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الوضوءفرائض 

:الن ِّيَّة1.
ها: وَمعَنى الن ِّية

ُّ
ل لب، فال يجوز الق: الَقْصد والَعزم على فِّعل الشيء، وَمحِّ

.التلفُّظ بها
„وءالوض، وَمن قَعَد ليتوضَّأ فقد نَوى : "... قال ابن القي ِّم رحمه هللا

ظ بالن ِّية بِّْدعةواعلم أن 
ظ بِّها عنالتلفُّ

رسول هللا صلَّى هللا ؛ إْذ لَم يثبت التلفُّ
.وسلَّم وال عن أصحابه، وال عن الُخلَفاء، وال عن األئمَّةعليه 

:واالستنشاقالمضمضة 2.
هو الرَّاجح وقد أفاَدتِّ األحاديُث وجوب المضمضة واالستنشاق واالستِّْنثار، و

.العلممن أقوال أهل 
ُمجُّه، يَ أْن يَْجعل الماء في َفمِّه، ثم ُيدِّيره فيه، ثم : المضمضةومعنى -

.استنثاًراهو َجْذب الماء في األَْنف، فإذا أخرجه بعد ذلك ُسم ِّيَ :واالستنشاق



فرائض الوضوء

:غسل الَوجه3.
عر المعتاد إلى ُمنتَهى الذَّقن ُطو: الَوجه هيُحدود  الً، وما بين ما بين َمْنبَت الشَّ

ُر الل ِّحية الكثيفة  لتي ال يظهر وهي ا)شْحَمَتيِّ األُذن َعْرًضا، ويدخل في ذلك ظاهِّ
فإنَّه يجب ،(وهي التي يظهر الجلد من تحتها)، وأمَّا الل ِّحية الخفيفة (الجلد من تحتها

.غسلها حتى يصل الماء إلى الجِّْلد من تحتها

:المِّرفقْيناليََدْين إلى َغْسل 4.
ْرفَقْين، وُتغَسل  المِّفَصل الذي والمِّرفق هو)اليََدان بدًءا من رؤوس األصابع إلى المِّ

ن مع اليَدْين ، ، وقد اتََّفق العلماُء على ُوجوب غسل المِّرفقيْ (بين الَعُضد والَساعِّد
، فإْن كان فإْن كان مقطوَع اليَد غَسل ما تبَقَّى مِّن الجزء المفروض عليه َغْسله

ْرَفقه فقط، فإْن كان فوق المِّرفق فال  شيء عليه في الَقْطع عند المِّْرَفق َغَسَل مِّ
ِّْجلين .هذه اليَدِّ المقطوعة، ونفس الُحكم السابق ُيقال عند غسل الر 
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:الرأسَمْسح 5.
ْسح الرأس اختلف العلماُء في عدد مرَّات َمْسح الرأس؛ فذهب أكثر العلماء بأنَّ مَ وقد 

ة واحدة، وهذا هو األرجح، واختلفوا أيًضا في الَقْدر الواجب في َمسح الرأس ؛ مرَّ
بعضها، فمِّنهم َمن يََرى ُوُجوب َمْسح َجميع الرأس، ومنهم َمن يرى وجوَب َمْسح
العِّمامة ح على واألرجح أال  يقتصر على َمْسح بعض الرأس إالَّ إْن كان َسُيكمِّل الَمسْ 

.سيأتيكما 
ِّم طريقة الَمْسح على الرأس إلى ثالثة أوعلى  كما هو )-قسام ذلك ُيْمكِّننا أْن ُنَقس 

ِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم :على النَّحو اآلتي-( ثابٌت من فِّْعل النبِّي 

:الَمْسح على جميع الرأس، وله ُصوَرتان: أوالً 

 ُّهما إلى قفاه، ُثم أْن يضع يََدْيهِّ عند ُمقد ِّمة رأسه، ُثمَّ يَرجع بِّ : ورة األولىالص
.يَُردُُّهما مِّن َحيُث بََدأ 
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ِّر يََدْيه أْن يضع يََدْيهِّ في أعلى رأسه عند مِّفَرق الش:الصُّورة الثانية عر، ثم ُيَمر 
عر عن هيئتِّه  .حسب ات ِّجاه الشعر بحيث ال ُيَحر ِّك الشَّ

يجوز للمرأة أْن تَمسح على الخمار، وكذلك :َوْحَدهاالَمْسح على العِّمامة : ثانيًا
.وقد ثبت ذلك عن أم ِّ َسلَمة رضي هللا عنها

على ثم ُيكمِّل الَمسح( وهي مقدمة الرأس)الَمْسح على النَّاصية: ثالًثا
.العِّمامة

طهارة، ال ُيشتَرط في الَمْسح على العمامة أْن تكون ُلبِّست على:ملحوظة*
.ح على الُخفَّْينوكذلك ال ُيقيَّد الَمسح عليها بوقت كما هو الحال بالن ِّسبة للَمس
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:َمْسح األذنين6.
بأنه واجب اختلف العلماُء في َمسح األذنَْين هل هو واجٌب  أم ُمستَحب؟ والصَّواب القولوقد 

َنهما .  َرُهما وباطِّ لُمَسبَِّحَتْين فمن الداخل با)، (أي من الخارج والداخل)والُسن ة أْن يَْمَسح ظاهِّ
هِّما ماءٌ ( ، ومن الخارج باإلبهاَمْين(يعني الَسب ابتْين) جديد، بل يَكفي ، وال ُيشتَرط لَِّمسحِّ

(.أي بنفس الماء الذي تَمَّ َمسح الرأس به)َمْسُحهما مع الرأس 

:الر ِّجلَْين إلى الَكعبْينَغْسل 7.

م األَْمُر بَغْسلِّ الر ِّجلَْين ، بل إنَّ فقد 
ه عنَّف الذين اكَتَفوا بالَمسح ثبََت عن النبي صلَّى هللا عليه وسلَّ

(( .وْيٌل لألعقاب من النار: ))عليهما؛ فقال لهم

ر القدم، وهو الذي ُيعَرف عند الَعَوام بـ )َجْمع َعقِّب، :واألعقاب وهذا ( الكعب)والعقب هو ُمؤخَّ
 الكعبان هما العظمتان البارزتان على جانِّبَي الر ِّجل عند التقاء َكف ا

لقدم خطأ، والصواب أنَّ
:  ل أم ال؟ والراجحهل يَجِّب َغْسل الَكْعبْين مع الر ِّج: ، وقد وقَع الخِّالف أيًضا بين العلماء(بالساق

ُوُجوب َغْسلِّهما
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:  الُمَواالَة8.
ر َغْسل ُعْضوٍ حتى يَجف  ما قوالمقصود  .معتدلْبلَه بَِّزَمن بالُمَواالَة أْن ال ُيؤخ ِّ

(:يعني ترتيب غسل األعضاء أثناء الوضوء)الترتيب 9.
لَه صلَّى هللا عليه هو الثابت مِّن فِّْعلِّه صلَّى هللا عليه وسلَّم، إذ أنَّ فِّعْ ألنَّه 

.وسلَّم هو بياُن القرآن 



الوضوءُسنن 

يَة 1. :الُوضوءقبل الَتسمِّ
يََرى ُجمهور العلماُء في ُحكم التَّسمِّيَة؛ فبعضهم يََرى الُوُجوب، واختلَف 

.ُمستحبَّةالعلماء أنَّها 

واك 2. ِّ :الوضوءقبل الس 
د ة أحاديث نذكر منها قول النبي صوقد  لَّى هللا َوَرَد في السواك وفْضلِّه عِّ

([ .السواك َمطَهَرة للفم، َمرَضاة للَرب: )عليه وسلَّم



الوضوءُسنن 

:الوضوءالَكفَّْين في أوَّل َغْسل 3.
ال رسول هللا َغْسل الكفَّْين تأكيًدا إذا كان الوضوء بعد النَّوم، فقد قويَْزداد 

س يََدُه حتَّى إذا استيقظ أحُدكم مِّن نْومِّه فال يَغم: ))صلَّى هللا عليه وسلَّم
لها ثالثًا؛ فإنَّه ال يدري أين باتْت يَُده جمهوُر َغْسل وقد استحبَّ ال-( يَغسِّ

ْين بعد كل ِّ نوم، وخصَّه اإلمام أحمُد بَِّنوم اللَّيل؛ 
ر الحديثه لقولالكفَّ :  في آخِّ

؛ ولذلك ذهب(فإذا قام أحدكم من الليل: )، وفي رواية لمسلم(أين باتَتْ )
.اإلمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصَّة



الوضوءُسنن 

(:يعني غسل األعضاء ثالث مرات)َغْسل األعضاء تثليث 4.

ِّواي َفة وال يَزيد في غسل األعضاء عن ثالث غسالت؛ ألنَّه أكثر ما ورَدْت به الر  ات في صِّ
ِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم  .وضوء النبِّي 

َمُه هللا ، وقال " يَأثَمال آَمُن إذا زاد في الوضوء على الثَّالث أنْ : "قال ابن الُمبَاَرك َرحِّ
(".يعني عنده وسواس)-ال يَزيد على الثالث إالَّ َرُجل ُمبتلًى : "أحمد وإسحاق

ال أو َرشح أو لُِّسع)ولكْن ُيالَحظ أنه يجوز لمن احتاَج أْن يغسل أنفه فوق الثالث مرات
ِّ صلَّى هللا علي( غير ذلك وبالِّغ : )ه وسلَّمأْن يزيد على الثالث، وذلك لعموم قْول النبِّي 

، أما إذا كان على وجهه ويديه تراب مثالً ··(في االستنشاق إال أْن تكوَن صائماً 
ذلك حتى ال فاألفضل أْن يغسل وجهه ويديه أوالً قبل أْن يتوضأ، ثم بعد ذلك يتوضأ، و

.يزيد على الثالث أثناء وضوئه فُيخالف الُسنَّة
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 ة َمرَّةويجوز أْن يتوضَّأ .(أي يَغسِّل كل ُعضو مرة واحدة فقط)َمرَّ

تم أي يَغسِّل كل ُعضو مرتين باستثناء األذن والرأس في)مرتينوَمرتَْين
، فقد توضَّأ رسول هللا(مسحهما مرة واحدة في جميع الحاالت على األرَجح
تَين مرتين ة، وتوضأ مرَّ ة َمرَّ .صلَّى هللا عليه وسلَّم َمرَّ

ل وقد أْجَمع المسلمون على أنَّ الواجب في َغسْ : "قال النوويُّ رحمه هللا
ة بَغْسل ، وقد جاءت األحاديث الصحيحالثالثة ُسنَّةاألعضاء مرَّة مرة، وعلى أن 

َمال، والواحدة األعضاء مرَّة مرة، ومرتين مرتين، وثالثًا ثالثًا، وأن الثَّالث هي الكَ 
"[ .ُتْجزِّئ



الوضوءُسنن 

(:يعني البدء بغسل الُعضو األيَمن قبل األيَسر)التَّيَاُمن 5.

لِّه، فقد كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يحبُّ التياُمن في ت لِّه، وتََرجُّ
نعُّ

، (الَجوَربوكذلك)أي لِّْبُس النَّعل : ، ومعنى تنعُّله"وطهوره، وفي شأنه كل ِّه
لِّه  (.من الَشعرفيبدأ بتسريح الجانب األيمن)أي تَْسريح الَشعر :ومعنى ترجُّ

رع الُمستمِّرَّة استحباُب الب: "قال النوويُّ رحمه هللا داءة باليمين وقاعدة الشَّ
فيه في كل ِّ ما كان من باب التكريم والتزيُّن، وما كان بضدها اسُتحِّبَّ 

ُسنَّة، ومن وأجَمَع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء: "، قال"التَّياُسر
".خالفها فاتَُه الَفْضل، وتَمَّ ُوضوُءه
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:تخليل اللحية6.
ماء، فأدخله تحت كان النبِّيَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم إذا توضَّأ أخذ كفًّا منفقد 

واألكثر على أنَّها ( (هكذا أمَرنِّي رب ِّي عزَّ وجل  : ))َحَنكِّه، فخلَّل به لِّْحيَته، وقال
ُسنَّة، وهو الرَّاجح 

ة إطالة 7. :والَتْحجِّيلالُغرَّ
:  جِّيل، والتَّحْ (َغسل شيٍء من ُمقد مة الرأس أثناء غسل الوجه: )والُغرَّة

، وقد قال (ر ِّجلَْينَغْسل ما فوق المِّْرفقْين والَكعبَْين أثناء غسل اليََدْين وال)
ة ُيسمَّى النُّور الذي يكون على َمَواضِّع الوضوء يوم الق: )العلماء يامة ُغرَّ

( .وتَحجيالً؛ تشبيًها بُغرة الفرس وتحجيله
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:َدلك األعضاء8.
يعني ال )-ء واتََّفق الجمهور على أنه يكفي َغْسل األعضاء في الوضو: "النوويُّ رحمه هللاقال 

ك، وانفرد َجرياُن الماء على األعضاء، وال ُيشتَرط الَدل: ، والَغْسل-( يشترطون َدلك األعضاء
(".أي باشتَراط الَدلك)-مالٌك والُمَزنِّي باشتراطه 

:الدعاء بعدهالوضوءالُسنَّة بعد الفراغ من ومن 9.
:  غ الوضوء، ثم يقولما منكم من أحٍد يتوضَّأ فُيسب: ))قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمفقد 

تَِّحْت له أبواُب أشهد أْن ال إله إال هللا َوْحَدُه ال شريَك له، وأشهد أنَّ محمًدا عبده ورسوله، إالَّ فُ 
((.الجنة الثمانية، يَْدخُل من أي ِّها شاء

هم اجعْلنِّي من التوَّابين، واجعلني من المتطه ِّر: ))التِّرمِّذِّي في روايةٍ زاد 
((.يناللَّ

ِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم أيضاً وقال  َِّحْمدِّك، أشهد سبحانك اللَّ : َمْن توضَّأ فقال: ))النبِّي  هم َوبِِّ
ُرَك وأتوُب إليك، ُكتِّب له في رق  ، ثم ُجعل -( ةيعني في صحيف)-أْن ال إله إالَّ أنت، أستغفِّ

.الخاتم، يريد أنه ُيْخَتم عليه: ، والطابع(في طابع، فلم ُيْكَسر إلى يوم القيامة



الوضوءصالة ركعتين بعد 

 لباللأبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم قالعن  :
ْثنِّي بأَْرَجى عَمٍل عمْلَته في اإلسالم؛ إن ِّي سَ )) مِّعُت َدفَّ نعلَْيك بين يا بالل، َحد ِّ

طهَّر طهوًرا ما َعمِّلُت عمالً أرَجى عِّندي من أن ِّي لم أت: ، قال((يَديَّ في الجنَّة
.[أصل ِّيفي ساعٍة من ليل أو نَهار إالَّ صلَّْيُت بذلك الطهور ما ُكتِّب لي أنْ 

 وئِّي هذا، ثم قام َمن توضَّأ نحَو ُوضُ : ))قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّموقد
ر له ما تقدَّم من ((.ذنبهَفَرَكَع ركعَتْين ال ُيحد ُِّث فيهما نفَسه، ُغفِّ



الوضوءُسنن 

 ة الفجر أو مثل ُسنَّ )-راتبة )فريضة أو نافلة ( بعد ذلك الُوضوء)َصلَّى وسواء
َحَصلْت له (أو تطوًُّعا-( الظهر أو ُسنَّة الوضوء والضحى وقيام الليل وغير ذلك

ى هللا عليه هذه الفضيلة، كما تَْحُصل تحيَّة المسجد بذلك، وأمَّا قْوله صلَّ 
المراد ال ف: "، فقد قال النوويُّ رحمه هللا((ال ُيحد ُِّث فيهما نفسه: ))وسلَّم

نيا، وما ال يتعلَّق بالصالة، ولو عرض ل ه حديث ُيحد ُِّث بشيء من أمور الدُّ
ْن شاء فأعرَض عنه بمجرَّد عروضه، ُعفَِّي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إ

َي لهذه األمَّة عن الخو اطر التي هللا تعالى؛ ألن هذا ليس مِّن فِّعلِّه، وقد ُعفِّ
.تستقرتعرض وال 



جزاكم هللا خيراً 

ُهمَّ َوبَِّحْمدَِّك، أَْشَهُد أَ 
ْن اَل إِّلََه إِّالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك اللَّ

ُرَك َوأَُتوُب إِّلَْيكَ  .أَْسَتْغفِّ


