
 التاسعة المحاضرة     00000000000000  ومكروهاته  الوضوء سنن

ففة   تعريفف  :" الشففري  الحففثي  ومةفف  شففرا   أو ك،ةفف  خيففرا ً مطلقفف،   الطريقفف : اللغفف  ففف  هفف  :السُّ

 سففي   ة  ُسفف َسفف ً  ومفف ... القي،مفف   يففو  إلفف  بهفف، عمفف  مفف  وأجففر أجرهفف، فلفف  حسففة  ُسففة   َسفف ً  مفف 

 بففف   بففف   ال بإسفففة،ث الطبراةففف  رواه ".القي،مففف   يفففو  إلففف  بهففف، عمففف  مففف  ووزر وزرهففف، فعليففف 

 .مسل  صحيح ف  وأصل 

 فعلففف  المكلففف  مففف  الشففف،ر  طلففف  مففف،: اصفففط ح، ً السفففة  أ  الكتففف،  أو  فففف  التمهيفففث فففف  وتقفففث 

 .العق،  ترك  عل  يرتِّ  ول  الثوا   فعل  عل  ورت   ج،ز   غير طلب، ً

ثي  عةفففث وُتطلَففف  ومسفففتح   مةفففثو : للسفففة  ويقففف،   عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  أقفففوا  علففف  المحفففثِّ

 .وتقريرات  وأفع،ل  - وسل 

 :الت،ل  الةحو عل  وبي،ةه، عشرة إحثى الحة،بل  عةث الوضوء وسة 

 وابفف  ثاووث وأبففو أحمففث رواه لمفف، أيضفف،   الفقهفف،ء بقيفف  عةففث سففة  وهفف  :الوضففوء أو  التسففمي   فف1

 وضففوء ال:"قفف،  - وسففل  عليفف  هللا صففل  - الةبفف  أ   فف طرقفف  بتعففثث يتقففوى: الهيثمفف  وقفف،   فف جفف م،

 وضفففوء ال: أي الك،مففف   الوضفففوء علففف  الوضفففوء ةفففف  وحملفففوا ".عليففف  هللا اسففف  يففف كر لففف  لمففف 

 عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  حفففثي  بعمفففو  مشفففمول  مهمففف  جليلففف  عبففف،ثة الوضفففوء إ : وقففف،لوا كففف،م   

 ثاووث أبفففو رواه ".أبتفففر فهفففو الفففرحي  الفففرحم  هللا ببسففف  فيففف  ُيبفففَثأ ال بففف،   ي أمفففر كففف ًُّ:"- وسفففل 

 .والبرك  الخير ة،قض: أبتر ومعة . حس  بسةث

فففوا   ففف2  ب،لسفففوا  ألمفففرته  أمتففف  علففف  أشففف  أ  لفففوال:" البخففف،ري لحفففثي  :المضمضففف  مففف  السِّ

 تةظيفف   فف لفف الجم ففف   فف ومقصففثه، السففة  أصفف  تحصففي  ففف  السففوا  ومثفف  ".وضففوء كفف  عةففث

 .واألصب  والمعجو  ب،لفرش،ة واألسة،  الف 

 ثففف   الرسفففغي  إلففف  اليفففثي  غسففف  الوضفففوء فففف  ُيَسففف ًُّ :الرسفففغي  إلففف  ث ثففف، ً الكففففي  غسففف   ففف3

فففثا ً طففف،هرتي   ك،ةتففف، ولفففو مفففرا   هللا صفففل  - الةبففف  وضفففوء مففف  الشفففيخ،  رواه لمففف، تعففف،ل   هلل تعبُّ

 .ث ث، ً فغسلهم، يثي  عل  الم،ء أكف  أة : وفي   - وسل  علي 

 مفففرا   ثففف   واالستةشففف،  المضمضففف  الوضفففوء فففف  ُيسففف  :ث ثففف، ً واالستةشففف،  المضمضففف   ففف4

- وسففففل  عليفففف  هللا صففففل  - الةبفففف  أ  - عةفففف  هللا رضفففف  - عثمفففف،  عفففف  عليفففف  المتففففف  للحثيفففف  

 عبفففف،  ابفففف  عفففف  ضففففعي  بسففففةث الففففثارقطة  وروى ".ث ثفففف،ً  واْسففففَتْةَثر واسفففف تْةش  َمْضففففَمضًَ:"

 الفففف  فففف  المففف،ء جعففف  :والمضمضففف  (.سفففة  واالستةشففف،  المضمضففف ) :رفعففف  عةهمففف، هللا رضففف 

 األ ى إخفففرا  :واالسفففتةث،ر .األةففف  إلففف  بففف،لة َف  المففف،ء ف،جتففف ا : االستةشففف،  أمففف، فيففف   وتحريُكففف 



 ثفف  ويَتَمْضففمض  ث ثفف، ً بيميةفف  لفمفف  المفف،ء ي خفف  أ   لفف  ففف  والسففة . االستةشفف،  بعففث األةفف  مفف 

 .مرة ك  بعث بشم،ل  ويستْةِثر  ث ث، ً ألةف 

 جوففف  إلفف  المفف،ء سففْب  خشففي  واالستةشفف،   المضمضفف  ففف  المب،لغفف  للصفف،   يكففره أةفف  :و كففروا

 وصفففففحح  السفففففة  أصفففففح،  رواه((.  صففففف، م، ً تكفففففو  أ  إال االستةشففففف،  فففففف  بففففف،ل ًْ: )) لحفففففثي 

 علففف  وقي،سففف، ً   لففف  فففف  ورث ألثفففر المضمضففف  فففف  أيضففف، ً يبففف،ل  ال الصففف،   إ : وقففف،لوا. الترمففف ي

 .االستةش، 

ففف  اللحيففف  تخليففف   ففف5 ففف  اللحيففف  تخليففف  الوضفففوء فففف  يسففف  :الكث   تسفففتر التففف  وهففف  الكثيفففف  : أيًْ الَكث 

 عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  أ  وصفففحح  والترمففف ي م،جففف  وابففف  ثاووث أبفففو رواه لمففف، البَشفففرة  لفففو 

ََ  - وسل   .تحته، م  فيه، أص،بع  وأثخ  الوضوء  ف  لحيت  خ  

 واألصففف،ب  الكففف  بواسفففط  شفففعره،  بفففي  لمففف، الوضفففوء مففف،ء توصفففي : اللحيففف  بتخليففف  المقصفففوثو

 .خ له، الثاخل 

 والففرجلي   اليففثي  أصفف،ب  بففي  مفف، إلفف  المفف،ء إيصفف،  يسفف  :والففرجلي  اليففثي  أصفف،ب  تخليفف   فف6

 بفففي  اليسفففرى اليفففث خةصفففر وإثخففف،  تشفففبيك،   بفففبعض بعضفففهم، اليفففثي  أصففف،ب  بإثخففف،  و لففف 

 رواه لمففف، اليسفففرى  الرجففف  بخةصفففر مةتهيففف، ً اليمةففف   الرجففف  بخةصفففر ب،ث ففف، ً رجلي  الففف أصففف،ب 

 فخلففف  توضففف  أةففف : - وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  عففف  الترمففف ي وصفففحح  السفففة  أصفففح، 

 صفففل  - أةففف : حجففر ابففف  وصفففحح  والففثارقطة  م،جففف  البفف  حفففثي  وفففف  ورجليفف   يثيففف  أصفف،ب 

 .تم خ، حر   توض  إ ا ك،  - وسل  علي  هللا

 بففف،لفر  وتةظيفففف  المكففف،  إلففف  المففف،ء إيصففف،  الخففف،ت   وتحريففف  األصففف،ب  تخليففف  مففف  والحكمففف 

 .والتحري 

فففم،   ثففف  اليمفففي  العضفففو بغسففف  البفففثء: هفففو :التيففف،م   ففف7  أصفففح،  أل  لليمفففي   تكريمففف، ً و لففف  الشِّ

ففف  لعمفففو  ةبويففف  وسفففة  إةسففف،ةي  فطفففرة والتيففف،م  الجةففف   أهففف ًُ اليمفففي   - وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - حثِّ

 تةعلِّففف  فففف  التيففف،م  يحففف  كففف،  - وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  أ : الشفففيخ،  روى التيففف،م   علففف 

لفف   أةفف : الهيتمفف  و كففر  فف م،جفف  وابفف  ثاووث وأبففو أحمففث وروى. كلفف  شفف ة  وففف  وَطهففوره  وترجُّ

 ". بمي،مةك ف،بثؤوا توض ت  إ ا:" ق،  - وسل  علي  هللا صل  - الةب  أ :   يصحح أ  جثير

 األ ةفففي  ظففف،هر لمسفففح جثيفففث مففف،ء أخففف  الوضفففوء فففف  يسففف  :األ ةفففي  لمسفففح جثيفففث مففف،ء أخففف   ففف8

 ابفف  وصففحح   فف والبيهقفف  الحفف،ك  أخرجفف  لمفف، أيضفف،   والشفف،فعي  الم،لكيفف  قففو  وهفف  ا وب،طةهمفف، 

 عليفف  هللا صففل  - هللا رسففو  وضففوء صففف  ففف  - عةفف  هللا رضفف  - زيففث بفف  هللا عبففث عفف   فف حجففر

 الةسفففف،   وروى. الففففرأ  بفففف  مسففففح الفففف ي المفففف،ء غيففففر بمفففف،ءً  أ ةيفففف  فمسففففح وضفففف ت أةفففف : - وسففففل 

 ظ،هرهمفف، مسففح - وسففل  عليفف  هللا صففل  - أةفف :  فف خزيمفف  ابفف  وصففحح   فف م،جفف  وابفف  والترمفف ي



 الوضففففوء ففففف  ُيمسفففف ح،  األ ةففففي  إ : السففففل  فقهفففف،ء مفففف  وآخففففرو  الحةفيفففف  وقفففف، . وب،طةهمفففف،

 والترمفففف ي ثاووث أبففففو رواه" . الففففرأ  مفففف  أل ةفففف، ا:" لحففففثي  للففففرأ  أس،سفففف ، ً المفففف خو  ب،لمفففف،ء

 .ثليل  لصح  أول  األو  والقو . وضعف 

 فمفففف :" لحففففثي  الفقهفففف،ء ع،مفففف  عةففففث سففففة  هففففو :الفففففرض محفففف  بمجفففف،وزة الوضففففوء إسففففب،   فففف9

َتففف  ُيطيففف  أ  اسفففتط،  ة. عليففف  متفففف  ".فليفعففف  ُغر   وعففف , للجبفففي  المجففف،ور الفففرأ  مقفففث : والُغفففر 

 مففف ً  حتففف  يثيففف  فغسففف  توضففف  - وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  أ  - ةففف ع هللا رضففف  - عثمففف، 

 .حجر اب  وحسة  الثارقطة  رواه. العضثي  أطرا 

 األعضففف،ء بغسففف  أمفففر تعففف،ل  هللا أ  هفف ا فففف  األصففف  :الوضفففوء ففف  األعضففف،ء غسففف  تثليففف   فف10

َهففف، ،َيففف} :تعففف،ل  هللا قففف، , واحففف ثة مفففرة بففف  الم مففف ور بفعففف  يتحقففف  واألمففف ر, الوضفففوء فففف   ال فففِ ي ًَ أَيُّ

ففففَ ةًِ إِلَفففف  قُْمففففُت ًْ إَِ ا آَمُةففففوا  ِبُرُءوِسففففُك ًْ َواْمَسففففُحوا اْلَمَراِففففف ًِ إِلَفففف  َوأَْيففففِثَيُك ًْ ُوُجففففوَهُك ًْ َف،ْغِسففففلُوا الص 

 هللا صففففل  - الةبفففف  أ : الصففففحيحي  ففففف  المففففروي لكفففف ً . 6/الم، ففففثة {. َ ً اْلَكْعَبففففْي ًِ إِلَفففف  َوأَْرُجلَُكفففف ًْ

 .سة  الغس  تثلي  أ  ه ا م  فُعلِ , برأس  ومسح, ث ث، ً ث ث، ً ض تو - وسل  علي 

 ومسفففل  أحمفففث رواه لمففف، و لففف , عقبففف  التشفففهث الوضفففوء سفففة  مففف  :الوضفففوء عقففف  التشفففهث  ففف11

 مففف،:"- وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - هللا رسفففو  قففف، : قففف،  - عةففف  هللا رضففف  - عمفففر عففف  ثاووث وأبفففو

, لففف  شفففري  ال وحفففثه, هللا إال إلففف  ال أ  أشفففهث: يقفففو  ثففف , الوضفففوء فُيسفففب  يتوضففف  أحفففث مففف  مفففةك 

 إال المتطهفففري   مففف  واجعلةففف  التفففوابي  مففف  اجعلةففف  اللهففف , ورسفففول  عبفففثه محمفففثا ً أ  وأشفففهث

 ".ش،ء أيه، م  يثخ , الثم،ةي  الجة  أبوا  ل  فُتح 

 عيفف األث وأمفف،, الحففثي  هفف ا إال وبعففثه الوضففوء ففف  الففثع،ء أح،ثيفف  مفف  يصففح لفف : العلمفف،ء قفف، 

 .وأثعيته  الة،  ك   م  ه  وإةم،, صحيح حثي  به، يرث فل , المتة،َقل  األخرى

 الوضوء مكروه، 

 طلفففف  مفففف،: واصففففط ح، ً. فيفففف  المرغففففو  وال المحبففففو  غيففففر الممقففففو  األمففففر :لغفففف  المكففففروه

ففف , جففف،ز  غيفففر طلبففف، ً تركففف  المكلففف  مففف  الشففف،ر    ففف تعففف،ل  هللا ألمفففر امتثففف،ال ً  ففف تركففف  علففف  ورت 

 .األصوليي  بعض قو  حثًِّ عل , والعت،  اللو  ب , العق،  فعل  عل  يرتِّ  ول ,  الثوا

 :يل  فيم، بي،ةه، أمور  ست  الوضوء ف  ويكره, ه ا

 مفف مور مةفف، واحففث كفف  أ : هفف ا وبيفف،  :عفف ر بفف  الوضففوء أعضفف،ء لفف  يغسفف  بمفف  االسففتع،ة   فف1

 العبوثيفففف  معةفففف  لمة،ففففف،ة جبفففف  الوا العبفففف،ثة هفففف ه ففففف  غيففففره ُيةيفففف  أ  يةبغفففف  ففففف , ب،لوضففففوء

 رضفف  عبفف،  ابفف  عفف  ضففعي  بسففةث والففثارقطة  م،جفف  ابفف  روى, الوضففوء وقفف  والتواضفف 

 عمففر عفف  وروي. أحففث إلفف  َطهففوره َيِكفف ًُ ال - وسففل  عليفف  هللا صففل  - الةبفف  كفف، : قفف،  عةهمفف، هللا



 وضففو   علفف  ةةفف يعي أ  أحفف ًُّ مفف،)  :قفف،  - وسففل  عليفف  هللا صففل  - الةبفف  أ  - عةفف  هللا رضفف  -

 .ضعي  بإسة،ث البزار رواه (. أحث

 فيهفففف،  كراهفففف  وال جفففف، زة فهفففف  صففففب  أو المفففف،ء إحضفففف،ر علفففف  بغيففففره المتوضفففف  اسففففتع،ة  أمفففف،

 هللا صفففل  - هللا رسفففو  مففف  كففف، : )- عةففف  هللا رضففف  - شفففعب  بففف  المغيفففرة أ  الشفففيخي  لحفففثي 

 ومسفففح, ويثيفف  وجهفف  غسفف ف, يتوضففف  وهففو عليفف  المفف،ء يصفف  فجعففف ...  سفففر ففف  - وسففل  عليفف 

 (.الُخف ي  عل  ومسح, برأس 

 وفففف  الوضفففوء حففف،  المففف،ء فففف  والتقتيفففر اإلسفففرا  يكفففره :فيففف  والتقتيفففر المففف،ء فففف  اإلسفففرا   ففف2

 أَةَفقُففوا إَِ ا َوال ففِ ي ًَ} :اآليفف  لعمففو  و لفف , والح،جفف  االعتففثا  حففثًِّ عفف  يخففر  بحيفف , أيضفف، ً غيففره

لِفففف ًَ َبففففْي ًَ َوَكفففف، ًَ اَيْقُتففففُرو َولَفففف ًْ ُيْسففففِرفُوا لَفففف ًْ
فففف، َ َٰ  َواَلً:}... أخففففرى آيفففف  وففففف . 67/ الفرقفففف،   {َقَوام 

ففف ًُ َ ً ُتْسفففِرفُوا  - أةففف   ففف الهيتمففف  وضفففعف   ففف م،جففف  ابففف  وروى 141/األةعففف ،  {اْلُمْسفففِرِفي ًَ ُيِحففف ًُّ اَلً إِة 

ففف َر   هففف ا مففف،: فقففف،  يتوضففف  وهفففو بسفففعث مفففرً  - وسفففل  عليففف  هللا صفففل   الوضففف وء أفففف : فقففف،  الس 

 وصفففحح   ففف والترمففف ي ثاووث أبفففو وروى((.  جففف،رً  ةهفففرً  علففف  كةففف  ولفففو ةعففف  : قففف،  إسففف را  

 ففف  يعتففثو  قففو  األمفف  هفف ه ففف  سففيكو  إةفف :" قفف،  - وسففل  عليفف  هللا صففل  - الةبفف  أ   فف الهيتمفف 

هور  ".والثع،ء الط 

هفففور, المشفففرو  الحفففثًِّ تجففف،وز: واالعتفففثاء  سفففرا اإل أ  وكمففف،. وةحفففوه والغسففف  الوضفففوء: والط 

 .ك،لمسح الغس  يجع  ألة  تفريط  ف،لتقتير, إفراط

 صففل  - فعلفف  خفف   ألةفف , الوضففوء ففف   لفف  فعفف  يكففره :األيمفف  قبفف  األيسففر العضففو غسفف   فف3

 عةفف  هللا رضفف  - هريففرة أبفف  عفف  مسففل  صففحيح ففف  عةفف  المففروي وضففو   ففف  - وسففل  عليفف  هللا

 - الةبففف  أ :  ففف يصفففحح أ  جفففثير أةففف  :الهيتمففف  و كفففر  ففف م،جففف  وابففف  ثاووث وأبفففو أحمفففث وروى. -

 ".بمي،مةك  ف،بثؤوا توض ت  إ ا" :ق،  - وسل  علي  هللا صل 

 .كل  ش ة  ف  التي،م  يح  ك،  - وسل  علي  هللا صل  - الةب  أ : الشيخ،  وروى

 الوضففوء ففف  األيمفف  العضففو علفف  األيسففر العضففو تقففثي  أ : األح،ثيفف  هفف ه مجمففو  مفف  ويفهفف 

 .مكروه الوص  به ا ووه, السة  خ  

 ثففف   مففف  أكثفففر الوضفففوء فففف  األعضففف،ء غسففف  يكفففره :ثففف   علففف  األعضففف،ء غسففف  زيففف،ثة  ففف4

 خزيمفففف  وابفففف  ثاووث أبففففو رواه لمفففف، و لفففف , مففففرة مفففف  أكثففففر الففففرأ  مسففففح يكففففره كمفففف،, مففففرا 

 أ  بعفففث قففف،  - وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  أ :  ففف جيفففث إسفففة،ثه أ  حجفففر ابففف  و كفففر  ففف وصففحح 

 فقففث, ةقفف  أو هفف ا علفف  زاث فمفف , الوضففوء هكفف ا) :واحففثة مففرة رأسفف  ومسففح ث ثفف،   ث ثفف، ً توضفف 

 (.وظلَ  أس،ء



 أو مفففرتي  رأسففف   - وسفففل  عليففف  هللا صفففل  - الةبففف  مسففف ح مففف  وغيرهمففف، الشففف يخ،  رواه مففف، وأمففف،

 مسفففتقل  َمَسفففح،  أةهففف، ال, ب،لمسفففح االسفففتيع،  إراثة علففف  -حجفففر ابففف  قففف،  كمففف، -فُيحمففف  أكثففف ر

 .لرأ ا لجمي 

 المضمضفففف  ففففف  يبفففف،ل  أ  للصفففف،   يكففففره :واالستةشفففف،  المضمضفففف  ففففف  الصفففف،   مب،لغفففف   فففف5

 - الةبففف  أ : وصفففحح  والترمففف ي ثاووث أبفففو روى, جوفففف  إلففف  المففف،ء سفففب  مخ،فففف  واالستةشففف،  

 االستةشفف،  ففف  وبفف،ل , األصفف،ب  بففي  وخلِّفف ,الوضففوء أسففب " :لرجفف  قفف،  - وسففل  عليفف  هللا صففل 

 ".، ًص، م تكو  أ  إال

  كرهفف، السفف،ب  الوضففوء سففة  مفف  سففة  تففر  للمتوضفف  يكففره :الوضففوء سففة  مفف  سففة  تففر   فف6

 ةقفف   أو هفف ا علفف  زاث فمفف " :اآلةفف  للحففثي  و لفف   - وسففل  عليفف  هللا صففل  - هللا رسففو  عفف 

 ".وظل  أس،ء فقث
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