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رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،احلمد هلل ّ
ٍ
إبحسان إيل يوم الدينّ ،أما بعد،
وصحبه ومن تبعهم
من أعظم ما شرررعه هللا –سرربحانه وتعاى -للمسررلمني الطهارة بعوعيها ،سررواء كانا الطهارة الباةعة و ط ةهارة البل

من احلبد ،والغل ،واحلس ررد ،والبغ ،رراء ،والكرا ية ،والأنوب ،أو الطهارة الظا رة امل علبة ابلوض رروء ،أو ااغ س ررال ،أو
ال يمم ،وربعا –س ر رربحانه وتعاى -و ّ
ضر ر را ليعا إن الطهارة دي كلها من احلاجات اللط ربعا بيحبها وبيح أ لها "إِن اَّللَ
حُِي ُّ ال روابِ َ ِ
ين" الببرة ،222:ودعوة العيب –ص ر ر ر ر رلّى هللا عليه وسر ر ر ر ررلم" :-اللهم اجعلين من ال وابني
ْمَطَ ِّه ِر َ
ني َو حُي ُّ ال ح
1
ني"
واجعلين من امل طهرين"  ،ألن الكلم ني دول مها عبارة عن ةهارة اإلنسر ر ر ر رران الظا رة والباةعة" ،إِن اَّللَ حُِي ُّ ال روابِ َ
الببرة.222:
ةهارة البل دي الطهارة الباةعة  ،ةهارة البل من الأنوب احلبد ،الغل ،احلسر ررد ،البغ،ر رراء ،الكرا ية ،انيعني شر ررغالني
مع بعض فبلوهبم صافية لبعض ،قلوهبم بي،اء نبية ،مفيش فيها غل وا حسد وا سواء جتاه بع،هما البعض.

أو الطهارة الظا رة اللط ط ببى الوضر رروء ،أو ال يمم ،أو الغحسر ررل ،وربعا –سر رربحانه وتعاى -علمعا إن الطهارة دي من

احلاجات –سر رربحان هللا -اللط فارقا فيها أمة اإلسر ررالم سر ررا ر األمم ،وإذا كان اإلنسر رران معا حك با عليه الطهارة قبل

الوقوف إى الصالة من ابب إحسان الوقوف بني إيدين ربعا – سبحانه وتعاى ،-فربعا – سبحانه وتعاى -والعيب – صلى

هللا عليه وس ررلم -جعلوا يف ح ّد الطهارة أو يف ش رران الطهارة ف ،ررا ل كًاة ج هدا ،وده مبدأ العوااي وده أول تطبي عملط
على درس امبارح ،إحعا قلعا إن كل عمل ملّا نيجط نعوي فيه أو حركة البل مع كل عمل راُية يف اجتا ني ،ااجتاه

األول و تصر ر ر ررحيا العمل ،إن العمل ده أب غط به وجه هللا –سر ر ر رربحانه وتعاى ،-اجلهة الًانية إن أان أنوي جمموعة من
العوااي علشان ترفع العمل ده وت،اعف من أجره ععد هللا –سبحانه وتعاى.-

" 1ما من ٍ
أشهد َّ
يدخل من
أحد َّ
الوضوءَ مث ُ
اب اجلن َِّة الثمانيةُ
حممدا ُ
أن ً
يك له و ُ
يقولُ :
يتوضأُ ُ
عبده ورسولُه إال فتِ ْ
إله إال هللاُ وحده ال شر َ
أشهد أ ْن ال َ
حت له أبو ُ
فيسبغ ُ
ُ
أيِها شاء [ويف رو ٍ
ِ
ين" حسنه ابن ابز
اية بزايدةِ] اللَّهم اجعلين من َّ
التوابني واجعلين من املتطهر َ
نوايا الطهارة" من برنامج "نوايا"
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نوااي الوضوء والطهارة
اي ترى ما ط العوااي للط اإلنسر ر رران معا يعويها و و قا ي وضر ر ررا أو قا يغ سر ر ررل أو قا ي يمم يف حالة عدم وجود املاء
للوضوء أو للغسل؟
العية األوى :خصلة عظيمة من خصال اإلسالم
إن أان أبةب خصرلة عظيمة من خصرال اإلسرالم ،يف حديم عمر –رضرط هللا ععه -يف سراال جييل ،أنه سرال العيب –
صلى هللا عليه وسلم -عن اإلسالم ،فبال له العيب –صلّى هللا عليه وسلم" :-اإلسالم أن تشهد أن ا إله إا هللا ،وأين

رسول هللا ،وتبيم الصالة وتايت الزكاة وحتج وتع مر ،وتغ سل من اجلعابة وأن ت م الوضوء وتصوم رم،ان ،فبال جييل:
ٍ
إبسعاد صحيا.
فإذا فعلا أا فاان مسلم؟ ،قال العيب :نعم ،فبال جييل :صدقا" و أه رواية ابن خزمية
فجعل العيب –ص ر ررلى هللا عليه وس ر ررلم -من خص ر ررال اإلس ر ررالم العظيمة ،ا مام اإلنس ر رران بطهارته ،الطهارة الكيى من

اجلعابة كما قال" :وتغ سر ررل من اجلعابة" ،وةهارة اإلنسر رران الصر ررغرى من احلد األصر ررغر "و ط أن ت م الوضر رروء" ،فاان
العهاردة ملا ابجط أتوضا أان أول نية ععدي أان بعوي إن أان ابعمل خصلة عظيمة من خصال اإلسالم.
العية الًانية :ااتصاف ابإلميان
األمر الًاين وأان ب وضررا أو وأان ابغ سررل أبنوي العية الًانية و ط ااتصرراف ابإلميان ،وحتصرريل اإلميان ألن الطهارة شررعبة

من أعظم شررع اإلميان ،جعلها العيب كما سرريايت اآن نصررف اإلميان لوحد ا الطهارة دي ،يف حديم نيوابن –رضررط هللا
خا أعمالِ حك حم
ععه -الأي رواه ابن ماجة ،أن العيب – صلى هللا عليه وسلم – قال" :ا سَبيموا ولن ححتصوا  ،واعلَموا أن َ
الص رال َة  ،ولن حُياف َ علَى الوضر ِ
روء إا مامن" صررححه األلباين ،إ هذا أان العهاردة وضررا و حاف على وضررو ط علشرران
أحك ععد هللا-عز وجل -إن ده ارتبى من مرتبة اإلسر ر ررالم إى مرتبة اإلميان ،أان احاول إن أان أحاف على وضر ر ررو ط
علشر ر رران ان بل من مسر ر ررالة إن أان مسر ر ررلم ،إى مرحلة كيى ودرجة أعلى و ط إن أان مامن ،علشر ر رران اإلميان لو ععدي
زود أا اإلميان.
ضعيف ،الطهارة ب ّ
العية الًالًة :عمل أانل به نصف اإلميان
إن أان أعمل أانل به نصف الدين ،أان أبعمل عمل أانل به نصف الدين ،ونصف اإلميان كما قال العيب -صلى هللا عليه

خرجه مسلم يف صحيحه ،أ ّن العيب –صلّى هللا عليه وسلم -قال" :الطهور
وسلم -يف حديم أيب مالك األشعري الأي ّ

شطر اإلميان" ،2ال طهور شطر اإلميان إنك تطهر نفسك من اخلارج ده نص الدين ،نص اإلميان ،ختيلوا إن اإلنسان و و
بي وضر ررى بيعوي إن و بيايت بعصر ررف دين اإلسر ررالم ،ألن اإلسر ررالم مبعاه على أمرين كما قلا لكم ،األمر األول ةهارة

2
ألِن أو ألُُ ما بني السطماو ِ
اممد ِِ ِ
ِ
او واِر ِ والصطةةُ نور والصطدُةُ برنان والصطضُ ضطياء
ططر
اممد ِِ ألُُ امليزا َن وسطبحان هللاِ و ُ
امياان و ُ
"الطُّ ُه ُ
ور ش ُ
ِ
عليك كل ِ
فم ْعتِ ُقها أو ُموبِ ُقها" صحيح مسلم
الناس ُ
لك أو َ
والقرآ ُن ُح َّجة َ
فسه ُ
يغدو فبايع ن َ
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اإلنس ر ر رران الظا رة ،األمر الًاين ةهارة اإلنس ر ر رران الباةعة ،فاان العهاردة ملا ب وض ر ر ررا أان ابجي نص إمياين ونص ديين وأان

ب وضا ،جمرد الوضوء البسيط ده.
العية الرابعة :أانل أجر احلاج

إن وأان ب وضا ،أانل أجر احلاج احملرم ،كلعا بععزل نصلط ،وكلعا بععزل م وضيني ،بس اللط أان عايزه معك مش إنك تعوي

بس إنعا أقول أان الوض رروء ده خالص لوجه هللا وبس ،ا ا ،أان عايز العّية الرابعة ،العية الرابعة ايرب وأان ب وض ررا أ و أان
أنوي اآن إن أان أانل أجر احلاج ،جب ها معني ده؟ جه معني املعىن ده؟ ععد أيب داود إبسر ر ر ٍ
رعاد صر ر ررحيا ،من حديم أيب
طهرا ،3أان اتوض رريا
أمامة –رض ررط هللا ععه -قال :مسعا العيب –ص ررلى هللا عليه وس ررلم -يبول " :من خرج من بي ه م ه
طهرا ،إى ص ر ر ر ررالةٍ مك وبة فاجره كاجر احلاج احملرم"،
وتطهرت وخرجا من بييت رايا املس ر ر ر ررجد" ،من خرج من بي ه م ه
فوإنا انزل تصر ررلط انزل م وضر ررط ،ما تبولش أان وضر ررا يف اجلامع ا ،إتوضر ررا يف البيا ،ألنك لو توضر رريا يف البيا
ونزلا بعد كده ورحا اجلامع وأنا ماشط بطهارة أعطاك هللا –عز وجل -أجر احلاج اللط حج ه كاملة.

العية اخلامسة :نور الوجه واجلوارح
وأنا ب وضرا دا هما حاول إنك تعوي إنك تعال إبذن هللا –عز وجل -نور الوجه ،ونور اجلوارح يوم البيامة وأنا واقف

بني إيدين ربعا – سبحانه وتعاى ،-فبالطهارة دي ربعا – سبحانه وتعاى -بي ّعور لك جوارحك يوم البيامة ،يف حديم أيب
غرا حمجلني من
دعون يوم البيامة ًّ
ريرة الأي رواه البخاري ومسلم ،أن العيب – صلى هللا عليه وسلم -قال" :إن أميت يح ْ

آاثر الوضرروء ،قال أبو ريرة :فمن اس ر طام معكم أن يطيل غرته فليفعل" ،4اللط بيس ر طيع معكم إن و و بي وضررا يزود

مًال ،ده
شوية فوق الفرض فوق املرف  ،يزود شوية و و بيغسل وشه ،يزود شوية و و بيغسل رجليه حلد نصف الساق ه

يكون أمر حسن ج هدا.

أان ب وض ر را دلوقيت عل شر رران ربعا يعور ليا آخريت ،يعور ليا قيي ،ويعور ليا يوم البيامة وأان لري على الص ر ررا الص ر ررا

غرا"
عليه ظالم شر ر ر ررديد ،اللط يعور يل يف الوقا ده ط الطهارة ب اعيت اللط أان تطهرهتا" ،إن أميت يدعون يوم البيامة ًّ

يعين وجو هم عليها نور" ،حمجلني" ،إيديهم ورجليهم عليها نور.

" 3من خرج من بيتِه متطَهرا إىل صطةةٍ متتو ٍبة فأجره كأج ِر ِ ِ
َّ
فأجره كأج ِر املعتم ِر وصطةة علَ أر ِر صطةةٍ ال
طبيح ال ُّ
خرج إىل سس ِ
اماج اررِ َ
َ
َ
ومن َ
َ
حطح ال ينصطبُه إال َّإايهُ ُ
ُ
ً
لغو بينَهما كتاب يف علِ
ِ
ني" حسنه اِلباين
ي
َ
َ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
النل صطل هللاُ عليه وسطل َم يقول َّ :
لني من آاثر الوضططوءا فم ِن
عت َّ
وِ القيامة غًُّرا ُحم َّج َ
رُيت مع أيب نريرةَ عل ظهر املسططجد فتوضطأَا فقال  :إين ُ
" ُ
إن أُمَ يُدعو َن ي َ
طيل غَُّرسهُ فلْيفعل" صحيح البخاري
استطاع من ُتم أن يُ َ
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العية السادسة :معرفة العيب يل يوم البيامة
إن أان إن شرراء هللا إبذن هللا أكون ممن يعرفين العيب –صررلى هللا عليه وسررلم -على احلوض فيسرربيين بيده الش رريفة ش رربةه
عيئة مريئة ا نظما بعد ا أبدا ،العيب يف يوم أتى مبية ،كان قاعد ععد املبية فدعى "السر ر ررالم عليكم دار ٍ
قوم مامعني،
ه
َ
ه
أن م السراببون ونن بكم إن شراء هللا احبون" مث قال –صرلى هللا عليه وسرلم" :-لي عا نرى إخوانعا" قلعا :اي رسرول هللا

أَولس ر ررعا إبخوانك؟ ،قال":أن م أص ر ررحايب وإخواين أقوام أيتون من بعدي آمعوا يب ومل يروين" ،قالوا :اي رس ر ررول هللا وكيف

تعرفهم يوم البيامة؟ ،يوم البيامة عرف من وسط ماليني البشر مليارات البشر عرف أم ك معني؟ ،فبال – صلّى هللا

رجال له خيل د م هبم" ،لو واحد ععده خيل س ر ر ر رروداء هاما ،من بيعها فرس أغّر حمجل،
عليه وس ر ر ر ررلم" :-أرأي م لو أن ه

جبه ه عليها نور وإيديه ورجليه فيها نور" ،أكان يعرفه؟ قلعا :بلى اي رس ررول هللا ،فبال –صر رلّى هللا عليه وس ررلم" :-وإن

غرا حمجلني من آاثر الوضوء".5
أميت يدعون يوم البيامة ًّ

وإحعا بع وضا اف كر على ةول أنا ب وضا اآن على حوض احلمام اف كر حوض العيب –صلى هللا عليه وسلم ،-وإن

العيب –صلى هللا عليه وسلم -يوم البيامة مش يعرفك إا ابلعالمة دي ،عالمة العاس امل طهرة.
العية السابعة :تساقط الأنوب

بعوي دا هما من وراء الوض ر رروء إن ربعا –س ر رربحانه وتعاى – يغفر يل ما قد كان ،وش ر ررف وا إحعا عمالني نعدد نوااي و وأان
ب وضررا ربعا بيغفر يل؟ امسعوا العيب –صررلى هللا عليه وسررلم -ماذا يبول ،يبول العيب –صررلى هللا عليه وسررلم":-إن العبد
ٍ
خطيئة نظر إليها بعيعيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء ،فإذا غس ر ررل يديه
إذا توض ر ررا ،فغس ر ررل وجهه خرج من وجهه كل
خرجا اخلطااي اليت ارتكبها بيده مع املاء أو مع آخر قطر املاء ،فإذا غسررل قدميه خرجا اخلطااي اليت ارتكبها ببدميه
مع املاء أو مع آخر قطر املاء ،مث قال –صررلى هللا عليه وسررلم -حىت خيرج نبيها من الأنوب" 6ابلوضرروء بس ،ابلوضرروء

بس.

ٍ
أن رس َ ِ
ِ
َّ " 5
وددو أن ُ ْد رأينا إخوانَنا ُالوا  :أولسطنَا
َمنني وإنا إ ْن شطاء هللاُا بت ْم الحقو َن
ُ
دار ُوِ ُم َ
طول هللا صطلَّ هللاُ عليه وسطلَّ َم أس املقضةَ فقال  :الس ُ
طةِ علي ُت ْم َ
أمتك اي رسط ط ط ِ ِ
إخوانَك اي رسط ط ط َ ِ
ِ
بعد من ِ
أيت لو َّ
من
أن ً
كيف ُ
و ُ
أنتم أصط ط ططحايب وإخوانُنا البين ْ سوا ُ
بعد فقالوا َ :
طول هللا أ فقال أر َ
رجة لهُ
سعرف ْ
طول هللا أ ُال ْ
ِ
خيل دن ٍم هبم أال يعرف خيلَه أ ُالوا  :بل اي رس ط َ ِ
حمجلة بني ظه ِري ٍ
هم عل امو ِ أال
غر َّ
خيل ٌّ
غرا ُحم َّج َ
ُ
من الوض ططوء وأن َفرمُ ْ
ْ
لني َ
طول هللا ا ُال فْ ْم سو َن ً
ِ
ٍ
ِ
يباد البعل الح ط ُّ
فأُول ُ :س ط طح ًقا ُس ط طح ًقا ويف رواية  :وفيه فلُ َّ
َّ
يبادن رجال عن
بعد َو
ُ
طال أُنديهم  :أال نلُ ُّم ا فيقال  :إ ْم ُد بدَّلوا َ
ليبادن رجال ْ
عن حوض ط طا كما ُ ُ
ِ
حوضا" صحيح مسلم
ِ
ِ
ِ
يٍة نَرَر إليها بِ ِ
خط ٍ
كل ِ
ِ
كل
 "6إذا سَط َو َّ
جت من يديِْه ُّ
خرج من وج ِهه ُّ
عينيه مع املاء ا أو مع آخ ِر ُطْ ِر املاء ا فْذا َغ َس ط َل يديِْه خر ْ
ض طأَ ْ
العب ُد امل ْس طل ُم أو املَم ُن فَطغَ َس ط َل َ
وج َههُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
رج نَِقيًّا من
رجت ُّ
جلي ِه ا َخ ْ
خطيٍة كان بَطش ط طتْها يَداهُ مع املاء أو مع آخ ِر ُطْ ِر املاء ا فْذا غَ َس ط ط َل ِر ْ
كل خطيٍة َم َش ط طتْها ِرجةهُ مع املاء ا أو مع آخ ِر ُطْ ِر املاء ا حىت ََي َ
الب ِ
ُّ
نوب" صححه اِلباين
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بل قال العيب –صر ر ررلى هللا عليه وسر ر ررلم -يف احلديم اآخر "من توضر ر ررا كما أحمر وص ر ر رلّى كما أمر غحفر له ما تبدم من

عمله".7

ضا ليعا إن كل ما اإلنسان معا
ضا ليعا والعيب يو ّ
سبحان هللا ،سبحان هللا حاجة عجيبة ،إن ربعا – سبحانه وتعاى -يو ّ

بي وضر ررا الأنوب ب سر رراقط معه ،علشر رران كده أان عرفا ليه العيب –صر ررلى هللا عليه وسر ررلم -ملّا جاءته السر رريدة ميمونة

مبعشر ررفة ،بفوةة علشر رران يع ّش ر رف قال العيب –صر ررلى هللا عليه وسر ررلم :-ا أان مش حم اج الفوةة ألن ةول ما املاء بعد

الوضوء بي ساقط مين كل دي ذنوب ب خرج.
العية الًامعة :أبواب اجلعة الًمانية

أان أنوي كمان من وراء الطهارة أنوي إن يوم البيامة –إبذن هللا -ربعا –سر رربحانه وتعاى -يف ا يل أبواب اجلعة الًمانية.
يف حديم عمر اللط رواه مسلم يف صحيحه ،أن العيب – صلى هللا عليه وسلم -قال" :ما معكم من ٍ
أحد ي وضا فيسبغ
الوض رروء مث يبول أش ررهد أن ا إله إا هللا وأن حمم هدا رس ررول هللا ،إا ف حا له أبواب اجلعة الًمانية يدخل من أيها ش رراء

يوم البيامة" ،8اي هللا.

العية ال اسعة :أانل من حلية اجلعة
أنوي إن يوم البيامة إبذن هللا -تبارك وتعاى -أانل من ِحلية اجلعة ،أانل من ِحلية اجلعة ،ف ِحلية اجلعة الأ

والف ،ر ر ر ررة

وما ي عل ابجلعة من ححلط ،إمنا يعطيه هللا –سبحانه وتعاى -على قدر ما يصل املاء إى أع،اء اإلنسان لأا قال –صلى

هللا عليه وسلم -يف احلديم الأي رواه مسلم" :تبلغ احللية من املسلم حيم يبلغ الوضوء"،9ما شاء هللا.
العية العاشرة :م،اعفة األجور

أنوي كمان م،رراعفة األجور إن ربعا –س ربحانه وتعاى -ي،رراعف ليا احلسررعات ،توضررا العيب –صررلى هللا عليه وسررلم-
ذات ٍ
يوم مرهة مرة ،مث قال ":أا وض رروء ا يببل هللا الص ررالة إا به ،مث توض ررا بعد ذلك مرتني مرتني ،فبال ":أا وض رروء

7
العاِ ا وُد
بن عام ٍر ا َ
غزوا غزوَة ال ُّس ط طةسط ط ِطل ا َ
الغزو ا فرابطوا ا مثَّ رجعوا إىل معاوي َة ا َ
الغزو َ
"أ َّ م َ
فقال عاصط ططم  :اي أاب أيُّ َ
وعندهُ أبو أيُّ َ
وب ا فاسَنا ُ
وب وعقبةُ ُ
ففاغُُم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أ ِ
يقول َ :من
اَُّ علَ ِيه وس طلَّ َم ُ
عت رسط َ
َ
اَِّ ص طلَّ َّ
طول َّ
ك علَ أيسط َطر ِمن ذل َ
ابن أخا ا أال أدلُّ َ
ك أ ِإين ُ
ُخضن أنَّهُ َمن ص طلَّ يف املسططاجد اِربعة غُفَر لَهُ ذنبُهُ
فقال  :اي َ
ِ
ِ
ِ
َِّ ِمن ٍ
عمل" صححه اِلباين
سَ َّ
وضأَ كما أُمَر ا وصلَّ كما أُمَر ا غُفَر لَهُ ما ُد َ
" 8ما ِمنْتم من ٍ
يك لهُ ا و َّ
أحد يتَ َّ
سبغ الوضوءَ ا مثَّ ُ
أن َّ
حمم ًدا ُ
إله َّإال هللاُ َ
يفرغُ من وضوئِه ُ :
وضأُ ا فيُ ُ
عبده ورسولُه ا َّإال فُتِ ْ
وحده ال شر َ
يقول َ
حت لهُ
أشهد أن ال َ
حني ُ
أبواب اجلن َِّة الث ِ
يدخل ِمن أيِها شاءَ" صححه اِلباين
َّمانية ا
ُ
ُ
9
ِ
ِ
علمت أنتم
وخ ا أنتم نهنا أ لو
خلف أيب نريرةَ ونو يتوض طأُ للصططةة فتان ُّ
فقلت لهُ  :اي أاب نريرة ا ما نبا الوضططوءُ أ اي بين فر ٍ
اد يدهُ حىت َ
كنت َ
ُ
ُ
" َ
سبلغ إبطَهُ
نهنا ما سوضأو نبا الوضوء عت خليلا صلَّ هللا ِ
يبلغ الوضوءُ" صحيح مسلم
حيث ُ
سبلغ امليةُ من املَم ِن ُ
عليه وسلَّ َم يقول ُ
ُ
ُ
ُ
َ

نوايا الطهارة" من برنامج "نوايا"

( صفحة  5من ) 8

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

من توضاه ضاعف له هللا األجر" ،10مبجرد إنك ت وضا مرتني مرتني تغسل كل ع،و من أع،ا ك مرتني ،ي،اعف هللا

–تبارك وتعاى -لك األجر.

العية احلادية عشر :رفعة الدرجات
إن ربعا يوم البيامة يرفعين درجات علش رران أكون يف أعلى درجة يف اجلعة مع العيب حممد-ص ررلى هللا عليه وس ررلم ،-وده

داميها يكون موجود يف مسررالة الطهارة ،ةهارة اإلنسرران وضرروء واغ سررال ،يف حديم أيب ريرة أن العيب –ص رلّى هللا عليه

وس ر ر ررلم -قال" :أا أدلكم على ما ميحوا به هللا اخلطااي ،ويرفع به الدرجات؟ ،قلعا :بلى اي رس ر ر ررول هللا ،قال" :إس ر ر رربا

الوضر رروء على املكاره ،وكًرة اخلطى إى املسر رراجد ،وان ظار الصر ررالة بعد الصر ررالة ،فألكم الراب فألكم الراب فألكم

الراب ".11
العية الًانية عشر :حف هللا لعبده
 ،را وأان ب وضررا بعوي إن ربعا –سرربحانه وتعاى -يصرررف عين كيد الشررياةني ،ويصرررف عين خبم الشررياةني،
كألك أي ه
فربعا بيصرف كيد الشياةني وخبم الشياةني على اإلنسان مبجرد إن اإلنسان بس ي وضا ،قال العيب – صلى هللا عليه

وسر ررلم" :-يعبد الشر رريطان على قافية أحدكم إذا و انم نيال عبد ،فإذا قام فأكر هللا" قال بسر ررم هللا "انلا عبدة،
فإذا قام ف وض ر ررا انلا الًانية ،فإذا قام فصر ر رلّى انلا الًالًة" ،لو قال بس ر ررم هللا وتوض ر ررا بف ،ر ررل هللا انلا عبدتني،
والعبدة الًالًة ب عحل مبا يرتت

على أه الطهارة الل ط ط الصر ر ر ر ررالة ،سر ر ر ر رربحان هللا كل ده كان مرتت على ةهارة

اإلنسرران ،قال –صررلى هللا عليه وسررلم" :-فإذا فعل ذلك أصرربا ةي العفس نشرريط" ،12إحعا حم اجني ده ،وده مش
يكون إا بطهارة اإلنسان ،واج هاد اإلنسان يف الطهارة الدا مة.

مرًة مثَّ ُال نبا وضوء َّ ِ َّ
َّ "10
ضعف
أن َ
مرسني مثَّ ُال نبا وضوءُ من سوضَّأ َّ
يقبل هللاُ َّ
مرسني َّ
الصة َة َّإال به مثَّ سوضَّأ َّ
مرًة َّ
رسول هللاِ صلَّ هللاُ عليه وسلَّم سوضَّأ َّ
ُ
الصةة الَ ال ُ
ِ
انيم ِ
وحده ال
ةِ من سو َّ
اِجر مثَّ سو َّ
خليل َّ
إله َّإال هللاُ َ
ض طأ فقال أشط ُ
طهد أن ال َ
الرَّ ِن عليه ال َّس ط ُ
ض طأ رة ًاث رة ًاث مثَّ ُال نبا وضططوئا ووضططوءُ اِنبياء ُبلا ووضططوءُ إبر َ
هللاُ له َ
ِ
اب من أبو ِ
املتطهرين فُتح له هبا مثانيةُ أبو ٍ
َّوابني واجعلين من ِ
طهد َّ
يدخل من أيِها ش ط ططاء" حس ط ططنه ابن
اب اجلنَّة
أن َّ
هم اجعلين من التط َّ
عبده ورس ط طولُه اللَّ َّ
حمم ًدا ُ
يك له وأش ط ط ُ
شط ط طر َ
ُ

عساكر
11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد به امس ططناو ا و يُتفر به
البنوب أ ُالوا  :بل اي رس ط َ
طول هللا ا ُال  :إس ططباغُ الوض ططوء عل املتروناو ا و كثرةُ
"أال ُأدلُّتم عل ما يُتفر هللاُ به اخلطااي ا و يز ُ
َ
ِ
انترار الصةةِ بعد الصةةِ ا فبلتم ِ
ط" صححه اِلباين
الراب ُ
اخلطا إىل املساجد ا و ُ
ُ
12
أحدكم إذا نو نِ َ ٍ
أس ِ
كل ٍ
ِ
عقدة  :عليك ليل مويل فارُد ا ِ
ُافية ر ِ
طرب عل ِ
ت عقدة ا فْن
عقد الش ط ط ططيطا ُن عل
"ي ُ
فْن اس ط ط ططتيق َ فبكر هللاَ احنلَّ ْ
رةٍ عُ َقد ا يح ط ط ط ُ
ِ
ِ
خبيث ِ
ِ
خلا" ص ططححه
خلا ا و إن يفعل أص ططبح كس ططة َن َ
ت عُقدة ا فْن ص طلَّ احنلَّ ْ
سوضط طأَ احنلَّ ْ
ت عُقدة فيُص ط ُ
النفري ا يُصط ط ْ ً
النفري ُد أص ططاب ً
طبح نش ططيطًا مي َ
اِلباين
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العية الًالًة عشر :دعاء املَلَك
دعاء امللك أان بعوي إن أان وأان ب طهر إن أان أصر رري دعوة امللك ملا آجط أانم ،من السر ررعن إن أان ملا آجط أانم إنين ا
أانم إا على ةهارة ،قال العيب –صر ررلى هللا عليه وسر ررلم" :-من ابت ةا هرا ابت يف شر ررعاره مل هكا" ،بيبات لواره مل هكا،
"ا يسر ر يب أا اإلنس رران يف س رراعة من ٍ
ليل إا قال امللك :اللهم اغفر لعبدك فالن فإنه ابت ةا هرا" ،13مش يدعو
لك إا إذا كعا ان وأنا م طهر ،ومش يدعو ِ
لك إا إذا ِ
كعا انمية م طهرة ،وختيلط دعوة امللك ا تحرد أب هدا إبذن

هللا -تبارك وتعاى.-

العية الرابعة عشر :اس جابة الدعاء
أان بعوي من وراء إن أان مل ا أخش أانم ،بعوي ابلطهارة دي إن إن ش ر ر ر ر رراء هللا إذا قما ابلليل دعيا يعطيين هللا –عز

وجل -الدعوة املسر ر جابة ،وده من أال األحاديم اللط ميكن بع ،ررعا بيس ررمعه ألول مرة ،يف حديم معاذ –رضر رط هللا
ععه -الأي رواه أبو داود يف مسررعده إبسر ٍ
رعاد حسررن ،أن رسررول هللا –صررلى هللا عليه وسررلم -قال" :ما من مسررلم يبيا
على ذك ٍر هلل-عز وجل -ةا هرا ،ش رررةني إن أان أابت وأان ةا ر قبل ما أانم أتوض ررا ،وبعد كده أخش أحط راس ررط على

الس ر ررير أذكر ربعا-سر رربحانه وتعاى ،-يببى إ هذا دول شر رررةني إنه يبات على ةهارة وآخر حاجة يعملها إنه يأكر ربعا –
خاا من أمر الدنيا أو اآخرة إا أعطاه هللا إايه".14
سبحانه وتعاى ،-فال ي عار من الليل فيسال هللا -تبارك وتعاى -ه

س ر رربحان هللا إحعا قد إيه مفرةني يف األجور دي كلها ،إن أان ان على ةهارة بف ،ر ررل هللا ،وآخر حاجة عمل ها ذكر هللا

–س ر رربحانه وتعاى -العيب يبول لعا إحعا مبجرد بس ما عبوم ببى علش ر رران يعين يف وس ر ررط الليل قما قلبان من حاجة

معيعة ،ان موسر ررة قرص ر ر ين ،ب بل  ،تعبان شر رروية ،قامية داخلة احلمام ،قبل ما أخش رفعا ايداي وسر ررالا هللا –سر رربحانه

وتعاى -مسر ر ررالةه من أمر الدنيا أو من أمر اآخرة إا أ ه هللا –سر ر رربحانه وتعاى -إايه ،أن م م خيلون كمية األجور اللط
إحعا عمالني بع كلم فيها؟.

العية اخلامسة عشر :أن أححصل نيلم الصالة
مث العية اليت تلط ذلك ،إن أان أححصل نيلم الصالة ،نيلم الصالة م عل ابلطهارة ،قال العيب-صلى هللا عليه وسلم -يف

البزار يف مسعده من حديم أيب ريرة ،قال العيب – صلى هللا عليه وسلم" :-الصالة نيالنية أنيال "،
احلديم الأي رواه ّ
ربعا قس ررم الص ررالة وأجر الص ررالة وف ،ررل الص ررالة على نيالنية حاجات قال" ،الطحهور نيلم" ،الطهور أنا تكون م طهر

نيلم" ،والركوم نيلم والس ررجود نيلم" ،مث قال-ص ررلى هللا عليه وس ررلم" :-فمن أدا ا حببها" ،حاف على الًلم األول

13
اللهم اغفر لِعب ِد َو فة ًن ا فْنَّه ابو مَ ِ
ِ
ِ
ِ
ساعةً ِم َن ِ
انًرا" حسنه اِلباين
الليل َّإال ُال امللَ ُ
ُ َ
ابو يف ش َعا ِرهِ َملَك ا ال يَ ْستَطْيق ُ َ
ابو مَانًرا َ
"م ْن َ
ك َْ ْ َّ :
َ
َ
14
ِ ٍ
تعار من ِ
خلا من الدنيا واآلخرِة إال أعطاه إايه" صححه اِلباين
الليل ُ
مانرا فيَ َّ
" ما من مسل ٍم يَبِ ُ
فيسأل هللاَ ً
يت عل ذ ْكر ً
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أدا ا حببها قبلا معه بل وقبل معه س ر ررا ر العمل" ،15يببى قبول الص ر ررالة وقبول س ر ررا ر أعمالعا
والًاين والًالم" ،فمن ّ
م وقف يف البداية على ةهارة اإلنسان معّا.
دي كانا جمموعة من العوااي املفرتض اإلنس ر ر رران معّا يعملها قبل ما ي وض ر ر ررا أو قبل ما يغ س ر ر ررل أو إذا فبد املاء قبل ما

ي يمم ،لو عملعا ا إن شر ر ر رراء هللا ربعا –سر ر ر رربحانه وتعاى -يرفععا هبا درجات ،ويعطيعا هللا –عز وجل -كل أه األمور،

م خيلني معااي  15،14نية م علبة ابلطهارة بس ،اإلنس رران املامن كلّما نوى هبأه العبادة أه العوااي ،تالقط –س رربحان

هللا -وضرروؤه ببى خم لف ،صررالته ببا خم لفة ،أجره ععد ربعا –سرربحانه وتعاى -ببى خم لف ،حاله أصر هرال ببى خم لف،
إن أان قبل ما أقوم أتوضررا أقعد مع نفسررط  3دقاي أححصررل أه العوااي ،ما أعظمها من نوااي إذا اج هد اإلنسرران معّا يف

تعلمها ،ويف تطبيبها ،ويف تعليمها للعّاس.
خا ة

اي ترى من فيعا العهاردة افع العوااي دي على الفيس ععده؟ اي ترى مني فيعا العهاردة أول وضوء ابلعسبة له عدد فيه

العوااي دي؟ أ م حاجة العوتة الصر ر ر ر ررفراء ،العوتة الصر ر ر ر ررفراء اللط ببدأ أك

فيها العوااي ب اع عا ،أو املأكرة اللط أن م

خاا
خأتو ا و خأو ا حلبة حبلبة ،تكون دا هما قدام عيعيعا وإحعا بععمل أي عمل ،جزاكم هللا ه
أا وصلى هللا على نبيعا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

مت حبمد هللا
شا دوا الدرس للعشر على العا يف قسم تفريغ الدروس يف مع دايت الطري إى هللا وتف،لوا عا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

ِ
ِ
عليه صةسُه رَّد ِ
َّو ِ
ٍ
عليه
َّ 15
هور رطُلُث ا و الركوعُ رطُلُث ا و ُّ
ت ِمنْهُ ا و ُبِ َل ِمنْهُ سائُِر َع َمله ا و َم ْن ُرد ْ
فم ْن أَدَّانا حبقها ُبِلَ ْ
الس ُج ُ
ُُ
"الصةةُ رةرَةُ أَرْةٍ ا الطُّ ُ
ود رطُلُث ا َ
سائُِر َع َملِه" صححه اِلباين
نوايا الطهارة" من برنامج "نوايا"
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