١مسلم ).[(١٩٠٧
ﰒ يقول :بسم اﷲ .ويغسل كفيه ثﻼثً◌ا ،ﰒ يتمضمض ،ويستنشق ثﻼثً◌ا ،بثﻼث غَ◌رفات،
ﰒ يغسل وجهه ثﻼثً◌ا ،ويديه إﱃ اﳌرفقﲔ ثﻼً  ،وﳝسح رأسه من مقدم رأسه إﱃ قفاه
بيديه ،ﰒ يعيدﳘا إﱃ اﶈل الذي بدأ منه مرةً◌ واحدةً◌ ،ﰒ يدخل سباحتيه ﰲ صماخي
أذنيه ،وﳝسح اميه ظاهرﳘا ،ﰒ يغسل رجليه مع الكعبﲔ ثﻼ ً  ،ثﻼً .
هذا أكمل الوضوء الذي فعله النﱯﷺ ،والفرض من ذلك :أن يغسل مرة واحدة ،وأن
يرتبها على ما ذكره اﷲ تعاﱃ ﰲ قوله:
ِ
} أَ ي ﱡـها ﱠ ِ
الصﻼةِ ْ ِ
ِ
أيديكم ِ َإﱃ ْالم ر ِ ِ
افق
قمتم َِإﱃ ﱠ
َ
َ
وجوهكم َوَْ َ ُ ْ
فاغسلُواْ ُ ُ َ ُ ْ
الذين َآمنُواْ َإذا ُ ْ ُ ْ
َ
ََ
ِ ِ
وأرجلكم ِ َإﱃ ْ َ ْ َ ِ
الكعبﲔ{ ] سورة اﳌائدة اﻵية ).[(٦
برؤوسكم َ َْ َُ ُ ْ
امسحُواْ ُ ُ ُ ْ
َو ْ َ
وأن ﻻ يفصل بينهما بفاصل طويل عرفً◌ا ،ﲝيث ﻻ ينبﲏ بعضه على بعض ،وكذا كل ما
اشترطت له ا ﳌواﻻة(.
اﳊمد رب العاﳌﲔ ،وأصلي وأسلم على اﳌبعوث رﲪةً للعاﳌﲔ ،نبيناﷴ ،وعلى آله
وأصحابه أﲨعﲔ.
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أما بعد:
يقول اﳌصنف رﲪه ﷲ ) :ب صفة الوضوء( الباب هو اﳌدخل ،الذي ُيدخل منه إﱃ
شرعا ،وهذا
الشيء ،وقوله رﲪهﷲ) :صفة الوضوء( أي  :كيفية حصول الوضوء اﳌطلوب ً
أحد نوعي الطهارة ،الﱵ ﳛصل ا رفع اﻷحداث ،فما ﳛصل به رفع اﳊدث أم ران:
 طهارة صغرى. وطهارة كﱪى.استعماﻻ ،وتكرا ًرا ،ﰒ سيأﰐ بعد
)الوضوء( هو الطهارة الصغرى ،وبدأ به ﻷنه اﻷكثر
ً
ذلك إﱃ الطهارة الكﱪى وهي الغسل ،ﰲ به إن شاءﷲ تعاﱃ.
هذا الباب تضمن ذكر صفة الوضوء الكامل ،ﰒ عطف عليه اﳌؤلف ،رﲪهﷲ ،ذكر فروض
فصﻼ يتعلق ﳌسح على
الوضوء ،أي ما ﳚب مراعاته ،وﻻ ﳚوز اﻹخﻼل به ،وأﳊق به ً
اﳋفﲔ.

مﱴ ﳚب اﻻستنجاء أو اﻻستجمار قبل الوضوء؟
فيما يتعلق بصفة الوضوء ،قال رﲪهﷲ) :وهو أن ينوي رفع اﳊدث ،أو الوضوء للصﻼة
و ﳓوها( ومنه نعلم أنه ليس من مسنو ت الوضوء ،وﻻ من واجباته ،أن يتقدمه استنجاء إذا
ﱂ يكن ﲦة خ ارج ،فإن اﻻستنجاء واﻻستجمار؛ إﳕا هو ﻷجل اﳋ ارج من السبيلﲔ،
شرع اﻻستجمار واﻻستنجاء ،أما إذا ﱂ يكن ﲦة خارج ،فإنه ﻻ
فﻸجل إزالة أثر اﳋ ارجُ ،
ﳚب اﻻستنجاء واﻻستجمار.
دليل ذلك ما ذكره اﳌصنف ﰲ قوله تعاﱃ } :أَ ي ﱡـها ﱠ ِ
الذين َآمنُواْ ِ َإذا
َ َ
َ
الصﻼةِ ْ ِ
وجوهكم{ ] سورة اﳌائدة اﻵية ) ،[(٦وﱂ يذكر استنجاءً وﻻ
قمتم َِإﱃ ﱠ
فاغسلُواْ ُ ُ َ ُ ْ
ُْ ُْ
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استجما ًرا ،فما يتصوره البعض من لزوم أو استحباب اﻻستنجاء أو اﻻستجمار قبل
الوضوء ﻻ دليل عليه.
ما سلكه اﳌؤلف ﰲ ذكر صفة الوضوء:
يقول رﲪه ﷲ) :وهو( أي :الوضوء) ،أن ينوي رفع اﳊدث أو الوضوء للصﻼة و ﳓوها(
هذا بيان أول ما يكون من اﳌتوضئ ،وﱂ يفصل اﳌ ؤلف رﲪه ﷲ ﰲ الصفة بﲔ الواجب
والشرط واﳌستحب واﳌسنون ،بل ذكر ذلك على ٍ
وجه وصفي ،كما جاء ذلك ﰲ وصف
وضوء النﱯﷺ ،ﰲ أحاديث الصحابة  ،فإ م ﱂ يبينوا مراتب ومنازل تلك اﻷفعال
واﻷعمال الﱵ ﰲ الوضوء.

النية عمل قلﱯ:
يقول رﲪهﷲ) :هو أن ينوي رفع اﳊدث( والنية هي القصد واﻹرادة ،وﳏلها القلب ،فﻼ
ﳛتاج معها إﱃ لفظ ،وﻻ إﱃ أي عمل ،وهذا ﲨاع اﳌسلمﲔ ،ﻻ خﻼف بينهم أن النية
بنية ،وﻻ إﱃ عمل ٍ
تلفظ ٍ
ﳏلها القلب ،وأنه ﻻ حاجة إﱃ ٍ
شيء لتتم النية ،وعلى هذا قول
أهل العلم.
وقد ذهب بعض اﳌتأخرين من الفقهاء إﱃ استحباب التلفظ لنية ،ﻻسيما من فقهاء
عمل قلﱯ ،وهي
الشافعية ،لكن هذا خﻼف السنة ،فالصحيح أن التلفظ لنية بدعة ،فالنية ٌ
إرادةٌ وقصد ،يقصد ماذا؟ ،ﱠبﲔ ما الذي يُقصد ﰲ الوضوء.

ﰈ ينوي اﳌتوضئ؟
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قال) :ينوي رفع اﳊدث ،أو الوضوء للصﻼة وﳓوها( أي :ينوي الوضوء ﳌا ي شرع له
الوضوء ،كما إذا نوى الوضوء للطواف ،أو الوضوء لق راءة القرآن ،أو الوضوء ﳌس
اﳌصحف ،أو الوضوء للذِّْكر ،كل ذلك ﳑا ﳛصل به النية اﳌطلوبة ﰲ الوضوء.

مرتبة النية:
ﰒ قال) :والنية شرطٌ◌ ﳉميع اﻷعمال من الطهارة وغﲑها( هذا بيان مرتبة النية ،وهي الﱵ
شرط ﳉميع اﻷعمال من
ميزها دون سائر اﻷعمال ،وإﳕا ميزها ﳌا اختصت به من أ ا ٌ
شرط ﰲ ﲨيع العبادات ،ﰲ الطهارة ،والصﻼة ،وا لزكاة ،والصوم،
الطهارة وغﲑها ،فهي ٌ
واﳊج» ،إﳕا اﻷعمال بالنيات ،وإﳕا لكل امرئ ما نوى« لذلك ذكر دليلها ،وذكر
مرتبتها؛ لقولهﷺ» :إﳕا اﻷعمال بالنيات ،وإﳕا لكل امرئ ما نوى«.
فاﻷعمال ﻻ ﲢصل ،وﻻ يدرك مقصودها إﻻ لنية ،فجميع اﻷعمال مدارها على النية ،بل
عمل إﻻ لنية ،لكن اﳌطلوب نية التعبد عز وجل ،لعمل ،حﱴ يدرك
ﻻ يتصور ٌ
اﻹنسان ما يؤمل ،ﰒ إن النية قد تكون للتمييز بﲔ الواجب والفرض ،وبﲔ عﲔ الفرض
عن فرض آخر ،كما ﰲ الصﻼة وﳓوها.
شرط ﳉميع اﻷعمال ،من الطهارة وغﲑها ،والدليل قد ذكره اﳌصنف ﰲ
اﳌقصود أن النية ٌ
قولهﷺ» :إﳕا اﻷعمال بالنيات ،وإﳕا لكل امرئ ما نوى«.

معﲎ التسمية ﰲ الوضوء وحكمها:
ﰒ يقول) :بسم ﷲ( وهذا أول منازل اﳌشروعات القولية والعملية ،أن يقول ﰲ وضوئه:
)بسمﷲ( أي :أستعﲔ تعاﱃ ﰲ وضوئي ،ف ـ ) بسمﷲ( هنا متعلقة سم أو فعل تقديره:
أتوضأ ،فكأنك تقول) :بسمﷲ( أتوضأ.
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وقد اختلف الفقهاء  -رﲪهمﷲ  -ﰲ حكم البسملة ،فمنهم من قال :إ ا واجب ،وهذا
هو اﳌذهب ،ومنهم من قال :إ ا سنة مستحبة ،وهذا هو اﻷقرب إﱃ الص واب ،أما من
قال لوجوب ،فقد استدل ﲟا رواه أصحاب السنن ،من حديث أﰊ هريرة » :ﻻ صﻼة
ﳌن ﻻ وضوء له ،وﻻ وضوء ﳌن ﱂ يذكر اسمﷲ عليه« ]سنن ابن ماجة ) ،[(٣٣٩وهذا
اﳊديث ﰲ إسناده مقال ،وﻻ يصح شيءٌ من اﻷحاديث ﰲ طلب التسمية بﲔ يدي
الوضوء؛ ولذلك الراجح من قوﱄ العلماء أن التسمية سنة وليست واجبةً.
لقائل أن يقول :حﱴ السنة ﻻ بد فيها من دليل ،فما الدليل؟ ،الدليل على سنية البسملة بﲔ
يدي الوضوء ،ﳎموع ما ورد من اﻷحاديث ﰲ مشروعية البسملة بﲔ يدي الوضوء ،وهذا
ٍ
ﲝديث معﲔ ،إﳕا ﳎموع ما ورد من اﻷحاديث يدل على أن
ﳜتلف عن أن تستدل
أصﻼ بﲔ يدي الوضوء ،ولذلك قال من قال من أهل العلم ن التسمية سنة.
للتسمية ً
ويكفي لبسملة أن يقول :بسم ﷲ ،وﻻ يطلب منه أن يكمل البسملة ن يقول :بسم ﷲ
الرﲪن الرحيم ،فهذا ﱂ يرد عن النﱯﷺ.

استحباب غسل الكفﲔ ثﻼً ﰲ أول الوضوء:
ويسن أن يغسل كفيه ثﻼً  ،وذلك أن النﱯﷺ ،كان يغسل
قال) :ويغسل كفيه ثﻼً ( أيُ :
بوضوء ،فأ فرغ
كفيه ثﻼً بﲔ يدي الوضوء ،كما جاء ﰲ حديث عثمان بن عفان ،أنه دعا َ
على يديه من إ ئه ،فغسلهما ثﻼً .

السنة ﰲ اﳌضمضة واﻻستنشاق:
ﰒ قال) :ﰒ يتمضمض ،ويستنشق ثﻼثً◌ا( يتمضمض أي :يدير اﳌاء ﰲ فمه ،فاﳌضمضة هي
إدارة اﳌاء ﰲ الفم ،واﻻستنشاق هو جذب اﳌاء ﻷنف ،وقوله) :ثﻼ ً ( أي :أن يقول ذلك
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ثﻼث مرات ،ﰲ اﳌضمضة ،وثﻼث م رات ﰲ اﻻستنشاق ،وقوله) :بثﻼث غرفات( أي :أن
تكون اﳌضمضة واﻻستنشاق بثﻼث غرفات ،فكل ٍ
غرفة يتمضمض منها ويستنشق ،كما
ثبت عن النﱯ صلىﷲ عليه وعلى آله وسلم ،ﰲ صفة وضوئه.

حد الوجه ﰲ الوضوء:
)ﰒ يغسل وجهه ثﻼً ( أي :ثﻼث مرات ،وحد الوجه هو ما ﲢصل به اﳌواجهة ،وقد حده
وعرضا ،فقالوا :من منابت شعر الرأس إﱃ ما اﳓدر من اللحيﲔ والذقن،
طوﻻ
الفقهاء ً
ً
واللحيان ﳘا العظمان اللذان عليهما أسنان الفك السفلى ،وما اسﱰسل من اللحية ،إذا
كان له ﳊية مسﱰسلة ،هذا ما ﲢصل به اﳌواجهة ،فهذا هو الذي ﳚب غسله ﰲ الوضوء،
كما قال اﳌصنف) :ﰒ يغسل وجهه ثﻼً (.

ما يشرع غسله من اليدين ﰲ الوضوء:
قال) :ويديه إﱃ اﳌرفقﲔ ثﻼً ( أي :ويطلب منه ﰲ وضوئه أن يغسل يديه من رؤوس
أصابعه إﱃ مرفقيه ،واﳌرفق هو اﳌفصل ما بﲔ العضد والساعد ،يغسل يديه إﱃ اﳌرفقﲔ
ٍ
حديث ﰲ إسناده مقال »أن النﱯ صلىﷲ عليه
داخل ﰲ الغسل؛ فقد جاء ﰲ
ثﻼً  ،واﳌرفق ٌ
وسلم أدار اﳌاء على مرفقيه« ]سنن الدارقطﲏ.[(١٥) :
اليمﲎ َ ﱠ
شرعَ
غسل َ َيدهُ ُْ ْ َ
حﱴ أَ ْ َ
وقد جاء فيما رواه مسلم من حديث أﰊ هريرة ،أن النﱯﷺ » َ َ َ
شرع ِﰲ ْ ِ
ِﰲ ْ ِ
اليمﲎ
اليسرى َ ﱠ
غسل ِ ْ َ
َُ
َُ
حﱴ أَ ْ َ َ
رجلهُ ُْ ْ َ
مس َح َرْ َ
العضد ،ﰒُﱠ َ َيدهُ ُْ ْ َ
العضد ،ﰒُﱠ َ َ
أسهُ ،ﰒُﱠ َ َ َ
شرع ِﰲ ﱠ ِ
شرع ِﰲ ﱠ ِ
الساق« ]صحيح ٠مسلم:
اليسرى َ ﱠ
َﱠ
غسل ِ ْ َ
حﱴ أَ ْ َ َ
حﱴ أَ ْ َ َ
رجلهُ ُْ ْ َ
الساق ،ﰒُﱠ َ َ َ
) ،[(٦٠٢وإذا أ شرع ﰲ العضد فقد دخل اﳌرفق ،كما إذا أ شرع ﰲ الساق فقد دخل
الكعب.
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صفة مسح الرأس:
ﰒ قال رﲪهﷲ) :وﳝسح رأسه من مقدم رأسه( أي :ومن أعمال الوضوء ومشروعاته ،أن
عددا ،بل ذاك مرة واحدة كما سيأﰐ ،إﳕا
ﳝسح رأسه ،من مقدم رأسه ،وﱂ يذكر هنا ً
ابتدأ ببيان من أين يبدأ ﰲ اﳌسح ،إﱃ أي شيء ينتهي) ،وﳝسح رأسه من مقدم رأسه( أي:
من بداية منابت الشعر ،أو من أوائل موضع منابت الشعر عادةً )إﱃ قفاه( إﱃ آخر منابت
الشعر ﰲ رأسه ،وهو القفا.
مسحا إﱃ اﳌكان الذي
)ﰒ يعيدﳘا إﱃ اﶈل الذي بدأ منه مرة واحدة( أي :ﰒ يعيد يديه ً
عموما ،وﰲ اﳌسح هنا،
بدأ منه ،واﳌسح هو إم رار اليد على الشيء ،أو إمرار شيء بشيء ً
أي ﰲ مسح الرأس ،هو إم رار اليد على ال رأس من مقدم الرأس إﱃ القفا.
وقوله رﲪهﷲ ) :مرة واحدة( أي :ﱠ
احدة ،فﻼ تك رار ﰲ اﳌسح ،وهذه
إن ذلك ي شرع مرًة و ً
قاعدة ﰲ كل اﳌمسوحات  :كل ما شرع مسحه فﻼ تكرار فيه.
وأما من حيث السنة فقد جاء ﰲ حديث علي  ،ﰲ صفة وضوء النﱯﷺ ،ذكر أنه ﳝسح
مرة واحدة ،والرد هذا ،رد اليدين إﱃ مقدم الرأس من القفا ،ﻻ يعد مرة نية ،إﳕا
رأسه ﱠ
هو متمم للمرة اﻷوﱃ؛ ﻷن الشعر هو إقبال وإد ر ،له ما يواجه به ،وله ما يكون خلف
اﳌواجهة ،فيكون اﳌسح ﻷجل أن ﳝسح ما أقبل من الشعر وما أدبر.

صفة مسح اﻷذنﲔ:
قوله رﲪهﷲ) :ﰒ يدخل سباحتيه ﰲ صماخي أذنيه() ،سباحتيه( أي :اﻷصبع السباحة الﱵ
وعدل اﳌؤلف عن السبابة إﱃ السباحة؛ ﻷ ا أوﱃ ﰲ الوصف،
يسبح ا ،وتسمى السبابةَ َ ،
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عادة ،وأما وجه تسمية سباحة؛ ﻷنه
الوصف ،فسميت سبابة؛ ﻷ ا تستعمل ﰲ السب ً
يسبح ا ،ويذكر اﷲ عز وجل ،ﰲ عد التسبيح.
وقوله) :ﰲ صماخي أذنيه( الصماخ هو الثقب ،ثقب اﻷذن ،فهو اﳋرق اﳌفضي من اﻷذن
الكﱪى )ظاهرﳘا(
إﱃ الرأس ،فيدخل إصبعه ﰲ صماخيه) ،وﳝسح اميه( وهي اﻹصبع ُ
أي :ظاهر أذنيه.
وﻻ ﳚب  -كما أفاد كﻼم اﳌؤلف  -مسح ما استﱰ لغضاريف ،إﳕا يكفي مسح ظاهر
أذنيه.
وﻻ يستحب أخذ ماء جديد لﻸذنﲔ ،بل ماء اﻷذنﲔ بقية ماء مسح الرأس ،إﻻ أن ﻻ يبقى
جديدا ﻷذنيه.
بلل ،فعند ذلك خذ ماءً ً
ﰲ يديه ٌ
شيء ،ﻻ يبقى ﰲ إصبعيه ٌ
وقوله رﲪه ﷲ تعاﱃ ) :ويدخل سباحتيه ﰲ صماخي أذنيه( هذا الﱰتيب على وجه
اﻻستحباب ،فلو بدأ ﻷذنﲔ قبل مسح الرأس كان ذلك ﳎزً  ،لكن ﰲ الﱰتيب الذي جاء
عن النﱯﷺ ،أنه يبدأ ﲟسح رأسه ﰒ يدخل سباحتيه ﰲ صماخي أذنيه.

صفة غسل الرجلﲔ ﰲ الوضوء:
)ﰒ يغسل رجليه مع الكعبﲔ ثﻼً ( هذا آخر ما يتعلق عمال الوضوء ،وهو غسل رجليه
)مع الكعبﲔ( أي :ويَدخل فيهما الكعبان )ثﻼً  ،ثﻼً ( .أي :ثﻼً لليمﲎ ،وثﻼً لليسرى.

أكمل اﻷحاديث ﰲ صفة الوضوء:
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بعد أن فرغ اﳌؤلف رﲪهﷲ ،من ذكر هذه الصفة ،قال) :هذا أكمل الوضوء الذي فعله
النﱯﷺ( وقد جاء وصف هذا الوضوء ﰲ حديث عثمان  ،وهو من أوسع اﻷحاديث
وصفا لوضوء النﱯﷺ ،وجاء ﰲ أحاديث كثﲑة ،أو ﰲ أحاديث عديدة عن النﱯﷺ ،ﰲ
ً
كيفية وضوئه ،وكيفية طهارته.
ٍ
بوضوء  ،فغسل كفيه ،ثﻼث
حديث عثمان  ،هو أكمل اﻷحاديث ،وكان قد دعا
مرات ،ﰒ مضمض واستنثر ،ﰒ غسل وجهه ثﻼث م رات ،ﰒ غسل يده اليمﲎ إﱃ اﳌرفق
ثﻼث مرات ،ﰒ يده اليسرى مثل ذلك ،ﰒ مسح رأسه ،ﰒ غسل رجله اليمﲎ إﱃ الكعبﲔ
ثﻼث مرات ،ﰒ غسل رجله اليسرى مثل ذلك ،ﰒ قال » :رأيت النﱯﷺ يتوضأ ﳓو
وضوئي هذا وقال  -أي النﱯﷺ  :-من توضأ ﳓو وضوئي هذا ﰒ صلى ركعتﲔ ﻻ ﳛدث
فيهما نفسه غفر ﷲ له ما تقدم من ذنبه« ]صحيح البخاري ) ،(١٦٢صحيح مسلم
) ،[(٢٢٦وهذا يبﲔ عظيم فضل الوضوء؛ وصﻼة ركعتﲔ ﲞشوع وحضور.

صفة الوضوء ا زئ:
إﲨاﻻ ،عاد
قال رﲪهﷲ) :والفرض من ذلك( بعد أن ذكر اﳌصنف رﲪهﷲ صفة الوضوء ً
إﱃ بيان اﳌفروضات.
فقال) :والفرض من ذلك ،أن يغسل مرةﱠً واحدةً( أي :يغسل ما تقدم من اﻷعضاء مرةﱠً
واحدة؛ وذلك ﳌا جاء ﰲ الصحيح من حديث عبد ﷲ بن عباس »أن رسولﷲﷺ توضأ مرةً
مرةً« ]مسند أﲪد بن حنبل :مسند عبدﷲ بن العباس بن عبد اﳌطلب عن النﱯ صلىﷲ عليه
وسلم ،حديث رقم ،(٣٠٧٣) :تعليق شعيب اﻷر ؤوط :إسناده صحيح على شرط
مسلم[ ،وكذلك يدل على ذلك اﻵية الكرﳝة الﱵ أمرﷲ تعاﱃ فيها لوضوء؛ فإنه ﱂ يذكر
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ِ
فيها لوضوء؛ فإنه ﱂ يذكر عددا ،بل قالِ ْ } :
أيديكم ِ َإﱃ ْالم ر ِ ِ
افق
ً
وجوهكم َوَْ َ ُ ْ
فاغسلُواْ ُ ُ َ ُ ْ
ََ
ِ ِ
وأرجلكم ِ َإﱃ ْ َ ْ َ ِ
الكعبﲔ{ ] سورة اﳌائدة اﻵية ).[(٦
برؤوسكم َ َْ َُ ُ ْ
امسحُواْ ُ ُ ُ ْ
َو ْ َ

مشروعية الﱰتيب بﲔ أعضاء الوضوء:
ﰒ ذكر رﲪهﷲ الثاﱐ بقوله ) :وأن يرتبها على ما ذكرهﷲ تعاﱃ( أي :أن يرتب غسل تلك
ﱠِ
الذين َآمنُواْ
اﻷعضاء ،على ﳓو ما أمر ﷲ تعاﱃ ﰲ آية الطهارة ،ﰲ سورة اﳌائدة َ} :أَ ي ﱡ َـها َ
ِ
ِ ِ
الصﻼةِ ْ ِ
ِ
أيديكم ِ َإﱃ ْالمر ِ ِ
برؤوسكم
قمتم َِإﱃ ﱠ
افق َو ْ َ ُ
امسح واْ ُ ُ ُ ْ
وجوهكم َوَْ َ ُ ْ
فاغس لُواْ ُ ُ َ ُ ْ
َإذا ُ ْ ُ ْ
ََ
وأرجلكم ِ َإﱃ ْ َ ْ َ ِ
الكعبﲔ{ ] سورة اﳌائدة اﻵية ) ،[(٦فا تعاﱃ ذكرها مرتبةً.
َ َْ ُ َ ُ ْ
مقصود ،وأن م راعاته واجبة ،أن ﷲ أدخل بﲔ هذه اﳌغسوﻻت
ودليل أن هذا الﱰتيب
ٌ
ﳑسوحا ،فا لوضوء مركب أو مكون من ٍ
غسل ومسح ،فلو ﱂ يكن الﱰتيب مطلوً  ،ﳌا
ً
أدخل اﳌسح بﲔ الغسل ،هكذا استدل ﲨهور العلماء ،رﲪهم ﷲ على وجوب الﱰتيب،
وأن الﱰتيب فرض بﲔ أعضاء الطهارة.
بدأَ اﱠُ ِِبه« ]صحيح مسلم ) ،[(٣٠٠٩فإنه
أبدأُ ِ َﲟا َ َ
أيضا ،عموم قول النﱯﷺَ َْ» :
ويدل لذلك ً
وإن كان واردا ﰲ اﳊج ،فإنه يعم كل ٍ
شيء قدمهﷲ تعاﱃ.
ً
واﻷمر الثالث أن ﲨيع ال واصفﲔ لوضوئه،ﷺ ،ذكروه مر ًتبا ،فهذه اﻷدلة الثﻼثة كلها دالة
على ما ذكره اﳌصنف رﲪهﷲ ،من وجوب م راعاة الﱰتيب ﰲ أعضاء الطهارة.

مشروعية اﳌواﻻة بﲔ أعضاء الوضوء:
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ٍ
بفاصل طويل() ،أن ﻻ
الثالث ﳑا ذكره اﳌؤلف ﳑا ﳚب م راعاته قوله) :وأن ﻻ يفصل بينها
عرفا ،وهذا يشﲑ إﱃ اشﱰاط اﳌواﻻة،
يفصل بينها( أي :بﲔ أعضاء الطهارة بفاصل طويل ً
طويﻼ.
وأنه ﳚب اﳌواﻻة بﲔ هذه اﻷعضاء ،وضابط اﳌواﻻة أن ﻻ يكون الفاصل ً
ووجه ذلك ،ما دليل وجوب اﳌواﻻة؟) ،وأن ﻻ يفصل بينها بفاصل طويل( وجه ذلك أن
ﷲ تعاﱃ ،ذكر الوضوء مقﱰً أعضاؤه بعضها ببعض ،لواو الدالة على اجتماع هذه
احدة  ،كما لو فرق الصﻼة،
عبادة و ً
فرقها ﰲ وقتﲔ ﱂ تكن ً
اﻷعمال ﰲ وقت واحد ،فإذا ﱠ
هذا دليل من قال بوجوب اﳌواﻻة.
ًإذا من قال بوجوب اﳌواﻻة استدل ﻵية } :أَ ي ﱡـها ﱠ ِ
الذين َآمنُواْ ِ َإذا
َ
َ
َ
وجوهكم وَ ِ
ِ ِ
الصﻼةِ ْ ِ
أيديكم ِ َإﱃ ْالم ر ِ ِ
وأرجلكم
و
افق
ُ
قمتم َِإﱃ ﱠ
ْ
فاغسلُواْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ
َ
برؤوسكم َ َْ ُ َ ُ ْ
امسحُواْ ُ ُ ُ ْ
ْ
ُْ ُْ
َ
َ
َ
َ
إِ َﱃ ْ َ ْ َ ِ
الكعبﲔ{ ] سورة اﳌائدة :اﻵية ) ،[(٦وجه الدﻻلة قالوا :إنﷲ تعاﱃ ذكر الوضوء مقﱰً
فرقها ﱂ ت
أعضاؤه بعضها ببعض ،وقرن بينها لواو ،وهي مطلوبة ﰲ وقت واحد ،فمن ﱠ
ﲟا أمرﷲ تعاﱃ به.
أيضا ن النﱯﷺ ،كان يواﱄ بﲔ أعضاء وضوئه ،وهذا ﰲ اﳊقيقة أظهر ﰲ
واستدل ً
اﻻستدﻻل من الدليل اﻷول ،فإن النﱯﷺ ،ﱠبﲔ بفعله الذي استمر عليه وداوم عليه ،أنه ﱂ
يفصل ويفرق بﲔ هذه اﻷعضاء ،فﻼ ﳚوز التف ريق بينها ،ﲝيث ينفصل بعضها عن بعض،
بل ﻻ بد أن يربط بينها ،ﲝيث تكون م قﱰنةً م رتبطةً ،ويبﲎ بعضها على بعض.
قال رﲪهﷲ بعد هذا ) :وكذا كل ما اشﱰطت له اﳌواﻻة( أي :ﻻ ﳚوز الفصل بﲔ كل ما
شرطا له ،ومطلوبةً فيه ،وهذا ذكر لقاعدةٍ عامة بعد ٍ
حكم خاص.
كانت اﳌواﻻة ً
ﰒ بعد هذا قال اﳌصنف رﲪهﷲ :فصل.
ًإذا هذه اﳌقدمة ﰲ ب صفة الوضوء تضمنت:
ذكر صفة الوضوء التام الكامل.
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والثاﱐ :فروض الوضوء.
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