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ففبة،   النظةففف  : الوضففة   مفف : ـفف الففواو بضفف  ـفف اللغفف  فففً هففو :الُوُضففو  تعرٌفف   والُ،ْسفف   والصَّ

 .ونظٌفُه ُنه َ،سَُ الوجه  صبوحُُ: وضً  رجل: ٌقةل

 .معٌن  أعضة  على المة  فٌهة ٌستعمل مخصوص   لعبةد  اس : االصطالح وفً

فف  للمففة  اسفف : ـفف الففواو بفففت  ـفف والَوضففو   ٌضفففً ألنففه المفف؛ل  بةعتبففةر بففكل  وُسففمًِّ بففه  المتوضَّ

 .ونظةف  وُ،ْسنة ُ وضة   به المغسول  األعضة  على

ففة} :تعففةلى هللا ولقفف فففً للصففال  الوضففو  ُشففر  :الوضففو  مشففروعٌ  َهففة ٌَ ٌُّ  قُْمففُت ُْ إَِكا آَمُنففوا الَّففِكٌ َُ أَ

ففففاَل ُِ إِلَففففى ُ  ُْ ُوُجففففوَهُ  ُْ َفةْغِسففففلُوا الصَّ ٌَ ففففِد ٌْ  إِلَففففى َوأَْرُجلَُ فففف ُْ ِبُرُ وِسففففُ  ُْ َواْمَسففففُ،وا اْلَمَراِففففف ُِ إِلَففففى َوأَ

ُِ ٌْ  صفففلى -  النبفففً أ  خة الشفففٌ وروى. القٌفففة  أردتففف  إكا: قمفففت  إكا ومعنفففى. 6/ المةئفففد { ۚ ُ اْلَ ْعَبففف

 مففف  مسفففل  وروى ".ٌتوضففف  ،تفففى أ،فففد  إكا أ،فففد   صفففال  هللا ٌقبفففل ال" :قفففةل- وسفففل  علٌفففه هللا

 ".َطهور بغٌر صال ُ  هللا ٌقبل ال" :- وسل  علٌه هللا صلى - النبً قول

 .استعمةله على وٌقدر المة  ٌجد لم , وضو  بغٌر صال  ُ تص  ال أنه على الفقهة  وأجمع

 :التةلٌ  الخمس  المبة،  فً بةلوضو  الصل  كات األ، ة  عرض  وسٌت هكا 

 الوضو  فرائض

 ال،بفففلَُ َففففرضَُ: ٌقفففةل وااللتففف ا   واإلٌجفففة   والقطفففع  اْلَ،ففف ُّ : اللغففف  ففففً هفففو :الففففرض تعرٌففف 

 َفَمففف :}اآلٌففف  ومنفففه والت َمفففه  أوجبفففه: نفسفففه علفففى ال،ففف  ففففرض: وٌقفففةل. قطعفففه أو ،ففف َّ : بةلسففف ٌ 

فففرُ  ِمففف ُْ َتْفَعلُفففوا َوَمفففة اْلَ،ففف ُِّ ِففففً ِجفففَدالَُ َواَلُ فُُسفففو َُ َواَلُ َرَفففف َُ َففففاَلُ اْلَ،ففف َُّ ِففففٌِه َُّ َففففَرضَُ ٌْ ْعلَْمفففهُُ َخ ٌَ ُُ  هللاَّ

ُدوا ففرَُ َفففنِ َُّ َوَتففَ وَّ ٌْ ادُِ َخ ْقففَوىُ  الفف َّ قُففو ُِ التَّ ففة َواتَّ  التمهٌففد فففً وسففب   ( ٧٩١: البقففر ) {اأْلَْلَبففة ُِ أُولِففً ٌَ

 جة مفففة   طلبفففة ُ فعلفففه الم لففف  مففف  الشفففةر  طلففف  مفففة: طال،ة ُاصففف الففففرض أ : ال تفففة  أول ففففً

 .العقة  تر ه وعلى الثوا   فعله على ورت 

 :هً ست  ال،نةبل  عند الوضو  وفرائض

 الوجفففه  أمفففة. مطلقفففة ُ المفففة  سفففٌال : ـففف وبفففةلفت  بةلضففف  ـففف الغسفففل أ  تقفففد  :مفففر  الوجفففه غسفففل: أوال ُ

 مقدمففف  ففففً المعتفففةد الشفففعر منبفففت ومففف  ْرضفففة  عَُ األك  إلفففى األك  مففف : وَ،فففدُّ  المواجهففف   فمففف 

 .طوال ُ الكق  أسفل إلى الرأس 

 واألمفففر.  {ُوُجفففوَهُ  ُْ َفةْغِسفففلُوا} :تعفففةلى قولفففه الوضفففو  ففففً مفففر  الوجفففه غسفففل فرضفففٌ  ودلٌفففل

 مفففر  بفففه الم مفففـور بوجفففود وٌت،قففف  الت فففرار  ٌقتضفففً ال وهفففو للوجفففو   األصفففولٌٌ  أ ثفففر عنفففد



 ففففً ـففف الفرضفففٌ  ،ٌففف  مففف  الوجفففـه َغسفففـل ففففً وٌفففدخل.  فففكل  اآلٌففف  هفففك  ففففً واألمفففر وا،فففد  

 بغسفففله المففف مور الوجفففه ،فففدُِّ مففف  واألنففف  الفففف  أل  واالستنشفففة   المضمضففف   ـففف لل،نةبلففف  رواٌفففـ ُ 

ْستْنِثر توض  م " :الشٌخة  روا  الكي ال،دٌ  وفً. اآلٌ  فً ٌَ  ".فل

: منهفففة وك فففر(. ر الفطففف مففف  عشفففر: )وغٌفففر  مسفففل  ل،فففدٌ  سفففن  غسفففلهمة إ َُّ: الجمهفففور وقفففةل

 بةطنفففة   عضفففوا  واألنففف  الفففف  إ  ثففف  السفففن  : هنفففة الفطفففر  ومعنفففى. واالستنشفففة  المضمضففف  

 .المختةر وهو الجمهور  قول ب،س  غسلهمة ٌج  فال المواجه   بهمة ت،صل ال

 وجمعفففه, والعضفففد الفففكرا  بفففٌ  الفففكي الِمْفَصفففل: الِمرفففف  :مفففر  الِمفففرفقٌ  إلفففى الٌفففدٌ  غسفففل: ثةنٌفففة ُ

 .مراف 

 األصففةبع رؤوس مفف , وا،ففد  مففر  ٌففد  ففل غسففل وجففو  إلففى األربعفف  المففكاه  فقهففة  كهفف  وقففد

ُ  ُْ:} لآلٌففف  المرفففف   نهةٌففف  ،تفففى ٌَ فففِد ٌْ  ففففً تسفففـتعمل"  إلفففى"   لمففف  إ : وقفففةلوا{. اْلَمَراِفففف ُِ إِلَفففى َوأَ

 مفففع: أي. 2/النسفففـة {.ۚ ُ  ُْأَْمفففَوالِ ُُ إِلَفففىُ  أَْمفففَوالَُه ُْ َتففف ُْ لُوا َواَلُ:}...اآلٌففف  ففففً  مفففة, مفففع بمعنفففى اللغفففـ 

ففة فففً تففدخل ـفف المراففف  ـفف الغةٌفف  إ : وقففةلوا. أمففوال   ٌَّ  وا،ففد  جففنس مفف   ةنففة إكا ـفف الَغسففل ـفف الُمَغ

 .العر  استعمةل ب،س 

 علفففى المفففة  أدار - وسفففل  علٌفففه هللا صفففلى - النبفففً أ : )والبٌهقفففً والطبرانفففً الفففدارقطنً وروى

 هللا صفففلى - النبفففً أ : )مسفففل  وروى. بعضفففة ُ ةبعضفففه ٌقفففوي وطرقفففه: ،جفففر ابففف  قفففةل(. مرفقٌفففه

 (.العضد فً شر  ،تى ٌد  غسل - وسل  علٌه

. الغسفففل مففف  أخففف  وهفففو, الممسفففوح للم فففة  المفففة  َبلَّففف  إصفففةب : المسففف  :مفففر  الفففرأس مسففف : ثةلثفففة ُ

 .الرقب  أعلى إلى, الرأس مقدم  فً المعتةد الشعر منبت م  الرأس وَ،دُُّ

 اختلفففوا وإنمففة{. ِبُرُ وِسففُ  ُْ َواْمَسففُ،وا} :لآلٌفف , الففرأس مسفف  جففو و فففً الفقهففة  بففٌ  خففال  وال

 :أقوال على مس،ه ٌج  مة قدر فً

, رؤوَسففف   وامسففف،وا: قفففةل ف  نفففه, لإللصفففة  اآلٌففف  ففففً والبفففة  , لفففه الفففرأس ٌمسففف : األول القفففول

 روى هففففكا وفففففً. برؤوسفففف   المسفففف  ِاْلصففففقوا: المعنففففى فصففففةر, الففففرأس جمٌففففع ٌتنففففةول وهففففكا

فففع عففف  و،ّسفففنة  داوود وأبفففو يالترمفففك ٌِّ ك بنفففت الُرَب  صفففلى هللا رسفففول أ : )عنهفففة هللا رضفففً معفففوَّ

 وبففه ال،نةبلفف   كهفف  هففكا وإلففى(.  لففه الففرأس فمسفف , برأسففه ومسفف  عنففدهة توضفف  وسففل  علٌففه هللا

 . المةل ٌ  قةل

 .مس،ه المج ئ القدر ت،دٌد فً هؤال  واختل  الرأس  بعض ٌمس : الثةنً القول

 ففففً المقفففرر ومففف  لإللصفففة   اآلٌففف  ففففً والبفففة  الفففرأس  ربفففع مسفففـ  الواجففف  :،نفٌففف ال قفففةل ـففف1

ى الم،فففل  علفففى دخلفففت إكا البفففة  أ : األصفففول  امسففف،وا: التقفففدٌر فصفففةر اآللففف   إلفففى الفعفففلُُ تعفففدَّ



 وفففً. فقففط الربففع مسفف  الواجفف  ف ففة  الففرأس  ربففع المقففدار فففً تقففةر  والٌففد برؤوسفف    أٌففدٌ  

 - وسففل  علٌففه هللا صففلى - النبففً أ )  - عنففه هللا رضففً -: شففعب  بفف  المغٌففر  عفف  مسففل  روى هففكا

 ففففً ٌجففف ئ أنفففه علفففـى ال،فففدٌ  هفففـكا ففففدل(.  عمةمتفففه وعلفففى رأسفففه ومقفففدَّ  الخففففٌ  علفففى مسففف 

مه أل  الرأس  ربـع مسـ  الوضو   .النةصٌ  مقدَّ

 وقففو ل الففرأس  ،ففدود فففً مةدامففت وا،ففد   شففعر  ولففو بمسفف ُِ الواجفف  ٌسففقط :الشففةفعٌ  قففةل ـفف2

. رؤوسفففف   بعفففض امسففف،وا: التقفففدٌر فصفففةر للتبعفففٌض  اآلٌفففف  ففففً والبفففة  علٌهفففة  المسففف  اسففف 

 - وسفففل  علٌفففه هللا صفففلى - النبفففً أ : ) شفففعب  بففف  المغٌفففر  عففف  مسفففل  روا  بمفففة أٌضفففة ُ وا،تجفففوا

 (. العمةم  وعلى بنةصٌته  فمس  توض 

  فففال  وللعلمفففة  تبعفففٌض لل البفففة  أ  ٌعرففففو  ال العربٌففف  أهفففل بففف  : الشفففةفعٌ  علفففى واعُتفففرض

 .المقة  هكا فً طوٌل

 ممففة أخفف  وهففو  - وسففل  علٌففه هللا صففلى - النبففً عفف  لثبوتففه ال،نفٌفف   إلٌففه كهفف  مففة والمختففةر

 .ال،نةبل  به استدل

فففففه أو ،لُّفففففه علٌهفففففـة ٌجففففف  وال الملففففففـو   شفففففعرهة تمسفففففـ  أ  للمفففففـرأ  وٌجفففففـو   فففففف ُُّ أو ف ُّ

 َواْمَسفففُ،وا:}اآلٌففف  ففففـً بمسففف،ه الم مفففـور  رأَسفففهة تمسففف، أنهفففة علٌهفففة ٌصفففـد  ألنفففـه ضفةئفففـرهة 

ُجفففل مسففف  أمفففة {.ِبُرُ وِسفففُ  ُْ  وال ٌجفففو   ففففال"  البةرو ففف "  المسفففتعةر الشفففعر علفففى المفففرأ  أو الرَّ

 اتِّخفففةك أ  عفف  فضففال ُ الم لفف   رأس غٌففر علففى تففف َُّ المسفف  أل  الصففال   وال الوضففو  بففه ٌصفف 

 الواصفففففففل  هللا لعففففففف " :الشفففففففٌخٌ  ل،فففففففدٌ  ،فففففففرا  "  البةرو ففففففف "  المسفففففففتعةر الشفففففففعر هفففففففكا

       ...".والمستوصل 

 ،ٌففف  القفففد   جفففةنبً ففففً النةتئفففة  العظمفففة : ال عبفففة  :مفففر  ال عبفففٌ  مفففع الفففرجلٌ  غسفففل: رابعفففة ُ

 .والقد  السة  مفصل مجمع

 لففدخول الوضففو   فففً الففرجلٌ  مففع ال عبففٌ  غسففل وجففو  علففى األربعفف  المففكاه  فقهففة  واتففف 

فف فففً الغةٌفف  ٌَّ ٌْ ُِ إِلَففى َوأَْرُجلَُ فف ُْ} :تعففةلى قففول فففً ة الُمَغ  غسففل فففً هففكا نظٌففر بٌففة  وتقففد {. ۚ ُ اْلَ ْعَبفف

 .المرفقٌ  مع الٌدٌ 

 الٌففففففففدٌ   غسففففففففـل علففففففففى معطوفففففففففـ  بةلنصفففففففف  {َوأَْرُجلَُ فففففففف ُْ} : لمففففففففـ  وقرئففففففففت هففففففففـكا 

 الن،ففـو أهففل ٌقففول  مففة ـفف اللفظٌففـ  للمجففةور  الففرأس مسففـ  علففى معطوففف  {َوأَْرُجلَُ فف ُْ}  :وبففةلجرُِّ

،فففوا العلففف  أهفففل جمهفففور ل ففف َُّ متواترتفففة   صففف،ٌ،تة  والقرا تفففة  ـففف  ففففً الفففرجلٌ  غسفففل رجَّ

 المتففف  ال،ففدٌ  ففففً  - وسففل  علٌففه هللا صففلى - النبففً فعففل مفف  تففواتر لمففة مسفف،همة  ال الوضففو 

 رجلٌفففه غسفففل - وسفففل  علٌفففه هللا صفففلى - هللا رسفففول أ : ))- عنفففه هللا رضفففً - عثمفففة  عففف  علٌفففه 

 - النبفففً أ : ) ثٌفففر ابففف  وصففف،،ه داوود وأبفففو أ،مفففد وروى... ((. ال عبفففٌ  إلفففى مفففرارا ُ الثفففة ُث ثالثفففة ُ



 المففة   ٌصففْبهة لفف  الففدره  قففْدر لُمعفف ُ  قدمففه ظهففر وفففً ٌصففلً رجففال ُ رأى - وسففل  علٌففه هللا صففلى

 ففففً الفففرجلٌ  بغسفففل أمفففر إنمفففة تعفففةلى هللا أ  ٌثبفففت وبهفففكا(.. والصفففال  الوضفففو  ٌعٌفففد أ  فففف مر 

 .بمس،همة ال الوضو 

 علفففى المسففف  مشفففروعٌ  إلفففى إشفففةر  فٌهفففة بفففةلجرِّ  {َوأَْرُجلَُ ففف ُْ} قفففرا   أ : الفقهفففة  بعفففض وٌفففرى

 .موضعه فً هكا بٌة  وسٌ تً الخفٌ  

 األفعفففةل بفففٌ  الترتٌففف  أ  إلفففى والشفففةفعٌ  ال،نةبلففف  كهففف  :السفففةبق  األفعفففةل بفففٌ  الترتٌففف : خةمسفففة ُ

 ـفففف الممسففففـوح أدخففففل تعففففةلى هللا بفففف   لهففففكا اواسففففـتدلو الوضففففو   فففففرائض مفففف  فففففرض السففففـةبق 

 فففً الترتٌفف  مراعففـة  وجففو  علففى فففدل ـفف والففرجلٌ  والٌففدٌ  الوجففه ـفف المغسففوالت بففٌ  ـفف الففرأس

 هللا صفففلى - النبفففً أ : ،جفففر ابففف  وضفففعفه مةجفففه ابففف  روا  مفففة هفففـكا إلفففى وأضةففففـوا. الوضفففـو 

 (.به إال  الصال هللا ٌقبل ال وضو  هكا: )وقةل مر  مر  توض  - وسل  علٌه

 ول فف  فعلففه  ٌصفف  لفف  الوجففه غسففل قبففل الففرأس بمسفف  الوضففو  فففرائض بففدأ فمفف : علٌففه وبنففة 

 .به أتى إ  مرتبة ُ بعد  مة له ٌ،س 

 اآلٌففف   نففف  ففففً المفففك ورات بظفففةهر ا تففففة  فرضفففة   لفففٌس الترتٌففف  إ : والمةل ٌففف  ال،نفٌففف  وقفففةل

 .ختةرالم وهو الترتٌ   وجو  على ٌن  ال مجمل فهو ال،دٌ  أمة

 غٌفففر مففف  متصفففل  مففف  ففففً بةألفعفففةل اإلتٌفففة : المفففوال  :السفففةبق  األفعفففةل بفففٌ  المفففوال : سةدسفففة ُ

 .تةبعه إكا: ٌوالٌه الشًَ   والَى: مصدر وهً فة،ش  تفرٌ 

 .عةد  قبله مة ٌنش  ،تى عضو غسل ت خٌر :الموال  عد  وضةبط

 - النبفففً أ : ) ثٌفففر ابففف  هوصففف،، داوود وأبفففو أ،مفففد روا  لمفففة ال،نةبلففف   عنفففد ففففرض والمفففواال 

 المففة   ٌصففبهة لفف  الففدره  قففْدرَُ لُْمعفف ُ  قدمففه ظهففر وفففً ٌصففلً رجففال ُ رأى - وسففل  علٌففه هللا صففلى

 .الوضو  أفعةل فً المواال  وجو  ٌثبت وبهكا(. والصال  الوضو  ٌعٌد أ  ف مر 

 والقففففول الوضففففو   آٌفففف  بظففففةهر ا تفففففة  فرضففففة   لٌسففففت المففففواال  إ : والشففففةفعٌ  ال،نفٌفففف  وقففففةل

 .للن  أولى األول

 المتوضفف  علففى ٌجفف  أنففه العلمففة  ك ففر :والممسففوح المغسففول إلففى المففة  وصففول ٌمنففع مففة إ الفف 

 المغسفففففول  األمفففففة   إلفففففى الوضفففففو  مفففففة  وصفففففول ٌمنفففففع ِجفففففْر  لفففففه مفففففة إ الففففف  والمتوضفففففئ 

 ـفف األمففة   تلفف  علففى  ففة  لففو  مففة مسفف،ة   أو  ففة  غسففال ُ بففه المفف مور بعففض لفففوات والممسففو،  

 ،بفففر  طفففةمس أو عجفففٌ   أو صفففْم   أو شفففْمع  أو ِدهفففة   ـففف واألطفففرا  والل،ٌففف  والوجفففه رأسالففف

 علففففى النسففففـة  تضففففعهة  ٌمٌةئٌففففـ  مففففواد أو  " صففففنةعٌ  أظففففةفر"  أو  "  نسففففةئً  ٌففففر منففففً"  أو

 أنفففه ٌخففففى وال"...  بةرو ففف : " المسفففـمى المسفففتعةر الشفففـعر أو المفففة   وصفففول وتمنفففع شفففعوره 

 .استعمةلهة أو األشٌة  هك  بعض لبس مسلم وال المسل  على ٌ،ر 



 ال فٌمفففة ،فففر  ال و فففكا فٌفففه  ،فففر  ففففال األصفففبة   فففبعض إ التفففه المتوضففف  علفففى ٌشففف  مفففة أمفففة

ففففة   المففففة  وصففففول ٌمنففففع  والم ففففةٌٌ  والمسففففة،ٌ  والعطففففور  والل،ٌفففف   الشففففعر وصففففبغ   ةل،نَّ

 هللا صفففلى - النبفففً أ  والشفففٌخة  أ،مفففد روا  مفففة هفففكا ففففً واألصفففل... النسفففة  بهفففة تتجمفففل التفففً

 .ورأسه ل،ٌته صب  - وسل  علٌه

 القفففففدمٌ  أو الٌفففففدٌ  إ،ففففدى  ةنفففففت إكا :الصففففنةعً والطفففففر  المفقفففففود الطففففر  َغْسفففففل سففففقوط

ففف  ولفففو الوضفففو   ،فففةل المقطفففو  غسفففل ٌجففف  ففففال مقطفففوعتٌ    لتةهمفففة  ةنفففت أو مقطوعففف   ُر ِّ

ٌُ تففففى الففففرض  م،فففل لفقفففد صفففنةعً  طفففر  بدلفففه  م،فففل لبقفففة  ط فقففف السفففلٌ  الطفففر  بغسفففل و

  .الوضو  فً بغسله الم ل  الفرض

 الوضو  فً النٌ  ،  

 وت،صففففل أعمةلففففه  مفففف  ألنهففففة القلفففف   ـفففف أصففففال ُ ـفففف وم،لهففففة والعفففف    القصففففد :اللغفففف  فففففً النٌفففف 

 مففف  ون،وهفففة الصفففال  اسفففتبة،  أجفففل مففف  الوضفففو : هنفففة وهفففو الشفففً   فعفففل قصفففد بةست،ضفففةر

 .العبةدات

: وآخفففرو  الشففةفعٌ  وقففةل الوضففو   أفعففةل قبففل نهفففةأل ال،نةبلفف   عنففد الوضففو  فففً شففرط وهففً

 بمفففة جمفففٌعه  واسفففتدل الوضفففو   ففففرائض أول وهفففو الوجفففه غسفففل عنفففد وقتهفففة أل  ففففرض  هفففً

 ٌ فففو  أ  ال،فففدٌ  نففففى ،ٌففف  ".نفففوى مفففة ل فففل وإنمفففة بةلنٌفففةت  األعمفففةل إنمفففة" :الشفففٌخة  روا 

 .نٌ  دو  مقبول شرعً عمل للم ل 

 ولفففو الوضففو   آٌفف  بظففةهر ا تفففة  الوضففو   فففً فرضففة ُ وال شففرطة ُ النٌفف  لٌسففت: ال،نفٌفف  وقففةل

 .تعةلى هللا لك رهمة فرضة ُ أو شرطة ُ  ةنت

 ـفف ال،نفٌفف  عنففد ـفف متوضففئة ُ ٌصففٌر متوضفف  غٌففر وهففو مففة  فففً إنسففة  أُْلقففً إكا: هففكا علففى وبنففة 

 األعضففة  غسففل وهففو بففه  المفف مور ل،صففول وكلفف  وقتئففك  الوضففو  ٌْنففوُِ لفف  ولففو فٌففه  بةنغمةسففه

 .الوضو  آٌ  فً مك ور ال
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