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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 المقدمة 

  ائ  ائ           ائ  ائ  ائ  ائ   ائائ   ائ چالحمد هلل رب العالمٌن القائل فً محكم كتابه المبٌن : 

چی        ائ  ائ  ائ  ائ
والصالة والسالم على سٌدنا محمد الرسول االمٌن القائل "من ٌرد هللا به (1)

واصحابه الذٌن عملوا على نشر هذا الدٌن بالحجة  الطاهرٌنوعلى اله (2) خٌرا ٌفقه فً الدٌن"

 والدلٌل الواضح المبٌن .

 اما بعد 

بدعة ، وكل وخٌر الهدى محمد ، وشر االمور محدثاتها ، وكل محدثة  فان اصدق الحدٌث كتاب هللا

 .بدعة ظاللة ، وكل ضاللة فً النار

م ، وعلم الصحٌح من الفاسد من والحرام من االحكا لبه االنسان معرفة الحال ما ٌشتؽلفان خٌر 

 . االعمال وعلم الفقه هو الذي اخذ على عاتقه بٌان ذلك

ان الشرٌعة االسالمٌة واسعة المجاالت من حٌث وصولها الٌنا ، ومن مجاالتها المذاهب الفقهٌة ألنها 

واستنباط اس التفسٌر لنصوص الشرٌعة ر، فهً تمثل مدقمة ما وصله الفقه االسالمً فً تطوراته 

 م منها .ااالحك

فدلت تلك المصادر على فخلفت لنا ثروة فقهٌه هائلة صدرت عنها امهات المصادر الفقهٌه وؼٌرها . 

 وتدقٌقاا  قالا صها القرون والدراسات المتصلة تمً وعمق عقلٌة فقهائها التً اادسعة افق فكرنا االسال

 وضبطاا 

جاسم كردي نفعنا  الفاضل عبدهلل الدكتوراالستاذ  راؾبإشعنوان بحثنا "الوضوء فً الفقه المقارن " 

 هللا بعلمه . 

حرص االسالم على النظافة والطهارة حرصا شدٌدا كما فً ذلك من محافظة على الصحة وطٌب 

ٌقؾ بٌن ٌدي هللا تعالى خمس مرات ان ٌكون وٌتوجب على االنسان المسلم الذي المظهر وحسنه 

طاهرا نظٌفا قبل ان ٌدخل فً الصالة وهذا الشرط من الشروط االساسٌة فً الصالة فال تقبل 

ٱ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٹ ٹ چ  متوضأاال اذا كان طاهرا الصالة من أي مسلم 

چٿٺ  ٺ  ٺ
(3) 

                                                             

 122سورة التوبة  اآلٌة (1)

 بٌروت –البخاري ، دار ابن كثٌر ، دمشق  ، محمد بن اسماعٌل 11صحٌح البخاري حدٌث  (2)

  6االٌة –سورة المائدة (3)
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و االساس الذي والوضوء ه (1)صالة من احدث حتى ٌتوضأ  ال تقبل"وقوله صلى هللا علٌه وسلم 

فسدت الصالة ، فٌنبؽً  فسد الوضوء ح الوضوء صحت الصالة ، وانن ص، فاتبنى علٌه الصالة 

ٌل واالٌجاا ومن هللا السداد صاكتفٌت ببحثً التوسط بٌن التف للمسلم ان ٌلتام بأركانه وشروط وآدابه

 .والعون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :. وٌتضمن البحث

  واصطالحا   تعرٌفه لغة   :. المبحث االول 

 

                                                             
 135حدٌث  –صحٌح البخاري (4)
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 فضل الوضوء :. المبحث الثانً 

 

 :. مشروعٌة الوضوء المبحث الثالث

 

 المبحث الرابع :. متى شرع الوضوء

 

 المبحث الخامس :. موجبات الوضوء

 

 المبحث السادس :. شروط الوضوء 

 

 الوضوءالمبحث السابع  :. فرائض اركان 

 

 المبحث الثامن :. سنن الوضوء

 

 المبحث التاسع :. مكروهات الوضوء

 

 نواقض الوضوءالمبحث العاشر :. 

 

 الحادي عشر :. ماٌستحب له الوضوءالمبحث 

 

 : المبحث االول

 ((تعرٌف الوضوء ))  

 المطلب االول 
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 الوضوء لغة :.

 .هماة( كلمة واحدة والوضوء معناه الحسن والنظافة  - دضا -الوضوء من الوضاة)واو

 (1)بالضم  الذي ٌتوضأ به وقبل المصدر )الوضوء(الوضوء بالضم :. الفعل والوضوء بالفتح 

 (2)لحنا فٌه والتقل توضٌت بالباء بدل الهماة الن ذلك ٌعتبر

فعلك اذا توضئت ٌتوضأ به والوضوء  والوضوء هو الماء الذي وضئ الرجل بوضوء وهً وضئ

 (3)وهً الحسن والنظافة كان الؽاسل وجهه وضأة أي حسنة  من الوضاءة

 المطلب الثانً 

 : تعرٌؾ الوضوء اصطالحاا 

 عرفة الحنفٌة  -1

 هو الؽسل والمسح على اعضاء مخصوصة .

 عرفة المالكٌة  -2

 طهارة مائٌة تتعلق بأعضاء مخصوصة وهً االعضاء االربعة على وجه الخصوص هو

 عرفة الشافعٌة  -3

 (4)حة بالنٌهتة او هو استعمال الماء فً اعضاء مخصوصة مفتهو افعال مخصوصة مفتحة بالنٌ

 عرفة الحنابلة  -4

جالن مخصوصة فً هو استعمال ماء طهور فً االعضاء االربعة وهً الوجه والٌدان والرأس والر

 (5)ها مرتبة مع باقً الفروض والشروط الشرع بان ٌأتً ب

 

 المبحث الثانً

 عن فضل الوضوء (( احادٌث ))
                                                             

 34،ص 5طالمكتبة العصرٌة ، بٌروت ،، مختار الصحاح . اٌن الدٌن ابو عبدهلل محمد بن ابً بكر الرااي (1)
-1العالمة ابً الفضل جمال الدٌن بن مكرم بن منظور االفرٌقً المصري ،دار بٌروت ، لالمام لسان العرب (2)

134 
 1056م.ص : 2002معجم مقاٌٌس اللؽة ، ابو الحسن احمد بن فارس بن اكرٌا دار احٌاء التراث العربً ، ط  (3)
 315-34ت ج المسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة اصدرتها واارة االوقاؾ والشؤون االسالمٌة . الكوٌ (4)
كشاؾ القناع عن متن االقناع ، منصور بن صالح الدٌن ابن حسن ابن ادرٌس الحنبلً ، دار الكتب العلمٌة  (5)

  12- 1،بٌروت ج
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 :.ها فٌما ٌلً اللوضوء فضائل كثٌرة ، ٌمكن ان نوج

 

 الوضوء ٌمحو هللا تعالى به الذنوب : -1

قال "اذا توضأ العبد صلى هللا علٌه وسلم  –ان رسول هللا  -رض –روى مسلم عن ابً هرٌرة 

المسلم او المؤمن فؽسل وجهه، خرج من وجهه كل خطٌئة نظر الٌها بعٌنه مع الماء او مع اخر قطر 

اخر قطر الماء ،فاذا الماء ، فاذا ؼسل ٌدٌه خرج من ٌدٌه كل خطٌئة بطشها ٌداه مع الماء او مع 

  من الذنوبالماء حتى ٌخرج ؼسل رجلٌه خرجت كل خطٌئة مشتها رجاله مع الماء او مع اخر قطر 

 . 244" مسلم حدٌث 

 :الوضوء ٌرفع درجات العبد فً الجنة  -2

قال " اال ادلكم على ما –صلى هللا علٌه وسلم  0-ان رسول هللا  -رض –روي مسلم عن ابً هرٌرة 

هللا  قال : اسباغ الوضوء على  " قالوا : بلى ٌارسولٌمحو هللا به الخطاٌا ، وٌرفع به الدرجات 

 251مسلم حدٌث  "نتظار الصالة بعد الصالة فدلكم الرباط االمكارة ، وكثرة الخطى الى المساجد و

 الوضوء سبٌل الجنة  :  -3

عند صالة قال لبالل  –صلى هللا علٌه وسلم  –ان النبً  –رض  –روى الشٌخان عن ابً هرٌرة 

رجى عمل عملته فً اإلسالم ، فأنً سمعت دؾ نعلٌك بٌن ٌدي فً الفجر : )) ٌا بالل ، حدثنً بأ

الجنة (( قال ما عملت عمالا أرجى عندي أنً لم اتطههر طهوراا فً ساعة لٌل او نهار اال صلٌت 

  2452و مسلم حدٌث  1143بذلك الطهور ما كتب لً أن أصلً ((  البخاري حدٌث 

 : الوضوء ٌحل عقد الشٌطان  -4

قال )) ٌعقد  –صلى هللا علٌه وسلم  -أن رسول هللا  –رض  –روى الشٌخان عن ابً هرٌرة 

الشٌطان على قافٌة رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد ، ٌضرب كل عقده : علٌك لٌل طوٌل فارقد . 

 فأن أستٌقظ فذكر هللا انحلت عقده ، فأن توضأ انحلت عقده ، فأن صلى انحلت عقده ، فأصبح نشٌطاا 

 . 116، مسلم حدٌث  1142طٌب النفس ، و اال أصبح خبٌث النفس كسالن (( البخاري حدٌث 

 

 

 

 : ألقٌامه مٌز االمة المحمدٌة عن غٌرها ٌومٌالوضوع  -5



6 
 

أتى المقبرة فقال ))  –صلى هللا علٌه وسلم  –أن رسول هللا  –رض  –روى مسلم عن ابً هرٌرة 

(( قالوا : السالم علٌكم دار قوم مؤمنٌن ، و انى ان شاء هللا بكم الحقون ، وددت انا قد رأٌنا إخواننا 

فقالوا كٌؾ  ((بعد  ٌأتواأولسنا اخوانك ٌارسول هللا ، قال )) انتم اصحابً ، و اخواننا الذٌن لم 

ه خٌل ؼٌر محجلة ، بٌن ل رجالارأٌت لو ان  تعرؾ من ٌأت بعد من امتك ٌا رسول هللا ؟ قال ))

هم بهم ، اال ٌعرؾ خٌله ؟ (( قالوا بلى ٌا رسول هللا ، قال )) فأنهم ٌأتون ؼراا ظهري خٌل د

اال لٌذادن رجال عن حوضً كما ٌذاد البعٌر ، محجلٌن من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض 

  .  234فأقول سحقا سحقا ( (( مسلم حدٌث  انادٌهم : اال هلم ، فٌقال ) انهم قد بدلوا بعدك

 الوضوء نصف االٌمان : -6

)) الطهور شطر  – علٌه وسلم صلى هللا -روى مسلم عن ابً مالك االشعري : قال : قال رسول هللا 

 . 223مسلم حدٌث االٌمان (( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 (( مشروعٌة الوضوء )) 
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 :  من الكتاب  -1

وجوهكم و أٌدٌكم الى المرافق  افاؼسلوقوله تعالى )) ٌا اٌها الذٌن أمنوا أذا قمتم الى الصالة 

 . ( 1)و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبٌن (( 
 

 من السنة النبوٌة المطهرة : -2

فً صحٌحه عن ابً هرٌرة )رض( عن النبً محمد صلى هللا علٌه فقد روى البخاري  - أ

 . (2)تقبل صالة احدكم اذا احدث حتى ٌتوضأ ((وسلم قال : )) ال 

بن سعد )رض( قال )) دخل عبد هللا بن عمر على ابن عامر ٌعوده وهو عن مصعب  - ب

مرٌض فقال اال تدعو هللا لً ٌا ابن عمر ؟ فقال انً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .البصرة  وسلم ٌقول )) ال تقبل صالة بؽٌر طهور و ال صدقة من ؼلول (( وكنت على

)) مفتاح الصالة وعن علً ) رض ( قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم  -جـ 

 .  (3)الطهور و تحرٌمها التكبٌر و تحلٌلها التسلٌم ((

 من االجماع : -3

ء رفقد قال ابن المنذر ، اجمع اهل العلم على ان الصالة التجاي اال بطهارة اذا وجد الم

 .  (4)سبٌال

 

 

 

 

 

 

 6المائدة :  سورة (1)

 225/ صحٌح مسلم :  135صحٌح البخاري :  (2)

 1/34الموسوعة الفقهٌة فً الكتاب و السنه المطهرة ، حسٌن عودة العواٌشة :  (3)

كتاب االجماع ، أبو بكر محمد بن إبراهٌم النٌسابوري . تحقٌق فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار المسلم للنشر و  (4)

 .  23التواٌع : ص 

 

 

 المبحث الرابع

 )) متى شـــرع الوضــوء ((
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فرضت بمكة فهل شرع الوضوء معها بمكة ، أو أن الوضوء شرع بالمدٌنة الصالة من المعلوم ان  

)) ٌا أٌها الذٌن امنوا اذا قمتم الى الصالة فاؼسلوا وجوهكم ... (( حٌث نالت أٌة المائدة وهً مدنٌة 

 .  6اآلٌة 

فقٌل ان الوضوء فرض بمكة و ناوله فً اٌة المائدة تثبٌت لهذا الحكم ال اكثر وهذا اختٌار ابن 

 .(1 )عابدٌن من الحنفٌة 

لم ٌشرع . وقٌل ان الوضوء ( 2)وقٌل ان الوضوء فرض و شرع بالمدٌنة . وكان الضوء بمكة سنة 

دخلت  –عن حدٌث ابن عباس  . قال الحاكم فً المستدرك (3)وهو اختٌار ابن حاماال بالمدٌنة 

وهً تبكً فقالت : هوالء المأل من قرٌش تعاهدوا  –صلى هللا علٌه وسلم  –فاطمة على النبً 

انكر وجود الوضوء لٌقتلوك . فقال ائتونً بوضوء فتوضأ (( الحدٌث . وهذا ٌصلح ردا على من 

 .  (4)قبل الهجرة ال على من انكر وجوبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الخامس 

 )) مـوجبــات الوضـــوء ((

                                                             

تحقٌق  –( رد المختار على الدر المختار شرح تنوٌر االبصار لخاتمة المحققٌن محمد أمٌن الشهٌر بأبن عابدٌن  1)

 . 132ص 1/ ج –الرٌاض  –دار عالم الكتب  –الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود و الشٌخ علً محمد معوض  –
 –اشراؾ عبد العاٌا بن باا  –أحمد بن علً بن حجر العقالنً  –فتح الباري لشرح صحٌح البخاري  ( 2)

 . 236ص  1ج / –السعودٌة  –المكتبة السلفٌة 
  132ص  1/ جالمٌاٌة ط/ –الناشر  –محمد شاكر  أحمد المحقق –علً بن حام االندلسً  –المحلى باألثار  ( 3)

 . 233( فتح الباري . ص  4)
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موجبات الوضوء هً االمور التً ٌشترط الوضوء لها ، و ٌجب من اجلها و أذا أحدث الشخص 

 حرمت علٌه وهً :

قال تعالى )) ٌا اٌها الذٌن امنوا اذا قمتم الى الصالة فأؼسلوا وجوهكم و اٌدٌكم الى  الصالة : -1

 .( 1)ن ((المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبٌ

 . (2))) ال تقبل صالة بؽٌر طهور (( –صلى هللا علٌه و سلم  –وقال رسول هللا 

ال تصلح بدون وضوء ، ٌستوي فً ذلك العالم و الجاهل و ودلت النصوص على ان الصالة  

 الذاكر و الناسً .

على ان الوضوء فرض على المحدث اذا اراد القٌام بالصالة سواء كانت  (3)هاءقو اتفق الف

الصالة فرضاا او نفالا . و سئل ابن تٌمٌة عما تجب لها الطهارتان الؽسل و الوضوء فأجاب 

فً الطواؾ و بالكتاب و السنة و االجماع فرضها و نفلها ، و اختلؾ ذلك واجب للصالة  

 .( 4)مس المصحؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الى ان الوضوء  (1)و الحنابلة (6)و الشافعٌة (5)ذهب جمهورالفقهاء من الماكٌةالطواف :  -2

))  –صلى هللا علٌه و سلم  –فرض للطواؾ سواء كان الطواؾ فرضاا او نفالا لقول النبً 

                                                             

 6االٌة  –المائـدة  ( سورة 1)

 244حدٌث رقم  –( صحٌح مسلم  2)

 3ص  – 1ج / –بٌروت  -علً بن أحمد بن سعٌد أبن حام االندلسً ، دار الفكر  –( المحلى باآلثار  3)

ط المدٌنة المنورة سنة  –جمع و ترتٌب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  –أحمد بن تٌمٌة  –( مجموع الفتاوى  4)

  262ص  21ج / – 2004
أحمد بن ؼنٌم بن سالم بن مهنا النفراوي االاهري  –الفواكه الدوانً على رسالة ابن أبً اٌد القٌروانً  (5)

  351ص  1ج / –بٌروت  –دار الفكر  –تحقٌق عبد الوارث محمد علً  –الماكلً 
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.  (2)الطواؾ حول البٌت مثل الصالة اال انكم تتكلمون فٌه ، فمن تكلم فال ٌتكلم اال بخٌر ((

فمن طاؾ البٌت محدثاا صح الى أن الوضوء للطواؾ واجب ولٌس فرضا ،  (3)وذهب الحنفٌة

وأن كان اثما . الن الطهارة من الحدث واجبه للطواؾ ومن ترك الواجب ٌأثم ولٌس شرطاا 

لصحته .الفرض عند االحناؾ ما الٌسمح بتركه عمداا او سهواا كأركان الصالة و الواجب ما 

وقع فً نسٌان ومن ؼٌر عمد . و الؽرض عند االحناؾ ما ثبت بالدلٌل القاطع ٌسامح منه ان 

 . (10)و الواجب ماثبت بالدلٌل الضنً

 
 

الى ان الوضوء فرض لمس المصحؾ لقوله عا  (11)ذهب جمهور الفقهاءمس المصحف :  -3

 .( 12)وجل )) الٌمسه اال المطهرون ((

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث السادس

 )) شروط الوضــوء ((

  -شروط صحة الوضوء هً :

                                                                                                                                                                                                                
دار  –الجمل على شرح المنهج من حاشٌة العالمة الشٌخ سلٌمان االاهري لشٌخ االسالم اكرٌا االنصاري  (6)

   13ص  1ج / –بٌروت  –احٌاء التراث العربً 
السعودٌة  –الصقعً  خالد بن ابراهٌم –مذكرة القول الراجح مع الدلٌل لكتاب الطهارة من شرح منار السبٌل   (1)
 11و  16دار أم المؤمنٌن خدٌجة ، ص  –
حمدي  –للحافظ علً بن أحمد بن حجر العسقالنً ، تحقٌق  –مواقعة الخبر للخبر تخرٌج احادٌث المختصر  (2)

   135ص  2جاء/ –مكتبة الرشد  –عبد المجٌد السلفً و صبحً السامرائً 
المكتبة  –حسن بن عمار بن علً الشربناللً المصري الحنفً  –مراقً الفالح شرح متن نور االٌضاح   (3)

 31ص  –القاهرة  –العصرٌة 
(10 )

  240صفحة  1تحقٌق عبد القادر العانً ، الجاء / –محمد بن بهادر الاركشً  –صول الفقه البحر المحٌط فً ا
الثٌانً . دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، اختالؾ االئمة العلماء : ٌحٌى بن هبٌرة ، محمد بن هبٌرةالذههلً  ( 11)
1/46 
  13سورة الواقعة : ( 12)
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ام لٌس شرطاا ،  شرط فً وجوب الوضوء و صحته اإلسالمأختلؾ الفقهاء هل اإلسالم :  -1

فقٌل ٌجوا من الكافر وهو مذهب الحنفٌة و قٌل ال ٌصح الوضوء من الكافر وهذا الشرط ال 

  (1)بل هو شرط جمٌع العبادات من طهارة و صالة و اكاة و صوم و حجٌختص بالوضوء 

 . (2)كفروا باهلل و رسوله (( أنهم إالوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم  قال تعالى )) ،

 

 المكلؾ هو البالػ العاقل . التكلٌف : -2

 

ء ، وجمهور الفقها  (3)وهو شرط الوجوب فال ٌعتبر من الصؽٌر دون سن التمٌاالبلوغ :  - أ

 . (4)قالوا الممٌا ٌصح فٌه الوضوء و ال ٌجب علٌه

بسن بل ٌختلؾ باختالؾ  ٌفهم الخطاب و ٌرد الجواب و ٌنضبطهو الذي تعرٌؾ الممٌا  و

لة بحٌث ٌأكل وحده و ٌشرب و حده و ٌستنجً وحده و ا، وقٌل هو من ٌصل الى ح  (5)الناس

 . (1)و قٌل هو من استكمل سبع سنٌن (6)ال ٌتقٌد بسبع سنٌن

 

 . (2)ابلػ من النوم ألنهأي عدم اواله لجنون او اؼماء او نحوه  العقل :  - ب

 

 

 

 

وهو من شروط صحة الوضو و ٌشترط لقبول الوضوء ان تكون المٌاهه  طهارة الماء : -3

اشترط الجمهور ان ٌكون  . (3)طاهرة خالٌة من النجاسة فالماء النجس ال ٌصلح الوضوء به

ا الماء طهوراا مطلقاا فأن كان  . وان كان الماء طاهرا  فال ٌصح الوضوء منه قوالا واحداا نجسا

                                                             
اوي ابو القٌاس أحمد بن محمد الخلونً الشهٌر بالصاوي ألقرب المسالك المعروؾ بحاشٌة الصسالك بلؽة ال (1)

 132/ 1المالكً. دار المعارؾ 
 54سورة التوبة :  (2)
الفقه المٌسر فً ضوء الكتاب و السنه ، اعداد نخبة من العلماء ، تقدٌم الشٌخ صالح بن عبد العاٌا ال الشٌخ ،  (3)

  24دار اعالم السنه 
  1/35، الفواكه الدوانً  1/26حاشٌة ابن عابدٌن  (4)
 1/132بلؽة السالك القرب المسالك  (5)
نصاري فً شرح منظومة البهجة الوردي لالمام عمر بن مظفر الؽرر البهٌة لالمام الشٌخ اكرٌا بن محمد اال (6)

 4/406الوردي ، ضبط محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 
ب اولى النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى ، مصطفى بن سعد بن عبده السٌوطً الدمشقً الحنبلً ، المكتب مطال (1)

 1/11االسالمً ، 

 1/120المٌسرة فً فقه الكتاب و السنة ، مطبعة ابن حام ، حسٌن بن عودة العواشٌة الموسوعة الفقهٌة ( 2)
 24الفقه المٌسر فً ضوء الكتاب و السنه ، ص  (3)
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 أهـــلر ــــأن الحدث ، فأن الحدث ال ٌرتفع عند جماهٌــع الحدث فــــكالماء المستخدم فً رف

 . (10)العلم

 

، وان من شروط  (11)نص الحنفٌة و المالكٌة على هذا الشرطالماء : القدرة على استعمال  -4

القدرة على الفعل لٌست شرطا خاصاا  إنو الحقٌقة الوضوء القدرة على استعمال الماء 

فمن عجز عن اداء شًء  بالقدرة على فعلها . إالبالوضوء بل ان جمٌع التكالٌؾ ال تجب 

ال ٌكلؾ هللا . وان ٌكن له بدل سقط عنه حتى ٌقدر على فعل )) فأن كان له بدل وجب البدل 

  . (13)تم (()) فاتقوا هللا ما استطع  ، وقال تعالى (12)نفساا اال وسعها ((

صلى  –روى البخاري عن عمر ان بن حصٌن )رض( قال كانت بً بواسٌر ، سألت النبً 

 . (14)عن الصالة فقال صل قائماا فأن لم تستطع فعلى جنب (( –هللا علٌه و سلم 

 دخول الوقت على من به حدث دائم : -5

ذهب الجمهور الى اشتراط دخول الوقت فً صحة طهارة من به حدث دائم . كالمستحاضة 

ومن به سلس بول و نحوهما فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته و قٌل ال ٌشترط 

الوقت بل ال ٌعتبر خروج دم  االستحاضة و كذا من به سلس بول ال ٌعتبر حدثا ناقصا دخول 

 . (15)لوضوء و الٌجب و هذا مذهب المالكٌةللوضوء . وانما ٌستحب ا

 

وهذا شرط وجوب فمن لم ٌكن محدثا لم ٌجب علٌه الوضوء و الدلٌل من السنة  :قٌام الحدث  -6

اخبره انه خرج ان سوٌد بن النعمان ، روى البخاري عن بشٌر بن بشار مولى بنً الحارثة 

عام خٌبر حتى كانوا بالصهباء وهً ادنى خٌبر فصلى  –صلى هللا علٌه وسلم  -مع الرسول 

العصر ثم دعا باالاواد فلم ٌؤت إال بالسوٌق فامر به فثرى فأكل رسول هللا و أكلنا ثم قام الى 

 . (16)ثم صلى ولم ٌتوضأ المؽرب فمضمض و مضمضنا

 

ء واحد و روى مسلم عن سلٌمان بن برٌده عن ابٌه ان النبً صلى الصلوات ٌوم الفتح بوضو

.  (11)صنعت شٌئاا لم تكن تصنعه ، قال عمداا صنعته ٌا عمر و مسح على خفٌه فقال عمر لقد

                                                             
 1/21حاشٌة ابن عابدٌن ،  (10)
 1/10البحر الرائق شرح كنا الدقائق ، اٌن الدٌن ابن نجم الحنفً ،  (11)
 سورة البقرة : (12)
 16: سورة التؽابن  (13)
 1111صحٌح البخاري  (14)

محمد ٌحٌى االمً  –مواهب الجلٌل فً شرح مختصر الشٌخ خلٌل محمد بن عبد الرحمن المالكً ، المحقق ( 15)
 231/ 1، دار الرضوان ، 

 2031 صحٌح البخاري( 16)
 211صحٌح مسلم  (11)
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و الدلٌل من االجماع قال ابن تٌمٌة من توضأ لصالة صلى بذلك الوضوء صالة اخرى وهذا 

 . (12)قول عامة السلؾ و الخلؾ

 

. فلو من شروط الوضوء ارتفاع دم الحٌض و النفاس ارتفاع دم الحٌض و النفاس :  -7

توضأت المرأة وهً حائض او نفساء لم ٌرتفع حدثها ، فارتفاعه شرط للوجوب ، فال ٌجب 

 .  (13)الوضوء على حائض أو نفساء و شرط للصحة اٌضاا و هذا مذهب الجمهور

الحائض و  الحنفٌة قالوا ارتفاع الحٌض و النفاس شرط وجوب فقط فٌصح الوضوء من

ان تتوضأ لوقت كل صالة  –أي الحائض  –، وقالوا ٌستحب لها  (20)النفساء و ال ٌجب علٌها

 . (21)و تقعد فً مصالها تسبح وتهلل و تكبر

أما الشافعٌة فقال النووي اذا قصدت الطهارة تعبداا مع علمها بانها ال تصح فتأثم بهذا النها 

علٌها بؽٌر قصد العبادة فال تأثم به بال خالؾ ، كما ان  ، فأما امرار الماءمتالعبة بالعبادة 

 . (22)الحائض اذا امسكت عن الطعام بقصد الصوم اثمت وان امسكت بال قصد لم تأثم

 

 المتوضئ وضوءه ٌعملأي تتابع ؼسل االعضاء بعضها اثر بعض بال تقطع :  المواالة -8

و علٌها عمل المسلمون سلفاا و وعلى هذا امضت السنة اجنبً ٌعد فً العرؾ انصرافاا عنه 

ا   . (23)خلفا

، وقال شٌخ االسالم واختلؾ فٌها على اقوال و الراجح فٌها الواجب اال اذا تركت لعذر 

 :المواالة فً الوضوء فٌها ثالث اقوال 

 

 

 

 

 

 

الواجب مطلقاا لما ٌذكره اصحاب االمام احمد ظاهر مذهبه وهو القول القدٌم   -احدهما :

 للشافعً .

اال اذا تركها لعذر مثل عدم الماء كما هو مشهور فً مذهب عدم الوجوب مطلقا  -الثانً :

 . (24)مالك
                                                             

 21/312مجموع الفتاوي أحمد بن تٌمٌة :  (12)
 1/133الهاوي ،  –الشرح الصؽٌر  (13)
 1/26البحر الرائق شرح كنا الدقائق  (20)
 1/203البحر الرائق  (21)
المجموع شرح المهدي ٌحٌى بن شرؾ النووي محً الدٌن ابو اكرٌا ، المحقق محمد نجٌب المطٌعً ، مكتبة  (22)

 1/434االرشاد ، جدة 
 1/36،  1دار الحدٌث القاهرة ، ط –فقه السنه السٌد سابق ( 23)
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مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور فً مذهب الوجوب اال اذا تركها لعذر  -:الثالث 

 .(25)مالك

 

حنٌفة و قالوا هو سنه وهو الذي حكاه المتأخرون من اصحاب مالك وبه قال ابو الترتٌب :  -9

النوري و داوود و قال قوم هو فرضة وبه قال الشافعً و احمد وهذا كله فً ترتٌب 

المفروض مع الفروض و اما ترتٌب االفعال المفروضة مع االفعال المسنونة عند مالك 

 . (26)مستحب و قال ابو حنٌفة هو سنه

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 1/32الموسوعة الفقهٌة المٌسرة فً فقه الكتاب و السنه المطهرة ، حسن بن عودة العواشٌة ( 24)

بداٌة المجتهد و نهاٌة المقتصد ، ابو الولٌد محمد بن أحمد بن محمد بن راشد ، تحقٌق محمد صبحً حسن ( 25)
  1/53حالق ، 

(26 ) 



15 
 

 المبحث السابـــع 

 )) فرائــض أركـــن الوضـــوء ((

 

 الفرض لغة  :

و فرض سواكه اذا الفرض مصدر فرض ٌفرض فرضاا ، وله معانً كثٌرة منها الحا فً الشًء ، 

على الوتر و الجمع فراض . و المفروض الحدٌدة سنانه ، و فرض القوس هو الحا الذي ٌقع حاه بأ

 . (1)التً ٌحا بها

  الفرض شرعا  :

. أي امر به الشارع امراا جااماا . بحٌث لم الفرض هو الحكم الذي جاء بصٌؽة االمر و االلاام 

 .ٌترك االختٌار للمكلؾ فً فعله او تركه وٌثاب فاعله و ٌأثم تاركه و ٌستحق العقاب 

ن العلماء فً اصول الفقه ٌعرفون الفرض بمفهوم الواجب ) الذي ٌعنً لؽوٌاا الثابت كثٌر منجد ان 

فهما فً االصطالح لفظان مترادفان كالحكم و الالام ال فرق بٌنهما و مدلولهما واحد وهو الفعل 

الذي طلب الشارع االتٌان به طلباا جااماا سواء أكان وارداا بطرٌق قطعً او كان وارد بطرٌق 

 . (2)ظنً

وذهب الحنفٌة انه الٌكون المطلوب فرضاا اال اذا كان طلب الفعل ثابتا بدلٌل قطعً ال شبه فٌه 

 كالكتاب و السنه المتواترة او اجماع الصحابة . و ٌفرقون بٌنه و بٌن الواجب ، و الواجب ما ثبت

أما أن الفرض ال ٌتسامح فً تركه عمداا أو سهواا ضنً ، و الفرق بٌن الفرض و الواجب  بدلٌل

 . (3)الواجب فهو ما ٌتسامح فٌه إن وقع من ؼٌر عمد

 

 تعرٌف الركن :

 . (4)الركن لؽةا احد الجوانب التً ٌستند الٌها و ٌقوم بها الشًء جانبه االقوى

 

 الركن اصطالحا  :

 . (5)ه الشًء وهو داخل فٌههو الداخل فً حقٌقة الشًء المحقق لماهٌته و قٌل ما ٌتم ب

 

                                                             
 1031ص  3الجاء / –مذكور سابقاا  –للفبرواأبادي  –مختار الصحاح  (1)
م ،  2002هـ 1423 1ط –د.محمود حامد عثمان ، دار الااحم  –القاموس المعٌن فً اصطالحات االصولٌٌن  (2)

 231ص 
 110ص 1ج / –مذكور سابقاا  –للسرخسً  –اصول السرخسً  (3)
 –لة ، دار النشر المؤلؾ عبد الكرٌم بن علً بن محمد النح –المهذب فً علم اصول الفقهه المقارن  (5)،  (4)

  1363ص  – 5ج/ –م 1333 -هـ 1420 1مكتبة الرشد الرٌاض ط
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 فرائض الوضوء :

نص القران الكرٌم على اركان او فرائض اربعة للوضوء وهً : ؼسل الوجه ، و الٌدٌن ، و 

 الرجلٌن ، و مسح الرأس ، فً قوله تعالى : )) ٌا اٌها الذٌن امنوا اذا قمتم الى الصالة فأؼسلوا

  . (6)و أرجلكم الى الكعبٌنوجوهكم و أٌدٌكم الى المرافق ، و امسحوا برؤوسكم 

واضاؾ جمهور الفقهاء ؼٌر الحنفٌة بأدلة من السنة فرائض اخرى ، اتفقوا فٌها على النٌة ، و 

اا بلة الترتٌب ، ، واوجب المالكٌة اٌضاوجب المالكٌة و الحنابلة المواالة ، كما أوجب الشافعٌة و الحنا

 الدلك .

النٌة  بإضافة، و سبعة عند المالكٌة فتكون أركان الوضوء اربعة عند الحنفٌة هً المنصوص علٌها 

النٌة و  بإضافةوسبعة عند الحنابلة  النٌه و الترتٌب . بإضافةو الَدلك و المواالة ، وستة عند الشافعٌة 

 . (1)الترتٌب و المواالة

 او الفرائض نوعان : متفق علٌها ، و مختلؾ فٌها .  األركانٌتبٌن أن وبه  

 :  فرائض الوضوء المتفق علٌها –النوع االول 

 وهً اربعة منصوص علٌها فً القرآن العظٌم وهً : 

 أي ؼسل ظاهر وجمٌع الوجه مرة  ( ) فأؼسلو وجوهكم لقوله تعالى : اوال غسل الوجه 

بدون  اإلسالةوالؽسل : اسالة الماء على العضو بحٌث تتقاطر، واقله قطرتان فً االصح والتكفً فً 

ام بؽٌره والفرض هو الؽسل مرة ،  المتوضئالتقاطر ، والمراد بالؽسل ، االنؽسال سواء كان بفعل 

 . (2)اما تكرار الؽسل ثالث مرات فهو سنه ولٌس فرضاا 

وحده طوال : مابٌن منابت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن . ومن  والوجه : ماٌواجه به االنسان

ٌنبت علٌه الشعر من الجبهه ، ولٌس منه الناعتان وهما بٌاضان ٌكثفان  الوجه موضع الفم وهو ما

الناحٌه وهً مقدم الرأس من اعلى الجبٌن وانما الناعتان من الرأس ، النهما فً حد تدوٌر الرأس . 

و مارن االنؾ و موضع ضا مابٌن شحمتً االذٌنٌن . ومن الوجه ظاهر الشفتٌن وحد الوجه عر

الجدع من االنؾ و نحوه ، و ال ٌؽسل المنضم من باطن الشفتٌن ، و الباطن العٌنٌن . و ٌجب ؼسل 

 الحاجب و الهدب و الشارب و شعر الخد و اللحٌة الخفٌفة ظاهراا و باطناا خفٌفاا كان الشعر أو كثٌفاا .

ن كانت اللحٌة كثٌفة ال ترى بشرتها فٌجب ؼسل ظاهرها ، و ٌسن تخلٌل باطنها و ال ٌجب اٌصال فأ

 الماء الى بشرة الجلد لعسر اٌصال الماء الٌه .

                                                             
 4سورة المائدة : االٌة  (6)
 1ج/ 4ط –دمشق  –سورٌا  –المؤلؾ أ.د وهبة مصطفى الاحٌلً ، دار الفكر  –الفقه االسالمً و ادلته  (2)،  (1)

 215،  214ص 
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واما المسترسل من اللحٌة الخارج عن دائرة الوجه فٌجب ؼسله عند الشافعٌة على المعتمد ، و عند 

م ٌوجب الحنفٌة و المالكٌة ؼسل المسترسل النه شعر خارج الحنابلة النه نابت فً محل الفرض ، ول

 عن محل الفرض .

 . (3)و أضاؾ الحنابلة ان الفم و االنؾ من الوجه ٌعنً المضمضة و االستنشاق واجبان فً الوضوء
 

  ثانٌا غسل الٌدٌن الى المرفقٌن مرة واحدة :
 

 لقوله تعالى )) واٌدٌكم الى المرافق (( .

 عظم العضد و الذراع .و المرفق ملتقى 

وٌجب عند جمهور العلماء منهم ائمة المذاهب االربعة ادخال المرفقٌن فً الؽسل الن الى النتهاء 

الؽاٌة وهً هنا بمعنى مع ، كما فً قوله تعالى )) وٌاٌدكم قوةا الى قوتكم (( . والن االصل فً الٌد 

. وٌجب ؼسل تكامٌش االنامل ، و ئها وراشمولها الكؾ و الذراع ، ولكن التحدٌد بالمرفق اسقط ما 

ؼسل ما تحت االظافر الطوٌلة التً تستر رؤوس االنامل كما ٌجب عند ؼٌر الحنفٌة ااالة اوساخ 

االظافر ان منعت وصول الماء بان كانت كثٌرة و ٌعفى عن القلٌل منها ، وٌعفى عند الحنفٌة عن 

ولكن ٌجب باالتفاق ااالة ما ٌحجم الماء عن ج ، تلك االوساخ سواء كانت كثٌرة ام ٌسٌرة دفعا للحر

االظافر و ؼٌرها كدهن و طالء ، وٌجب عند المالكٌة تخلٌل اصابع الٌدٌن و ٌندب تخلٌل اصابع 

 الرجلٌن . 

فأن قطع ما ٌجب ؼسله من الٌدٌن وجب باالتفاق ؼسل ما بقً منه . اما اذا قطعت ٌده الى المرفق 

 المرفق . من ألنهفٌجب ؼسل رأس العضد 

وٌجب عند الجمهور تحرٌك الخاتم الضٌق و الٌجب عند المالكٌة تحرٌك الخاتم المأذون منه لرجل 

 . (10)ولو ضٌقاا الٌدخل الماء تحته و ال ٌعد حائالا  امرأةأو 
 

 ثالثا  مسح الرأس :
 

 لقوله تعالى )) وامسحوا برؤوسكم ((

 و المسح : هو امرار الٌد المبتلى على العضو .

. وٌدخل الصدؼان فما فوق و الرأس: منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة الى نقرة القفا 

 العظم الناتئ فً الوجه .

 واختلؾ الفقهاء فً القدر المجاي منه .

 فقال الحنفٌة على المشهور المعتمد : الواجب مسح ربع الرأس مرة واحدة ، بمقدار الناصٌة .

لة فً ارجح الرواٌتٌن عندهم : ٌجب مسح جمٌع الرأس ، ولٌس على الماسح وقال المالكٌة و الحناب

 نقض ظفائر شعره وال مسح ما نال من الرأس من الشعر . وٌكفً المسح عندهم مرة واحدة .

                                                             
  216ص 1ج / –مذكور سابقا  –الفقه االسالمً و أدلته  (3)
 212ص 1ج / –مذكور سابقا  –الفقه االسالمً و أدلته  (10)
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، بأن ال ٌخرج بالمد  وقال الشافعٌة الواجب مسح بعض الرأس ، ولو شعرة واحدة فً حد الرأس

 . (11)عند الشافعٌة جواا ؼسله النه مسح و اٌادةعنه من جه ناوله . و االصح 

 

 رابعا غسل الرجلٌن الى الكعبٌن :

 

 لقوله تعالى )) وارجلكم الى الكعبٌن ((

و الواجب عند جمهور الفقهاء ؼسل و الكعبان : هما العظمان الناتئان من الجانبٌن عند مفصل القدم  

الكعبٌن او قدرهما عند فقدهما مع الرجلٌن مرة واحدة . كؽسل المرفقٌن لدخول الؽاٌة فً المؽٌا أي 

... ثم ؼسل رجله الٌمنى حتى دخول ما بعد ))الى(( فٌما قبلهما ولحدٌث ابً هرٌرة )رض( )) 

 -، ثم قال ، هكذا رأٌت رسول هللا ساق اشرع فً الساق ، ثم ؼسل رجله الٌسرى حتى اشرع فً ال

 .  (12)((ٌتوضأ  –صلى هللا علٌه وسلم 

صلى هللا علٌه  –وٌلام عند الجمهور أٌضا ؼسل القدمٌن مع الكعبٌن ، و الٌجاي مسحهما لقوله 

ى ؼسل رجلٌه و عدم ثبوت المسح عنه من وجه  فقد توعد  (13)من النار ( لألعقاب) وٌل  –وسلم 

ى ؼسل رجلٌه وعدم ثبوت المسح عنه عل –صلى هللا علٌه وسلم  –صحٌح .على المسح و لمداومته 

 من وجه صحٌح .

 بتخلٌل أصابع الٌدٌن و الرجلٌن و ٌدل على وجوب الؽسل . –صلى هللا علٌه وسلم  –ثم أمر النبً 

 

أن أركان الوضوء المتفق علٌها اربعة : ؼسل الوجه و الٌدٌن و الرجلٌن مرة واحدة ،  و الخالصة :

 . (14)و أما التثلٌث فهو سنهو المسح للرأس مرة واحدة 

 

 فرائض الوضوء المختلف فٌها : – النوع الثانً

 

فقال ؼٌر الحنفٌة بفرضٌة النٌة . وقال  اختلؾ الفقهاء فً السنه و الترتٌب و المواالة و الدلك .

المالكٌة و الحنابلة بوجوب المواالة ، وقال الشافعٌة و الحنابلة بوجوب الترتٌب . و انفرد المالكٌة 

 فً هذه االمور :  الدلك و نبحث الخالؾ بإٌجاب

 

 

 

 
                                                             

 221،  220ص  1/ ج –مذكور سابقا  –الفقه االسالمً و أدلته  (11)
 (  1/152رواه مسلم ) نٌل االوطار :  (12)
 (  161/ 1رواه احمد و الشٌخان ) نٌل االوطار :  (13)
 223ص  1ج / –مذكور سابقا  –الفقه االسالمً و أدلته  (14)
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 اوال   النٌة :

 

 القصد بالقلب ال عالقة للسان بها . النٌة لغة  :

هً ان ٌنوي المتطهر أداء الفرض ، أو رفع حكم الحدث أو أستباحة ما تجب الطهارة له  وشرعا :

لٌجمع بٌن فعل القلب و اللسان فهو مستحب عند ن ٌنوي رفع الحدث و محلها القلب فأن نطق بها .

 . (15)المشاٌخ

 وقال جمهور الفقهاء : النٌه فرض فً الوضوء . لتحقٌق العبادة .

 

 هً ما ٌأتً :مما سبق امور تتعلق بالنٌه ٌتلخص  :ما ٌتعلق بالنٌة 

 لؽة القصد ، و شرعا قصد الشًء مقترنا بفعله . حقٌقتها : - أ

 الوجوب ، وعند الحنفٌة االستحباب .عند الجمهور حكمها :  - ب

 تمٌٌا العبادة عن العادة . المقصود بها : -جـ

 اسالم الناوي و تمٌٌاه و علمه بالمنوي . شرطها : -د

القلب أذ هً عبارة عن القصد ، و محل القصد القلب فمتى اعتقد بقلبه اجااه وان لم  محلها : -هـ

 ٌتلفظ بلسانه .

 ترك التلفظ بالنٌه ، وٌسن عند الشافعٌة و الحنابلة التلفظ بها .و االولى عند المالكٌة 

الطواؾ و مس بطهارته استباحة شًء ال ٌستباح اال بها ، كالصالة و أن ٌقصد  صفتها : -و

 المصحؾ .

قال الحنفٌة : وقتها قبل االستنجاء و قال المالكٌة محلها الوجه وقبل اول الطهارة  وقت النٌة : -ز

وٌستحب أن ٌنوي قبل ؼسل الكفٌن و قال الحنابلة وقال الشافعٌة عند اول ؼسل جاء من الوجه 

 . (16)وقتها عند أول واجب وهً التسمٌة فً الوضوء

 

  رتٌب :ثانٌا  الت

تطهٌر أعضاء الوضوء واحداا بعد االخر كما ورد فً النص القرآنً : أي ؼسل الوجه اوالا الترتٌب 

 ثم الٌدٌن ثم مسح الرأس ثم ؼسل الرجلٌن .

 و أختلؾ الفقهاء فً وجوبه .

 فقال الحنفٌة و المالكٌة : انه سنة مؤكدة ال فرض ، فٌبدأ بما بدأ هللا به .

صلى هللا علٌه و  –وقال الشافعٌة و الحنابلة : الترتٌب فرض فً الوضوء ال فً الؽسل لفعل النبً 

صلى هللا علٌه و سلم فً صحته )) ابدؤوا  –لقوله المبٌن للوضوء األمور به ، رواه مسلم  –سلم 

 . (11)بما بدأ هللا به (( رواه النسائً

                                                             
 225ص  1ج / –مذكور سابقاا  –الفقه االسالمً و ادلته  (16)،  (15)
 231ص  1ج / –مذكور سابقاا  –الفقه االسالمً و ادلته  (11)

 



20 
 

 

 ثالثا  المواالة :

، أو هً المتابعة بؽسل وء بحٌث ال ٌقع بٌنها ما ٌعد فاصال فً العرؾ هً متابعة أفعال الوض 

 االعضاء قبل جفاؾ السابق و أختلؾ الفقهاء فً وجوبها .

 ألنهفقال الحنفٌة و الشافعٌة : المواالة سنه ال واجب ، فأن فرق بٌن اعضاءه تفرٌقاا ٌسٌراا لم ٌضر 

فً امان ال ٌمكن االحتراا عنه ، و أن  فرق تفرٌقا كثٌراا وهو بقدر ما ٌجؾ الماء على العضو 

 معتدل اجااه ، الن الوضوء عبادة ال ٌبطلها التفرٌق القلٌل و الكثٌر كتفرقة الاكاة و الحج .

 .  (12)وقال المالكٌة و الحنابلة : المواالة فً الوضوء ال فً الؽسل فرض

 

 لك الخفٌف بالٌد : رابعا  الد

بعد صب الماء قبل جفافه ، و المراد بالٌد : باطن الكؾ فال ٌكفً الدلك هو امرار الٌد على العضو 

 . باألخرىدلك الرجل 

 واختلؾ الفقهاء فً اٌجابه .

ألن اٌة الوضوء لم تأمر به ، و السنة لم تثبته ، ( الدلك سنة ال واجب ، ؼٌر المالكٌة )فقال الجمهور 

و الثابت فً صفة ؼسله علٌه الصالة و  –علٌه وسلم  هللاصلى  –فلم ٌذكر فً صفة وضوء النبً 

 مجرد اضافة الماء مع تخلٌل اصول الشعر .السالم 

 . (13)وقال المالكٌة : الدلك واجب و ٌكون فً الوضوء بباطن الكؾ ال بظاهر الٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 231ص  1ج / –مذكور سابقاا  –الفقه االسالمً و ادلته  (12)
 235ص  1ج / –مذكور سابقاا  –الفقه االسالمً و ادلته  (13)
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 المبحث الثامن 

 )) سنن الوضوء (( 

 ومن سنن الوضــوء 

وتم ذكرها فً المبحث السابع )) فرائض الوضوء (( فالنٌة سنة عند مذهب الحنفٌة  -النٌة : -1

 . (1)و الحنابلة و النٌة من فرائض الوضوء عند الشافعٌة و المالكٌة وقد بٌنا ذلك فٌما تقدم

 

الوضوء بالتسمٌة ، وقد اختلؾ الفقهاء فً حكم التسمٌة فً أول وٌسن ابتداء  -التسمٌة : -2

و  (3)و الشافعٌة (2)فذهب جمهور الفقهاء من الحنفٌة .  هالوضوء ، هل هً مستحبة أم سن

أحمد فً رواٌة الى انها سنه من سنن الوضوء . وذهب المالكٌة فً المشهور الى انها 

 . (4)مستحبة

 

الى انه ٌسن ؼسل الٌدٌن الطاهرتٌن الى الرسؽٌن  الفقهاءذهب   -غسل الٌدٌن الى الرسغٌن : -3

انه )) دعا بأناء  –صلى هللا علٌه و سلم  –فً ابتدأ الوضوء ن لما ورد من صفة وضوءه 

 . (5)فافرغ على كفٌه ثالث مرات فؽسلهما ثم أدخل ٌمٌنه فً االناء ((

 

ى فرٌقٌن . فذهب جمهور أختلؾ الفقهاء فً حكم المضمضة فً الوضوء ال -المضمضة : -4

سنه و ذهب الحنابلة الى أن المضمضة فً الوضوء الفقهاء الى أن المضمضة فً الوضوء 

 .  (6)واجبة

 

أختلؾ الفقهاء أٌضا فً حكم االستنشاق فً الوضوء ، و ذهب جمهور الفقهاء  -االستنشاق : -5

فً الوضوء سنه وذهب الحنابلة الى ان االستنشاق فً الوضوء فرض أو  الى أن أالستنشاق

 . (1)واجب

 

 

 

                                                             
  1/214ج 4ط –دمشق  –سورٌا  –الفقه اإلسالمً و أدلته ، أ.د وهبة مصطفى الاحٌلً ، دار الفكر  (1)
  102ص  1ج / –مذكور سابقاا  –رد المختار على الدر المختار ) أبن عابدٌن (  (2)
  126ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –مؽنى المحتاج فً معرفة معانً االلفاظ المنهاج  (3)
 251ص  1ج / –مذكور سابقاا  –االنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ  (4)
ج  1ط –بٌروت  –ابو الولٌد محمد بن أحمد بن رشد القرطبً ، دار الؽرب االسالمً  –المقدمات الممهدات  (5)
 23ص 1/
 153حدٌث رقم  –البخاري  صحٌح (6)
 150ص  1ج / –مذكور سابقاا  –االنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ  (1)
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)) إذا توضأ احدكم فلٌجعل فً انفه ماء ثم لٌستثر ((  لحدٌث ابً هرٌرة )رض( -: االستنثار -6

. اتفق  (2)ثار بالٌسرىناالستنشاق بالٌمنى و االسترواه الشٌخان و ابو داود و السنه أن ٌكون 

 –م ـــــــه وسلـــــى هللا علٌـــصل –ه ـــار فً الوضوء لقولـــــثناالست ةى سنــــعل اءــــالفقه

 . (3))) استنشق فانثر ((

 

، ذهب الحنفٌة و الشافعٌة الى أن مسح جمٌع الرأس سنه من سنن الوضوء  -مسح الرأس : -7

الشافعٌة الى ان مسح جمٌع هور عندهم و الحنابلة و المانً من بٌنما ذهب المالكٌة فً المش

 . (10)الرأس فرض

 

و المالكٌة على  أختلؾ الفقهاء فً حكم مسح االذنٌن ، فذهب الحنفٌة -مسح االذنٌن : -8

  -المشهور و الشافعٌة الى ان من سنن الوضوء مسح االذنٌن ظاهرهما و باطنهما لفعل النبً 

هو به الى ان مسح االذنٌن كما ثبت عنه . وذهب جمهور بن را –صلى هللا علٌه و سلم 

 . (11)واجب ال سنه

 

أتفق الفقهاء على أنه ٌسن تخلٌل اللحٌة و سائر شعر الوجهه   -تخلٌل اللحٌة و شعر الوجه : -9

و أوجبت طائفة بل أصول شعر اللحٌة  و أوجب بعضهم ؼسل بشرة موضع فً الوضوء ، 

ومن هؤالء عطاء بن ابً رباح الذي قال بوجوب بل اصول شعر اللحٌة و وافقه  اللحٌة .

 .   (12)سعٌد بن جبٌر و ابً ثور و ؼٌرهم من التابعٌن

  

 

صلى هللا علٌه و سلم  –ابن عباس ) رضً هللا عنهما ( ان النبً لحدٌث  -تخلٌل أالصابع : -11

توضأت فخلل أصابع ٌدٌك و رجلٌك (( رواه احمد و الترمذي و ابن ماجة  قال )) اذا –

 –صلى هللا علٌه وسلم  –وعن المستورد بن شداد ) رضً هللا عنه ( قال رأٌت رسول هللا 

  .  (13)ٌخلل أصابع رجلٌه بخنصره رواه الخمسة اال احمد

 

                                                             
 33المجلد االول :  -فقه السنه السٌد سابق (2)
  125صحٌح البخاري :  (3)
أبو الحسن علً بن محمد حبٌب البصري البؽدادي  –الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب االمام الشافعً  (11)، ( 10)

 بتصرؾ  120 – 114ص  1/ ج 2بٌروت ط –دار الكتب العلمٌة  –الشهٌر بالماوردي 
 –الرٌاض  –دار طٌبة  –أبو بكر محمد بن ابراهٌم بن المنذر  –االوسط فً السنن و االجماع و االختالؾ  (12)
 بتصرؾ  323ص 1 ج – 1ط
 34-33فقه السنه ص  (13)
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، وقد اتفق الفقهاء على انه سنهه و أعتبره  ؼسل االعضاء ثالثاا ثالثاا  وهو  -التثلٌث : -11

المالكٌة من فضائل الوضوء و االعضاء التً تؽسل ثالثاا هً الكفٌن و الوجه و الذراعٌن  ، 

 .  (14)ومن السنه كذلك التثنٌة فً ؼسل االعضاء سالفة الذكر ولكن الثالث اكمل

 

اك به و على االستٌاك نفسه ، وٌطلق على العود الذي ٌست -االستٌاك ) استعمال السواك ( : -12

وخٌر ما ٌستاك به  من كل خشن تنظؾ به األسنان ، األسنان بذلك العود أو نحوه وهو تدلٌك 

و ٌحول دون مرض عود االراك الذي ٌؤتى به من الحجاا الن من خواصه أنه ٌشد اللثة 

 .  (15)االسنان ، و أن كانت السنه تحصل بكل ماٌاٌل صفره األسنان

 

االربعة فقط وهما الٌدان و  باألعضاءالوضوء وهو خاص  فهو من سنن  -التٌامن : -13

فالنصوص تدل أما الوجه ٌبدأ بالٌد الٌمنى ثم الٌسرى و الرجل الٌمنى ثم الٌسرى ، الرجالن 

على انه ٌؽسل مرة واحدة و معنى ذلك أنه الٌؽسل الجانب االٌمن اوالا ثم االٌسر ، و أنما 

و كذلك الرأس و االذنان ٌمسح مرة واحدة النهما عضوان من عضو واحد  ٌؽسل مره واحده

 . (16)فهما داخالن فً مسح الرأس

 

 وهً الاٌادة فً ؼسل اعضاء الوضوء على محل الفرض . -اطالة الغر و التحجٌل : -14

 

صلى هللا  –بٌاض الٌدٌن و الرجلٌن . لحدٌث الرسول  التحجٌل :بٌاض الوجه ، و الغر : 

 فمن استطاع )) ان امتً ٌدَعون ٌوم القٌامة ؼراا محجلٌن من اثار الوضوء ،  –علٌه و سلم 

 . (11)أن ٌطٌل ؼرتهه فلٌفعل ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 333ص  1ج –دار الفكر  –سورٌة  –وهبة الاحٌلً  –الفقه االسالمً و ادلته  (14)
 45ص 1مذكور سابقاا الجاء –السٌد سابق  –فقه السنه  (15)
 50ص –مذكور سابقاا  –هارة منار السبٌل لقول الراجح مع الدلٌل لكتاب الطمذكرة ا (16)
 246و صحٌح مسلم حدٌث رقم  136صحٌح البخاري حدٌث رقم  (11)
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 المبحث التاسع

 )) مكـروهـــات الوضــوء ((

 

 :الكراهة لغة  

  . (1)الرضاالكراهة ضد المحبة ، و المكروه ضد المحبوب ، مأخوذ من الكره وهو ضد 

 : الكراهة اصطالحا  

هم للكراهة ولكن تلك االلفاظ كانت متقاربة التً صاغ بها االصولٌون مفهومتعددت االلفاظ 

 فً مضمونها ومن تعرٌفاتهم : 

  . (2)المكروه : ما ٌمدح تاركه وال ٌذم فاعله

. (3)ومنهم ما عرفه ماطلبه الشارع طلباا ؼٌر جاام  

  . (4)ومنها ما تركه خٌر من فعله 

الى الحرام اقرب ، وتركه واجب وهو ماكان  :مكروه تحرٌما : المكروه عند الحنفٌة نوعان 

 ، وهو المراد عندهم حالة االطالق .

، أي خالؾ االولى ، وكثٌرا ما ٌطلقونه .وهو ماكان تركه أولى من فعله  مكروه تنزٌها :و  

نهٌاا ظنٌاا ٌحكم بكراهة أذا ذكروا مكروها فال بد من النظر فً دلٌله ، فأن كان وعلى هذا 

نهٌاا بل كان مفٌداا للترك ؼٌر الجاام التحرٌم اال لصارؾ عن التحرٌم الى الندب . وأن لم ٌكن دلٌل 

 ، فهً تناٌهٌة .

  . (5) ٌةولم ٌفرق الجمهور ؼٌر الحنفٌة بٌن نوعً الكراهة ، وٌراد به عندهم التناٌه

  -و ٌكره للمتوضئ ضد ما ٌستحب من اآلداب و أهمها ما ٌأتً :

عن الكفاٌة . بأن ٌستعمل منه فوق الحاجة الشرعٌة أو ما ٌاٌد  -االسراف فً صب الماء : -1

على الوضوء منه كالماء المعد  مباحاا أو مملوكاا للمتوضئ . فأن كان موقوفاا كان وهذا اذا 

 االسراؾ فٌه حرام .للوضوء فً المساجد فأن 

                                                             
المؤلؾ محمد بن بهادر بن عبد هللا الاركشً المحقق عبد القادر عبد هللا  –البحر المحٌط فً اصول الفقه  (1)

 114ص – 1ج/ – 1334 1ط –الناشر الكبتً  –العانً 
محمود بن عبد الرحمن االصفهانً ، تحقٌق أ.د عبد الكرٌم علً  –شرح المنهاج للبٌضاوي فً علم االصول  (2)

 61ص 2ج/ 1333 1الرٌاض ، ط –مكتبة ابن الرشد  –النملة 
المؤلؾ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جاي ، المحقق محمد حسن اسماعٌل  –تقرٌب الوصول الى علم االصول  (3)
 100ص 2003 1ط –دار الكتب العلمٌة ، بٌروت  –
مطابع الدوحة  –المحقق محمد اكً عبد البر  –محمد بن أحمد السمرقندي  –مٌاان االصول فً نتائج العقول  (4)

  141ص 1ج/،  1324سنة 
  261ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –الفقه االسالمً و ادلته  (5)
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ما اخرج ابن ماجه و ؼٌره عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا  ودلٌل الكراهة :

مر بسعد وهو ٌتوضأ ، فقال )) ما هذا السرؾ ؟ فقال أفً الوضوء  –صلى هللا علٌه و سلم  -

ومن االسراؾ الاٌادة على الثالث فً اسراؾ ؟ فقال نعم ، وان كنت على نهر جاٍر (( 

ؼٌر الشافعٌة لحدٌث عمرو بن الؽسالت و على المرة الواحدة فً المسح عند الجمهور 

 . (6)شعٌب السابق : )) فمن ااد على هذا أو نقص فقد أساء و تعدى و ظلم (( رواه النسائً
 

ضاح الماء المستعمل على و الكراهة تناٌهٌة ، النه ٌوجب افت  -لطم الوجه أو غٌره بالماء : -2

  . (1)، فالنهً عنه من اآلدابو تركه اولى ، وهو خالؾ التؤدة و الوقار ثٌابه ، 
 

و الكراهة تناٌهٌة ، النه ٌشؽله عن االدعٌة ، و عند الشافعٌة خالؾ  -التكلم بكالم الناس : -3

 . (2)االولى
 

الٌكل  –صلى هللا علٌه و سلم  –لحدٌث ابن عباس )) كان النبً  -االستعانة بالغٌر بال عذر : -4

طهوره الى احد ...(( وقد عرفنا ان الثابت فً السنه جواا المعاونة فً الوضوء لكن قد حمل 

 . (3)ذلك على حالة العذر ، و ألن الضرورات تبٌح المحظورات
 

بفضل ماء المرأة ، أو   لئال ٌتنجس منه ، وااد الحنفٌة التوضؤ -: فً موضع نجس ؤالتوض -5

فً المسجد اال فً اناء او فً موضع اعد لذلك خشٌة تلوٌث المسجد بأثار الماء . و قال 

  . (10)ء الؽسل فً المسجدتكره اراقة ماء الوضوء و ماالحنابلة 
 

عند الجمهور ؼٌر الحنفٌة النه ؼلو فً الدٌن و تشدٌد . قال الشافعٌة ،  -مسح الرقبة بالماء : -6

مسح الرقبة أذ لم ٌثبت فٌه شًء ، قال النووي : بل هو بدعة و كذلك المالكٌة : انه سن و ال ٌ

  . (11)بدعة مكروهة
 

 . (12)مخافة ان ٌفسد صومه -مبالغة الصائم فً المضمضة و االستنشاق : -7
 

أحد أن ٌنتثر و ٌنقً انفه و قال الحنابلة مثالا ٌكره لكل  -ترك سنه من سنن الوضـوء : -8

و ٌتناول الشًء من ٌد ؼٌره و نحو ذلك بٌمٌنه ، مع القدرة على و درنه و ٌخلع نعله  وسخهه

 . (13)ذلك بٌساره مطلقاا 

                                                             
 261ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –الفقه اإلسالمً و أدلته  (6)
 262ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –الفقه اإلسالمً و أدلته    (11)،  (10)،  (3)،  (2)،  (1)
 264،  263ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –الفقه اإلسالمً و أدلته  (13)،  (12)
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فً المشهور عن احمد ، فأن  الحنابلة قال  -بفضل طهور المرأة أذا استقلت به :الوضوء  -9

نهى أن ٌتوضأ الرجل  –صلى هللا علٌه وسلم  –اشترك الرجل معها فال بأس بدلٌل أن النبً 

 .  (14)بفضل طهور المرأة

 

قال الشافعٌة ٌكرهه تناٌها التطهر بماء شدٌد  -الماء الساخن و الماء المشمس : -11

 . (15)السخونة و شدٌد البرودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 264،  263ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –الفقه اإلسالمً و أدلته   (15)،  (14)
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 المبحث العاشر

 )) نواقض الوضـــوء (

 

 وتقســم الـــى قسمٌــــــن

 نواقض الوضوء المتفق علٌها . -1

 غٌر المتفق علٌها .نواقض الوضوء  -2

  نواقض الوضوء المتفق علٌها : -1

صلى هللا علٌه و  –رٌح ن فقال النبً محمد  –ؼائط  –من بول ٌلٌن : بكل ما خرج من الس -1

 .  (1))) اؼسل ذكرك او مذاكٌرك و توضأ و ضوءك للصالة (( –سلم 

 الذي ال ٌبقى معه ادراك مع عدم تمكن المعقدة من االرض . النوم المستغرق :  -2

 سواء بجنون أو اؼماء او سكر . زوال العقل : -3

صلى هللا علٌه وسلم  –ان النبً  -رض–لحدٌث مسرة بنت صفوان  مس الفرج بدون حائل : -4

أما عند الحنفٌة فأنه الٌنقض الوضوء  . (2)من مس ذكره فال ٌصل حتى ٌتوضأ ((قال ))  –

عن رجل ٌمس ذكره هل علٌه  –صلى هللا علٌه وسلم  -حدٌث طلق أن رجال سأل النبً ل

 . (3)ال انما هو بضعة منك (( )) وضوء فقال

الى خالؾ المذاهب فً بعض نواقض نشٌر هنا  نواقض الوضوء غٌر المتفق علٌها : -3

ٌعَول الوضوء و الذي ٌعتبر البعض ؼٌر ناقض للوضوء لعدم ورود دلٌل صحٌح ٌمكن أن 

 علٌه فً ذلك وهً :

 –الحنفٌة قالوا ال ٌنقض الوضوء لمس المرأة ، فعن عائشة لمس المرأة بدون حائل :  -1

قبلها وهو صائم وقال )) أن القبلة ال  –أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم  –رض 

  . (4)(( و ال تفطر الصائمتنقض الوضوء 

 . (5)الرجل و المرأة فً حال اللذة و الشهوةوعند المالكٌة و الحنابلة بالتقاء بشرتً 

                                                             
 263صحٌح البخاري ،  303صحٌح مسلم :  (1)
(  6/401، احمد  413، ابن ماجه  446، النسائً  22، الترمذي حدٌث   121رواه الخمسة ) أبو داود حدٌث (2)

 مذكور سابقاا  –من كتاب فقه السنه للسٌد سابق 
(  4/22، احمد  323، ابن ماجه  165، النسائً  25، الترمذي حدٌث   122رواه الخمسة ) أبو داود حدٌث (3)

 33ص  -مذكور سابقاا  –من كتاب فقه السنه للسٌد سابق 
 40ص –من كتاب فقه السنه  –أخرجه اسحق راهوٌه  (4)
 بتصرؾ . 221 – 264ص –مذكور سابقا  –الفقه اإلسالمً و أدلته  (5)
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مجرد التقاء بشرتً الرجل و المرأة االمس و الملموس ولو بدون شهوة . و عند الشافعٌة 

فال ٌنقض و ٌشترط فً المرأة الملموسة أن التكون محرمة مؤبدة كالخالة و العمة . 

 .  (6)وضوء من لمس اخته او عمته او خالته

 

كان  و سواء ؼٌر المخرج المعتاد سواء كان بجرح او حجامه او رعاؾمن خروج الدم :  -2

 . (1)المسلمون ٌصلون فً جراحاتهم ((مااال  )) –رض  –قلٌال او كثٌرا . قال الحسن 

فقد  قرر المالكٌة و الشافعٌة عدم نقض الوضوء بالدم و نحوه ، أما عند الحنفٌة فهو 

ا ناقض بشرط سٌالنه أما الحنابلة ٌنقض بشر  . (2)ط كونه كثٌر و الكثٌر ما كان فاحشا
 

ما عدا سواء كان ملئ الفم او دونهه ، ولم ٌرد فً نقضه حدٌث ٌحتج به . : القًء  -3

 . (3)الحنفٌة الذي اعتبرته ناقضاا للوضوء
 

 –صلى هللا علٌه وسلم  -سأل رسول هللا  أن رجال، عن جابر بن سمره اكل لحم أإلبل :  -4

أأتوضأ من لحوم الؽنم قال )) ان شئت فتوضأ و ان شئت فال تتوضأ (( قال أأتوضأ من 

 . فتوضأ من لحوم االبل لحوم االبل قال نعم
 

 قال اصلً فً مرابض الؽنم ؟ قال نعم قال اصلً فً مبارك االبل قال ال .

لحوم من لحوم االبل و ال نتوضأ من قال كنا نتوضأ  –رض  –وعن جابر بن سمرة 

 الؽنم .

وقد ذهب الى انتقاض الوضوء باكل ( 10)قال الشوكانً رحمه هللا فً الورادي المضٌه

وابن لحوم االبل ، احمد بن حنبل و اسحاق بن راهوٌة و ٌحٌى بن ٌحٌى و ابن المنذر 

خاٌمة و البهٌقً و حكً عن اصحاب الحدٌث و حكً عن جماعة من الصحابة كما قال 

فً لحوم قً عن بعض اصحابنا عن الشافعً انه قال ان صح حدٌث النووي ، قال البهٌ

 . (10)االبل قلت به قال البهٌقً قد صح فٌه حدٌثان

ٌضره الشك و ال ٌنقض  اذا شك المتطهر هل احدث او الشك المتوضئ فً الحدث :  -5

الرجل ٌخٌل الٌه انه ٌجد  –صلى هللا علٌه وسلم  –شكً الى النبً ،  حتى ٌتبٌنوضوءه 

 . (11)الشًء فً الصالة ، قال ال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتاا او ٌجد رٌحا

 . (12)لعدم صحة ما ورد فً ذلكال تنقض الوضوء  القهقهة فً الصالة : -6

ا  تغسٌل المٌت : -7 ال ٌجب منه الوضوء لضعؾ الدلٌل . اما الحنابلة فعندهم ناقضا

 (14)للوضوء

                                                             
 بتصرؾ . 221 – 264ص –مذكور سابقا  –الفقه اإلسالمً و أدلته  (6)
  40ص –مذكور سابقاا  –فقه السنه  (1)
 بتصرؾ . 221 – 264ص –مذكور سابقا  –الفقه اإلسالمً و أدلته  (3)، ( 2)
 دار ابن حام 1/121 –الموسوعة الفقهٌة الممٌاة فً فقه الكتاب و السنه المطهرة ، حسٌن بن عودة العواشٌة  (10)
 366و صحٌح مسلم حدٌث رقم  111صحٌح البخاري حدٌث رقم  (11)
 40ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –السٌد سابق  –فقه السنه  (12)
 40ص 1ج/ –مذكور سابقاا  –السٌد سابق  –فقه السنه  (14)،  (13)
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 المبحث الحادي عشر 

 )) ما ٌستحب له الوضوء ((

 ٌستحب الوضوء و ٌندب فً االحوال التالٌة :

صلى هللا علٌه  –انه سلم على النبً  –رض  –لحدٌث المهاجر بن قنفذ  عند ذكر هللا تعالى : -1

السالم انه لم ٌمنعنً ان ارد )) وهو ٌتوضأ فلم ٌرد علٌه حتى توضأ فرد علٌه و قال  –وسلم 

 .  (1)ان اذكر هللا اال على الطهارة ((علٌك ، اال انً كرهت 

، و اال فذكر هللا عا وجل ٌجوا للمتطهر و المحدث و على سبٌل االفضلٌة و الندب وهذا 

 –رض  –الجنب و القائم و القاعد و الماشً و المضطجع بدون كراهة . لحدٌث عائشة 

 . (2)نهٌذكر هللا على كل احٌا –صلى هللا علٌه وسلم  –قالت كان رسول هللا 
  
 –صلى هللا علٌه وسلم  –قال ، قال النبً  –رض  –لما رواه البراء بن عااب عند النوم :  -2

: اللهم )) اذا اتٌت مضجعك فتوضأ وضوئك للصالة ، ثم اضطجع على شقك االٌمن ، ثم قل 

هري الٌك ، ظ اسلمت نفسً الٌك ، و وجهت وجهً الٌك و فوضت امري الٌك ، و الجأت

رؼبة و رهبة الٌك ال ملجأ و ال منجا منك اال الٌك . اللهم أمنت بكتابك الذي انالت ، ونبٌك 

   . (3)الفطرة((فأن مت من لٌلتك فأنت على الذي ارسلت ، 

           صلى هللا علٌه  -ٌا رسول هللا قال  –رضً  –فً حق الجنب لما رواهه ابن عمر وتأكد ذلك 

 . (4)اٌنام أحدنا جنباا ، قال نعم أذا توضأ (())  –وسلم 

أذا اراد ان ٌأكل أو ٌشرب أو ٌعــــاود الجمـــــــاع لحدٌث عائشـــة  ٌستحب الوضوء للجن : -3

اذا كان جنباا فأراد ان ٌأكل او ٌنام  –صلى هللا علٌه وسلم  –قالت )) كان النبً  –رض  –

 . (5)توضأ ((

أن ٌتوضأ وعن عمار بن ٌسر أن النبً رخص للجنب أذا اراد ان ٌأكل أو ٌشرب أو ٌنام 

 . (6)وضوءه للصالة

قال )) أذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان  –صلى هللا علٌه وسلم  –وعن ابً سعٌد عن النبً 

 .  (1) ٌعود فلٌتوضأ((

                                                                                                                                                                                                                

 
 1ج/ –مذكور سابقاا  –( من كتاب فقه السنة 4/345، أحمد )  35، ابن ماجة  32، النسائً  11رواه ابو داود  (1)

 42ص
  42ص 1، كتاب فقه السنه ج 111صحٌح مسلم حدٌث  (2)
 43ص 1، كتاب فقه السنة ج 241صحٌح البخاري حدٌث  (3)
 223صحٌح البخاري حدٌث  (4)
 305صحٌح مسلم حدٌث  (5)
 –من كتاب فقه السنه  –(  4/320، أحمد )  613، الترمذي  255رواه احمد و الترمذي و صححه ابو داود  (6)

  43ص  1ج –مذكور سابقاا 
  302صحٌح مسلم حدٌث  (1)
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قالت )) كان رسول  –رض  –سواء كان واجبا او مستحبا لحدٌث عائشة  ٌندب قبل الغسل : -4

أذا أؼتسل من الجنابة ٌبدأ فٌؽسل ٌدٌه ثم ٌفرغ بٌمٌنه على  –صلى هللا علٌه وسلم  –هللا 

 . (2)شماله فٌؽسل فرجه ، ثم ٌتوضأ وضوءه للصالة ((
 

لحدٌث ابراهٌم بن عبد هللا بن قارض قال مررت بابً هرٌرة  ٌندب من اكل ما سنته النار : -5

سمعت رسول  ألنًأكلتها ،  (3)فقال اتدري مم اتوضأ ؟ من أثوار أقط  وهو ٌتوضأ  –رض  –

عن  –رض  –، و عن عائشة  (10)((توضئوا مما مسته النار  –صلى هللا علٌه وسلم  –هللا 

 . (11))) تضئوا مما مسته النار ((قال  –صلى هللا علٌه وسلم  –النبً 

رأٌت  –رض  –و االمر بالوضوء محمول على الندب لحدٌث عمروا بن امٌة الصخري 

ٌحتا من كتؾ شاة فأكل منها فدعً الى الصالة فقام و طرح  –صلى هللا علٌه وسلم  –النبً 

 .  (12)السكٌن و صلى ولم ٌتوضأ ((
 

 –ه وسلم صلى هللا علٌ –كان النبً  –رض  – لحدٌث برٌره تجدٌد الوضوء لكل صالة : -6

ٌتوضأ عند كل صالة فلما كان ٌوم الفتح توضأ و مسح على خفٌه وصلى الصلوات بوضوء 

 (13)فقال له عمر ٌارسول هللا أنت فعلت شٌئاا لم تكن تفعله فقال )) عمدا فعلته ٌا عمر ((واحد 

قال )) لوال أن ٌشق على امتً  –ان النبً صلى هللا علٌه وسلم  –رض – وعن ابً هرٌرة ،

 –رض  – ابن عمروعن  (14)مرتهم عند كل صالة بوضوء و مع كل وضوء بسواك ((أل

)) من توضأ على طهر كتب له عشر  ٌقول –صلى هللا علٌه وسلم  -قال كان رسول هللا 

  . (15)حسنات ((

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 242صحٌح البخاري حدٌث  (2)
 اثوار أقط : هً قطع من اللبن الجامد  (3)
 352صحٌح مسلم حدٌث  (10)
 353صحٌح مسلم حدٌث  (11)
 355مسلم حدٌث  صحٌحو  615صحٌح البخاري حدٌث  (12)
 211صحٌح مسلم حدٌث  (13)
 (  2/253رواه احمد بسند حسن ) أحمد  (14)
 43ص 1ج –مذكور سابقاا  –عن كتاب فقه السنة  512و ابن ماجة  53و الترمذي  62رواه ابو داود  (15)
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 )) خـاتـمـــــــــة ((

 

 ض مه فيض ـــُ غيـــذا ، ٌــا ٌــــــــي حبثىـــــاي فــــــما كتبى

 زـالكثيً مه التفاصيل َ االدلة ــــــُء فيـــــُع الُضـــــــمُض

 ة َ التكزار ـــــــة االطالـــــا خشيــــــــز مىٍـــباليسيا ــــــفاكتفيى

 يف َقتىا احلاضز أَ وادر الُقُعمألُف  ا ماٌُ غريــــــــَ تزكى

 ً ــــــــــاح مُاضيعـــــا اليضـــــــي َسعىــــــا فــــــا مــــــــــبذلى

 ُن مقبُالً .ــــــــــــــــى ان يكــعس

 ا أن ــــــدعُاو َآخــــــز

 احلـمــــد هلل رب العامليــــــه
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