
THE EDITOR
B-18/1-G, Reori Talab, Varanasi - 221010 (India)

DAR-UT-TALEEF WAT-TARJAMA
B-18/1-G, Reori Talab, Varanasi - 221010 (India)





..في ذكرى نائب رئيس الجامعة السابق    (3) 

 

 
 

 
 

 
 

          

 

         







           

  

             

 

           

23143117182010

 

                 

1383

1963––



 

      – 







  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )4( 





 

 

 

 

 1992



 1992



 

 1970

  





 

 

             



 

 

3011985 

 





 



..في ذكرى نائب رئيس الجامعة السابق    (5) 

     



 





 

 

            – 

 

 

 

        18–19 

       

–

–         15     

    



1992 

 

        

25020050

25





 

 

        



  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )6( 



  –

–

 

 

             

 

 1– 

 2– 

 3– 

 4– 

 5– 

 6– 

 7– 

 8– 

 9– 

  

1– 

 200

 1 2       

      140  200   

60

840

528880

        680   

 



..في ذكرى نائب رئيس الجامعة السابق    (7) 

 

          



 

2– 

        –  

  –       



 

  

 

          



 

3– 

  



          



             

         

    

             

  

       20  



         16–30 



  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )8( 

200724

1992 

4– 

 ––

  –  –       

           





          

 

             

 

               

           

 

5– 

 

50

           

 

 



           –

–

 



..في ذكرى نائب رئيس الجامعة السابق    (9) 

6– 

  

25

            

 

 



        





 

7– 

       1992     



           



              

 

  15 18

             

            

 

8– 

       –   –

         

            



  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )10( 

––

 

         



 

9– 

       







––







 

      

 



 

 













 *** 



 الفوائد المستنبطة من سورة الكافرون (11) 

 

 
 

 

 
 

   

 

            



          



 

 

1 

2

 

3 

4

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

  :فوائد لغوية
1

 

2

 



  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )12( 

3         



 

4



 

5





 

6       

 

7

 

8



             

 

9

      

 

10      

           



 

  

  :المصادر والمراجع
1 2 

3  4 

5  6 

7 

























Pig. Hog. Swine

Bork

Balon

Ham

Maws

Chitterling

Lard























  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )30( 

  آداب إسالمية

  آداب الوضوء
  الشيخ لطف احلق املرشدآبادي

  املدرس جبامعة مشس اهلدى السلفية، جاكند
  :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

هذه كلمة موجزة يف آداب الوضوء، أريد أن أقدمها بني يدي القارئ الكرمي ليعرف جيدا 
وضوءه على طريقة ما أرشد إليه نها ومعرفة ا، ويكون ، ليكون على بصرية مآداب وسنن الوضوء

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأقول وباهللا التوفيق والعصمة
  :سن اإلسالم احلنيف سننا وآدابا تتعلق بالوضوء أود أن أذكر من أمهها فيما يلي

 فعن .ن الطهارة شرط يف صحة الصالةإ جتب الطهارة للصالة وال تقبل صالة بدوا، و-1
أال تدعو اهللا يل : دخل عبد اهللا بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: مصعب بن سعد قال

ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وال : "إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يا ابن عمر قال
  )1". (صدقة من غلول

 أن جيعل املاء يف فمه مث – من األدب أن يغسل املرء كفيه ثالث مرات، مث ميضمض -2
 مث يغسل وجهه ثالث – أن خيرج املاء من األنف بعد االستنشاق – ويستنثر –يديره فيه مث ميجه 

مرات، مث يغسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات، مث يغسل يده اليسرى مثل ذلك، مث ميسح رأسه، 
فعن محران موىل . ه اليسرى مثل ذلكمث يغسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات، مث يغسل رجل

عثمان أخربه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات، مث مضمض واستنثر مث 
غسل وجهه ثالث مرات، مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث مرات، مث غسل يده اليسرى مثل 

ات، مث غسل يده اليسرى مثل ذلك، ذلك، مث مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مر
  )2. (احلديث.. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ حنو وضوئي هذا : مث قال

 – اليت ينبغي للمرء املسلم أن حيرص عليها ويعتين ا – ومن آداب وشروط الوضوء -3
ومسح األذن، ودلك التسمية، والنية، واملضمضة، واالستنشاق، واالستنثار، واستيعاب مسح الرأس، 
  .األعضاء، والتتابع يف الوضوء وترتيبه وغري ذلك املختلف فيه وحتصيل ماء طهور

:  إن من ترك جزءا يسريا مما جيب تطهريه ال تصح طهارته حلديث عبد اهللا بن عمرو قال-4
جل قوم عند مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة حىت إذا كنا مباء بالطريق تعرجعنا 

ضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقام تلوح مل ميسها املاء فقال رسول اهللا صلى اهللا والعصر فت
  )3".(ويل لألعقاب من النار، أسبغوا الوضوء: "عليه وسلم

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : "ويستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوءه
كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبيت، : ، فعن عقبة بن عامر قال"ولهوأشهد أن حممدا عبده ورس

ما من : فروحتها بعثي، فأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما حيدث الناس فأدركت من قوله
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه مث يقوم فيصلي ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة، 
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إين قد :  فنظرت فإذا عمر قال، اليت قبلها أجود: فإذا قائل بني يدي يقول،جود هذهما أ: فقلت: قال
أشهد أن ال إله إال : "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو يسبغ الوضوء مث يقول: رأيتك جئت آنفا قال

  )4". (إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء" اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله
 ما جاء يف رواية الترمذي – إىل هذا الدعاء املذكور –وينبغي أن يضم إليه : ال النوويق

، ويستحب أن يضم إليه ما "اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين: "متصال ذا احلديث
إال أنت  اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله كسبحان"مرفوعا " عمل اليوم والليلة"رواه النسائي يف كتابه 

  )5". ( شريك لك أستغفرك وأتوب إليكوحدك ال
طهور إناء أحدكم : " ال جيوز التوضيء بسؤر الكلب لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم-6

  )6". (غسل سبع مرات أوالهن بالترابأن يإذا ولغ فيه الكلب 
 دينار  ال بأس بسؤر اهلرة، إن الشرب منه والوضوء غري مكروه، فعن داود بن صاحل بن-7
أن موالا أرسلتها ريسة إىل عائشة فوجدا تصلي، فأشارت إيلّ أن ضعيها، فجاءت " أمهالثمار عن 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه :  من حيث أكلت اهلرة فقالتتهرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكل
 صلى اهللا عليه إا ليست بنجس، إمنا هي من الطوافني عليكم، وقد رأيت رسول اهللا: وسلم قال

  )7". (وسلم يتوضأ بفضلها
 ليس من األدب أن يزيد على الثالث يف غسل أعضاء الوضوء، وأن يسرف يف املاء ولو -8

اللهم إين أسألك القصر األبيض : "أن عبد اهللا بن مغفل مسع ابنه يقول"يف شاطئ البحر، فعن أيب نعامة 
 اهللا اجلنة وتعوذ به من النار فإين مسعت رسول اهللا صلى سل! يا بين : عن ميني اجلنة إذا دخلتها، قال

  )8". (يف الطهور والدعاءسيكون يف هذه األمة قوم يعتدون : "اهللا عليه وسلم يقول
أمجع العلماء على النهي عن اإلسراف يف املاء ولو يف شاطئ البحر، ملا : قال احملدث العظيم آبادي

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال" عمرو أخرجه أمحد وابن ماجه عن عبد اهللا بن
  )9". (نعم، وان كنت على ر جار: أ يف الوضوء سرف؟ قال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال

قال :  ومن األدب أن يقول الرجل بسم اهللا إذا توضأ، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال-9
  )10. (الة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليهال ص: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وضوءه للصالة، حلديث عروة يقول من الواجب إذا مس الرجل ذكره أن يتوضأ -10
ومن مس الذكر، فقال : دخلت على مروان بن احلكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان"

سرة بنت صفوان أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه أخربتين ب: ما علمت ذلك، فقال مروان: عروة
  )11". (من مس ذكره فليتوضأ: "وسلم يقول

واعلم أن املراد من مس الذكر مسه بال حائل، وأما املس حبائل فليس : قال العظيم آبادي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالأخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة ناقضا للوضوء كما 

ورواه احلاكم يف ". إذا قضى أحدكم بيده إىل فرجه وليس بينها ستر وال حائل فليتوضأ: "لموس
املستدرك وصححه ورواه أمحد يف مسنده والطرباين يف صحيحه والدار قطين يف سننه وكذلك البيهقي 

  ".ا حجاب فقد وجب عليه وضوء الصالةمن أفضى بيده إىل فرجه ليس دو" ولفظه فيه 



  هـ1431 جمادى األولىصوت األمة٬      )32( 

رواه ابن ماجه " من مس فرجه فليتوضأ"ا بلفظ ـة مرفوعـن حديث أم حبيبمث اعلم أ
 ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من ، يشمل الذكر واألنثى،ه أمحد وأبوزرعةـرم وصححـواألث

  )12". (الرجل واملرأة
صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل كأنه قدمنا على نيب اهللا : "وأما حديث طلق عن أبيه قال

هل : فقال صلى اهللا عليه وسلم! يا نيب اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ : قالبدوي، ف
وإذا عرفت هذا فاعلم أن ابن : " فهو منسوخ كما قال العظيم آبادي. هو إال مضغة منه أو بضعة منه

الم سالم طلق وتأخر إسإحبان والطرباين وابن العريب وآخرين زعموا أن حديث طلق منسوخ لتقدم 
بسرة، ولكن هذا غري دليل على النسخ عند احملققني من أئمة األصول، وبعضهم رجحوا حديث بسرة 
على حديث طلق لكثرة حديث بسرة وصحتها وكثرة من صححه من األئمة ولكثرة شواهده، وقال 

يكفي يف ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق مل حيتج الشيخان بأحد من :البيهقي
  )13. (، وحديث بسرة قد احتجا جبميع رواتهرواته

سئل : " ان األكل من حلوم اإلبل من مجلة نواقض الوضوء، فعن الرباء بن عازب قال-11
عن حلوم توضأوا منها، وسئل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال

واحلديث يدل على أن األكل من حلوم : يقال العظيم آباد. ال توضأوا منها، احلديث: الغنم، فقال
معني  اإلبل من مجلة نواقض الوضوء، ذهب إليه اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وحيىي بن

وأبوبكر بن املنذر وابن خزمية، واختار احلافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب احلديث مطلقا، 
  .تج هؤالء حبديث جابر بن مسرة والرباءوحكي عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، واح

صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا حديثان : قال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
  .حديث جابر وحديث الرباء، وهذا املذهب أقوى دليال وإن كان اجلمهور على خالفه، قاله النووي

ب األكثرون إىل أنه ال ينقض نه املختار املنصور من جهة الدليل، وذهإوقال الدمريي و
الوضوء، وممن ذهب إليه اخللفاء األربعة الراشدون وابن مسعود وأيب بن كعب وابن عباس وأبو 
الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة ومجاهري التابعني ومالك وأبوحنيفة والشافعي 

كان آخر األمرين من رسول اهللا  ": واستدل هؤالء القائلون بعدم النقض حبديث جابر قال،وأصحام
وحلم اإلبل : أخرجه أبوداود والنسائي، قالوا) 14" (صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار

 بل يؤكل مطبوخا، فلما نسخ نياداخل فيه أيضاألنه من أفراد ما مسته النار، بدليل أنه ال يؤكل 
 بأن حديث ترك الوضوء مما ويل أيضا، ورده النوالوضوء مما مسته النار نسخ من أكل حلوم اإلب

  )15. (خلاص مقدم على العامامسته النار عام وحديث الوضوء من حلوم اإلبل خاص، و
لني ال ينقض الوضوء سواء كان سائال أو غري ي إن خروج الدم من البدن من غري السب-12

 يعين يف غزوة ذات الرقاع فأصاب خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "فعن جابر قال. سائل
رجل امرأة رجل من املشركني، فحلف أن ال أنتهي حىت أهريق دما يف أصحاب حممد، فخرج يتبع أثر 

من يكلؤنا؟ فانتدب رجل من : ال، فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم فرتل النيب صلى اهللا عليه وسلم مرت
 إىل فم الشعب نكونا بفم الشعب، قال فلما خرج الرجال: املهاجرين ورجل من األنصار فقال

اضطجع املهاجري وقام األنصاري يصلي وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم، فرماه 
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جد مث انتبه صاحبه فلما عرف أم قد بسهم فوضعه فيه فرتعه حىت رماه بثالثة أسهم مث ركع وس
سبحان اهللا أالأنبهتين أول ما رمى؟ : قالفلما رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء . نذروا به هرب

  ) 16". (كنت يف سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها: قال
أن خروج الدم : وهذا احلديث يدل داللة واضحة على أمرين أحدمها: قال العظيم آبادي

من غري السبيلني ال ينقض الطهارة سواء كان سائال أو غري سائل، وهو قول أكثر العلماء وهو احلق، 
 قال الشافعي ومالك ومجاعة من الصحابة :مساعيل األمري اليماين يف سبل السالمإقال حممد بن 

  .، انتهيضالبدن من غري السبيلني ليس بناق إن خروج الدم من: والتابعني
روى البيهقي عن معاذ ليس الوضوء من : سراج الدين بن امللقن يف البدر املنريوقال احلافظ 

  .قة مث صلىخبرأنفه الرعاف والقيء، وعن ابن املسيب أنه رعف فمسح 
زاد . وعن ابن مسعود وسامل بن عبد اهللا وطاؤس واحلسن والقاسم ترك الوضوء من الدم

وهوقول أكثر : قال البغوي. ا ثور وداودالنووي يف شرحه عطاء ومكحوال وربيعة ومالكا وأب
  .الصحابة والتابعني، انتهى كالمه

 وقال بدر الدين العيين يف شرح .وزاد ابن عبد الرب يف االستذكار حيىي بن سعيد األنصاري
  . إنه قول ابن عباس وجابر وأيب هريرة وعائشة انتهى:اهلداية

وقد .  وهو مذهب املالكية وهو احلقوثانيهما أن دماء اجلراحات طاهرة معفوة للمجروحني
يف أن ااهدين يف سبيل اهللا كانوا جياهدون ويذوقون آالم اجلراحات فوق ما تواترت األخبار 

وصفت، فال يستطيع أحد أن ينكر عن سيالن الدماء من جراحام وتلويث ثيام، ومع هذا هم 
وسلم أنه أمرهم برتع ثيام املتلبسة يصلون على حاهلم، ومل ينقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بالدماء حال الصالة وقد أصيب سعد رضي اهللا عنه يوم اخلندق فضرب له خيمة يف املسجد فكان هو 
  .فيه ودمه يسيل يف املسجد فما زال الدم يسيل حىت مات

ى ومن األدلة الدالة على طهارة دم اجلراحة أثر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وفيه أنه صل
ومن . تلوث به الثياب قطعايومن املعلوم أن اجلرح الذي جيري . صالة الصبح وجرحه جيري دما

 مث يسكت عنه سائر أصحاب النيب صلى اهللا ،احملال أن يفعل عمر رضي اهللا عنه ما ال جيوز له شرعا
  )17. (ال لطهارة دماء اجلراحاتإعليه وسلم من غري نكري، فهل هذا 

كان أصحاب رسول اهللا : " ليس بناقض كما يف احلديث عن أنس قال إن النوم مطلقا-13
  )18". (صلى اهللا عليه وسلم ينتظرون العشاء اآلخرة حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضأون

وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ فيصلي وال 
  )19. (إمنا الوضوء على من نام مضطجعا: ، فقاليتوضأ، فقلت له صليت ومل تتوضأ وقد منت

قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر مل يروه إال يزيد أبو خالد : قال أبوداود
  .الداالين عن قتادة

  :واختلف العلماء يف النوم هل ينقض الطهارة أم ال على تسعة مذاهب: قال العظيم آبادي
الوضوء أصال على أي حال كان، واستدل هلم حبديث ال ينقض أن النوم : املذهب األول

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظرون العشاء اآلخرة حىت ختفق رؤوسهم "أنس قال 
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تقرير االستدالل أن النوم لو كان ناقضا ملا أقرهم اهللا عليه وألوحى إىل " مث يصلون وال يتوضأون
  .وحى إليه يف شأن جناسة نعلهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أ

أن النوم ينقض بكل حال، قليله وكثريه، وعلى أي هيئة كانت، واستدل : املذهب الثاين
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ال : "عليه حبديث صفوان بن عسال قال

أمرنا يعين : "ويف رواية قال. ل ونومنرتع خفافنا ثالثة أيام ولياهلن إال من جنابة، لكن من غائط وبو
النيب صلى اهللا عليه وسلم أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهر، ثالثا إذا سافرنا، ويوما 

  ".غائط وال بول وال نوم وال خنلعهما إال من جنابةوليلة إذا أقمنا، وال خنلعهما من 
ال يرتع منها، وعد من مجلتها النوم ذكر األحداث اليت يرتع منها اخلف واألحداث اليت 

فأشعر بذلك بأنه من نواقض الوضوء السيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط الذَين مها ناقضان 
" فمن نام فليتوضأ: "وحبديث علي وفيه. فجعل مطلق النوم كالغائط والبول يف النقض: باإلمجاع، قالوا

  .م وكثريهنوومل يفرق بني قليل ال
: قال يف السبل. أن كثري النوم ينقض بكل حال وقليله ال ينقض حبال: ثالثاملذهب ال

وهؤالء يقولون إن النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض، والكثري مظنة خبالف القليل، إال أم مل 
  .يذكروا قدر القليل وال الكثري حىت يعلم كالمهم حبقيقته، انتهى ملخصا

املصابني كالراكع والساجد والقائم والقاعد لى هيئة من هيئات أنه إذا نام ع: املذهب الرابع
ومل يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، أوضوءه، سواءكان يف الصالة ينقض ال 

واستدالهلم مبا أخرجه مالك . وهذا مذهب أيب حنيفة وأيب داود وهو قول للشافعي غريب قاله النووي
ومبا أخرجه البيهقي يف املعرفة عن أيب هريرة " أحدكم مضطجعا فليتوضأإذا نام "عن عمر موقوفا 

" موقوفا، ليس على احملتيب النائم، وال على القائم النائم، وال على الساجد النائم وضوء حىت يضطجع
  .تدل على ما ذهبوا إليهآثار وأحاديث أخر وهلؤالء 

.  روي هذا عن ابن حنبل رمحه اهللاأنه ال ينقض إال نوم الراكع والساجد،: املذهب اخلامس
  .قال النووي، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة لالنتقاض

إذا نام : "أن النوم ينقض إال نوم الراكع والساجد، واستدل له حبديث: املذهب السادس
 .أخرجه أمحد يف الزهد" انظروا إىل عبدي روحه عندي وهو ساجد يل: ساجد يقول اهللالعبد وهو 

  .هذا احلديث وإن كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع قالوا
أنه ال ينقض إال نوم الساجد، وروي أيضا عن أمحد، ذكره النووي، ولعل : املذهب السابع

  . يف السجود أشد منها يف الركوعضوجهه أن مظنة االنتقا
صالة، وهو قول أنه الينقض النوم يف الصالة بكل حال، وينقض خارج ال: املذهب الثامن

، ولعل "إذا نام العبد يف سجوده: "ونسبه يف النيل إىل أيب حنيفة، واستدل هلما حبديثضعيف للشافعي 
  .سائر هيئات املصلي مقيسة على السجود

أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من األرض مل ينتقض وإال انتقض سواء قل : املذهب التاسع
 خارجها، وهذا مذهب الشافعي رمحه اهللا والنوم عنده ليس حدثا يف أو كثر، وسواء كان يف الصالة أو

عدة غلب على الظن خروج الريح، فجعل قنفسه وإمنا هو دليل خروج الريح فإذا نام غري ممكن للم
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. الشرع هذا الغالب كاحملقق، وأما إذا كان ممكنا فال يغلب على الظن اخلروج، واألصل بقاء الطهارة
وهذا أقرب :  هذا املذهب حديث علي وابن عباس ومعاوية، قال الشوكاينودليل: قال النووي

واألقرب القول : وقال األمري اليماين الشوكاين يف سبل السالم. املذاهب عندي،وبه جيمع بني األدلة
والذي فهمت أنا بعد إمعان النظر يف كل من . بأن النوم املستغرق الذي ال يبقى معه إدراك ناقض

النوم املستغرق الذي ال يبقى معه إدراك ينقض الوضوء للمضطجع واملستلقي، وأما الروايات أن 
النائم املستغرق يف هيئة من هيئات املصلي فإنه ال ينقض وضوءه سواء كان داخل الصالة أو خارجها 

  )20. (نوم املضطجع إن كان النوم غري مستغرق واهللا سبحانه وتعاىل أعلموكذا ال ينقض 
  

  :الحواشي
  . الطهارة للصالة وجوبواه مسلم، كتاب الطهارة، باب ر )1(
  .رواه مسلم، باب صفة الوضوء وكماله )2(
 .رواه مسلم، باب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارة )3(

 .رواه مسلم، باب الذكر املستحب عقب الوضوء )4(

 .، طبع اهلند123 / 1شرح صحيح مسلم  )5(

وأخرجه مسلم : ، قال املنذري17 الكلب ، باب الوضوء بسؤر37رواه أبوداود عن أيب هريرة،  )6(
 .والنسائي والترمذي

 .، وصححه األلباين75، 38رواه أبوداود، باب سؤر اهلرة،  )7(

 .، وصححه األلباين96 باب اإلسراف يف الوضوء، 45رواه أبوداود  )8(

 .، وضعفه األلباين170 / 1عون املعبود شرح سنن أيب داود  )9(

ال يعرف لسلمة :  ، قال البخاري يف تارخيه101الوضوء  باب يف التسمية على 48رواه أبوداود  )10(
 .، وصححه األلباين176 / 1ليعقوب عن أبيه، عون املعبود مساع من أيب هريرة وال 

عن حديث صحيح، ونقل :  قال الترمذي179 باب الوضوء من مس الذكر 70رواه أبوداود  )11(
 .البخاري أنه أصح شيء يف الباب، وصححه األلباين

 .311 ، 309/ 1د عون املعبو )12(

  .314 / 1عون املعبود  )13(

 . ، وصححه األلباين182ضوء من حلوم اإلبل  باب الو72رواه أبوداود  )14(

  .317 ، 316 / 1عون املعبود  )15(

فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة بن :  ، قال الذهيب195 باب الوضوء من الدم 79رواه أبوداود  )16(
لكن احلديث قد صححه ابن خزمية وابن حبان . صدقةال أعرف راويا عنه غري : يسار، وقال احلافظ

 . ، وحسنه األلباين333 ، 332 / 1عون املعبود . واحلاكم كلهم من طريق ابن اسحاق

  .336 ، 335 / 1عون املعبود  )17(

 .وأخرجه البخاري ومسلم:  ، قال املنذري197 باب يف الوضوء من النوم 80رواه أبوداود  )18(

 .لباين ، وضعفه األ199رواه أبوداود  )19(

  .351 ، 348 / 1عون املعبود  )20(
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