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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٣٨

الطواف بالكعبة: . ٢
ـري» تَطْهُ حتـى  تطُـويفِ  «ال  احلائـض:  للمـرأة  ملسو هيلع هللا ىلص  لقولـه 

(رواه البخاري). 

الوضوء للطوافالوضوء للصالة

الوضوء شرًعا
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة 

بنية التطهر.

الوضوء لغة
الحسن والنظافة. 

المحتويـــــــات
تعريف الوضوء

حكم الوضوء

فضائل الوضوء

صفة الوضوء

شروط الوضوء

فروض الوضوء

سنن الوضوء

نواقض الوضوء 

الوضوء

تعريف الوضوء

حكم الوضوء 
الوضوء إما واجب، وإما مستحب: 

أ- يجب الوضوء لثالثة أشياء: 
الصالة: . ١

لَٰوةِ  َ ٱلصَّ ِ ــٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إ ِيَن َءاَمُن ــا ٱلَّ َه يُّ
َ
أ قـال اهللا : ( َيٰٓ

ــُحواْ  ــِق َوٱۡمَس َ ٱلَۡمَرافِ ِ ــۡم إ يِۡديَُك
َ
ــۡم َوأ ــلُواْ وُُجوَهُك فَٱۡغِس

ۚ ) [املائدة: ٦].   ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ ِ رُۡجلَُكۡم إ

َ
بُِرُءوِسُكۡم َوأ

٧
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٣٩ فقه العبادات المصور

مس المصحف: . ٣

ُروَن ٧٩ ) [الواقعة: ٧٩].  َّ ٱلُۡمَطهَّ ِ ۥٓ إ ُه َّ َيَمسُّ لقوله تعاىل: ( 

الوضوء عند النوم

الوضوء عند قراءة القرآن

الوضوء بعد محل الميتالوضوء لذكر الله

الوضوء لمس المصحف

الوضوء

ب- يستحب الوضوء فيما عدا ذلك 
» (رواه أمحد)، يتأكد  نٌ مِ ؤْ وءِ إِالَّ مُ ضُ وُ ىلَ الْ َافِظُ عَ الَ حيُ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
االسـتحباب عند: جتديد الوضوء لكل صالة، والوضوء لذكر 
اهللا والدعاء، وعند قراءة القرآن، وقبل النوم، وقبل االغتسال، 

ْل امليت، وبعد أي حدث -ولو مل يرد الصالة-. نْ محَ ومِ
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٤٠

واالستنثار: هو إخراج املاء من األنف.
 غسل الوجه (ثالث مرات) مع ختليل اللحية.. ٦

 ، وحدّ الوجه: من منابت شـعر الرأس إِىل أسفل الذقن طوالً
ا. ومن األذن إِىل األذن عرضً

 غسـل اليـد اليمنى من أطـراف األصابـع إىل املرفق ثالث . ٧
مرات، ثم اليرس كذلك.

م . ٨  مسـح الـرأس: ويكـون بتبليل اليـد باملاء، ثم مسـح مقدَّ
مه مـرة أخر(مرة  الـرأس إِىل قفـاه، ثـم الرجـوع إِىل مقدَّ

واحدة).
مها باإلهبامني (مرة . ٩  مسح وسط األذنني بالسبابتني، وظاهرَ

واحدة).
 غسـل الرجـل اليمنـى إِىل الكعبـني (ثالث مـرات)، ثم . ١٠

اليرس كذلك.
 الدعاء بعد الفراغ من الوضوء بقول: . ١١

«أشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا 
عبده ورسوله» (رواه مسلم) «اللهم اجعلني من التوابني، واجعلني 
من املتطهرين» (رواه الرتمذي) «سـبحانك اللهم وبحمدك، أشـهد 

أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك» (رواه النسائي).

فضائل الوضوء
سبب لمحبة ا�: . ١

ــَي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ٰبِ َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ َّ قـال اهللا : ( إِنَّ ٱ
٢٢٢ ) [البقرة: ٢٢٢].

عالمة Cمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص، حيث يأتون . ٢
لين:  يوم القيامة غّرًا ُمحجَّ

لِني (١)  َجَّ ـرا حمُ ةِ غُ يَامَ قِ مَ الْ وْ أْتُـونَ يَ تِي يَ قـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ أُمَّ
 « لْ عَ يَفْ لْ هُ فَ تَ رَّ طِيـلَ غُ مْ أَنْ يُ نْكُ ـتَطَاعَ مِ نِ اسْ ، فَمَ وءِ ضُ وُ رِ الْ ـنْ أَثَ مِ

(متفق عليه).

تكفير للذنوب والخطايا: . ٣
اهُ  طَايَ تْ خَ جَ رَ وءَ خَ ضُ وُ ـنَ الْ سَ أَحْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

» (رواه مسلم). هِ ارِ ْتِ أَظْفَ نْ حتَ جَ مِ ْرُ تَّى ختَ هِ، حَ دِ سَ نْ جَ مِ
رفع للدرجات: . ٤

ا،  َطَايَ هِ اخلْ حـوُ اهللا بـِ ا يَمْ ـىلَ مَ ـمْ عَ كُ لُّ  قـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «أَالَ أَدُ
بَاغُ  ال ملسو هيلع هللا ىلص: إِسْ ولَ اهللاِ. فقَ سُ ا رَ وا: بَىلَ يَ الُ ؟ قَ اتِ جَ رَ عُ بِهِ الدَّ فَ رْ يَ وَ
تِظَارُ  انْ ، وَ دِ ـاجِ طَـا إِىلَ املَْسَ ةُ اخلُْ ثْرَ كَ (٢) ، وَ هِ ارِ ـىلَ املَْـكَ ـوءِ عَ ضُ وُ الْ

» (رواه مسلم). بَاطُ مُ الرِّ لِكُ ةِ، فَذَ الَ دَ الصَّ عْ ةِ بَ الَ الصَّ
صفة الوضوء 

 استحضار النية يف القلب.١. 
 التسمية: فيقول: «باسم اهللا».. ٢
 غسل الكفني (ثالث مرات).. ٣
ك: وحمله عند املضمضة.. ٤  التسوُّ
 التمضمض، واالستنشاق، واالستنثار (ثالث مرات).. ٥

واملضمضة: هي إدخال املاء يف الفم وحتريكه.
واالستنشاق: هو جذب املاء بالنفس يف األنف.

فة واحدة. رْ  وتكون املضمضة واالستنشاق بغَ
لون: التحجيل: بياض في يدَي  جَّ رّ: الغرة: بياض في جبهة لفرس. احملَ (١)  الغُ

الفرس ورجليه، واملراد بهما النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة.
(٢)  املكاره: هي األمور التي يكرهها اإلنسان وتشق عليه.
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٤١ فقه العبادات المصور

الوضوء
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٤٢

غسل الكفني (ثالث مرات)

االستناشق ( ثالث مرات) 
دخول الماء إىل األنف

التمضمض ( ثالث مرات) دخول الماء إىل الفم

االستنثار ( ثالث مرات) خروج 
الماء من األنف

صفة الوضوء

١

٣

٢

٤

دخول الماء إىل الفم

خروج الماء من األنفدخول الماء إىل األنف
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٤٣ فقه العبادات المصور

ختليل اللحيةغسل الوجه (ثالث مرات)

مسح الرأسغسل اليدين من أطراف األصابع إىل المرافق (ثالث مرات)

غسل الرجلني إىل الكعبني (ثالث مرات)مسح وسط األذن (مرة واحدة)

٧

٩

٥٦

٨

١٠

الوضوء

حدود المرفق
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٤٤

إطالة التحجيل

شروط الوضوء 
ا.١.   أن يكون املاء طهورً
 .٢. امثالً ا، فال يكون مرسوقً  أن يكون املاء مباحً
 إِزالة ما يمنع وصول املاء إِىل البرشة، كالدهانات، ونحوها.٣. 
 إسباغ الوضوء. ٤. 

فروض الوضوء 
 النية: وحملها القلب، وال يتلفظ هبا، ولو أتى أفعال الوضوء ١. 

بقصد التربد أو التنظف بدون نية الوضوء ال جيزئه.
غسل الوجه: ومنه املضمضة واالستنشاق.. ٢
غسل اليدين إىل املرفقني.. ٣
مسح الرأس كلِّه، ومنه األذنان.. ٤

 غسل الرجلني مع الكعبني.٥. 
 الرتتيب بني األعضاء. ٦. 

سنن الوضوء 
ا يف أول الوضوء.. ١  غسل الكفني ثالثً
 التسوك. . ٢
ا ثالثًا، إال الرأس واألذنني، فال يزاد يف . ٣  غسل األعضاء ثالثً

مسحهم عىل مرة واحدة.
التيامن: وهو البدء باليمني يف أعضاء الوضوء.. ٤
إطالـة التحجيل: بمعنى أن يزيـد عىل املرفقني والكعبني يف . ٥

الغسل.
ختليل اللحية؛ إليصال املاء لبرشة الوجه. . ٦
ختليل ما بني أصابع اليدين والرجلني.. ٧
دلك األعضاء باليد: وال يكتفى بالرش.. ٨
ةِ . ٩ هِ األمَّ ذِ ونُ يف هَ يَكُ هُ سَ االقتصاد يف املاء؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص «إنَّ

» (رواه أبـو داود) أي: يرسفون يف ماء  ـورِ ون يفِ الطَّهُ تَـدُ عْ مٌ يَ ـوْ قَ
الوضوء.

ـمْ . ١٠ نْكُ مِ ـا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  قَـال  الوضـوء.  بعـد  الدعـاء 
، ـوءَ ضُ وُ الْ  - ـبِغُ يُسْ فَ -أَوْ  يُبْلِـغُ  فَ ـأُ،  ضَّ تَوَ يَ ـدٍ  أَحَ ـنْ  مِ

التسوك

ختليل األصابع

إزالة الدهان
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٤٥ فقه العبادات المصور

جيب احلرص عىل إِيصال املاء لكل العضو الواجب غسله، . ٢
خاصـة فيام بني أصابـع اليدين والرجلني، ومـا بني اللحية 
واألذن، وكـذا املرفقني، والكعبني، والعقبـني(٢) لقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

» (رواه مسلم). ن النَّارِ قابِ مِ لٌ لِألعْ «ويْ

األصل البناء عىل اليقني، فلو تيقن الطهارة ثم شك يف انتقاض . ٣
الوضوء بنى عىل اليقني وهو الطهارة، ولو تيقن عدم الطهارة 

وشك هل توضأ أم ال؟ فاليقني أنه كان عىل غري طهارة.
، أو مرتني . ٤ إِذا توضأ املسـلم فغسل أعضاء الوضوء مرةً مرةً

مرتـني، أو بعضهـا مـرة، وبعضهـا مرتني، وبعضهـا ثالثًا، 
فوضوؤه صحيح ولكنه ترك األفضل.

من صىل بغري وضوء ناسيًا، وجب عليه إِعادة الصالة حال . ٥
تذكره.

إذا توضأ ثم أصابته نجاسة، فإنه يزيل النجاسة وال يتوضأ؛ . ٦
ألن هذا ليس بحدث. 

(٢)  العقب: مؤخر القدم.

 ، هُ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ ـدَ حْ هَ إِالَّ اهللا، وَ دُ أَنْ الَ إِلَ ـهَ : أَشْ ـولُ قُ  ثُـمَّ يَ
نَ  لْنِي مِ عَ ـمَّ اجْ ، اللَّهُ هُ ـولُ سُ رَ بْدُ اهللاِ وَ ا عَ ـدً َمَّ دُ أَنَّ حمُ ـهَ أَشْ وَ
ابُ  هُ أَبْوَ ـتْ لَ تِحَ ، إِالَّ فُ ينَ رِ ـنَ املُْتَطَهِّ لْنِي مِ عَ اجْ نيَ وَ ابـِ التَّوَّ

» (رواه الرتمذي). اءَ َا شَ نْ أَهيِّ لُ مِ خُ دْ ، يَ نِيَةُ َنَّةِ الثَّامَ اجلْ
أَ . ١١ ضَّ نْ تَوَ الَ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ صالة ركعتـني بعد الوضوء. قَ

امَ  ثُ فِيهِ َدِّ ِ الَ حيُ تَـنيْ عَ كْ عَ رَ كَ رَ امَ فَ مَّ قَ ا، ثُ ذَ وئِي هَ ضُ ـوَ وُ نَحْ
» (متفق عليه).  بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ، غُ هُ سَ نَفْ

نواقض الوضوء 
كل خارج من السـبيلني(١) مثل: البـول، والغائط، والريح؛ . ١

تّى  ثَ حَ ـدَ ـم إذا أحْ كُ دِ بَـلُ اهللا صـالةَ أحَ قْ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يَ
أ» (رواه مسلم). تَوضَّ يَ

النوم املسـتغرق الـذي ال يبقى معـه إدراك، ويدخل فيه ما . ٢
شاهبه، كاإلغامء، والتخدير الكامل.

رة أن رجالً سأل النبي . ٣ مُ أكل حلم اإلبل. حلديث جابر بن سَ
م» (رواه مسلم). ؟ قال: نَعَ ومِ اإلبِلِ نْ حلُ أُ مِ ضّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَنتَوَ

ة بنت . ٤ َ مـس الفرج باليد مبارشة من غري حائل؛ حلديث بُرسْ
ه  رَ صفوان أهنا سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «من مسّ ذكَ

أ» (رواه أبو داود).  يتَوضّ لْ فَ

مسائل
إذا قام املسلم من نومه، وأراد أن يتوضأ من إِناء فال يغرتف . ١

ا  منه بيديه حتى يغسـلهام ثالث مرات؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
تَّى  اءِ حَ نَ هُ يف اإلِ ـدَ سْ يَ مِ غْ هِ فَـالَ يَ مِ ـنْ نَوْ ـمْ مِ كُ دُ ظَ أَحَ ـتَيْقَ اسْ

» (متفق عليه). هُ دُ اتَتْ يَ نَ بَ ي أَيْ رِ دْ هُ الَ يَ إِنَّ ثًا؛ فَ ا ثَالَ لَهَ سِ غْ يَ

بُل والدُّبر. (١)  السبيلني: القُ

أكل حلم اإلبلالنوم المستغرق

الوضوء

غمس اليد يف اإلناء بعد القيام من النوم

ما بني اللحية واألذن

ختليل أصابع الرجلنيالعقب
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٤٦

 ، وءِ ضُ وُ ـنْ الْ هُ عَ ـأَلُ ابيـا جـاء إِىلَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يَسْ رَ ملـا روي أن أَعْ
نْ  ، فَمَ وءُ ضُ وُ ا الْ ـذَ كَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «هَ مَّ قَ ثًا، ثُ ا ثَالَ ثً ـوءَ ثَالَ ضُ وُ اهُ الْ ـأَرَ فَ

» (رواه أبو داود). لَمَ ظَ ، وَ دَّ تَعَ ، وَ اءَ دْ أَسَ قَ ا فَ ذَ ىلَ هَ ادَ عَ زَ
لكـن يبـاح الزيادة عىل ثـالث غسـالت إذا مل يُنظف العضو 

بثالث غسالت، كمن أصيبت يده بدهان أو بغريه.
الوضوء والصحة 

العامة
يف مقال نرش يف جملة سـورس -التي تصدرها 
األمم املتحدة- ما نصه: «إِن االغتسـال املنتظم، 
والوضـوء للصـالة يف املجتمعـات اإلِسـالمية 
ا يف احلـد مـن انتشـار مـرض  قـد سـاعد كثـريً
(الرتاخومـا) الذي يعد السـبب الرئيس للعمى 
يف بلـدان العـامل الثالـث.... وهنـاك مـا يقارب 
٥٠٠ مليـون نسـمة مصابـني باملـرض يف أنحاء 
العـامل يمكنهم جتنـب العمى إِذا اتبعـوا الطريقة 
اإلِسالمية يف النظافة الواجبة عىل كل مسلم قبل 
الصـالة، وإِنه لوحظ يف املجتمعات اإلِسـالمية 
امللتزمة انخفاض نسبة اإلِصابة هبذا املرض، بل 

إِنه وصل إِىل درجة االنعدام» 
(الطـب النبوي يف ضوء العلـم احلديث «غياث 

األمحد»).

ال ينبغي
الجهر بالنية عند الوضوء.. ١

ا@سراف في الماء. . ٢
الزيادة على ثالث غسالت في . ٣

الوضوء: 

اإلرساف يف الماء

عدم إسباغ الوضوء: . ٤
هُ ملسو هيلع هللا ىلص  َ أَبْرصَ هِ فَ مِ دَ ىلَ قَ رٍ عَ عَ ظُفُ ضِ وْ كَ مَ َ أَ فَرتَ ضَّ الً تَوَ جُ روي أَنَّ رَ
 . ىلَّ مَّ صَ عَ ثُ جَ » (رواه مسلم) فَرَ كَ وءَ ضُ نْ وُ سِ أَحْ عْ فَ جِ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «ارْ قَ فَ

ويدخل يف عدم إسباغ الوضوء: 
أ- عدم غسل الكعبني.

ب- عدم غسل املرفقني؛ بسبب ضيق األكامم.
ج- عدم غسل البياض الذي بني األذن وشعر اللحية.

.مع اليد اليرس د- عدم غسل كف اليد اليرس
هـ- من يتوضأ وعليه بقع من الدهان.

و- وضوء املرأة وعىل أصابعها زينة متنع وصول املاء.
ز- عدم ختليل أصابع الرجلني عندما ال يمر املاء بينها.
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٤٧ فقه العبادات المصور

الوضوء

مسح الرقبة:. ٥
 فهو ليس من الوضوء يف يشء، إال إذا كانت حتتاج إىل مسح فيمسحها قبل أو بعد متام الوضوء.

ذكر أذكار لم ترد في الشرع: . ٦
مثل:

 - الدعاء عند غسل كل عضو بدعاء خاص.
 - قول: «زمزم» ملن توضأ.

إعادة الوضوء لمن ابتلي بالوسوسة: . ٧
وهذا من لعب الشيطان بالعبد، فيوسوس له بانتقاض أو نقصان وضوئه فيبالغ يف االستنجاء وكثرة التكرار يف أعضاء الوضوء 

حتى يمل من العبادة.

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r




