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  الطهازة

 7 : المائدة األيت

يا أيها الريه آمىىا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلىا وجىهكم وأيديكم إلى المسافق وامسحىا 

بسؤوسكم وأزجلكم إلى الكعبيه وإن كىتم جىبا فاطهسوا وإن كىتم مسضى أو على سفس أو 

جاء أحد مىكم مه الغائط أو المستم الىساء فلم تجدوا ماء فتيممىا صعيدا طيبا فامسحىا 

بىجىهكم وأيديكم مىه ما يسيد هللا ليجعل عليكم مه حسج ولـكه يسيد ليطهسكم وليتم وعمته 

 عليكم لعلكم تشكسون 

 مه تفسيس الطبسي

يا أييا الذين آمنوا إذا قمتم :  يعني بذلك جل ثناؤه{يا أييا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة}: قولو تعالى
ثم اختمف في .إلى الصالة وأنتم عمى غير طير الصالة، فاغسموا وجوىكم بالماء، وأيديكم إلى المرافق

أمراد بو كل حال قام إلييا، أو بعضيا؟ وأي أحوال القيام إلييا؟ فقال بعضيم  {إذا قمتم إلى الصالة}: قولو
أنو معني بو بعض أحوال القيام إلييا دون كل األحوال، وأن الحال التي عنى بيا حال القيام إلييا عمى 

فكل  {إذا قمتم إلى الصالة فاغسموا وجوىكم وأيديكم إلى المرافق}: سئل عكرمة عن قول اهلل . غير طير
كان سعد بن أبي وقاص : عن عكرمة، قال.ال وضوء إال من حدث: قال ابن عباس: ساعة يتوضأ؟ فقال

صل بطيورك ما لم : كان سعد بن أبي وقاص يقول: عن عكرمة، قال. يصمي الصموات بوضوء واحد
 ..تحدث

عن مسعود بن عمي . بل ذلك معنى بو كل حال قيام المرء إلى صالتو أن يجدد ليا طيرا: وقال آخرون
يا }: كان عمي رضي اهلل عنو يتوضأ عند كل صالة، ويقرأ ىذه اآلية: سمعت عكرمة يقول: الشيباني، قال

أن الخمفاء كانوا يتوضئون : و عن ابن سيرين...  {أييا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسموا وجوىكم
ىذا وضوء من لم : توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيو تجوز خفيفا، فقال: وعن أنس، قال.لكل صالة

رأيت عميا صمى الظير ثم قعد لمناس في الرحبة، ثم أتي بماء فغسل وجيو : و عن النزال، قال.يحدث
بل كان ىذا آمرا من اهلل : وقال آخرون..ىذا وضوء من لم يحدث: ويديو، ثم مسح برأسو ورجميو، وقال

عن . عز ذكره نبيو صمى اهلل عميو وسمم والمؤمنين بو أن يتوضئوا لكل صالة، ثم نسخ ذلك بالتخفيف
أخبرني عن وضوء عبد اهلل لكل صالة، طاىرا كان : مازن بني النجار، قال لعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر

حدثتنيو أسماء ابنة زيد بن الخطاب، أن عبد اهلل بن زيد بن حنظمة بن : أو غير طاىر، عمن ىو؟ قال
أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أمر بالوضوء عند كل صالة، فشق ذلك عميو، : أبي عامر الغسيل حدثيا

فكان عبد اهلل يرى أن بو قوة عميو، فكان يتوضأ وعن . فأمر بالسواك، ورفع عنو الوضوء إال من حدث
كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتوضأ لكل صالة، فمما كان عام : سميمان بن بريدة، عن أبيو قال
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: قال! إنك فعمت شيئا لم تكن تفعمو : الفتح، صمى الصموات بوضوء واحد، ومسح عمى خفيو، فقال عمر
أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم صمى الظير والعصر والمغرب : و عن ابن عمر" عمدا فعمتو "

أن فعل النبي صمى اهلل عميو وسمم ما كان يفعل من ذلك كان عمى ما :قال الطبري.والعشاء بوضوء واحد 
يا أييا الذين آمنوا }: وصفنا من إيثاره فعل ما ندبو اهلل عز ذكره إلى فعمو وندب إليو عباده المؤمنين بقولو

اآلية، وأن تركو في ذلك الحال التي تركو ...  {إذا قمتم إلى الصالة فاغسموا وجوىكم وأيديكم إلى المرافق
عالما منو ليم أن ذلك غير واجب وال الزم لو وال ليم، إال من حدث يوجب نقض  كان ترخيصا ألمتو وا 

أكان : قمت ألنس: قال. أن النبي صمى اهلل عميو وسمم أتي بقعب صغير، فتوضأ: عن أنس. الطير
كنا نصمي الصموات : فأنتم؟ قال: قمت. نعم: رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يتوضأ عند كل صالة؟ قال

 . بوضوء واحد

 اختمف أىل التأويل في حد الوجو الذي أمر اهلل بغسمو، القائم إلى الصالة {فاغسموا وجوىكم}: قولو تعالى
ىو ما ظير من بشرة اإلنسان من قصاص : فقال بعضيم {إذا قمتم إلى الصالة فاغسموا وجوىكم}: بقولو

فأما األذن : قالوا. صمى اهلل عميو وسمم شعر رأسو، منحدرا إلى منقطع ذقنو طوال، وما بين األذنين عرضا
وما بطن من داخل الفم واألنف والعين فميس من الوجو وال غيره، وال أحب غسل ذلك وال غسل شيء منو 

وأما ما غطاه الشعر منو كالذقن الذي غطاء شعر المحية والصدغين المذين قد : قالوا. في الوضوء
غطاىما عذر المحية، فإن إمرار الماء عمى ما عمى ذلك من الشعر مجزئ عن غسل ما بطن منو من 

عن الحسن أنو كان . بشرة الوجو، ألن الوجو عندىم ىو ما ظير لعين الناظر من ذلك فقابميا دون غيره
لوال التممظ في الصالة ما : عن عكرمة، عن ابن عباس، قال. إذا توضأ لم يبمغ الماء في أصول لحيتو

عن ابن . ما لم يسم في الكتاب يجزئو: وسئل عطاء، عن رجل صمى ولم يمضمض قال.مضمضت
. األذنان من الرأس: و عن ابن عباس، قال..األذنان من الرأس، فإذا مسحت الرأس فامسحيما: عمر، قال

 ".األذنان من الرأس : "عن أبي أمامة، أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال

كل ما دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طوال، ومن األذن إلى األذن : الوجو: وقال آخرون
عرضا، ما ظير من ذلك لعين الناظر، وما بطن منو من منابت شعر المحية النابت عمى الذقن وعمى 

كل ذلك عندىم من الوجو . العارضين، وما كان منو داخل الفم واألنف، وما أقبل من األذنين عمى الوجو
إن ترك شيئا من ذلك المتوضئ فمم يغسمو لم تجزه : وقالوا {فاغسموا وجوىكم}: الذي أمر اهلل بغسمو بقولو

أن ابن عمر كان يبل أصول شعر لحيتو، ويغمغل بيده في أصول شعرىا : عن نافع. صالتو بوضوئو ذلك
ما بال المحية تغسل قبل أن تنبت فإذا نبتت لم : عن سعيد بن جبير، قال. حتى تكثر القطرات منيا

لم تفعل ىذا يا : رأيت النبي صمى اهلل عميو وسمم توضأ فخمل لحيتو، فقمت: تغسل؟عن انس بن مالك، قال
أال أتوضأ لكم وضوء : قال عمي بن أبي طالب: عن ابن عباس قال"أمرني بذلك ربي : "نبي اهلل؟ قال
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فتوضأ، فمما غسل وجيو، ألقم إبياميو ما أقبل من أذنيو، . نعم: قمنا: رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم؟ قال
 ثم لما مسح برأسو مسح أذنيو من ظيورىما : قال

الوجو الذي أمر اهلل جل ذكره : قال اإلمام الطبري وأولى األقوال بالصواب في ذلك عندنا قول من قال
كل ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طوال، وما بين األذنين : بغسمو القائم إلى صالتو

عرضا مما ىو ظاىر لعين الناظر، دون ما بطن من الفم واألنف والعين، ودون ما غطاه شعر المحية 
ن كان ما .والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين، ودون األذنين نما قمنا ذلك أولى بالصواب وا  وا 

تحت شعر المحية والشاربين قد كان وجيا يجب غسمو قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين عمى 
القائم إلى صالتو، إلجماع جميعيم عمى أن العينين من الوجو، ثم ىم مع إجماعيم عمى ذلك مجمعون 
عمى أن غسل ما عالىما من أجفانيما دون إيصال الماء إلى ما تحت األجفان منيما مجزئ؛ فإذا كان 

ذلك منيم إجماعا بتوقيف الرسول صمى اهلل عميو وسمم أمتو عمى ذلك، فنظير ذلك كل ما عاله شيء من 
مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس خمقة ساتره ال يصل الماء إليو إال بكمفة ومؤنة وعالج، قياسا 

فإذا كان ذلك كذلك، فال شك أن مثل العينين في مؤنة إيصال الماء . لما ذكرنا من حكم العينين في ذلك
إلييما عند الوضوء ما بطن من األنف والفم وشعر المحية والصدغين والشاربين، ألن كل ذلك ال يصل 

ذا كان . الماء إليو إال بعالج إليصال الماء إليو نحو كمفة عالج الحدقتين إليصال الماء إلييما أو أشد وا 
ذلك كذلك، كان بينا أن غسل من غسل من الصحابة والتابعين ما تحت منابت شعر المحية والعارضين 
والشاربين وما بطن من األنف والفم، إنما كان إيثارا منو ألشق األمرين عميو من غسل ذلك وترك غسمو، 
كما أثر ابن عمر غسل ما تحت أجفان العينين بالماء بصبو الماء في ذلك، ال عمى أن ذلك كان عميو 

فأما من ظن أن ذلك من فعميم كان عمى وجو اإليجاب والفرض، فإنو خالف في ذلك . عنده فرضا واجبا
بقولو منياجيم وأغفل سبيل القياس، ألن القياس ىو ما وصفنا من تمثيل المختمف فيو من ذلك باألصل 
المجمع عميو من حكم العينين، وأن ال خبر عن واحد من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أوجب 

عمى تارك إيصال الماء في وضوئو إلى أصول شعر لحيتو وعارضيو، وتارك المضمضة واالستنشاق 
إعادة صالتو إذا صمى بطيره ذلك، ففي ذلك أوضح الدليل عمى صحة ما قمنا من أن فعميم ما فعموا من 

فإن ظن ظان أن في األخبار التي رويت عن .ذلك كان إيثارا منيم ألفضل الفعمين من الترك والغسل
دليال عمى وجوب االستنثار، فإن " إذا توضأ أحدكم فميستنثر : "رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، أنو قال

في إجماع الحجة عمى أن ذلك غير فرض يجب عمى من تركو إعادة الصالة التي صالىا قبل غسمو، ما 
 . يغني عن أكثار القول فيو

 اختمف أىل التأويل في المرافق، ىل ىي من اليد الواجب غسميا أم ال؟ {وأيديكم إلى المرافق}: قولو تعالى
فاغسموا }: فقال مالك بن أنس وسئل عن قول اهلل . بعد إجماع جميعيم عمى أن غسل اليد إلييا واجب
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" المرفقين "الذي أمر بو أن يبمغ : أترى أن يخمف المرفقين في الوضوء؟ قال {وجوىكم وأيديكم إلى المرافق
فإنما يغسل إلى المرفقين : فقيل لو! فذىب ىذا يغسل خمفو  {فاغسموا وجوىكم}: ، قال تبارك وتعالى

إلى المرفقين : ال أدري ما ال يجاوزىما؛ أما الذي أمر بو أن يبمغ بو فيذا: والكعبين ال يجاوزىما؟ فقال
فاغسموا }: لم أعمم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل كانو يذىب إلى أن معناىا: وقال الشافعي. والكعبين

غسل { وأيديكم إلى المرافق}: إنما أوجب اهلل بقولو: وقال آخرون{ المرافق}أن تغسل  {وجوىكم وأيديكم إلى
اليدين إلى المرافق، فالمرفقان غاية لما أوجب اهلل غسمو من آخر اليد، والغاية غير داخمة في الحد، كما 

ألن الميل  {ثم أتموا الصيام إلى الميل}: غير داخل الميل فيما أوجب اهلل تعالى عمى عباده من الصوم بقولو
أن غسل اليدين إلى : والصواب من القول في ذلك عندنا..غاية لصوم الصائم، إذا بمغو فقد قضى ما عميو

فأما المرفقان وما . المرفقين من الفرض الذي إن تركو أو شيئا منو تارك، لم تجزه الصالة مع تركو غسمو
أمتي الغر المحجمون : "وراءىما، فإن غسل ذلك من الندب الذي ندب إليو صمى اهلل عميو وسمم أمتو بقولو

فال تفسد صالة تارك غسميما وغسل ما " من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل 
 وراءىما، 

وامسحوا }:  اختمف أىل التأويل في صفة المسح الذي أمر اهلل بو بقولو{وامسحوا برؤوسكم}: قولو تعالى
عن . وامسحوا بما بدا لكم أن تمسحوا بو من رؤوسكم بالماء إذا قمتم إلى الصالة: فقال بعضيم {برؤوسكم

أن ابن عمر كان يضع بطن كفيو عمى الماء ثم ال ينفضيما ثم يمسح بيما ما بين قرنيو إلى الجبين : نافع
معنى : وقال آخرون...واحدة، ثم ال يزيد عمييا في كل ذلك مسحة واحدة، مقبمة من الجبين إلى القرن

عن . إن لم يمسح بجميع رأسو بالماء لم تجزه الصالة بوضوئو ذلك: قالوا. فامسحوا بجميع رؤوسكم: ذلك
من مسح بعض رأسو ولم يعم أعاد الصالة بمنزلة من غسل بعض وجيو أو : قال مالك: أشيب، قال
يبدأ من مقدم وجيو، فيدير يديو إلى قفاه، ثم : وسئل مالك عن مسح الرأس، قال: قال. بعض ذراعو

ال يجزئ مسح الرأس بأقل من ثالث أصابع، وىذا قول أبي حنيفة : وقال آخرون.يردىما إلى حيث بدأ منو
والصواب من القول في ذلك عندنا، أن اهلل جل ثناؤه أمر بالمسح برأسو القائم إلى .وأبي يوسف ومحمد

ذ . صالتو مع سائر ما أمره بغسمو معو أو مسحو، ولم يحد ذلك بحد ال يجوز التقصير عنو وال يجاوزه وا 
مسح برأسو، فقد أدى ما : كان ذلك كذلك، فما مسح بو المتوضئ من رأسو فاستحق بمسحو ذلك أن يقال

والرأس الذي أمر .. فرض اهلل عميو من مسح ذلك لدخولو فيما لزمو اسم ما مسح برأسو إذا قام إلى صالتو
ىو منابت شعر الرأس دون ما  {وامسحوا برؤوسكم وأرجمكم إلى الكعبين}: اهلل جل وعز بالمسح بقولو بو

 ..جاوز ذلك إلى القفا مما استدبر، ودون ما انحدر عن ذلك مما استقبل من قبل وجيو إلى الجبية

:  اختمفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق{وأرجمكم إلى الكعبين}: قولو تعالى
إذا قمتم إلى الصالة، فاغسموا وجوىكم وأيديكم إلى المرافق، : فتأويمو. نصبا {وأرجمكم إلى الكعبين}
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ذا قرئ كذلك كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون . وأرجمكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وا 
وتأول قارئو ذلك كذلك، أن اهلل جل ثناؤه إنما أمر عباده " . األيدي "منصوبة، عطفا عمى " األرجل "

وامسحوا برؤوسكم وأرجمكم إلى }: سئل مالك عن قول اهلل : أشيب، قال. بغسل األرجل دون المسح بيا
إنما ىو الغسل وليس بالمسح، ال تمسح األرجل، إنما : ؟ فقال" أرجمكم "أو " أرجمكم "أىي  {الكعبين
 . ال: أفرأيت من مسح أيحزيو ذلك؟ قال: قيل لو. تعسل

وتأول قارئو ذلك . بخفض األرجل" وامسحوا برؤوسكم وأرجمكم : "وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق
كذلك أن اهلل إنما أمر عباده بمسح األرجل في الوضوء دون غسميا، وجعموا األرجل عطفا عمى الرأس، 

نزل : عن أنس، قال. الوضوء غسمتان ومسحتان: ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال. فخفضوىا لذلك
 . القرآن بالمسح، والسنة الغسل

والصواب من القول عندنا في ذلك، أن اهلل أمر بعموم مسح الرجمين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم 
ذا فعل ذلك بيما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، ألن غسميما  مسح الوجو بالتراب في التيمم، وا 

فإذا فعل ذلك . إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عمييما: ومسحيما. إمرار الماء عمييما أو إصابتيما بالماء
بيما فاعل فيو غاسل ماسح، ولذلك من احتمال المسح المعنيين المذين وصفت من العموم والخصوص 

فنصبيا  {وأرجمكم}: أحدىما مسح ببعض واآلخر مسع بالجميع اختمفت قراءة القراء في قولو. المذين
المسح عمييما مع تظاىر األخبار عن . بعضيم توجييا منو ذلك إلى أن الفرض فييما الغسل إنكارا منو

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعموم مسحيما بالماء، وخفضيا بعضيم توجييا منو ذلك إلى أن الفرض 
ولما قمنا في تأويل ذلك إنو معني بو عموم مسح الرجمين بالماء كره من كره لممتوضئ . فييما المسح

وامسحوا : "االجتزاء بإدخال رجميو في الماء دون مسحيما بيده، أو بما قام مقام اليد توجييا منو قولو
إلى مسح جميعيما عاما باليد، أو بما قام مقام اليد دون بعضيما مع " برؤوسكم وأرجمكم إلى الكعبين 

، ذكر بعض األخبار المروية عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بما عن محمد بن زياد، . غسميما بالماء
قال أبو ! اسبغوا الوضوء ! أسبغوا الوضوء : كان أبو ىريرة يمر ونحن نتوضأ من المطيرة، فيقول: قال

: عن أبي ىريرة، عن النبي صمى اهلل عميو وسمم، نحوه، إال أنو قال" ويل لمعراقيب من النار : "القاسم
 " ويل لألعقاب من النار "

الكعب الذي يجب الوضوء إليو، ىو الكعب الممتصق بالساق المحاذي العقب، : قال أشيب، قال مالك
لم أعمم مخالفا في أن الكعبين المذين ذكرىما اهلل في كتابو : قال الشافعي.: وليس بالظاىر في ظاىر القدم

والصواب من القول في ذلك أن الكعبين ىما .في الوضوء ىما الناتئان وىما مجمع فصل الساق والقدم
واختمف أىل العمم في وجوب غسميما ..العظمان المذان في مفصل الساق والقدم تسمييما العرب المنجمين
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في الوضوء وفي الحد الذي ينبغي أن يبمغ بالغسل إليو من الرجمين نحو اختالفيم في وجوب غسل 
 . المرفقين، وفي الحد الذي ينبغي أن يبمغ بالغسل إليو من اليدين

ن كنتم جنبا فاطيروا}: قولو تعالى ن كنتم جنبا}:  يعني بقولو جل ثناؤه{وا  ن كنتم أصابتكم جنابة قبل  {وا  وا 
فتطيروا باالغتسال منيا قبل دخولكم في صالتكم التي : أن تقوموا إلى صالتكم فقمتم إلييا فاطيروا، يقول

وجل عدل وقوم : ووحد الجنب وىو خبر عن الجميع، ألنو اسم خرج مخرج الفعل، كما قيل. قمتم إلييا
عدل، ورجل زور وقوم زور، وما أشبو ذلك لفظ الواحد والجميع واالثنين والذكر واألنثى فيو واحد، يقال 

أجنب الرجل وجنب واجتنب والفعل الجنابة واإلجناب، وقد سمع في جمعو أجناب، وليس ذلك : منو
 .بالمستفيض الفاشي في كالم العرب، بل الفصيح من كالميم ما جاء بو القرآن

ن كنتم مرضى}: قولو تعالى.  ن كنتم جرحى أو مجدرين وأنتم جنب:  يعني بذلك جل ثناؤه{وا  وأما .. وا 
ن كنتم مسافرين وأنتم جنب:  فإنو يقول{أو عمى سفر}: قولو أو :  يقول{أو جاء أحد منكم من الغائط}. وا 

نما عنى بذكر مجيئو منو قضاء حاجتو فيو . جاء أحدكم من الغائط بعد قضاء حاجتو فيو وىو مسافر؛ وا 
أو }: وما وجو تكرير قولو: فإن قال قائل..أو جامعتم النساء وأنتم مسافرون: يقول {أو المستم النساء}

ن كنتم جنبا }: إن كان معنى الممس الجماع، وقد مضى ذكر الواجب عميو بقولو {المستم النساء وا 
ذ كنتم جنبا فاطيروا}: وجو تكرير ذلك أن المعنى الذي ذكره تعالى من فرضو بقولو: ؟ قيل {فاطيروا { وا 

ذ كنتم جنبا فاطيروا}: وذلك أنو بين حكمو في قولو {أو المستم النساء}: غير المعنى الذي ألزمو بقولو  {وا 
إذا كان لو السبيل إلى الماء الذي يطيره فرض عميو االغتسال بو ثم بين حكمو إذا أعوزه الماء فمم يحد 

 ..إليو السبيل وىو مسافر غير مريض مقيم، فأعممو أن التيمم بالصعيد لو حينئذ الطيور

فمم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا }:  يعني جل ثناؤه بقولو{فمم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}: قولو تعالى
فإن لم تجدوا أييا المؤمنون إذا قمتم إلى الصالة وأنتم مرضى مقيمون، أو عمى سفر أصحاء، أو قد  {طيبا

فتعمدوا : جاء أحد منكم من قضاء حاجتو، أو جامع أىمو في سفره ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يقول
فامسحوا بوجوىكم }. واقصدوا وجو األرض طيبا، يعني طاىرا نظيفا غير قذر وال نجس، جائزا لكم حالال

فاضربوا بأيديكم الصعيد الذي تيممتموه وتعمدتموه بأيديكم، فامسحوا بوجوىكم وأيديكم :  يقول{وأيديكم منو
 .من الصعيد الذي ضربتموه بأيديكم من ترابو وغباره: مما عمق بأيديكم منو، يعني

ما يريد اهلل بما فرض عميكم من : يعني جل ثناؤه {ما يريد اهلل ليجعل عميكم من حرج}: قولو تعالى
ليجعل عميكم }الوضوء إذا قمتم إلى صالتكم، والغسل من جنابتكم والتيمم صعيدا طيبا عند عدمكم الماء، 

: وبما قمنا في معنى الحرج، عن عكرمة في قولو. ليمزمكم في دينكم من ضيق، وال ليعنتكم فيو {من حرج
 .من ضيق {من حرج}: عن مجاىد. من ضيق: قاال {من حرج}
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ولكن اهلل يريد أن يطيركم  {ولكن يريد ليطيركم}: يعني جل ثناؤه بقولو {ولكن يريد ليطيركم}: قولو تعالى
بما فرض عميكم من الوضوء من األحداث والغسل من الجنابة، والتيمم عند عدم الماء، فتنظفوا وتطيروا 

إن الوضوء يكفر ما : "عن أبي إمامة، أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال. بذلك أجسامكم من الذنوب
نعم، ال : أنت سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم؟ قال: قمت: قال" . قبمو، ثم تصير الصالة نافمة 

: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: عن أبي إمامة قال. مرة، وال مرتين، وال ثالث، وال أربع، وال خمس
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصالة، خرجت ذنوبو من سمعو وبصره ويديو عن حمران مولى "

رأيت رسول اهلل صمى : أتيت عثمان بن عفان بوضوء وىو قاعد، فتوضأ ثالثا ثالثا، ثم قال: عثمان، قال
من توضأ وضوئي ىذا كان من ذنوبو كيوم ولدتو أمو، : "اهلل عميو وسمم يتوضأ كوضوئي ىذا، ثم قال

ويريد ربكم مع تطييركم من :  فإنو يقول{وليتم نعمتو عميكم}: وقولو." وكانت خطاه إلى المساجد نافمة 
ذنوبكم بطاعتكم إياه فيما فرض عميكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصالة بالماء إن وجدتموه، 

وتيممكم إذا لم تجدوه، أن يتم نعمتو عميكم بإباحتو لكم التيمم، وتصييره لكم الصعيد الطيب طيورا، رخصة 
تشكرون اهلل :  يقول{لعمكم تشكرون}. منو لكم في ذلك مع سائر نعمو التي أنعم بيا عميكم أييا المؤمنون

 . عمى نعمو التي أنعميا عميكم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونياكم

 


