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 باب الوضوء -2

 هو التعبد هلل باستعمال ماء طهور على صفة مخصوصة في الوضوء :

 الشرع. وأصل الوضوء من الَوضاءة، وهي الُحسن والنظافة.

 :أقسام الحدث 

 ينقسم الحدث إلى قسمين:

 الحدث األصغر.. والحدث األكبر.

 فالحدث األصغر يمنع من صحة الصالة.

 حيض والنفاس للمرأة.والحدث األكبر وهو الجنابة، وال

 وحدث الجنابة يمنع من شيئين:

 الصالة.. والطواف بالبيت.

 وحدث الحيض والنفاس يمنع من خمسة أشياء، وهي:

 الصالة.. والطواف بالبيت..  والصوم.. والطالق.. والجماع.

 :فضائل الوضوء 

 .[222]البقرة:(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) قال هللا تعالى: -1

إن  »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َسِمْعُت الن   ن ِـيقَاَل: إَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَوَعْن  -2

ا  اليُدَْعْوَن يَْوَم  تِـيأم   ُوُضوِء، فََمِن اْستََطاَع الَن ِمْن آثَاِر ِلـيج  ُمـحَ  ِقيَاَمِة ُغر 

 .(1)متفق عليه .«ْفعَلْ ْلـيَ فَ  تَـهُ ِمْنُكْم أْن يُِطيَل ُغر  

أ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُعثَْماَن ْبِن َعف انَ َوَعْن  -3 َمْن تََوض 

ىفَأْحَسَن الُوُضوَء َخَرَجْت َخَطايَاهُ ِمْن َجَسِدِه، حَ  ِت تَـحْ ُرَج ِمْن تَـخْ  تـ 
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 .(1)سلممأخرجه  «.أْظفَاِرهِ 

 لَـىأال أدُلُُّكْم عَ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وَل اأن  َرسُ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَوَعْن  -4

، يَا َرُسوَل لَـىقَالُوا: بَ «. الد َرَجاِت؟ بِـهِ فَُع يَـرْ الَخَطايَا وَ  بِـهِ و هللاُ يَـْمـحُ َما 

الَمَساِجِد،  لَـىالَمَكاِرِه، َوَكثَْرةُ الُخَطا إِ  لَـىإِْسبَاُغ الُوُضوِء عَ »! قال: ٬ا

بَاطُ  َواْنتَِظاُر الص الةِ بَْعدَ   .(2)سلممأخرجه  «.الص الةِ، فَذَِلُكُم الر ِ

تَْبلُُغ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ِلـيِلـيَسِمْعُت خَ قاَل:  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَوَعْن  -5

 .(3)سلممأخرجه  «.ةُ ِمَن الُمْؤِمِن َحْيُث يَْبلُُغ الَوُضوءُ ْلـيَ الحِ 

 :حكم الوضوء 

 كانت أو نفال . يجب الوضوء للصالة فرضا   -1

 .[6]المائدة:    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

ال تُْقبَُل َصالةُ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَوَعْن  -2

ىَمْن أْحدََث حَ  أ تـ  دَُث يَا أبَا حَ القال َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت: َما «. يَتََوض 

 .(4)متفق عليه ةَ؟ قال: فَُساٌء أْو ُضَراٌط.ْيـرَ ُهرَ 

يسن الوضوء للطواف بالبيت.. ومس المصحف.. وتالوة القرآن.. وذكر  -2

 هللا.. وعند النوم.

 يسن الوضوء على الدوام؛ لما فيه من إجالل هللا. -3

فَْجِر: القَاَل ِلبِالٍَل ِعْندَ َصالَةِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن   ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَعْن  -1
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ثْ » َسِمْعُت دَف   ن ِـياإِلْسالَِم، فَإِ  فِـي تَـهُ بِأَْرَجى َعَمٍل َعِملْ  نِـييَا باِلَُل، َحد ِ

 لَـمْ  ن ِـيقَاَل: َما َعِمْلُت َعَمال  أَْرَجى ِعْنِدي: أَ «. َجن ةِ ال فِـيَن يَدَي  بَـيْ َك لَـيْ نَعْ 

ْر َطُهورأَتَ  يْ اٍر، إِال  صَ نَـهَ ٍل أَْو لَـيْ َساَعِة  فِـي، ا  َطه  ُت بِذَِلَك الطُُّهوِر َما لـ 

 .(1)متفق عليه .ل ِـيَ أَْن أُصَ  ِلـيُكتَِب 

َت تَـيْ إذَا أملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ : قَاَل الن  قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ بََراِء ْبِن َعاِزٍب الَعِن وَ  -2

 .(2)متفق عليه .«...أْ ُوُضوَءَك ِللص الةِ َمْضَجعََك، فَتََوض  

 :صفات الوضوء الواردة في السنة 

توضأ مرة مرة.. ومرتين مرتين.. وثالثا  ثالثا .. وأحيانا   ملسو هيلع هللا ىلصثبت أن النبي 

يخالف فيغسل وجهه ثالثا .. ويديه مرتين.. ورجليه مرة.. والرأس يمسح 

 مرة واحدة في جميع الحاالت.

فعل األكمل.. وينوع.. فيأتي بهذا مرة.. وبهذا مرة.. واألفضل للمسلم أن ي

 إحياء  للسنة.

أ الن  قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ َعِن اْبِن َعب اٍس  -1 ة .ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : تََوض  ة  َمر  أخرجه  َمر 

 .(3)البخاري

أ مَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   ْنـُهـماَرِضَي هللاُ عَ  ْبِن َزْيدٍ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2  ِن.تَـيْ ِن َمر  تَـيْ ر  تََوض 

 .(4)أخرجه البخاري

هُ أ ،َمْولَـى ُعثَْمانَ  ،َرانَ ُحـمْ  َعنْ وَ  -3  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َرأى ُعثَْماَن ْبَن َعف انَ  نـ 

ْيـهِ كَ  لَـىدََعا بِإنَاٍء، فَأْفَرَغ عَ   فِـي نَـهُ ييَـمِ ا، ثُم  أْدَخَل لَـُهـمَ ثاَلَث ِمَراٍر فَغَسَ  فـ 
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ِمْرفَقَْيِن ال لَـىإ ْيـهِ ، َويَدَ ا  اِء، فََمْضَمَض َواْستَْنَشَق، ثُم  َغَسَل َوْجَههُ ثاَلثاإلن

ِن، بَـيْ َكعْ ال لَـىثاَلَث ِمَراٍر إ لَـْيـهِ ثاَلَث ِمَراٍر، ثُم  َمَسَح بَِرأِْسِه، ثُم  َغَسَل ِرجْ 

أ نَْحَو ُوُضوملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ثُم  قال: قَاَل َرُسوُل ا ىئِي َهذَا، ثُم  صَ َمْن تََوض   لـ 

ُث يُـحَ ِن ال تَـيْ َرْكعَ   .(1)متفق عليه «.بِـهِ َما تَقَد َم ِمْن ذَنْ  لَـهُ ا نَْفَسهُ، ُغِفَر فِـيِهـمَ د ِ

 لَـهُ  َوَكانَتْ -َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  األَْنَصاِرى ِ  َعاِصمٍ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  ٬اَعْبدِ  َعنْ وَ  -4

أْ  :لَـهُ  قِيلَ  :قَالَ  -ُصْحبَةٌ  َ  بِإِنَاءٍ  فَدََعا ،ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولِ  ُوُضوءَ  لَنَا تََوض   فَأَْكفَأ

 فََمْضَمضَ  َرَجَهاتَـخْ فَاسْ  يَدَهُ  أَْدَخلَ  ثُم   ثاَلَث ا الَـُهـمَ فَغَسَ  ْيـهِ يَدَ  لَـىعَ  اْنـهَ مِ 

 فَغََسلَ  َرَجَهاتَـخْ اسْ فَ  يَدَهُ  أَْدَخلَ  ثُم   ثاَلَث ا ذَِلكَ  فَفَعَلَ  َواِحدَةٍ  َكف ٍ  ِمنْ  َواْستَْنَشقَ 

 نِ تَـيْ َمر   ِمْرفَقَْينِ ال لَـىإِ  ْيـهِ يَدَ  فَغََسلَ  َرَجَهاتَـخْ فَاسْ  يَدَهُ  أَْدَخلَ  ثُم   ثاَلَث ا َوْجَههُ 

 ثُم   َوأَْدبَرَ  ْيـهِ دَ بِـيَ  فَأَْقبَلَ  بَِرأِْسهِ  فََمَسحَ  َرَجَهاتَـخْ فَاسْ  يَدَهُ  أَْدَخلَ  ثُم   نِ تَـيْ َمر  

متفق  .ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  ُوُضوءُ  َكانَ  َهَكذَا قَالَ  ثُم   نِ بَـيْ َكعْ ال لَـىإِ  لَـْيـهِ ِرجْ  َغَسلَ 

 .(2)عليه

 :شروط الوضوء 

 للوضوء شروط ال يصح إال بها، وهي:

نية الوضوء ومحلها القلب.. وأن يكون الماء طهورا  مباحا .. وأن يزال 

رة كالصمغ، من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البش

 واألصباغ ونحوها.. وطهارة السبيلين من الغائط والبول.

 :مكان الوضوء 

يسن أن يتوضأ المسلم في بيته، ويجوز للمسلم أن يتوضأ في أي مكان 
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فيه ماء طاهر مباح، ويجوز الوضوء في المسجد، وال يدخل في 

 الوضوء قضاء الحاجة.

َر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ   فِـيَمْن تََطه 

، ٬ْقِضَي فَِريَضة  ِمْن فََرائِِض اِلـيَ ، ٬وِت ابُـيُ ٍت ِمْن بَـيْ  لَـىثُم  َمَشى إِ  تِـهِ بَـيْ 

أخرجه  «.فَُع دََرَجة  تَـرْ طُّ َخِطيئَة ، َواألْخَرى تَـحُ ا ُهـمَ َكانَْت َخْطَوتَاهُ إِْحدَا

 .(1)سلمم

ول بالمصحف إلى الحمام، وال حرج على المسلم من دخول ويحرم الدخ

الحمام ومعه شريط أو جوال فيه مصحف؛ ألنه بمنزلة الجوف إذا كان 

 فيه شيء من القرآن.

 :مقدار ماء الوضوء 

السنة في الوضوء أن ال يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثالث 

 مرات،  ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. 

 توضأ بمد، ومن زاد على ذلك بال إسراف فال حرج.ويسن أن ي

يَْغِسُل، أْو َكاَن يَْغتَِسُل، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َكاَن الن  قَالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أنٍَس َعْن 

اعِ إ أ بِ َخـمْ  لَـىبِالص  .الَسِة أْمدَاٍد، َويَتََوض   .(2)متفق عليه ُمد ِ

 :ماذا يفعل من قام من النوم وأراد الوضوء 

قََظ أَحدُُكْم تَـيْ إِذَا اسْ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَعْن 

ىاإِلنَاِء حَ  فِـيِمْن نَْوِمِه، فاَل يَْغِمْس يَدَهُ  هُ ، فَإِ ا  ا ثاَلثلَـهَ يَْغسِ  تـ  ال يَْدِري  نـ 

                                                 

 (.666برقم )أخرجه مسلم  (1)
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 .(1)متفق عليه  .«أْيَن بَاتَْت يَدُهُ 

 :فروض الوضوء ستة وهي 

 غسل الوجه، ومنه المضمضة واالستنشاق. -1

 غسل اليدين مع المرفقين. -2

 غسل الرأس ومنه األذنان. -3

 غسل الرجلين إلى الكعبين. -4

 الترتيب بين األعضاء السابقة. -5

 المواالة بين غسل األعضاء السابقة. -6

 :سنن الوضوء 

ل البدء في السواك ومحله عند البدء بالوضوء.. وغسل الكفين ثالثا  قب

الوضوء.. والبدء بالمضمضة ثم االستنشاق قبل غسل الوجه.. وغسل 

األعضاء ثالثا  إال الرأس فيمسح مرة واحدة.. وتقديم غسل اليد اليمنى 

على اليسرى.. وتقديم غسل الرجل اليمنى على اليسرى.. والدعاء بعد 

 الوضوء بما ورد.. وصالة ركعتين بعد الوضوء.

 الستنشاق:كيفية المضمضة وا 

السنة تقديم المضمضة على االستنشاق عند الوضوء.. وأن تكون بثالث 

 غرفات.. كل غرفة نصفها للفم، ونصفها لألنف.

 :كيفية مسح الرأس 

                                                 

 واللفظ له. ،(278ومسلم برقم ) (,162أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



باب                                                                                                   كتاب الطهارة

 الوضوء
342 

السنة في مسح الرأس في الوضوء أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى 

مؤخرته.. ثم يرجع ماسحا  بيديه من مؤخرته إلى مقدمته.. ولو عمم 

لمسح جاز.. والمرأة كالرجل في ذلك.. وال تمسح على الرأس با

 الضفائر.

 :صفة الوضوء المجزئ 

أن ينوي الوضوء.. ثم يتمضمض ويستنشق.. ويغسل وجهه.. ويغسل 

يديه من أطراف األصابع إلى المرفقين.. ويمسح رأسه مع األذنين.. 

ويغسل رجليه مع الكعبين، يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة 

 واحدة.

 :صفة الوضوء الكامل 

 أن ينوي بقلبه الوضوء. -1

 ثم يغسل كفيه بالماء ثالث مرات. -2

ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، نصف الغرفة لفمه والنصف اآلخر  -3

 ألنفه، يفعل ذلك ثالث مرات.

ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين طوال ،  -4

 ضا ، يفعل ذلك ثالث مرات.ومن األذن إلى األذن عر

ثم يغسل يده اليمنى من أطراف األصابع إلى المرفق ثالث مرات، ثم  -5

 اليسرى كذلك. 

ثم يبلل يديه بالماء، ويمسح بهما رأسه، يبدأ من ُمقَد مه إلى أن يصل قفاه،  -6

 ثم يعيدهما إلى ُمقَد مه مرة أخرى، يفعل ذلك مرة واحدة. 
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ى مع الكعب ثالث مرات، ثم الرجل اليسرى كذلك، ثم يغسل رجله اليمن -7

 ويسبغ الوضوء في مواضعه. 

 ثم يدعو بما ورد في السنة من الذكر بعد الفراغ من الوضوء. -8

يَـمُّ ال بُـهُ يُْعجِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَالَْت: َكاَن الن   ْنـَهاَرِضَي هللاُ عَ َعائَِشةَ  َعنْ  -1  فِـيُن تـ 

 .(1)متفق عليه .ل ِـهِ كُ  نِـهِ َشأْ  فِـي، َوُطُهوِرِه، وَ ِلـهِ جُّ تَـرَ وَ  ِلـهِ تَنَعُّ 

هُ أ ،ُعثَْمانَ  لَـىَموْ  ،ُحـْمَرانَ  َوَعنْ  -2  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َرأى ُعثَْماَن ْبَن َعف انَ  نـ 

ْيـهِ كَ  لَـىدََعا بِإنَاٍء، فَأْفَرَغ عَ   فِـي ـهُ نَ ييَـمِ ا، ثُم  أْدَخَل لَـُهـمَ ثاَلَث ِمَراٍر فَغَسَ  فـ 

ِمْرفَقَْيِن ال لَـىإ ْيـهِ ، َويَدَ ا  اإلناِء، فََمْضَمَض َواْستَْنَشَق، ثُم  َغَسَل َوْجَههُ ثاَلث

ِن، بَـيْ َكعْ ال لَـىثاَلَث ِمَراٍر إ لَـْيـهِ ثاَلَث ِمَراٍر، ثُم  َمَسَح بَِرأِْسِه، ثُم  َغَسَل ِرجْ 

ىنَْحَو ُوُضوئِي َهذَا، ثُم  صَ  َمْن تََوض أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ثُم  قال: قَاَل َرُسوُل ا  لـ 

ُث يُـحَ ِن ال تَـيْ َرْكعَ   .(2)متفق عليه «.بِـهِ َما تَقَد َم ِمْن ذَنْ  لَـهُ ا نَْفَسهُ، ُغِفَر فِـيِهـمَ د ِ

 :صفة الدعاء بعد الوضوء 

أَحٍد  َما ِمْنُكْم ِمنْ : »قالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن  الن بي   ْنـهُ بِن الَخط اِب َرِضَي هللاُ عَ  ُعَمرَعْن 

أ   هللاُ َوأن  إِال لَـهَ أْن ال إِ  َهـدُ ْسبُِغ( الَوُضوَء ثُم  يَقُوُل: أشْ فَـيُ ْبِلُغ )أْو فَـيُ يَتََوض 

ةُ، يَْدُخُل ِمْن نِـيَ الَجن ِة الث َماأْبَواُب  لَـهُ ْت تِـحَ ، ِإال فُ لُـهُ َوَرُسو ٬َعْبدُا ا  دَحـم  ـمُ 

 .(3)سلممأخرجه   «.ا َشاءَ ي ِـهَ أ

 فة الوضوء أثناء الغسل:ص 

 السنة أن يتوضأ َمْن عليه حدث أكبر قبل الغسل.

                                                 

 (.268ومسلم برقم )واللفظ له، (, 168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.226ومسلم برقم )واللفظ له، (, 159أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.234برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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ومن مس فرجه أثناء الغسل فغسله صحيح، لكن ال يصلي بهذا الغسل إال 

إذا عمم بدنه بعد هذا اللمس بالماء، حتى يندرج الوضوء تحت الغسل، 

 أو يتوضأ بعد غسله؛ ألنه بلمسه الفرج انتقض وضوءه السابق.  

 

 :حكم الوضوء بماء زمزم 

ماء زمزم طعام ُطْعم، وشفاء ُسْقم، فيستحب للمسلم أن يشرب منه.. 

ويجوز له أن يتوضأ منه.. ويجوز نقله إلى بلده للشرب منه.. ويكره 

 استعماله في إزالة النجاسة؛ تعظيما  له.

  :حكم الوضوء لكل صالة 

ه بدون سبب.. تجديد الوضوء ال يندب على اإلطالق.. وال يشرع تكرار

لكن يستحب الوضوء عند كل حدث.. وعند كل صالة.. ما لم يكن محدثا  

فيجب.. ويباح له بعد الفراغ من الوضوء أن يتنشف بمنديل ونحوه، 

 وتركه أفضل.

يَتََوض أ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َكاَن الن  قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أنٍَس  َعْمرو ْبن َعاِمرٍ َعْن 

ُوُضوُء الِزُئ أَحدَنَا يُـجْ تَْصنَعُون؟ قال:  تُـمْ َكْيَف ُكنْ  :ةٍ. قُْلتُ ِعْندَ ُكل ِ َصال

 .(1)أخرجه البخاري ِدْث.يُـحْ  لَـمْ َما 

 :حكم ترك أحد أعضاء الوضوء 

 من ترك غسل أحد أعضاء الوضوء أو بعضه لم يصح وضوءه.

فإن علم بتركه قبل أن يجف العضو الذي  قبله َغَسله وما بعده.. وإن 

                                                 

 (.214برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 ف العضو الذي قبله، أعاد الوضوء كامال  من أوله.ج

ِمعْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرَجْعنَا َمعَع َرُسعوِل اْنـُهـَما قَاَل: َرِضَي هللاُ عَ بِن َعمرو  ٬عن عبِدا

ىالَمِدينَِة، حَ  لَـىَمك ةَ إِ  عَل قَعْوٌم ِعْنعدَ العَْصعِر،  تـ  إِذَا ُكن عا بَِمعاٍء بِعالط ِريِق، تَعَج 

ععُؤوا وَ  س َها يَععـمَ  لَععـمْ تَلُععوُح  بُـُهععـمْ ، َوأْعقَالَـْيـِهععـمْ ْينَا إِ تَععـهَ ِعَجععاٌل، فَانْ  مْ ُهععـفَتََوض 

  .«َوْيعٌل ِلألَْعقَعاِب ِمعَن الن عاِر، أْسعبِغُوا الُوُضعوءَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬الَماُء، فَقَاَل َرُسعوُل ا

 .(1)متفق عليه

ومن شك في ترك غسل أحد األعضاء بعد انتهاء الوضوء لم يلتفت إلى 

 لشك.هذا ا

ومن صلى بغير وضوء ناسيا  أو جاهال  فال إثم عليه، لكن يجب عليه أن 

 الة. يتوضأ ويعيد الص

 :ًصفة وضوء من فقد عضوا 

إذا فقد اإلنسان عضوا  من أعضاء الوضوء توضأ كالمعتاد، وسقط عنه 

فرض العضو المفقود إلى غير تيمم؛ ألنه فَقَد محل الفرض، فلم يجب 

 عليه.

ب له عضو صناعي كيد، أو رجل، فإنه  وإذا قُطع من المفصل، وُرك ِ

 يجب عليه غسل رأس العضو إن لم يشق عليه نزعه.

 فإذا قُطع من المرفق، وجب عليه غسل رأس العضد.

 وإذا قُطعت رجله من الكعب، وجب عليه غسل طرف الساق.

 :صفة وضوء من به باسور أو ناسور 

                                                 

 اللفظ له.و ،(241(, ومسلم برقم )60أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 ر.: جروح من الخارج على حلقة الدبالبواسير

 : جروح سيالة من داخل الدبر. النواسير

 فالبواسير ال تنقض الوضوء؛ ألنها من الخارج.

 والنواسير تنقض الوضوء، ومادتها نجسة؛ ألنها تخرج من الدبر.

 والنواسير لها حالتان:

إن كانت النواسير سيالة مسترسلة، أو معه سلس في خروجها، فاألفضل  -1

يضع قطنة تمنع نزول الدم أن يتوضأ عند إرادة الصالة، و

 كالمستحاضة، وال يضره خروج الدم؛ ألنه معذور.

وإن كان الدم يخرج قليال  ثم يقف، فهذا ينتظر حتى يقف الدم، ثم يتوضأ  -2

 ويصلي بطهارة كاملة.

 وَمْن به حدث دائم كسلس البول ونحوه أن يتوضأ  األفضل للمستحاضة

الوضوء لكل صالة كالبرد لكل صالة في وقتها،  فإن حصلت مشقة من 

الشديد، أو كان الماء قليال ، فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم يتوضأ 

ويصلي الظهر، ثم يؤذن فيصلي العصر، ويفعل مثل ذلك في المغرب 

 والعشاء.

 .[16]التغابن:(   ۓہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے)قال هللا تعالى: 

 :نواقض الوضوء 

 نواقض الوضوء ستة، وهي:

 ن السبيلين كالبول والغائط، والدم والمني، والريح وغير ذلك.الخارج م -1

 زوال العقل بنوم طويل، أو إغماء، أو سكر، أو جنون. -2
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 مس الفرج باليد من غير حائل.  -3

 كل ما أوجب غسال  كالجنابة والحيض والنفاس. -4

 أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير. -5

 الردة عن اإلسالم. -6

أ ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬أن  َرُجال  َسأَل َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  َعنْ  أأتََوض 

أْ »ُحوِم الغَنَِم؟ قال: ـِمْن لُ  أْ. َوإِْن ِشئَْت، فاَل تََوض  قال: «. إِْن ِشئَْت، فَتََوض 

أ ِمْن لُ  أْ ِمْن لُ »ُحوِم اإلبِِل؟ قال: ـأتََوض  أخرجه  «.بِلِ ُحوِم اإلـنَعَْم فَتََوض 

 .(1)سلمم

 :حكم ما يخرج من اإلنسان 

 ما يخرج من اإلنسان نوعان:

: وهو الريق والدمع، والعرق والمني، والمخاط والبصاق والقيء طاهر -1

 ونحوها.

 : وهو الغائط والبول، والودي والمذي، والدم الخارج من السبيلين.نجس -2

 :حكم الدم الخارج من السبيلين 

 السبيلين ينقض الوضوء، ومنه دم الحيض والنفاس. الدم الخارج من

أما الدم الخارج من بقية البدن من األنف، أو السن، أو الجرح ونحو ذلك 

فال ينقض الوضوء، قليال  كان الدم أو كثيرا ، لكن يحسن غسله من باب 

 النظافة.

 :حكم الماء الخارج من فرج الرجل أو المرأة 
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 مرأة أربعة أنواع:الخارج من ذكر الرجل وقُبل ال

 : وهو نجس، ويجب منه الوضوء.البول -1

 : ويخرج أحيانا  بعد البول، وهو نجس، ويجب منه الوضوء.يد  الو   -2

: وهو طاهر، ويخرج من اإلنسان عند الجماع أو االحتالم، أو المني -3

 االستمناء، ويجب منه الغسل إن خرج بشهوة.

لمرأة عند المداعبة، وهو نجس، : وهو ما يخرج من الرجل أو االمذي -4

 ويجب منه الوضوء ال الغسل.

 :حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة 

 الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة لها حالتان:

إن كانت الرطوبة تخرج من الرحم، فهي طاهرة ال تنقض الوضوء،  -1

 وهذا هو الغالب.

جب منها الوضوء، وإن كانت تخرج من مخرج البول، فهي نجسة، وي -2

 فإن كانت مستمرة فحكمها حكم َمْن به سلس البول.

 :هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ 

لمس المرأة ال ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كان َمـْحرما  أو غير َمـْحرم، 

بحائل أو بغير حائل، بشهوة أو بغير شهوة، ما لم ينزل منيا  فيغتسل، أو 

 مذيا  فيغسل ذكره ويتوضأ.

قب ل زوجته ولو بشهوة، لم ينتقض وضوءه، إال أن يخرج منه ومن 

 شيء.

 :هل يتوضأ من شك في الطهارة؟ 
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 من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة.

ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث 

 فليتطهر.

إِذَا َوَجدَ أَحدُُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

ُرَجن  ِمَن يَـخْ َشْيٌء أْم ال، فاَل  ْنـهُ ، أَخَرَج مِ لَـْيـهِ فَأْشَكَل عَ  ا  َشْيئ نِـهِ بَطْ  فِـي

ىالَمْسِجِد حَ   .(1)متفق عليه «.ا  دَ ِريحيَـجِ أْو  ا  يَْسَمَع َصْوت تـ 

 :صفة طهارة المريض 

بالماء.. فإن عجز عن استعماله لمرض أو  يجب على المسلم أن يتوضأ

غيره تيمم بتراب طاهر.. فإن عجز عن ذلك سقطت عنه الطهارة.. 

ـمه أي   ؤه ويُـيم ِ ره ويوض ِ وصلى على حسب حاله.. والمشلول يطه ِ

مسلم.. فإن لم يجد سقطت عنه الطهارة.. وصلى حسب حاله.. وال يترك 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): أحد الصالة ما دام قادرا ، وعقله حاضرا  

 . [185]البقرة: (   ىې ې ې ې

 :حكم النوم اليسير 

 النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع ال ينقض الوضوء.

هُ أ ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أنٍَس  -1  ِلـي: أقِيَمْت َصالةُ الِعَشاِء، فَقَاَل َرُجٌل: قالَ  نـ 

ىنَاِجيِه، حَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ َحاَجةٌ، فَقَاَم الن    نَاَم القَْوُم، )أْو بَْعُض القَْوِم( ثُم  َصل ْوا. تـ 

 .(2)متفق عليه

ِعَشاِء، اللَة  بِ لَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا تَـمَ : أعْ قَالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ َعب اٍس  بنِ ا َوَعن -2
                                                 

 واللفظ له. ،(362(, ومسلم برقم )176أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(376ومسلم برقم )، (643أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ىحَ  َخط اِب الاَم ُعَمُر ْبُن قَُظوا، فَقَ تَـيْ قَُظوا، َوَرقَدُوا َواسْ تَـيْ َرقَدَ الن اُس َواسْ  تـ 

انظر  ن ِـي، َكأملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـيُّ قال َعَطاٌء: قال اْبُن َعب اٍس: فََخَرَج نَ  فَقَاَل: الص الةَ.

، َواِضع لَـْيـهِ إ لَْوال أْن أُشق  »َرأِْسِه فَقَاَل:  لَـىيَدَهُ عَ  ا  اآلَن، يَْقُطُر َرأُْسهُ َماء 

 .(1)متفق عليه «.يَُصلُّوَها َهَكذَاأْن  تُـُهـمْ ألَمرْ  تِـيأم   لَـىعَ 

 :حكم أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد 

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بَُرْيدَةَ  َعنْ  لََواِت يَْوَم الفَ  لـ   تْـحِ الص 

ْيـهِ خُ  لَـىبُِوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسَح عَ   ا  َم َشْيئُعَمُر: لَقَْد َصنَْعَت اليَوْ  لَـهُ ، فَقَاَل فـ 

 .(2)سلممأخرجه  «.يَا ُعَمرُ  تُـهُ َصنَعْ  ا  َعْمد: »تَُكْن تَْصنَعُهُ، قالَ  لَـمْ 

 :حكم وضوء الرجل مع امرأته 

 يجوز للمسلم أن يتوضأ مع امرأته، في مكان واحد، ومن إناء واحد.

هُ أ ْنـُهـماَرِضَي هللاُ عَ ْبِن ُعَمَر  ٬َعْن َعْبِدا َجالُ  نـ  َوالن َِساُء  قال: َكاَن الر ِ

ُؤوَن   .(3)متفق عليهأخرجه  .ا  يعَجـمِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َزَماِن َرُسوِل ا فِـييَتََوض 

 :حكم الوضوء في المسجد 

السنة أن يكون الوضوء والغسل خارج المسجد في المنزل أو غيره، 

 ويجوز الوضوء في المسجد إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه.

َمْسِجِد الَظْهِر  لَـىةَ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـي: َرقِيُت َمَع أقالَ  الُمـْجـِمرِ  ْيـمٍ َعْن نُعَ 

أ، فَقَاَل: إ ِقيَاَمِة اليُْدَعْوَن يَْوَم  تِـيإن  أم  »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َسِمْعُت الن   ن ِـيفَتََوض 

ا    تَـهُ ُوُضوِء، فََمِن اْستََطاَع ِمْنُكْم أْن يُِطيَل ُغر  الَن ِمْن آثَاِر ِلـيَحج  ـمُ  ُغر 
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 .(1)متفق عليه «.ْفعَلْ ْلـيَ فَ 
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