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 يف الوضوءإشارات توحيدية 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟قبل الذِّراعني يف الوضوِء الوجِه بغسِل نا اهلُلاذا أمَرَمِل

 

ََُأْيدِ يقول تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى  ُُْم  ََ ُُو ُُ ُِِلوْا  ْْ ََاِا ِِ الصَّالةِِ اا ُُْم ِإَلى اْلَم َي

َُْعَبنِي(. ُُْم ِإَلى اْل َُُل ََُأْر ُُْم  َُُؤُِس َُِحوْا ِب  َُاْم

ِِ  إنال الفََق بيننا ُبني  ِِ اْلُاحلشَّويال ََ ِِ ُاْلُمَتدِّيَن ُمقصِّ ِِ الشالَائِع، انحُنحقي يف اهِم وَاخَلوَن  ق

َِ كتيبي ِق قشَََّّ     ُنصََِّّّيِّنَيكعلويِّنَي  َِ اهلِل أبعاَدُه، بل ن نفهَم أن دَُنقط اال نقيُم الشََّّالَيع َُ يف أم َّ تف

ِِ دَُن أن َتْعَلَم ِيح )ع(: )ال َتْعَمْل بالشالََماْلعيِى الناليبِّ لنحقِّ َِ ثواَب عباَدِتنا امتثااًل لقوِل سَّيِّدنا   يع

َِ َاَيحب ُِ  َط َعَمُلَك(، ُمن ذَََََِّّّّّاحلقيق لَك الوضَّوُُ الذ  ُأِمَنا ب  قبَل الصََّّالةِِ، َُو ليس ًِْة لاعِا

ََُعْلَنا ِمَن اْلَماُ حَََِّّّوَ َماْل اد الَماْل اََُمَاُد ب  اْلُماحَََِّّّب، الو كاَن اْل َُ ُكلال  َلَبُيَل حُُم قول  تعاىل: )

، لذلَك اِنالربَإىل دليلق عنِد أَِل شَََّّْءُح َحء ( ُذلك لعدِ  حياِِ كلِّ ايشََّّياُِ بِ ، ُذلَك الَّا ال ُتاُ  

ُِ ِِ َو معَا َِ كاَن الوضوُُ يف احلقيق  .اجلوَ

 َِ ِِ قوَل اإلماِ  الباق ُّؤاِل نوِرُد يف البداي ِِ لل تَتيِب الوضوُِ  لِائلق سأَلُ  عنعلينا سةُمُ  بالنِِّب

الأَ كمَّا قاَل اهلُل عَّال ُُلال: ابدأ بالوُِ  ث  الوضََََّّّّوُِتَتيََّب  اقَّال: )تَّابْع     مال باليديِن ثم امََََِِّّّّح ال

ََْت بِ ، ُإْن ِْلَت الذِّراَع قبَل ال خالْف  شءُح ُتَدُالُِّلنِي، ُال ُتقدَِّمنال شيًئا بني َي وُِ  اابدأ ما ُأِم

ِّبالوُِ  َُأِعْد ع الأِ  قبَل الُِِّل ثمال لى الذِّراِع، ُإْن َمَََِّّّْحَت ال الأِ  اامَََِّّّْح على ال ِعْد َأَُل قبَل ال

 على الُِِّل، ابدأ مبا َبَدأ اهلُل بِ (.

الأِ  ُالُِّلني؟ َماإْن سأَل سائٌل: ِل اذا تقدالَ  الَوُُ  على الذِّراَعنِي يف الوضوُِ؟ ُالذِّراعان على ال

 : )قاَل ربِّء)ص( عَاِ ، حيث قالِمَِ اْلََّّوِل اهلِل )ص( َُو يَُ  قصالَََّّّ رسسيِّدنا ُاَُُه اجلواُب عن 

تلقَّيُتُ  اُُ اَمتلقَّاَك ماٌُ يََََِّّّّيُل من سََََّّّّاِق عَشََََّّّّء اياِن(، انََّل الْ ُُلال: يا حممالد، ُمدال يدَك اَي عَّال

الُل الوضََّّوُِ بالُيمنى، ثم قاَل لء: )يا حممالد، ُذْذ ذلَك ُاََِّّْْل ب  َُُهَك   باليمنِي، اِمن أُِل ذلك أ

ى اَََِّّّْْل ذراَعيَك اليمني ُاليَََِّّّار اإنِّء أريُد أن تتلقَّاإنِّء أريُد أن تنظََ إىل َعَظَميت ُأنَت طاٌََ، ثم 
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اُِ رأسََََّّك ُرُليَك إىل كعبيَك، اإنِّء أريُد أن أمَََِّّح َمبهما كةمء، ُامََِّّْح ِبَفََِِّّل ما يف يديَك من اْل

 يُؤُه أحٌد َُِّْك(.يْأُه أحٌد قبَلَك ُال َيرأسَك ُأبارَك عليَك، ُأريُد أن أُِطَئَك َموطًئا مل َي

َُ َمُ  ل  اْلاالوُ ايكرِب،  مُلانيوى اي  العاصغًِّا  ًَُُماعنى ايمسى يف ذل ِِ اإلنِاِن الذ  ُيعَتَب

َِ  لذلَك كاَلَمُ  اهلُل ُقدالَمُ  علىبدُ كماُلها منُ ، ُعانيها اي  َُيُالوُُ  نقاُب النالفِس اليت َتظهَُ َم سََََّّّّائ

ِِ اليت َء ُ ايعَََِّّّاُِ ينالُ  ِِ الُامل ََاِلِك ِإالَّمثاٌل للحقيق  ُُ  احل ِِّ الذ  قال تعاىل اي : )ُكلُّ شََََّّّْءُح 

َُُعوَن(، ُال اُُن ِل َْ َُِإَلْيِ  ُت ُُْم  َُْهُ  َلُ  اْلُح ِِ ُُِ  احل ِِّ هتدَ ؤمنق أن َيُمَُ  لقوِل أمِِّ دَُن البدُِ مبعَا

ََِاتَُُّ (، لَّذلََّك كَّاَن َُُُّ        اإلمَّاِ  علء  املؤمننَي  الُل الَّدِّيُن مع َِ كلِّ مؤمنق لقول  تعاىل) (: )أ : اهلِل ِقبَل

ََاِ (، ُقول : )ِإالَّ   َُاْلِإْك ََُيْبَقى ََُُُّْ  َربََِّّك ُذُ اْلاَلةِل  ُِْ  َربِِّ  اَي) َُ الَهُ  اهلُل تعاىل  ْعَلى(، اْبِتَغاُ  ُقد ُ

ُِْهَك ِاء الََِّّالَماُ َاَلُن َُ ََى َتَقلَُّب  ًِ ل  يف قول : )َقْد َن َُْهَك َولَِّينالَك ِقإليِ  ُُعَلُ  ِقبل َُ ََا َاَولِّ  َْضَََّّا ًِ َت ْبَل

ََُه(، ُلُء ال   ُُْم َشْي ََ ُُِو ُُ ََُحْيُث َما ُكنُتْم َاَولُّوْا  ََاِ   ِْاِلِد اْلَح ََ اْلَم اجلهاِت ينالُ  أراُع من ب حدالُهَيشََّْي

ََُمَُّاِن إذ كَّاَن اهلُل ُال مُاَن ثم ذل َِ الْ  َماْل َُِبُاَن، اقد ُاَُ قول  تعاىل: ) َُاْلَمْغ َُِق   َاَأْيَنَما ِلّلِ  اْلَمشََََّّّّْ

  ُُّ َُاِسٌع َعِليٌم(، اُاَن التالو ُُْ  الّلِ  ِإنال الّلَ   َُ ِح من اجلهاِت، بل حدَُم َِّْلوُِ  اهلِل ُتَولُّوْا َاَثمال  دح جبه

ُُّ  اإلبَاَيمََََُِّّّّء يف كَّلِّ اجلهَّاِت دَُن أن تَ  تاللُِّمَو اْل اىل: )ِإنِّء ءُّ يف قول  تعمالُ ، ُلذلَك ُاَُ التالو

َُاَيْرَ  َحِنيفً  َُاِت  ََ الََِّّالَما ُِْهَء ِللَِّذ  َاَي َُ الْهُت  َِِكنَي(، اَمن عََ َُ ََُما َأَنْا ِمَن اْلُمشَََّّّْ َِ َذا ا   حقيق

َُِن ِديًن ََُمْن َأْح َُِن ديُنُ  لقول  تعاىل: ) ُِّ  َح ََُو ُمْحالتالو َُ َُْهُ  هلل  َُ َِيَم ِِا مِّمالْن َأْسَلَم  ََا َِ ِإْب ٌن ُاتالَبَع ِملَّ

َِيَم َذِليًة(.َحِنيًف ََا َُاتالَخَذ الّلُ  ِإْب  ا 

 ْتدِح ُدحدالَدصفاتح متعدِّ هما يف الوضوُِ َو تلَو الوُِ  ينال اليَد أذذْتأمالا الذِّراعاِن اُاَن تَتيُب

 بايعداِد ْتبَّاجلهاِت كقول  تعاىل: )ِإنال الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنالَما ُيَباِيُعوَن اللََّ  َيُد اللَِّ  َاْوَق َأْيِديِهْم( ُتقيالدَ 

َ  ، ُال اُُن أن تتقدالَ  الذِّراعاِن على الوُِ  كما ال اُُن أن تتقدالكقول  تعاىل: )َبْل َيَداُه َمْبََََُِّّّّوَطَتاِن(

 واكُب على الشالمِس يف الوُوِد.الُ

 

 نُتفء لعد  اإلطالِ ُاهلل أعلم

 الباحث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


