
َفـَضـاِئـُل الـُوُضـُوِء 

1

ُوِءـُوُضـُل الـاِئـَضـَف

جمع
خالد بن محمد بن عبد العزيز اليحيا

kmy424@gmail.com

اإلبرازة األولى
1441/رجب

mailto:kmy424@gmail.com


َفـَضـاِئـُل الـُوُضـُوِء 

1

ُوِءـُوُضـُل الـاِئـَضـَف

جمع
خالد بن محمد بن عبد العزيز اليحيا

kmy424@gmail.com

اإلبرازة األولى
1441/رجب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



mailto:kmy424@gmail.com


 َفـَضـاِئـُل الـُوُضـُوِء 

 

 

1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في األرض وله الحمد في اآلخرة وهو الحكيم الخبير، 
وصلى الله على نبينا محمٍد السراج المنير، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما مزيًدا إلى يوم الدين، أما 

 :بعد

يما أنه س  ، و ورفعه للدرجات ،وتكفيره للسيئات ،فضائل الوضوء في فإنه قد صح عن النبي 
أحاديث كثيرة، حرٌي بالمؤمن أن تكون منه على ذُْكٍر؛ حتى يحضر في قلبه منزلة هذه  لهذه األمة

جملًة من هذه األحاديث، وأعقبت كل  رقوما؛ وألجل هذا جمعت في هذا المالعبادة وعظيم شأنه
ربي  يجعل هذا العمل خالًصا، نافًعا، مبارًكا، إنحديٍث بفائدٍة متعلقٍة بالوضوء، والله أسأل الله أن 

 .(1)غفور شكور
 الحديث األول

ُر َأْعَمالُِّكُم الصَََّلُة، َوََل ُيَحافِّظُ : )عن ثَ ْوبَاَن، قَاَل: قال َرُسوُل الله    َسد ُِّدوا َوقَارِّبُوا، َواْعَمُلوا، وَخي ْ
 . (1)َأْخَرَجُه أحمد، وصححه ابن حبان وابن عبد الهادي وابن حجرٍ  َعَلى اْلُوُضوءِّ إَِّلَّ ُمْؤمٌِّن(

 .(3)قال ابن رجٍب: الوضوء من خصال اإليمان الخفية التي ال يحافظ عليها إال مؤمن
وقال الزُّرقاني: فيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به؛ ألن تجديده من المحافظة الكاملة 

 .(4)عليه
 الحديث الثاني

يَمانِّ : )َعْن أَب ي َمال ٍك اأْلَْشَعر ي   قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله    ( َأْخَرَجُه ُمْسل م، والنسائيالطُُّهوُر َشْطُر اْْلِّ
يَمانِّ وابن ماجه، ولفظهما: )  .(5)(إِّْسَباُغ اْلُوُضوءِّ َشْطُر اْْلِّ

يَع إ يَماَنكُ  قال السندي: أراد باإليمان الصالة، كما في قوله تعالى: }َوَما َكانَ  ْم{. والكالم اللَُّه ل ُيض 
على تقدير مضاٍف، أي إكمال الوضوء شطر كمال الصالة. وتوضيحه: أن إكمال الصالة بإكمال 
شرائطها الخارجة عنها وأركانها الداخلة فيها، وأعظم الشرائط الوضوء، فجعل إكماله نصف إكمال 

واب وضوء وتعظيم ثوابه حتى كأنه بلغ إلى نصف ثالصالة، ويحتمل أن المراد الترغيب في إكمال ال
                                 

 1441/جمادى اآلخرة/3والفراغ منها في  1441/ذو الحجة/11 في  جمعها(كان البدء ب1)

 (.108/ 4( فتح الباري )185/ 4( تنقيح التحقيق )8( صحيح ابن حبان )11433أحمد ) (مسند1)

 (.13/ 1(جامع العلوم والحكم )3)

 (.111/ 1(شرح الزرقاني على الموطأ )4)

 (.180( سنن ابن ماجه )1432( سنن النسائي )113(صحيح مسلم )5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َفـَضـاِئـُل الـُوُضـُوِء 

 

 

3 

 

 .(1)اإليمان، والله تعالى أعلم
 .(1)قال ابن رجٍب: إسباغ الوضوء: إتمامه وإبالغه مواضعه الشرعية، كالثوب السابغ المغطي للبدنو 

 الحديث الثالث
، أنه قال: يَا نَب يَّ الله  َأْخب ْرن ي  َوَأْجَهُلُه، َأْخب ْرن ي َعن  َعمَّا َعلََّمَك اللهُ  َعْن َعْمُرو ْبن َعَبَسَة السَُّلم ي 

ََر ِّ ُُ مَ قُ ْلُت: يَا نَب يَّ الله  فَاْلُوُضوَء َحد  ْثن ي َعْنُه، قَاَل: ) -وذكر الحديث، وفيه -الصَّاَلة   ٌٌ يُ  ُُ ُْْكْم َر ا مِّ
َتثُِّر إَِّلَّ َخرَّْت َخطَا ُق فَ يَ ْ ْ هِّهِّ، وَ َوُضوَءُه فَ يَ َتَمْضَمُض، َوَيْستَ ْْشِّ ُْ ٌَ يَا َو َََس ََا  يمِّهِّ، ُُمَّ إِّ فِّيهِّ َوَخَياشِّ

ٌُ َيَديْ  هِّهِّ مِّْن َأْطَرافِّ لِّْحَيتِّهِّ َمَع اْلَماءِّ، ُُمَّ يَ ْغسِّ ُْ َهُه َكَما َأَمَرُه اللُه، إَِّلَّ َخرَّْت َخطَايَا َو ُْ هِّ إَِّلى َو
، إَِّلَّ َخرَّْت َخطَايَا َيَدْيهِّ مِّْن أَنَامِّلِّ  ََْينِّ ْرفَ  هِّ مِّْن هِّ َمَع اْلَماءِّ، ُُمَّ َيْمَسُح رَْأَسُه، إَِّلَّ اْلمِّ  َخرَّْت َخطَايَا رَْأسِّ

َلْيهِّ مِّْن أَنَ  ُْ ، إَِّلَّ َخرَّْت َخطَايَا رِّ ٌُ َقَدَمْيهِّ إَِّلى اْلَكْعبَ ْينِّ مِّلِّهِّ َمَع اْلَماءِّ، اَأْطَرافِّ َشْعرِّهِّ َمَع اْلَماءِّ، ُُمَّ يَ ْغسِّ
ٌٌ، َوفَ رَّغَ  فَإِّْن ُهَو قَاَم َفَصلَّى، قَ ْلَبهُ لِّلَّهِّ، إَِّلَّ اْنَصَرَف  َفَحمَِّد اللَه َوأَُْ َْى َعَلْيهِّ َوَمجََّدهُ بِّالَّذِّي ُهَو َلهُ َأْه

َئتِّهِّ يَ ْوَم َوَلَدْتُه أُمُّه  .(3)( َأْخَرَجُه ُمْسل ممِّْن َخطِّيَئتِّهِّ َكَهي ْ

بادة يكفَّر وب، وشرف الصالة َعقبه، وأن العقال الزُّرقاني: وفي هذا كل ه فضل الوضوء، وأنه مكف  ر للذن
بها ذنوٌب كثيرٌة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب 
بالفعل، لكانت العبادة الواحدة تكف  ر سيئًة واحدًة، فلما كفَّرت ذنوبًا كثيرًة ُعلم أنه ليس على حكم 

 .(4)بل بمحض الفضل العميمالمقابلة وال على مقتضى المعاوضة، 
 الحديث الرابع

ََا تَ َوضَّأَ اْلَعْبُد اْلُمْسلِّمُ قَاَل: ) َعْن أَب ي ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل الله   َهُه َخَر ََ فَ َغسَ  -َأوِّ اْلُمْؤمِّنُ  -إِّ ُْ ٌَ َو
َْ ْيهِّ َمَع اْلَماءِّ  َها بَِّعي ْ ٌُّ َخطِّيَئٍة َنَظَر إِّلَي ْ هِّهِّ ُك ُْ رِّ َقْطرِّ الْ َأْو  -مِّْن َو ٌَ َيَدْيهِّ َخَر ََ -َماءِّ َمَع آخِّ َََس ََا  ، فَإِّ

َها َيَداُه َمَع اْلَماءِّ  ٌُّ َخطِّيَئٍة َكاَن َبَطَشت ْ رِّ َقْطرِّ اْلَماءِّ  -مِّْن َيَدْيهِّ ُك َلْيهِّ -َأْو َمَع آخِّ ُْ ٌَ رِّ َََس ََا  ، فَإِّ
ََلهُ َمَع اْلَماءِّ  ُْ َها رِّ ٌُّ َخطِّيَئٍة َمَشت ْ ْت ُك َُ رِّ َقْطرِّ اْلَماءِّ َأْو  -َخَر َِّي اا مَِّن الذُّنُو ُِّ َحتَّ  -َمَع آخِّ ( ى َيْرُر ََ َن

 .(5)َأْخَرَجُه ُمْسل م
ر  َقْطر  َأْو مَ  -من الراوي، وكذا قوله: )َمَع اْلَماء   َأو  اْلُمْؤم ُن( شكٌ  -قال النووي: قوله: )اْلُمْسل مُ  َع آخ 

                                 
 (.1/ 5(حاشية السندي على سنن النسائي )1)

 (.11/ 4رسائل ابن رجب ) (مجموع1)

 (.831(صحيح مسلم )3)

 (.154/ 1(شرح الزرقاني على الموطأ )4)
 (.144(صحيح مسلم )5)
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دون الكبائر، كما في الحديث اآلخر: )الصَّاَلُة اْلَماء ( هو شك أيًضا. والمراد بالخطايا الصغائر 
نَ ُهنَّ، َما َلْم تُ ْغَش اْلَكَبائ ُر(  .(1)اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة إ َلى اْلُجْمَعة ، َكفَّاَرٌة ل َما بَ ي ْ

وقال ابن رجٍب: جمهور العلماء أن الكبائر ال يكفرها مجرد الصالة بدون توبٍة، وقد حكى ابن عبد 
إلجماع على ذلك. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير البر وغيره ا

الصلوات  الصغائَر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيًئا من الصغائر؛ لقوله: )ما اجتنبت 
الكبائر( والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء، أن ذلك ليس بشرٍط، وأن الصلوات تكفر 

 .(1)مطلًقا إذا لم ُيصر  عليها؛ فإنها باإلصرار عليها تصير من الكبائر الصغائر
 الحديث الخامس

َُْت َخطَايَاُه مِّْن : )َعْن ُعْثَماَن ْبن  َعفَّاَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله   َمْن تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَر
 .(3)َأْخَرَجُه ُمْسل م (ََُسدِّهِّ، َحتَّى َتْرُر ََ مِّْن َتْحتِّ َأْظَفارِّهِّ 

قال النووي: إحسان الوضوء: اإلتيان به ثالثًا ثالثًا، ودلك األعضاء، وتقديم الميامن، واإلتيان بسننه 
 .(4)المشهورة

 الحديث السادس
، َأنَّ َرُسوَل اللَّه   ي  ََا تَ َوضَّأَ اْلَعْبُد اْلُمْؤمُِّن قَاَل:  َعْن َعْبد  اللَّه  الصَُّناب ح  َُتِّ اْلَرطَايَا فَ َتَمْضَمَض َخرَ )إِّ

 ُْ ُْتِّ اْلَرطَايَا مِّْن َو َهُه َخَر ُْ ٌَ َو َََس ََا  َُتِّ اْلَرطَايَا مِّْن أَْنفِّهِّ، فَإِّ ثَ َر َخَر ََا اْستَ ْ ْ هِّهِّ َحتَّى مِّْن فِّيهِّ، فَإِّ
َُتِّ اْلَرطَايَا  ٌَ َيَدْيهِّ َخَر َََس ََا  َْ ْيهِّ، فَإِّ  َيَدْيهِّ َحتَّى َتْرُر ََ مِّْن َتْحتِّ مِّنْ َتْرُر ََ مِّْن َتْحتِّ َأْشَفارِّ َعي ْ

 ََ ََا  َُنَ ْيهِّ، فَإِّ هِّ َحتَّى َتْرُر ََ مِّْن ُأ َُتِّ اْلَرطَايَا مِّْن رَْأسِّ هِّ َخَر ََا َمَسَح بَِّرْأسِّ َلْيهِّ َأْظَفارِّ َيَدْيهِّ، فَإِّ ُْ ٌَ رِّ َس
َلْيهِّ َحتَّى َتْرُر ََ مِّْن َتْحتِّ َأْظَفارِّ  ُْ َُتِّ اْلَرطَايَا مِّْن رِّ َلْيهِّ، ُُمَّ كَ  َخَر ُْ دِّ َوَصََلتُُه رِّ اَن َمْشُيهُ إَِّلى اْلَمْسجِّ

 .(5)( َأْخَرَجُه النسائي وابن ماجهنَافَِّلًة َلهُ 
نَ ْيه ( أي: أهدابهما.  قوله: )َأْشَفار َعي ْ

قال ابن القيم: تأمل محاسن الوضوء بين يدي الصالة، وما تضمنه من النظافة والنزاهة، ومجانبة 
تقذرات، وتأمل كيف وضعه على األعضاء األربعة التي هي آلة البطش والمشي، ومجمع األوساخ والمس

                                 
 .( عن أبي هريرة 133(أخرجه مسلم )1)

 (.111/ 4(فتح الباري )1)

 (.145(صحيح مسلم )3)

 (.141/ 1(شرح النووي على مسلم )4)

 (.181( سنن ابن ماجه )103(سنن النسائي )5)
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الحواس التي تَ َعلُّق أكثر الذنوب والخطايا بها... فلما كانت هذه األعضاء هي أكثر األعضاء مباشرًة 
كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها، َفَشرَع أحكم الحاكمين الوضوء عليها؛   ،للمعاصي

ة الذنوب والمعاصي... وهي األعضاء الظاهر  وأوساخ   ،يتضمن نظافتها وطهارتها من األوساخ الحسيةل
البارزة للغبار والوسخ أيًضا، وهي أسهل األعضاء غساًل فال يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة، فكانت 

ذا، فقال: ده على هالحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر األعضاء، وقد نبه سبحانه عبا
ُلوا ُوُجوهُكم َوأَْيد يُكْم إ َلى اْلمرَاف ق وامسحوا برؤوسكم  }يَا أَيَها الَّذين آمُنوا إ ذا ُقْمُتم إ َلى الصَّاَلة فَاْغس 

وليتم  موأرَجَلَكم إ َلى اْلَكْعبَ ْين { إلى قوله: }َما يُر يد الله ل َيْجَعَل َعَلْيُكم م ْن َحرٍَج َوَلك ن يُر يد ليطهرك
نْعَمته َعَلْيُكم َلَعلَُّكْم َتْشُكرون{ فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرًجا عليهم وتضييًقا ومشقًة، 
ولكن إرادة تطهيرهم، وإتماَم نعمته عليهم؛ ليشكروه على ذلك، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي 

 .(1)لكرم وجهه وعز   جالله
أن كان الوضوء في األعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقُّها وقال أيًضا: من محاسن الشريعة 

به إماَمها وُمقدََّمها في الذ  كر والفعل وهو الوجهُ الذي نظافُته ووضاءتهُ عنواٌن على نظافة القلب، وبَعده 
كان   االيدان، وهما آلة الَبْطش والتناول واألخذ، فهما أحقُّ األعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه، ولمَّ 
َمت ظُ الرأُس َمْجَمَع الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة، ولكن لو ُشرع غسله في الوضوء لع

 جميعه، وأقامه مقام غسله تخفيًفا ورحمًة، كما أقام المسح على المشقة، واشتدت البلية، فشرَع مسح
ظافة؟ والرجلين من الغسل والن الخفين مقام غسل الرجلين. ولعل قائاًل يقول: وما يجزئ مسُح الرأس

نظافته وطهارته  له وتعبًدا يؤثر في ولم يعلم هذا القائل أن إمساَس العضو  بالماء امتثااًل ألمر اللَّه وطاعةً 
ْدر بدون هذه النية، والتحاكم في هذا إلى الذوق السليم، والطبع المستقيم،   ما ال يؤثر غسله بالماء والس  

لتراب امتثااًل لآلمر وطاعًة وعبوديًة ُتكسُبه وضاءًة ونظافًة وبهجًة تبدو على كما أن َمْعك الوجه با
 . (1)صفحاته للناظرين

 الحديث السابع
َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َما َيْمُحو اللُه بِّهِّ اْلَرطَايَا، َويَ ْرَفُع بِّهِّ قَاَل: ) َعْن أَب ي ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل الله  

َُاتِّ  َر دِّ، إِّْسَباُغ اْلُوُضوءِّ َعَلى اْلَمَكارِّهِّ، وََكثْ َرةُ اقَاُلوا بَ َلى يَا َرُسوَل الله  قَاَل: )؟( الدَّ ُِّ ْلُرطَا إَِّلى اْلَمَسا

                                 
 (.13/ 1(مفتاح دار السعادة )1)

 (.305/ 3(إعالم الموقعين )1)
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 .(1)( َأْخَرَجُه ُمْسل مَواْنتِّظَاُر الصَََّلةِّ بَ ْعَد الصَََّلةِّ، َفَذلُِّكُم الر ِّبَاطُ 

 اه ..(1)«في فضائل األعمال عن النبي هذا الحديث من أحسن ما يروى »قال ابن عبد البر: 
المكاره: م ن الُكره، وهي المشقة واأللم، وم ن المكاره: ألم الجسم، والبَ ْرد، وإعواز الماء، والحاجة و 

 .(3)إلى طلبه، أو ابتياعه بالثمن الغالي
 الحديث الثامن

ا ُمَحمَُّد، يَ أن الله تعالى قَاَل: ) -اأَلْعَلى اْلَمَل اختصام حديث  في -َعْن ُمَعاذ  بن  َجبٍل، َعْن النَّبي 
، قَاَل: َما ُهنَّ؟ قُ لْ  ُم اْلَمََلُ اأَلْعَلى؟ قُ ْلُت: فِّي الَكفَّارَاتِّ ، قَاَل: فِّيَم َيْرَتصِّ ُت: قُ ْلُت: لَب َّْيَك َر ُ ِّ

، َوإِّسْ  دِّ بَ ْعَد الصََّلَواتِّ ُِّ ، َوالُجُلوُس فِّي اْلَمَسا اُغ الُوُضوءِّ فِّي بَ َمْشُي اأَلْقَدامِّ إَِّلى الَجَماَعاتِّ
ٌِّ َوالَّاُس نِّ  ، َوالصَََّلةُ بِّاللَّْي ، َولِّيُن الَكََلمِّ ، قَاَل: ُُمَّ فِّيَم؟ قُ ْلُت: إِّْطَعامُ الطََّعامِّ ( َأْخَرَجُه َيامٌ اْلَمْكُروَهاتِّ

يٌح. َسأَْلُت ُمَحمََّد ْبَن إ ْسَماع يَل، َعْن َهَذا الَحد   ، فَ َقاَل: َهَذا يالترمذي، وقال: َحد يٌث َحَسٌن َصح  ث 
يحٌ   .(4)َحد يٌث َحَسٌن َصح 

ظم هذه األعمال التي يختصم فيها المل األعلى، قال ابن رجٍب: فيه داللة دليل على ع   ذا الحديثه
ي يختصمون فيما بينهم، ويتراجعون القول ف -وهم المالئكة أو المقربون منهم -على أن المل األعلى

إلى الله عز وجل وتكفَّر بها عنهم خطاياهم، وقد أخبر الله عنهم بأنهم األعمال التي تقر ب بني آدم 
 .(5)يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم

 الحديث التاسع 
ٌة َما مَِّن اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم َتْحُضُرُه َصََلٌة َمْكُتوبَ يَ ُقوُل: ) عن ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، قال: َسم ْعُت َرُسوَل الله  

ُن وُ  َلَها مَِّن الذُّنُو ُِّ َما َلْم يُ ؤْ فَ ُيْحسِّ تِّ َكبِّيَرًة، ُضوَءَها َوُخُشوَعَها َورُُكوَعَها، إَِّلَّ َكاَنْت َكفَّارًَة لَِّما قَ ب ْ
ََلَِّك الدَّْهَر ُكلَّهُ   .(1)( َأْخَرَجُه ُمْسل مَو

له ويجب عليه أن يعمل الوضوَء احتسابًا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقب»قال ابن أبي زيٍد القيرواني: 
وثوابه، وتطهيره من الذنوب به، وُيشع ُر نَفَسه أن ذلك تأهٌُّب وتنظٌُّف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه 

                                 
 (.151(صحيح مسلم )1)
 (. 111/ 10(التمهيد )1)
 (.243/ 3(الكاشف عن حقائق السنن )3)

 (.3135(جامع الترمذي )4)

 (.41(اختيار األولى )ص: 5)

 (.118(صحيح مسلم )1)
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عمٍل  إن تمام كل   بذلك، وتحفٍُّظ فيه؛ فألداء فرائضه، والخضوع  له بالركوع والسجود، فيعمل على يقيٍن 
 .(1)«بحسن النية فيه

 الحديث العاشر
 وَل الله  َعْن ُحْمرَاَن، َمْوَلى ُعْثَماَن، قَاَل: أَتَ ْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ب َوُضوٍء فَ تَ َوضَّأَ، ثُمَّ قَاَل: رَأَْيُت َرسُ 

ْثَل ُوُضوئ ي َهَذا، ثُمَّ قَاَل: ) ََْنبِّهِّ تَ َوضَّأَ م  ََدََّم مِّْن  َُفَِّر َلُه َما تَ  ، وََكاَنْت َصََلتُُه َوَمْشُيُه َمْن تَ َوضَّأَ َهَكَذا 
دِّ نَافَِّلةً   .(1)( َأْخَرَجُه ُمْسل مإَِّلى اْلَمْسجِّ

وء، ( أي زائدة على تكفير السيئات، وهي رفع الدرجات؛ ألنها ُكف  رْت بالوضقال الط  يبي: قوله: )نافلةً 
 .(3)يادة والفضلوالنفُل الز 

 الحديث الحادي عشر

لُه َما مِّْن ُمْسلٍِّم يَ َتَطهَُّر، فَ يُتِّمُّ الطُُّهوَر الَّذِّي َكَتَب ال) َعن ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، قال: قال َرُسوَل الله  
َْ َها  .(4)َأْخَرَجُه ُمْسل م (َعَلْيهِّ، فَ ُيَصل ِّي َهذِّهِّ الصََّلَواتِّ اْلَرْمَس، إَِّلَّ َكاَنْت َكفَّارَاٍت لَِّما بَ ي ْ

قال النووي: فيه فائدٌة نفيسٌة؛ فإنه داٌل على أن من اقتصر في ُوضوئه على طهارة األعضاء الواجبة 
وترك السنن والمستحبات، كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد 

 .(5)تكفيرًا
 الحديث الثاني عشر

، ثُمَّ َدَعا ب َوُضوٍء فَ تَ َوضَّأَ فَ َغَسَل َكفَّْيه  َثاَلَث َمرَّاتٍ » َماَن، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن عن ُحْمرَاَن، َمْوَلى ُعثْ 
ثَ َر، ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَث َمرَّاٍت، ثُمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمَنى إ َلى اْلم ْرَفق  َثاَلَث مَ  رَّاٍت، ثُمَّ َمْضَمَض َواْستَ ن ْ

ْثَل َذل َك، ثُمَّ َمَسَح رَْأَسُه، ثُمَّ َغَسَل ر ْجَلُه اْلُيْمَنى إ َلى اْلَكْعبَ ْين  َثاَل َغَسَل يَ  َث َمرَّاٍت، ثُمَّ َدُه اْلُيْسَرى م 
ْثَل َذل كَ  « ئ ي َهَذاضََّأ َنْحَو ُوُضو رَأَْيُت َرُسوَل الله  َصلَّى اللُه َعَلْيه  َوَسلََّم تَ وَ »ثُمَّ قَاَل: « َغَسَل اْلُيْسَرى م 

قَاَم فَ رََكَع رَْكَعتَ ْينِّ ََل ُيَحد ُِّث  َمْن تَ َوضَّأَ َنْحَو ُوُضوئِّي َهَذا ُُمَّ ثُمَّ قَاَل َرُسوُل الله  َصلَّى اللهُ َعَلْيه  َوَسلََّم: )
ََْنبِّه ََدََّم مِّْن  َُفَِّر َلُه َما تَ  َما نَ ْفَسُه  َهاٍب: فِّيهِّ يَ ُقوُلوَن: َهَذا اْلُوُضوُء َأْسَبُغ  نَاوََكاَن ُعَلَماؤُ »( قَاَل اْبُن ش 

                                 
 (.18(الرسالة )ص 1)

 (.112(صحيح مسلم )1)

 (.253/ 3عن حقائق السنن ) (الكاشف3)

 (.131(صحيح مسلم )4)
 (.111/ 3(شرح النووي على مسلم )5)
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 .(1)َأْخَرَجاهُ «. َما يَ تَ َوضَّأُ ب ه  َأَحٌد ل لصَّاَلة  

فإذا  ،قال ابن هبيرة: في هذا الحديث من الفقه أن اإلنسان أول ما يبدأ به من أفعال صالته الوضوءَ 
 نه وأسبغه وجوَّده كان كمن أحكم أساس عمله.حسَّ 

ص فيها، ولم ، فحسَّنها وأخلنه وُيسب غه إذا أتبعه صالةً الوضوء الذي ُيحس    وفيه دليل على أن ذلك
 .(1)ه، فإنه يغفر له ما تقدم له من ذنبه، وذلك أنه يكون قد أحسن العمل أصاًل وفرًعاث فيها نفسُ يحد   

 الحديث الثالث عشر
َقاع د ، فَ تَ َوضََّأ فََأْحَسَن َطُهوٍر َوُهَو َجال ٌس َعَلى المَ أَبَاَن، قَاَل: أَتَ ْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، ب   ْبن عن ُحْمرَانَ 

، َفَأْحَسَن الُوُضوَء ثُمَّ قَاَل: )  الُوُضوَء، ثُمَّ قَاَل: رَأَْيُت النَّب يَّ  ْن تَ َوضَّأَ مَ تَ َوضَّأَ َوُهَو ف ي َهَذا الَمْجل س 
َد فَ رََكعَ  ٌَ َهَذا الُوُضوءِّ، ُُمَّ أََتى الَمْسجِّ ْث َُفَِّر َلُه َما ت َ  مِّ َلَس،  َُ ، ُُمَّ  ََْنبِّهِّ رَْكَعتَ ْينِّ ( قَاَل: َوقَاَل ََدََّم مِّْن 

 .(3)( َأْخَرَجُه البخاريَلَ تَ ْغتَ رُّوا: )النَّب يُّ 

قال ابن حجٍر: قوله: )ال تغتروا( أي ال تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في 
نها بالصالة؛ فإن الصالة التي تكف  ر الذنوب هي المقبولة، وال اطالع ألحٍد الذنوب؛ اتكااًل على غفرا

؛ عليه. ثم إن المكفَّر بالصالة هي الصغائر، فال تغتروا فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذنوب بالصالة
كف  رها ما يفإنه خاص بالصغائر، أو ال تستكثروا من الصغائر؛ فإنها باإلصرار تُعطى حكم الكبيرة، فال 

 .(4)يكف  ر الصغيرة، أو أن ذلك خاصٌّ بأهل الطاعة فال يناله من هو مرتبك في المعصية
 الحديث الرابع عشر

َمْن تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، ُُمَّ أََتى اْلُجُمَعَة، فَاْسَتَمَع : )َعْن أَب ي ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله  
ََدْ َوأَْنَصَت،  َُْه َوبَ ْيَن اْلُجُمَعةِّ، َوزِّيَاَدُة َََُلَُةِّ أَيَّاٍم، َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى فَ  ( َأْخَرَجُه  َلَغاَُفَِّر َلُه َما بَ ي ْ

 . (5)ُمْسل م
الُجمعات  رر الصالة؟ وإذا كفَّرت الصالة فماذا تكف   ر الوضوء فماذا تكف   قال النووي: قد يقال: إذا كفَّ 

أن كل واحٍد من هذه المذكورات صالٌح للتكفير، فإن وجد ما يكف  ره من الصغائر  ورمضان؟ والجواب: 
كفَّره، وإن لم يصادف صغيرًة وال كبيرًة ُكتبت به حسناٌت ورفعت به درجاٌت، وإن صادفت كبيرًة أو  

                                 
 (.114( صحيح البخاري )111(صحيح مسلم )1)

 (.130/ 1(اإلفصاح عن معاني الصحاح )1)

 (.1433(صحيح البخاري )3)

 (.151/ 11( )111/ 1(فتح الباري )4)

 (.852(صحيح مسلم )5)
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 .(1)كبائر ولم يصادف صغيرًة، رجونا أن يخفَّف من الكبائر
ر األعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق اإليمان، وتكفي تفاضل: جواٌب آخر، فيقول بن القيموال

على انتفاء  ، موقوفٌ مشروط بشروطٍ للسيئات والتكفير ... لعمل للسيئات بحسب كماله ونقصانها
 ص الذي هو روحهاإلخال يقع التكفير، وأما عمل شملته الغفلة أو ألكثره، وفقدَ  فحينئذٍ  ،الموانع كلها

 !؟العمل يكفر هذا ولم يقدره حق قدره، فأي شيءٍ  حقه، ، ولم يوفَّ ولبُّه
له مانع يمنع  ، ولم يعرضاوباطنً  افإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرً 

 أو ،ه بهعظيمَ أو يطلب من العباد ت ،به ن ٍ أو مَ  ،أو رؤية نفسه فيه تفكيره وال مبطل يحبطه من عجبٍ 
قه وأنه قد ويرى أنه قد بخسه ح ،أو يعادي من ال يعظمه عليه ،همه علييستشرف بقلبه لمن يعظ   

 .(1)!ر؟يكف    فهذا أي شيءٍ  ،استهان بحرمته
 الحديث الخامس عشر

هِّ َمْن َتَطهََّر فِّي بَ ْيتِّهِّ، ُُمَّ َمَشى إَِّلى بَ ْيٍت َمْن بُ ُيوتِّ الل: )َعْن أَب ي ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الله  
َي  َْضِّ ةً َفرِّيَضًة مِّْن فَ َرائِّضِّ اللهِّ، َكاَنْت َخْطَوتَاُه إِّْحَداُهَما َتُحطُّ َخطِّيَئًة، َواأْلُْخَرى تَ ْرفَ لِّيَ  َُ  (ُع َدَر

 .(3)َأْخَرَجُه ُمْسل م
 فيه فضل التطه ر في البيت؛ ألنه أكمل في االهتمام بالصالة.

 الحديث السادس عشر
ُن الطُُّهورَ يقول: ) ، أنه قال: سمعت رسول الله عن أبي بكٍر  ََنْ ًبا، فَ ُيْحسِّ ، َما مِّْن َعْبٍد يُْذنُِّب 

َََفرَ  ، ُُمَّ َيْستَ ْغفُِّر اللََّه، إَِّلَّ  َُوُم فَ ُيَصل ِّي رَْكَعتَ ْينِّ : }َوالَّذ يَن إ َذا فَ َعُلوا ، ثُمَّ قَ رََأ َهذ ه  اآْليَةَ (هُ اللَُّه لَ  ُُمَّ يَ 
َشًة َأْو ظََلُموا أَنْ ُفسَ  رمذي وابن كثيٍر ُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَ ْغَفُروا ل ُذنُوب ه ْم{. أخرجه الخمسة، وحسنه التفَاح 

 .(4)وابن حجٍر، وصححه ابن حبان
، اجوز تأخيرهي وأنها واجبة على الفور ال ،التوبة من جميع المعاصي واجبةٌ واتفقوا على أن  :النوويال ق

 .(5)والتوبة من مهمات اإلسالم وقواعده المتأكدة ،كبيرة سواء كانت المعصية صغيرة أو

                                 
 (.113/ 3النووي على مسلم ) (شرح1)
 .(10ابل الصيب )ص(الو 1)

 (.111(صحيح مسلم )3)

( صحيح ابن حبان 1325( سنن ابن ماجه )10125( السنن الكبرى للنسائي )401الترمذي ) جامع( 1511أبي داود ) ( سنن1أحمد )مسند  (4)
 (.28/ 11( فتح الباري )114/ 1( تفسير ابن كثير )113)

 .(52/ 12شرح النووي على مسلم )(5)
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  .(1)، ثم يصلي ركعتين، ثم يتوبأن يحسن الطهور ائبالت إلى بدنيو 
 الحديث السابع عشر

د ، فَ تَ َوضَّأَ، فَ َقاَل: إ ن  ي َسم ْعتُ   النَّب ي َعْن نُ َعْيٍم الُمْجم ر ، قَاَل: َرق يُت َمَع أَب ي ُهَريْ َرَة َعَلى َظْهر  الَمْسج 
 ( َُر اا ُمَحجَّلِّيَن مِّْن آَُارِّ الُوُضوءِّ يَ ُقوُل ََِّياَمةِّ   .(1)أخرجاه (إِّنَّ أُمَّتِّي يُْدَعْوَن يَ ْوَم ال

وء في الوجه أثر الوض استعارَ  .ثير: المراد: ب يُض مواضع الوضوء من األيدي والوجه واألقدامقال ابن األ
 .(3)واليدين والرجلين لإلنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه

 الحديث الثامن عشر
ِّيَن، وَ أََتى اْلَمْقبُ َرَة، فَ َقاَل: ) َعْن أَب ي ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل الله   إِّنَّا إِّْن َشاَء السَََّلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤمِّ

َُوَن، َودِّْدُت أَنَّا َقْد رَأَيْ َْا إِّْخَوانَ َْا أَنْ ُتْم وَل الله  قَاَل: )( قَاُلوا: َأَوَلْسَنا إ ْخَواَنَك؟ يَا َرسُ اللُه بُِّكْم ََلحِّ
ُد م ْن أُمَّت َك؟ يَا َرُسوَل الله  ( فَ َقاُلوا: َكْيَف تَ ْعر ُف َمْن َلْم يَْأت  بَ عْ بَ ْعدُ  َأْصَحابِّي َوإِّْخَوانُ َْا الَّذِّيَن َلْم يَْأُتوا

ٌٍ ُدْهٍم بُ ْهٍم َأََل يَ ْعرُِّف خَ فَ َقاَل: ) َلٌة بَ ْيَن َظْهَرْي َخْي َُرٌّ ُمَحجَّ  ٌٌ ًَُُل َلُه َخْي َلُه؟َأرَأَْيَت َلْو َأنَّ َر ( قَاُلوا: ي ْ
َن اْلُوُضوءِّ، َوأَنَا فَ َرطُُهْم َعلَ له  قَاَل: )بَ َلى يَا َرُسوَل ال َُر اا ُمَحجَّلِّيَن مِّ ( َأْخَرَجُه ى اْلَحْوضِّ فَإِّن َُّهْم يَْأُتوَن 

 .(4)ُمْسل م
 الحديث التاسع عشر

ُلُغ الْ يَ ُقوُل: ) وعن أَب ي ُهَريْ َرَة َسم ْعُت َخل يل ي  ، َحْيُث يَ ب ْ ْلَيُة مَِّن اْلُمْؤمِّنِّ ُلُغ اْلحِّ ( َأْخَرَجُه ُضوءُ وَ تَ ب ْ
 .(5)ُمْسل م

 .(1)الحلية: قيل: البياض، وقيل: الزينة في الجنة
 الحديث العشرون

َتِّي إَِّلى اْلَجَّةِّ قَاَل ل ب اَلٍل: ) َعْن بُ َرْيَدَة اأَلْسَلمي، أن النَّبي  َْ ْثُت إ الَّ تَ َوضَّْأُت ؟( قَاَل: َما َأْحدَ بَِّم َسبَ 
 .(2)(. َأْخَرَجُه أحمد والترمذي، وصححه هو وابن حبان)بَِّهَذا: َوَصلَّْيُت رَْكَعتَ ْين . فَ َقاَل َرُسوُل الله  

                                 
 .(13/115مجموع فتاوى ابن تيمية )(1)

 (.141( صحيح مسلم )131(صحيح البخاري )1)

 (.341/ 1(النهاية في غريب الحديث واألثر )3)

 (.142(صحيح مسلم )4)

 (.150(صحيح مسلم )5)

 (.351/ 1(مرقاة المفاتيح )1)

 (. 2081( وابن حبان )3182( وصححه الترمذي )11221أحمد ) (َأْخَرَجهُ 2)
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قال العراقي: في حديث بالٍل استحباب دوام الطهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث، وإن لم 
: )وال يحافظ على الوضوء إال مؤمن( فالظاهر م يُر د الصالة، وهو المراد بقوله يكن وقت صالٍة ول

 . (1)أن المراد منه دوام الوضوء، ال الوضوء الواجب فقط عند الصالة
 الحديث الحادي والعشرون
ب ل  َفَجاَءْت نَ ْوبَت ي فَ َروَّحْ  َنا ر َعايَُة اإْل  يٍ  َفَأْدرَْكُت َرُسوَل الله  ت ُ َعْن ُعْقَبَة ْبن  َعام ٍر، قَاَل: َكاَنْت َعَلي ْ َها ب َعش 

 ( : ُن ُوضُ قَائ ًما ُيَحد  ُث النَّاَس فَأَْدرَْكُت م ْن قَ ْول ه َُوُم فَ ُيَصل ِّي َما مِّْن ُمْسلٍِّم يَ تَ َوضَّأُ فَ ُيْحسِّ وَءُه، ُُمَّ يَ 
َبْت لَ  َُ هِّهِّ، إَِّلَّ َو ُْ ٌٌ َعَلْيهَِّما بََِّْلبِّهِّ َوَو بِّ َْ ، ُم اَل فَ ُقْلُت: َما َأْجَوَد َهذ ه  فَإ َذا قَائ ٌل بَ ْيَن ( قَ ُه اْلَجَّةُ رَْكَعتَ ْينِّ

ْئَت آن ًفا، قَاَل: ) َلَها َأْجَوُد فَ َنظَْرُت فَإ َذا ُعَمُر قَاَل: إ ن  ي َقْد رَأَيْ ُتَك ج  ُْْكْم مِّْن مَ َيَديَّ يَ ُقوُل: الَّت ي قَ ب ْ ا مِّ
َُوُل: َأْشَهُد َأْن ََل إَِّلَه إَِّلَّ  -بِّغُ َأْو فَ ُيسْ  -َأَحٍد يَ تَ َوضَّأُ فَ يُ ْبلِّغُ   اللُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد اللهِّ اْلَوُضوَء ُُمَّ يَ 

ٌُ مِّْن أَي َِّها َشاءَ   .(1)َأْخَرَجُه ُمْسل م (َوَرُسولُُه إَِّلَّ فُتَِّحْت َلُه أَبْ َوا ُُ اْلَجَّةِّ الثََّمانَِّيُة َيْدُخ

 واإلسباغ على التوضؤ ال يكون إال بإرادة المكمالت.عطف اإلبالغ »قال القاري: 
وقال الط  يبي: قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى إخالص العمل لله، وطهارة القلب من الشرك 

 .(3)«والرياء بعد طهارة األعضاء من الحدث والَخبث
 الحديث الثاني والعشرون

ََاَل: سُ عن أبي سعيٍد، قال: ) َلَّ أَْنَت، ْبَحاَنَك اللُهمَّ، َوبَِّحْمدَِّك َأْشَهُد َأْن ََل إَِّلَه إِّ َمْن تَ َوضََّأ فَ 
ََِّياَمةِّ  َأْخَرَجُه النسائي  (َأْستَ ْغفُِّرَك َوأَُتو ُُ إِّلَْيَك، ُكتَِّب فِّي َرقٍ  ُُمَّ طُبَِّع بِّطَاَبٍع فَ َلْم ُيْكَسْر إَِّلى يَ ْومِّ اْل

م ب في صحته، وهو مما ال مجال للرأي فيه، فله حكمرفوًعا وموقوفًا، وقال ابن حجٍر: الموقوف ال ري
 .(4)الرفع

 .؛ تحصياًل ل ما ورد في الحديثين من فضيلةٍ للمتوضئ أن يأتي بهذين الذكرين بعد الوضوء
 الحديث الثالث والعشرون

ٌِّ يُ َعالُِّج نَ ْفسَ يَ ُقوُل: ) عن ُعْقَبَة ْبَن َعام ٍر، قال: َسم ْعُت النَّب يَّ،  َُوُم مَِّن اللَّْي ٌٌ مِّْن أُمَّتِّي يَ  ُُ ُه إَِّلى َر

                                 
 (.52/ 1(طرح التثريب )1)

 (.134(صحيح مسلم )1)

 (.342/ 1(مرقاة المفاتيح )3)

(: )أما الموقوف فال شك وال ريب في صحته(. وقال 122/ 1( قال ابن حجٍر في التلخيص الحبير )2830( )2812(السنن الكبرى للنسائي )4)
)الطابع( بفتح  :(123/ 1(: )فهذا مما ال مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع(. قال ابن الملقن في البدر المنير )141/ 1األفكار ) في نتائج

 الباء وكسرها لغتان فصيحتان، وهو الخاتم. قوله: )فلم يكسر إلى يوم القيامة( معناه ال يتطرق إليه إبطال وإحباط.
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َدةٌ  َْ َهُه، اْنَحلَّْت ُع ُْ ََا َوضَّأَ َو َدٌة، فَإِّ َْ ََا َوضَّأَ َيَدْيهِّ، اْنَحلَّْت ُع ٌََد، فَإِّ ََا َمَسَح الطَُّهورِّ، َوَعَلْيُكْم ُع ، َوإِّ
ََا َوضَّأَ  َدٌة، َوإِّ َْ ٌَّ َوَعََل  رَْأَسُه، اْنَحلَّْت ُع َُ َُوُل اللَّهُ  َدٌة، فَ يَ  َْ َلْيهِّ، اْنَحلَّْت ُع ُْ :  رِّ َجا ُِّ لِّلَّذِّي َورَاءَ اْلحِّ

َعْبدِّي َهَذا،  اْنظُُروا إَِّلى َعْبدِّي َهَذا يُ َعالُِّج نَ ْفَسهُ لََيْسأََلِّي، َما َسأََلِّي َعْبدِّي َهَذا، فَ ُهَو َلُه، َما َسأََلِّي
 .(1)مد، وصححه ابن حبان( َأْخَرَجُه أحفُهَو َلهُ 

هذه الُعقد األربع تنحلُّ عن المسلم بالوضوء، وهذا دليٌل على فضيلته، وهي ُعقٌد حقيقيٌَّة يعقدها 
 .(1)الشيطان على اإلنسان؛ ليثبطه عن الخير، ويَ ْثن يه عن القيام إلى طاعة الله

وفي  ومباهات المالئكة، قال ابن رجٍب: معالجة الوضوء في جوف الليل للتهجد موجٌب لرضا الرب
 .(3)شدة البرد يتأكد ذلك

 الحديث الرابع والعشرون
ََا أَتَ ْيَت َمْضَجَعَك، فَ تَ َوضَّْأ ُوُضوَءَك لِّلصَََّلةِّ، ُُمَّ : )َعن  البَ رَاء  ْبن  َعاز ٍب، قَاَل: قَاَل النَّب يُّ  إِّ

ٌْ: اللَُّهمَّ أَ  ، ُُمَّ ُق َ َِّك األَْيَمنِّ ْع َعَلى شِّ هِّي إِّلَْيَك، َوفَ وَّْضُت أَ اْضَطجِّ ُْ ْمرِّي إِّلَْيَك، َوأَْلَجْأُت ْسَلْمُت َو
َْْك إَِّلَّ إِّلَْيَك، اللَُّهمَّ آَمُْْت بِّكَِّتا ََْبًة َورَْهَبًة إِّلَْيَك، ََل َمْلَجَأ َوََل َمَْْجا مِّ َك الَّذِّي بِّ َظْهرِّي إِّلَْيَك، َر

َلتَِّك، فَأَْنَت َعَلى الفِّْطَرةِّ، وَ أَنْ َزْلَت، َوبَِّْبِّي َِّك الَّذِّي َأْرَسْلَت، فَ  َر َما تَ َتَكلَُّم إِّْن ُمتَّ مِّْن لَي ْ َعْلُهنَّ آخِّ ُْ ا
َك، ، فَ َلمَّا بَ َلْغُت: اللَُّهمَّ آَمْنُت ب ك َتاب َك الَّذ ي أَنْ زَْلَت، قُ ْلُت: َوَرُسول  ( قَاَل: فَ َردَّْدتُ َها َعَلى النَّب ي   بِّهِّ 

ًراَوإِّْن َأْصَبْحَت، َأَصبْ ( أخرجاه، وفي روايٍة لمسلم: )الَّذِّي َأْرَسْلتَ ََل، َونَبِّي َِّك قَاَل: )  .(4)(َت َخي ْ

 والعشرون خامسالحديث ال

ٌِّ قَاَل: ) َعْن ُمَعاذ  ْبن  َجَبٍل، َعن  النَّب ي    ًرا، فَ يَ تَ َعارُّ مَِّن اللَّْي َِّْكٍر طَاهِّ  َما مِّْن ُمْسلٍِّم يَبِّيُت َعَلى 
َرةِّ إَِّلَّ َأْعطَاُه إِّيَّاهُ فَ َيْسَأُل  نْ َيا َواْْلخِّ ًرا مَِّن الدُّ  .(5)سَّنه ابن حجرٍ ( َأْخَرَجُه أبو داود، وحاللََّه َخي ْ

في الحديثين الندب إلى الوضوء عند إرادة النوم، وله فوائد، منها: أن الوضوء يغسل الخطايا ويحطها،  
لموت، ليكون على هيئٍة كاملٍة، ولئال يبغته ا؛ الوضوءالمؤمن على  المناسب أن يبيتكما تقدم، فمن 

ويؤخذ منه: الندُب إلى االستعداد للموت بطهارة القلب؛ ألنه أولى من طهارة البدن، ومنها: أن يقول 

                                 
( وقال محققو المسند: إسناده صحيح. وقال الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 1051حبان )( صحيح ابن 12221(مسند أحمد )1)

 (: حديث صحيح.31/ 1الصحيحين )

 (.81/ 3(فقه األدعية واألذكار )1)

 (.318(لطائف المعارف )ص3)

 (.1210( صحيح مسلم )142(صحيح البخاري )4)

 (.1003/ 1( وصححه األلباني في صحيح الجامع )83/ 3( نتائج األفكار )5041أبي داود ) (سنن5)
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، ومنها: أنه يكون أصدق لرؤياه، وأبعد ؛ ألنه يندب أن يكون الذاكر متطهرًاأذكار النوم على طُهارةٍ 
 .، وترويعه إياه، ومنها: أنه أرجى لقبول دعائهمن لعب الشيطان به في منامه

 وكال الحديثين فيهما داللة على فضل الوضوء.
 

اللهم برحمتك اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
 .نالمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمٍد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحساٍن إلى يوم الدي
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