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 : الكاملصفة الوضوء

ملرسلني، نبينا حممد وعلى  ٍاحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا

 .آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد

 .فاللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين، ومجيع املسلمني

 لوضوءا أو، ثاحلدرفع  ينوي وهو أنب صفة الوضوء، ( :قال املؤلف رمحه هللا تعاىل
 األعمالمنا «إ: ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله؛هايروغ من طهارة األعمالٌ◌ جلميع شرط :والنيةحنوها، و للصالة
 .])١٩٠٧( مسلم، )١( البخاري[متفق عليه »  ما نوىلكل امرئمنا وإ، بالنيات

، رفاتَ◌غ بثالث، اً◌ويستنشق ثالث، يتمضمض، مث اً◌ ثالث كفيهويغسل .بسم اهللا :يقولمث 
 قفاهمن مقدم رأسه إىل رأسه ميسح و، ًإىل املرفقني ثالويديه ، اً◌هه ثالثيغسل وجمث 

سباحتيه يف صماخي يدخل ، مث ً◌واحدةً◌ ةمنه مر بدأمها إىل احملل الذي يعيد، مث بيديه
اأذنيه ، ثالالكعبنييغسل رجليه مع ميه ظاهرمها، مث ، وميسح  ً ثال ً. 

 وأن، واحدة مرةيغسل  أن :من ذلك والفرض، لنيب ملسو هيلع هللا ىلصفعله ا الذي أكمل الوضوء هذا
 :تعاىل يف قولهاهللا  يرتبها على ما ذكره

ها الذين آمنوا إذا قمتم{ ـ ي ْ أ ُ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َإىل َ ِالصالة ِ ِفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل المرافق  َّ ِ َِ َ َ ُْ َ ُِ ْ ُْ َُ َُْ َ ْ ِ ْ
ْوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  ُْ َُُ َُْ َ َِ ُ ُ ِ ْ َ ِإىل الكعبنيْ َْ َ ْ َ  .])٦(سورة املائدة اآلية [ }ِ

كل ما  وكذا، بعضه على بعضينبين ال ، حبيث اً◌عرفبفاصل طويل ال يفصل بينهما  وأن
 .)ملواالةاشترطت له ا

 للعاملني، نبينا دمحم، وعلى آله ًةني، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحاحلمد  رب العامل
 .وأصحابه أمجعني
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 :أما بعد 

ُ الباب هو املدخل، الذي يدخل منه إىل )ب صفة الوضوء(: املصنف رمحه هللايقول 
ً كيفية حصول الوضوء املطلوب شرعا، وهذا : أي)صفة الوضوء(: الشيء، وقوله رمحه هللا

ا رفع األحداث، فما حيصل به رفع احلدث أمران  :أحد نوعي الطهارة، اليت حيصل 

 . طهارة صغرى-

 . وطهارة كربى-

ً هو الطهارة الصغرى، وبدأ به ألنه األكثر استعماال، وتكرارا، مث سيأيت بعد )وضوءال( ً
به إن شاء هللا تعاىل  .ذلك إىل الطهارة الكربى وهي الغسل، يف 

هذا الباب تضمن ذكر صفة الوضوء الكامل، مث عطف عليه املؤلف، رمحه هللا، ذكر فروض 
ملسح على الوضوء، أي ما جيب مراعاته، وال جيوز اإل ًخالل به، وأحلق به فصال يتعلق 

 .اخلفني

 

 مىت جيب االستنجاء أو االستجمار قبل الوضوء؟

 للصالة الوضوء أو، ثاحلدرفع  ينوي وهو أن(: فيما يتعلق بصفة الوضوء، قال رمحه هللا
ت الوضوء، وال من واجباته، أن يتقدمه استنجاء إذا  )حنوهاو ومنه نعلم أنه ليس من مسنو

مل يكن مثة خارج، فإن االستنجاء واالستجمار؛ إمنا هو ألجل اخلارج من السبيلني، 
شرع االستجمار واالستنجاء، أما إذا مل يكن مثة خارج، فإنه ال  ُفألجل إزالة أثر اخلارج، 

 .جيب االستنجاء واالستجمار

ها الذين آمنوا{ :دليل ذلك ما ذكره املصنف يف قوله تعاىل ـ ي ْأ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ إذا َ ِ
ْقمتم ُ ْ َإىل ُ ِالصالة ِ ْفاغسلوا وجوهكم َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ ِ يذكر استنجاء وال ])٦(سورة املائدة اآلية [ }ْ ومل   ،ً
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ًاستجمارا، فما يتصوره البعض من لزوم أو استحباب االستنجاء أو االستجمار قبل 
 .الوضوء ال دليل عليه

 :الوضوءصفة ذكر ما سلكه املؤلف يف 

 )حنوهاو للصالة الوضوء أو ثاحلدرفع  ينوي أن( الوضوء، :أي )وهو(: يقول رمحه هللا
ومل يفصل املؤلف رمحه هللا يف الصفة بني الواجب  هذا بيان أول ما يكون من املتوضئ، 
ٍوالشرط واملستحب واملسنون، بل ذكر ذلك على وجه وصفي، كما جاء ذلك يف وصف 

مل يبينوا مراتب ومنازل تلك األفعال وضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يف أحاديث الصحابة  م  ، فإ
 .واألعمال اليت يف الوضوء

 

 :النية عمل قليب

 والنية هي القصد واإلرادة، وحملها القلب، فال )ثاحلدرفع  ينوي هو أن(: يقول رمحه هللا
مجاع املسلمني، ال خالف بينهم أن ال نية حيتاج معها إىل لفظ، وال إىل أي عمل، وهذا 

ٍحملها القلب، وأنه ال حاجة إىل تلفظ بنية، وال إىل عمل شيء لتتم النية، وعلى هذا قول  ٍ ٍ

 .أهل العلم

لنية، السيما من فقهاء  وقد ذهب بعض املتأخرين من الفقهاء إىل استحباب التلفظ 
لنية بدعة، فالنية عمل قليب، و  يهٌالشافعية، لكن هذا خالف السنة، فالصحيح أن التلفظ 

َّإرادة وقصد، يقصد ماذا؟، بني  .قصد يف الوضوءُ ما الذي يٌ

 

 ينوي املتوضئ؟مب 
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شرع له : أي)ينوي رفع احلدث، أو الوضوء للصالة وحنوها(: قال  ينوي الوضوء ملا ي
الوضوء، كما إذا نوى الوضوء للطواف، أو الوضوء لقراءة القرآن، أو الوضوء ملس 

ذ ل  . ذلك مما حيصل به النية املطلوبة يف الوضوءر، كلْكِّاملصحف، أو الوضوء ل

 

 :مرتبة النية

 اليت ي هذا بيان مرتبة النية، وه) الطهارة وغريهامن األعمالٌ◌ جلميع شرط والنية( :مث قال
ا شرط جلميع األعمال من  ٌميزها دون سائر األعمال، وإمنا ميزها ملا اختصت به من أ

زكاة، والصوم، ٌالطهارة وغريها، فهي شرط يف مجيع الع ل بادات، يف الطهارة، والصالة، وا
 لذلك ذكر دليلها، وذكر »ما نوى لكل امرئمنا وإ، بالنيات األعمالمنا «إواحلج، 
 .»ىما نو لكل امرئمنا وإ، بالنيات األعمالمنا «إ:  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص؛مرتبتها

لنية، فجميع األ عمال مدارها على النية، بل فاألعمال ال حتصل، وال يدرك مقصودها إال 
لعمل، حىت يدرك  لنية، لكن املطلوب نية التعبد  عز وجل،  ٌال يتصور عمل إال 
اإلنسان ما يؤمل، مث إن النية قد تكون للتمييز بني الواجب والفرض، وبني عني الفرض 

 .عن فرض آخر، كما يف الصالة وحنوها

 الطهارة وغريها، والدليل قد ذكره املصنف يف ٌاملقصود أن النية شرط جلميع األعمال، من
 .»ىما نو لكل امرئمنا وإ، بالنيات األعمالمنا «إ :قوله ملسو هيلع هللا ىلص

 

 :معىن التسمية يف الوضوء وحكمها

 : وهذا أول منازل املشروعات القولية والعملية، أن يقول يف وضوئه)بسم هللا(: مث يقول
ـ أستعني  ت: أي)بسم هللا( ف سم أو فعل تقديره)بسم هللا(عاىل يف وضوئي،   : هنا متعلقة 

 . أتوضأ)بسم هللا( : فكأنك تقولأتوضأ،
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ا واجب، وهذا : يف حكم البسملة، فمنهم من قال- رمحهم هللا -وقد اختلف الفقهاء   إ
ا سنة مستحب:هو املذهب، ومنهم من قال ، وهذا هو األقرب إىل الصواب، أما من ة إ

ال صالة « :لوجوب، فقد استدل مبا رواه أصحاب السنن، من حديث أيب هريرة قال 
، وهذا ])٣٣٩( ةسنن ابن ماج[ » وال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه،ملن ال وضوء له

ٌاحلديث يف إسناده مقال، وال يصح شيء من األحاديث يف طلب التسمية بني يدي 
لراجح من ق؛الوضوء  .ًسنة وليست واجبة ويل العلماء أن التسمية ولذلك ا

 حىت السنة ال بد فيها من دليل، فما الدليل؟، الدليل على سنية البسملة بني :لقائل أن يقول
ورد من األحاديث يف مشروعية البسملة بني يدي الوضوء، وهذا  يدي الوضوء، جمموع ما 

األحاديث يدل على أن ٍخيتلف عن أن تستدل حبديث معني، إمنا جمموع ما ورد من 
ن التسمية سنة  .ًللتسمية أصال بني يدي الوضوء، ولذلك قال من قال من أهل العلم 

لبسملة أن يقول ن يقول:ويكفي   بسم هللا : بسم هللا، وال يطلب منه أن يكمل البسملة 
رد عن لرحيم، فهذا مل ي لرمحن ا  . النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا

 

 :ًثال يف أول الوضوءاستحباب غسل الكفني 

، وذلك أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كان يغسل : أي)ًويغسل كفيه ثال(: قال ً ويسن أن يغسل كفيه ثال ُ
فرغ  َكفيه ثال بني يدي الوضوء، كما جاء يف حديث عثمان بن عفان، أنه دعا بوضوء، فأ ً

ئه، فغسلهما ثال  .ًعلى يديه من إ

 

 :االستنشاق يف املضمضة والسنة

 يدير املاء يف فمه، فاملضمضة هي : يتمضمض أي)اً◌ويستنشق ثالث، يتمضمضمث (: مث قال
ألنف، وقوله  أن يقول ذلك : أي)ًثال(: إدارة املاء يف الفم، واالستنشاق هو جذب املاء 
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 أن : أي)بثالث غرفات(: ثالث مرات، يف املضمضة، وثالث مرات يف االستنشاق، وقوله
ٍضمضة واالستنشاق بثالث غرفات، فكل غرفة يتمضمض منها ويستنشق، كما تكون امل

 .ثبت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، يف صفة وضوئه

 

 :حد الوجه يف الوضوء

لوجه هو ما حتصل به املواجهة، وقد حده : أي)ًمث يغسل وجهه ثال(  ثالث مرات، وحد ا
ًالفقهاء طوال وعرضا، فقالوا لرأس إىل ما احندر من اللحيني والذقن،  من من:ً ابت شعر ا

ا أسنان الفك السفلى، وما اسرتسل من اللحية، إذا م عليهلذان الانلعظمواللحيان مها ا
كان له حلية مسرتسلة، هذا ما حتصل به املواجهة، فهذا هو الذي جيب غسله يف الوضوء، 

 .)ًمث يغسل وجهه ثال(: كما قال املصنف

 

 : يف الوضوءاليدينمن ه ما يشرع غسل

 ويطلب منه يف وضوئه أن يغسل يديه من رؤوس : أي)ًويديه إىل املرفقني ثال(: قال
ملرفق هو املفصل ما بني العضد والساعد، يغسل يديه إىل املرفقني  أصابعه إىل مرفقيه، وا

، واملرفق داخل يف الغسل ٌثال صلى هللا عليه أن النيب «ٍفقد جاء يف حديث يف إسناده مقال ؛ ً
 .])١٥(: سنن الدارقطين[ »وسلم أدار املاء على مرفقيه

شرع «  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص،وقد جاء فيما رواه مسلم من حديث أيب هريرة َغسل يده اليمىن حىت أ َ ْ َ َّ َ ُ ََ ْ ْ ُ َ َ َ َ
ِيف العضد ُ َ ْ شرع يف العضد،ِ ِ مث يده اليسرى حىت أ ُ َ ْ ِْ َ َ َْ َ َّ َ ُ َْ ُ َ َ مث مس،َُّ َ ُح رأسهَُّ َ َْ َ مث غسل رجله اليمىن ،َ ْ ُْ ُ َ ْ ِ َ َ َ َُّ

شرع يف الساق ِحىت أ َّ ِ َ َ ْ َ َّ شرع يف الساق،َ ِ مث غسل رجله اليسرى حىت أ َّ ِ َِ َ َْ َ َّ َ ُْ ْ ُ َ ْ َ َ َ : مسلم٠صحيح [ »َُّ
شرع يف الساق فقد دخل ])٦٠٢( شرع يف العضد فقد دخل املرفق، كما إذا أ ، وإذا أ

 .الكعب
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 :صفة مسح الرأس

ومشروعاته، أن   ومن أعمال الوضوء : أي)وميسح رأسه من مقدم رأسه(: رمحه هللامث قال 
يذكر هنا عددا، بل ذاك مرةميسح رأسه، من مقدم رأسه، ومل   واحدة كما سيأيت، إمنا ً 

 : أي)وميسح رأسه من مقدم رأسه(ابتدأ ببيان من أين يبدأ يف املسح، إىل أي شيء ينتهي، 
 إىل آخر منابت )إىل قفاه( ًةو من أوائل موضع منابت الشعر عادمن بداية منابت الشعر، أ
 .الشعر يف رأسه، وهو القفا

ً مث يعيد يديه مسحا إىل املكان الذي : أي)ة واحدةيدمها إىل احملل الذي بدأ منه مرمث يع(
ًبدأ منه، واملسح هو إمرار اليد على الشيء، أو إمرار شيء بشيء عموما، ويف املسح هنا، 

 . مسح الرأس، هو إمرار اليد على الرأس من مقدم الرأس إىل القفاأي يف

شرع مر: أي)ة واحدةمر(: وقوله رمحه هللا ، فال تكرار يف املسح، وهذه ً واحدةًةَّ إن ذلك ي
شرع مسحه فال تكرار فيه:قاعدة يف كل املمسوحات  . كل ما 

، يف صفة وضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر أنه ميسح وأما من حيث السنة فقد جاء يف حدي ث علي 
نية، إمنا  لرد هذا، رد اليدين إىل مقدم الرأس من القفا، ال يعد مرة  َّرأسه مرة واحدة، وا

ر، له ما يواجه به، وله ما يكون خلف ؛هو متمم للمرة األوىل  ألن الشعر هو إقبال وإد
 .ملسح ألجل أن ميسح ما أقبل من الشعر وما أدبراملواجهة، فيكون ا

 

 :صفة مسح األذنني

 األصبع السباحة اليت : أي)سباحتيه(، )مث يدخل سباحتيه يف صماخي أذنيه(: قوله رمحه هللا
ا أوىل يف الوصف،  ا، وتسمى السبابة، وعدل املؤلف عن السبابة إىل السباحة؛ أل َيسبح  َ
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ا تستعمل ، وأما وجه تسمية سباحة؛ ألنه ً يف السب عادةالوصف، فسميت سبابة؛ أل
ا هللا عز وجل، يف عد التسبيح ا، ويذكر   .يسبح 

 الصماخ هو الثقب، ثقب األذن، فهو اخلرق املفضي من األذن )يف صماخي أذنيه(: وقوله
لرأس، فيدخل إصبعه يف صماخيه،  اميه(إىل ا  )ظاهرمها(ُ اإلصبع الكربى ي وه)وميسح 

 .ر أذنيه ظاه:أي

لغضاريف، إمنا يكفي مسح ظاهر  -كما أفاد كالم املؤلف  -وال جيب  مسح ما استرت 
 .أذنيه

وال يستحب أخذ ماء جديد لألذنني، بل ماء األذنني بقية ماء مسح الرأس، إال أن ال يبقى 
خذ ماء جديدا ألذنيه ًيف يديه شيء، ال يبقى يف إصبعيه بلل، فعند ذلك  ً ٌ ٌ. 

 هذا الرتتيب على وجه )ويدخل سباحتيه يف صماخي أذنيه(:  هللا تعاىلوقوله رمحه
، لكن يف الرتتيب الذي جاء  لرأس كان ذلك جمز ألذنني قبل مسح ا ًاالستحباب، فلو بدأ 

 .عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أنه يبدأ مبسح رأسه مث يدخل سباحتيه يف صماخي أذنيه

 

 :صفة غسل الرجلني يف الوضوء

عمال الوضوء، وهو غسل رجليه )ً يغسل رجليه مع الكعبني ثالمث(  هذا آخر ما يتعلق 
ً ثال لليمىن، وثال لليسرى:أي. )ً ثال،ًثال(دخل فيهما الكعبان َ وي: أي)مع الكعبني( ً. 

 

 :أكمل األحاديث يف صفة الوضوء
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فرغ املؤلف رمحه هللا، من ذكر هذه الصفة، قال أكمل الوضوء الذي فعله هذا (: بعد أن 
، وهو من أوسع األحاديث )النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وقد جاء وصف هذا الوضوء يف حديث عثمان 

ًوصفا لوضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وجاء يف أحاديث كثرية، أو يف أحاديث عديدة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يف 
 .هكيفية وضوئه، وكيفية طهارت

، هو أكمل األحاديث، وكان قد دعا بوضوء ، فغسل كفيهٍحديث عثمان  ، ثالث  
مرات، مث مضمض واستنثر، مث غسل وجهه ثالث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق 
ثالث مرات، مث يده اليسرى مثل ذلك، مث مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني 

رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ حنو «: ت، مث غسل رجله اليسرى مثل ذلك، مث قال ثالث مرا
 من توضأ حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث :- أي النيب ملسو هيلع هللا ىلص - وضوئي هذا وقال

صحيح مسلم ، )١٦٢ (صحيح البخاري[ »فيهما نفسه غفر هللا له ما تقدم من ذنبه
ركعتني خبشوع وحضور،])٢٢٦(  . وهذا يبني عظيم فضل الوضوء؛ وصالة 

 

زئ  :صفة الوضوء ا

ً بعد أن ذكر املصنف رمحه هللا صفة الوضوء إمجاال، عاد )من ذلك والفرض(: قال رمحه هللا
 .إىل بيان املفروضات

ًوالفرض من ذلك، أن يغسل مرة واحدة( :فقال   ًَّء مرة يغسل ما تقدم من األعضا:يأ )ًَّ
 ًأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توضأ مرة« وذلك ملا جاء يف الصحيح من حديث عبد هللا بن عباس ؛واحدة

مسند عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب عن النيب صلى هللا عليه : مسند أمحد بن حنبل[ »ًمرة
شرط إسناده صحيح على : ؤوطتعليق شعيب األر، )٣٠٧٣(: حديث رقم، وسلم
يذكر ]مسلم لوضوء؛ فإنه مل  ، وكذلك يدل على ذلك اآلية الكرمية اليت أمر هللا تعاىل فيها 
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ذكر عددا، بل قال لوضوء؛ فإنه مل ي ِفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل المرافق { :ًفيها  ِ َِ َ َ ُْ َ ُِ ْ ُْ َُ َُْ َ ْ ِ ْ
ِوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني َ ُ ُْ َ ُ ُْ َ َِ ْ َْْ َ َِ ُ ُ ِ ْ َ  .])٦(سورة املائدة اآلية [ }ْ

 

 :الرتتيب بني أعضاء الوضوءوعية مشر

 أن يرتب غسل تلك : أي)وأن يرتبها على ما ذكره هللا تعاىل(: مث ذكر رمحه هللا الثاين بقوله
ها الذين آمنوا { :األعضاء، على حنو ما أمر هللا تعاىل يف آية الطهارة، يف سورة املائدة ـ ي ْ أ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ

ْإذا قمتم ُ ْ ُ َ َإىل ِ ِالصالة ِ ِفاغس َّ ْلوا وجوهكم وأيديكم إىل المرافق وامسحوا برؤوسكم ْ ْ ُْ ُ ُِ ُ ُ َِ ْ ُْ َ َُ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِْ َ ُِ َ َ
ِوأرجلكم إىل الكعبني َ ُْ َ ُْ َ َِ ْ َْ  .ً، فا تعاىل ذكرها مرتبة])٦(سورة املائدة اآلية [ }َ

ٌودليل أن هذا الرتتيب مقصود، وأن مراعاته واجبة، أن هللا أدخل بني هذه املغسوالت 
، ملا ًممسوحا، فا مركب أو مكون من غسل ومسح، فلو مل يكن الرتتيب مطلو ًلوضوء  ٍ

أدخل املسح بني الغسل، هكذا استدل مجهور العلماء، رمحهم هللا على وجوب الرتتيب، 
 .وأن الرتتيب فرض بني أعضاء الطهارة

َُّأبدأ مبا بدأ ا«: ًويدل لذلك أيضا، عموم قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص َ ُ ََ ََ َِ ، فإنه ])٣٠٠٩(صحيح مسلم [ »ِِ بهْ
ٍوإن كان واردا يف احلج، فإنه يعم كل شيء قدمه هللا تعاىل ً. 

ة كلها دالة  ًواألمر الثالث أن مجيع الواصفني لوضوئه، ملسو هيلع هللا ىلص، ذكروه مرتبا، فهذه األدلة الثالث
 .ء الطهارةعلى ما ذكره املصنف رمحه هللا، من وجوب مراعاة الرتتيب يف أعضا

 

 :مشروعية املواالة بني أعضاء الوضوء
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أن ال ( ،)ٍوأن ال يفصل بينها بفاصل طويل(: الثالث مما ذكره املؤلف مما جيب مراعاته قوله
ً بني أعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا، وهذا يشري إىل اشرتاط املواالة، : أي)يفصل بينها

 .ًاملواالة أن ال يكون الفاصل طويالوأنه جيب املواالة بني هذه األعضاء، وضابط 

 وجه ذلك أن )وأن ال يفصل بينها بفاصل طويل(ووجه ذلك، ما دليل وجوب املواالة؟، 
لواو الدالة على اجتماع هذه  بعضهاهؤًهللا تعاىل، ذكر الوضوء مقرت أعضا  ببعض، 

ما لو فرق الصالة، ، كً واحدةًقها يف وقتني مل تكن عبادةَّاألعمال يف وقت واحد، فإذا فر
 .هذا دليل من قال بوجوب املواالة

آلية ها الذين آمنوا إذا { :ًإذا من قال بوجوب املواالة استدل  ـ ي َ أ ِ ْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ
ْقمتم ُ ْ َإىل ُ ِالصالة ِ ْفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  َّ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُُ ُ َ َُْ ََ َ َ َ ُِ ُِ ُ َِ ْ َْ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ ْ

ِىل الكعبنيِإ َْ َ ْ ً إن هللا تعاىل ذكر الوضوء مقرت :، وجه الداللة قالوا])٦( اآلية :سورة املائدة[ }َ
لواو، وه ت َّ مطلوبة يف وقت واحد، فمن فريأعضاؤه بعضها ببعض، وقرن بينها  قها مل 

 .مبا أمر هللا تعاىل به

ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كان يوايل ب ني أعضاء وضوئه، وهذا يف احلقيقة أظهر يف ًواستدل أيضا 
َّاالستدالل من الدليل األول، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، بني بفعله الذي استمر عليه وداوم عليه، أنه مل 
يفصل ويفرق بني هذه األعضاء، فال جيوز التفريق بينها، حبيث ينفصل بعضها عن بعض، 

 .، ويبىن بعضها على بعضً مرتبطةًةقرتن أن يربط بينها، حبيث تكون مبل ال بد

 ال جيوز الفصل بني كل ما : أي)وكذا كل ما اشرتطت له املواالة(: قال رمحه هللا بعد هذا
ٍ فيه، وهذا ذكر لقاعدة عامة بعد حكم خاصًةمطلوبً املواالة شرطا له، وتكان ٍ. 

 .فصل: مث بعد هذا قال املصنف رمحه هللا

ب   :صفة الوضوء تضمنتًإذا هذه املقدمة يف 

 .ذكر صفة الوضوء التام الكامل
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