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خوىل خلطبة مقدمة
الًلل له؛ شريك ل وحده ا ال اله ال واشهد مستقيمال، صراطال احب من وهدى وميال، دينال شرع الذي ل المد

تسليمال. وسلم وصحبه آله وعلى عليه ا صلى ورسمله، عبده ممدال ان واشهد وتعظيمال،
خوىل خلطبة نص

.... ّلل.﴾ ا اتّلققما آملنقما اللذذينل اليّيهلا َل ﴿ ،- ا عباد - فاتقما بعد، اما
الؤمنمن! ايها

وضر من والتطهر لمره، والنقيادق ،- سبحانه - ل العبمدية ُق تقي عقدلها ينظم وحكم، لااَت شقرعت العبادات

ّلق ا يقرذيدق ملا ﴿ سبحانه: ووال ،]56 ت: ]الذاَر ﴾ لذيّلععبقدقونذ اذلل َل نع ولاإعذ نل
ْعذ ا للقعتق َل ولملا ﴿ تعال: وال الطيئة،كما

الااَت تلك وادراك .]6 ]الائدة: ﴾ كقرقونل ْع تل للعلللكقمع عللليعكقمع تلهق نذععمل يقتذمل
وللذ رلكقمع يقطلهّذ

لذ يقرذيدق ولللكذنع ٍج حلرل مذنع عللليعكقمع َل عل ْع يل
لذ

العبادات اعظم من وان هذا فعله. وكثر منها، حصمله تكرر ما سيما واستتمامها، بلعبادة القيام على يعي ما اعظم من
- ا رلسقمل ولالل اْنابة. من الغتسالل - منه بلمف القلب وعمارة الرب، مطالعة واستْعار اإيان، ومة عن تنّم الت

وضمئهن على مَ الع الصلللملات على حلافظ من نلة: ْع ا دََ اذيلان َل مل ن ِذ َل ا لل من خَ " وسلم-: عليه ا صلى
ولاّدى نلفسه، ِلا طيبلة الّلكلاة ولآتى سلبذيً، اذلليعهذ تلطلاعل اسع اذن العبّليعت ولحج َلان، رلمل ولصلامل ومماويتهن، وسْمدهن وركمعهن
دينه من َ ْع شل على آدم ابعن ألعملن ل ا اذن ْعلنلابلة؛ ا من َ العاسع " : ولالل لملانلة؟ الع الدلاَ ولملا ا، رلسقمل َل ويَ: ،" لملانلة الع

])2998( الصحيحة السلسلة ف وهم )429( متصرا داود ابم ]رواه غليهلا"

عللليعكقمع َل عل ْع يل
لذ ّلق ا يقرذيدق ملا ﴿ به: المر اثر - سبحانه - ا وال الذنمب،كما به تقكّفر ما اعظم من الغتسال وذلك

-؛ العمقؤعمذنق الوذ - لذمق العمقسع الععلبعدق َل تّلملضل »اذذلا :- وسلم عليه ا رسمل ووال ،]6 ]الائدة: ﴾ رلكقمع يقطلهّذ
لذ يقرذيدق ولللكذنع ٍج حلرل مذنع

ٍل رل َل يعهذ يلدل َل غلسل فلِذذلا ،-
العملاَذ ولطعرذ رذ َذ آ َل مل الوع - َذ العملا َل مل نّليعهذ بذعليّع اذلليّعهلا نلظلرل طذيئلةج َل َي كق هذهذ وللع مذنع ٍل رل َل هلهق وللع َل فّلالسل

تّعهلا ْل مل طذيئلةج َل َي كق َلرلللتع لليعهذ رذلع َل غلسل فلِذذلا ،-
العملاَذ ولطعرذ رذ َذ آ َل مل الوع َذ ا العمل َل مل اهق يلدل تّعهلا ْل بلطل كلانل طذيئلةج َل َي كق يعهذ يلدل مذنع

.] )244( مسلم رواه [« الذينقمبذ مذنل نلقذييا ٍل خلعرق ّل حل - العملاَذ ولطعرذ رذ َذ آ َل مل الوع - َذ العملا َل مل هق ًل رذلع
البدن؟! يعّم الذي بلاسَ فكيف العَاَ؛ بعض به تتص الذي المضَم ف هذا

السلممن! ايها
تلك ليؤدي وآدابه؛ وصفته، ومظمراته، اسبابه، معرفة ًَل من وذلك علمه؛ للعبد ينباْ ما ّم ال مذن الغتسال وفقه

. ورضْ ا شرع كاملةكما المانة

ل بليع َل لل لل »اذذلا :- وسلم عليه ا صلى - النب لقمل ّال؛ ان هناك يكن ل ولم ّولية ال بلعاشرة تب عبادة فالغتسال
.] عنه ا رضي هريرة اب حديث من عليه متفُ [ « ّل يقن ل وان َق، العاقسع عللليعهذ ولللبل فّلقلدع هلا، للهلدل مقل لرعبلَذ الع شقعلبذهلا



3 - 2

- سقلليعمج اقمي َلتع للا فقد بْهمة؛ َروله انكان اليقظة حال وكذا مطلقال، النمم حال الن برٍو الغتسال يب وهكذا
علللى َع فّلهل ، اللُّذ مذنل يذْ تلحع يلسع لل ّلل ا اذنل ّلذ، ا رلسقملل َل : فّلقلاللتع وسلم-، عليه ا -صلى ّلذ ا رلسقملذ اذلل - عنها ا رضْ
، ومسلم[ البخاري رواه [ الن( )اي: َل« لا

ال رلالتذ »اذذلا وسلم-: عليه ا -صلى ي النلبذ ولالل ؟ تّلللملتع احع اذذلا َج غقسع مذنع لرعالةذ
ال

من عليه ]متفُ « َع فلاغعتلسذ َل ا العمل َلخعتل فل فلِذذلا ةذ، ًل لذلصل وقضقمَلكل َع ولتّلملضل ، ذلكلرلكل َع فلاغعسذ يل العملذع رلاليعتل اذذلا « ووال:
.] عنه ا رضي طالب اب بن علْ حديث

عدم فالصَ ل؟ او من هم هَ : الاٍر ف شك وان غيه. عن ّه يي ما وذاك ثخينال؛ ّلال ل يكمنكثيال ان الن وعًمة
. ونمها الصًة اراد ان والمضَم ذكره غسَ ّمه يل وانا الاسَ، ّمه يل فً الن؛

ّل حل رلبقمهقنل تّلقع وللل يضذ العملحذ فذ َل النّذسلا ّذلقما فلاععتل ﴿ تعال: لقمله الاقسَ؛ به يب ما للمراة والنفاس اليض دم وانقطاع
الت العبادات من نَ يق فِنه اكب حدث اصابه ومن .]222 ]البقرة: ﴾ ّلق ا الملرلكقمق حليعثق مذنع فلَعتقمهقنل تلطلهلرعنل فلِذذلا يلطعهقرعنل

السْد، ف والكث الصحف ومَ القرآن وتًوة والطماف الصًة هْ العبادات وتلك ياتسَ، حّ الطهارة لا تْتط
ال احتالت ان سيما حائَ، وراَ من الصحف ومَ القرآن تًوة من والنفساَ الائض منَ ف الدليَ يثبت ل انه غي

هذه عدا وما اإسًم. شيخ ذلك اَتار الانَ،كما لعدم ذلك؛ لا فيباح وتدريَ؛ ودراسة حفظ ذلك،كمرالعة
ل وان العاطَ. وتْميت السًم، ورد والستافار، والدعية، كالذكار، منه، ينَ ل اكب حدث عليه ملن فِن العبادات
ا اَب الاَ؛كما مقام ف فهم التيمم؛ ال يعدل فِنه حكمال؛ او حقيقة استعماله عن ّال عال اوكان , الاَ اْنب يد

بْرته. وليمسه ا فليتُ عليه؛ ودر او الاَ ولد ما ومّ ،- شَنه لَ –
الؤمنمن! ايها

- النلبذ كان " :- عنها ا رضْ – عائْة والت الدث، ارتفاع وهكذا بيهما، الطهارة تصَ نمعي، على والغتسال
)٥٧٩( ماله وابن ،)٢٥٢( والنسائْ ،)١٠٧( التمذي ]اَرله " َ العاسع بعد يتّلملضلَ لل وسلم- عليه ا صلى

اللبان[ وصححه
- وسلم عليه ا صلى - النب الععطلى فقد فيعمله؛ بدنه؛ على الاَ يفيض بن وذلك ّئ؛ ال الغتسال الول: النمع
ف المالب القدر هم ،وهذا ])344( البخاري ]رواه » عللليعكل فلَلفعرذغعهق »اذعهلبع : ولالل َج، ملا مذنع َل َل اذ ْلنلابلةق ا الصلابّلتعهق اللذذي
وضمؤه يتمضَ م الن، اصابه وما فرله ياسَ م ثًال، يديه ياسَ بن وذلك الكامَ؛ الغتسال الثان والنمع الاسَ.
وذاك الين. بْقه مبتدال بدنه على الاَ يفيض م شعره، اصملل تقروي الاَ من حثمات ثًث راسه على يثم م للصًة،
روى فيما - عنهما ا رضْ - وميممنة عائْة زولتاه ذلك وصف كما ،- وسلم عليه ا صلى - النب يفعله كان ما

. المضَم ّمه ول طهارته، انتقَت اغتساله اثناَ فرله يده مست وان ومسلم. البخاري
ف ولم الاَ استعمال ف اإسراف ويرم الطهارة. لا يْتط عبادة حَمر عند ال بلغتسال البادرة يب ول

ف - عنه ا رضْ - انَ روى بلصاع،كما وياتسَ بلد، يتمضَ - وسلم عليه ا -صلى النب فقدكان الغتسال؛
تت يكمن ما مثَ اليه الاَ وصمل يبعد وما اإليتي بي وما بلاابنكاإبط الاتسَ عناية ال ويقنّبه الصحيحي.
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ابم ]رواه النلارذ« مذنل ا ولكلذل ا كلذل ِذلا َل فقعذ لعهلا يّلاعسذ للع نلابلةج لل مذنع شلععرلةج َل ملمعضذ تّلرلكل »ملنع :- عنه ا رضْ علْ وال الْعر،
ا رضي طالب اب بن علْ ومل من صحيح انه والصماب )٧٩٤( واحد ،)٥٩٩( ماله )٢٤٩(وابن داود

صح لنب وهم صائمال اصبح ومن الظن. على يالب با التعاهد هم وانا المسماس، حدل ذلك به يبلغ ول .] عنه
بْهمة. من ّول ن او بماع ال الصمم يفسد ول صممه،

خلثانية خلطبة مقدمة
ا ممدل ان واشهد له، شريك ل وحده ا ال اله ل ان واشهد بعده، نب ل من على والسًم والصًة وحده، ل المد

ورسمله. عبده
خلثانية خلطبة نص

الؤمنمن! ايها
– النب بقمل اَذال بملمبه؛ بعَهم وال بَ متَكد، استحبابه فِن اْمعة؛ يمم الغتسال الستحبة الاقسَ سنن ومن

ومسلم. البخاري رواه " متلم علىكَ والب اْمعة غسَ " :- وسلم عليه ا صلى

غقفذرل ملعلهق، يقصللّذْ مقل َقطعبلتذهذ، مذنع َل رق يّلفع ّل حل النعصلتل مقل للهق، وقدّذرل ملا فلصلللى ْعقمقعلةل، ا التلى مقل َل، اغعتلسل »ملنذ يقمل: فَله وف
الطعام ارادته عند المضَم للْنب سن وي�ق .] )857( مسلم »]رواه مج الَل ثلةذ ثلًل َق َع ولفل رلى، َع ق الع ْعقمقعلةذ ا ل ولبليع نلهق بّليّع ملا للهق
وهم ينام، او أكَ، ان اراد اذذا وسلم- عليه ا -صلى النب كان " :- عنها ا رضْ - عائْة تقمل والنمم، والْراب

عنها[. ا رضْ عائْة حديث من عليه متفُ [ " للصلًة ه وضَم تمضلَ ، لقنقبب
التلى »اذذلا وسلم-: عليه ا -صلى اذ رلسقملق يقمل ياتسَ، ان وبَ اهله معاشرة معاودة اراد ان المضَم له يسن وهكذا

.] )308( مسلم »]رواه َع فّللعيّلتّلملضل يّلعقمدل، النع الرلادل مقل للهق، الهع الحلدقكقمع
وفُ يارسمنه فيما حّ -؛ تعال - ل الْاملة بلعبمدية اهله حياة اإسًم دين يصبغ هكذا ،- اإيان اَمة - وبعد
مطهرة الْعائر تلك وكيفكانت عليه، استَمنهم ما برعاية اإيان مداٍر ف ينقّذلهم كيف وراينا ابحها، الت شهمتم

ا. هداَ ان لمل لنهتدي كنا وما لذا؛ هداَ الذي ل فالمد م؛ وذنِم م لقلِم مطهرة كانت مكما لذنِم


