
 

 

 

 

 

 

  



 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن  إن احلمد هلل،
 .وااله

 :فقد سئلت عن صحة هذا املنشور :  ما بعدأ

 !!ت يف البيو  ملن يفتقدون الربكة بعد الوضوء سنة مهجورة)) 

بوضوء فتوضأ فسمعته  ملسو هيلع هللا ىلصأتيت رسول هللا : عن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر قال 
 ".اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وابرك يل يف رزقي":يقول 

  !؟فقلت اي نيب هللا ، مسعتك تدعو بكذا وكذا 

   ".وهل تركن من شيء": ملسو هيلع هللا ىلص قال

  ٦٣١وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .   رواه النسائي يف السنن الكربى

فقدان الربكة يف بيوتنا " صر الدين االلباين رمحه هللا يقول الشيخ دمحم ان 
اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ذنيب ووسع يل يف داري ":يف قول ملسو هيلع هللا ىلص   عملنا بسنة نبينا بسبب عدم

 . بعد الوضوء "وابرك يل يف رزقي

يقول أحد الزمالء وصلتين رساله الدعاء بعد الوضوء وحافظت على الذكر 
 .دالكثري يف كل شئ وهلل احلمورأيت اخلري ..بعد كل وضوء

 ((.من نشر اخلري..جزى هللا خريا

 



 : اجلواب 

، فليس هذا الدعاء سنة مهجورة يف الوضوءأن هذا الكالم غري صحيح؛  -٦
 .، وال جيوز نشر هذا الكالم يف وسائل التواصلوال يف الصالة

 ديث الوارد يف ذلك ضعيف غري اثبت؛ ضعفه العالمة األلباين،أن احل -2
 . والعالمة مقبل الوادعي رمحهما هللا تعاىل 

أحاديث معلة ، (4١-49)متام املنة يف التعليق على فقه السنة : انظر
 (.282رقم2١٣)ظاهرها الصحة 

قال األلباين يف متام املنة يف التعليق  ،جاء عن أيب موسى األشعريأنه  -٣
من  (٦/242) أخرجه ابن أىب شيبة يف املصنف( :"49)على فقه السنة 

اللهم اغفر : "كان أبو موسى إذا فرغ من صالته قال: طريق أيب بردة قال
 ".وسنده صحيح".يل ذنيب ويسر يل أمري وابرك يل يف رزقي

قال األلباين يف مطلقًا دون تقييد بوضوء أو صالة، أن هذا الدعاء اثبت  -9
يد فالدعاء به مطلقا غري مق:" (4١)متام املنة يف التعليق على فقه السنة 

 ٦22١" صحيح اجلامع"ابلصالة أو الوضوء حسن ولذلك أوردته يف 
 -وغفل عن هذا بعض إخواننا فأورده فيما يقال يف الوضوء أو الصالة 

 ."فرسالته ال تطوهلا اآلن يدي -والشك مين 
لشيخ األلباين ل سلسلة اهلدى والنور تفريغوسئل األلباين رمحه هللا كما يف 

هل يصح احلديث الذي فيه :  (لشاملةا-9١9/٦1) 9اإلصدار  -
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول أثناء الوضوء اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل :"

 ".يف داري وابرك يل يف رزقي



 ".ال: الشيخ
 : وهبذا يظهر 

ليس كالم األلباين فالظاهر أنه نسب له الكالم املنشور أن هذا  -
 . ابخلطأ

 . موقوفاً يف الصالة أن هذا الدعاء جاء عن أيب موسى األشعري  -
مطلقًا دون تقييد بوضوء أو صالة، وهو  يشرع الدعاء به الذي أن -

احلديث الذي صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، حيث مل 
 . يرد فيه تقييد بوضوء أو صالة

كما   ءلو ثبت احلديث فهو من أذكار الصالة ال الوضو  أن احلديث -
 . بينته الرواايت األخرى

 : بعد االنتهاء من الوضوء قوله الذكر الذي يشرع : فائدة  -

عبده  أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا:"

 ".ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين
قال رسول هلل صلى هللا  :ما رواه عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر قال :دليله 

أشهد أن ال إله إال : من توضأ فأحسن الوضوء مث قال:"عليه وسلم 
هللا وحده ال شريك له وأن دمحما عبده ورسوله اللهم اجعلين من 

فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل التوابني واجعلين من املتطهرين 
           ."من أيها شاء

 .الصغري صححه األلباين يف صحيح اجلامع



سبحانك اللهم وحبمدك أشهدك أن ال إله إال أنت :"أو أن يقول  -

 ".إليكأستغفرك وأتوب 

من :"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ما رواه أبو سعيد اخلدري هنع هللا يضر قال: دليله 
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال  :توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه

طابع فلم  كتب يف رق مث جعل يفإله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 
     ."يكسر إىل يوم القيامة

 .صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله و صحبه أمجعني 

 . واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 كتبه 

 بازمول أمحد بن عمر
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