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نواقض الوضوء

كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذّي، ودم) من السبيلين الخارج 1.
يء، والدم، كالق: االستحاضة، واختلفوا فيما يخرج من البدن من غير السبيلين

ال خروج إ( والرعاف، والراجح أنّه ال ُيبطل الوضوء، ولكن ُيفضّل الوضوء بعدها
الريح من ُقبل المرأة فإنه ال ينقض الوضوء 

.البول والغائط من غير مخرجهما خروج 2.

أو العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون ،زوال 3.
به ذلك تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم واإلغماء والسكر وما أش



نواقض الوضوء

َكر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول هللا صلى هللامس 4.  عليه الذَّ
(رواه أبو داود( من مّس ذكره فليتوضأ : ) وسلم  يقول 

ليه لحم اإلبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجالً سأل النبي صلى هللا عأكل 5.
رواه مسلم ومما ينبغي . ( نعم : أنتوضأ من لحوم اإلبل ؟ قال : ) وسلم  

بغير التنبيه عليه أن مس جسم المرأة ال ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو
.شهوة ، إال إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس 



مشروعية الغسل

 األصُل في مشروعيّة الغسل
ُرواَوإِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا): تعالى في سورِة المائدةِ قولُه  [٣(.]َفاطَّهَّ



موجبات الغسل

 ًو هي. األسباُب التي ُيصبُح الُغسُل فيها، واجبا:

أجمَع العلماُء على أنَّ خروَج المني بشهوٍة ِمن موجباتِ خروُج المني 1.
ُل ذلَك الحديُث الُغسِل، ال فرَق بيَن الرَّجِل والمرأِة في النوِم أو اليقظِة، ودلي

هللُا عليِه الذي رواُه أبو سعيد الُخدري ــ رضي هللُا عنُه ــ ، أنَّ النبي ــ صلَّى
(.  إِنََّما اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ : )وسلَّم ــ قال

ن موِجباتِ الُغسِل، اتّفَق الُعلماُء على أنَّ التقاَء الِختانيِن مِ الِختانيِن التقاِء 2.
إَِذا : )قال-سلَّمصلّى هللُا عليِه و-أنَّ النَّبي -رضَي هللُا عنها-لحديِث عائشة 

(اَن َفَقْد َوَجَب اْلُغْسلُ َجلََس بَْيَن ُشَعبَِها اأْلَْربَعِ َوَمسَّ اْلِخَتاُن اْلِختَ 



موجبات الغسل

 الُعلماِء ودليُل الحيُض والنفاُس ِمن موِجباتِ الُغسِل باتفاقِ الحيض والنفاس 3.
ْلَمِحيضِ ُقْل ُهَو َويَْسأَُلونََك َعِن ا: )وجوبِ الُغسِل في الحيضِ، قولُه تعالى

رْ أًَذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيضِ َواَل تَْقَرُبوهُ  َن نَّ َحتَّى يَْطُهْرَن َفإَِذا تَطَهَّ
َ ُيِحبُّ ا ُ إِنَّ َّللاَّ ُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاَّ

ْ
بمعنى (. نَ لتَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتطَِهِّريَفأ

وقال النَّبِّي .إذا اغتسلَن، وهذا دليُل وجوبٍ بمنعِ الزوجِ ِمن وطئِها قبَل ُغسلها
ُ َعنْ -ِت أَبِي ُحبَْيشٍ أَنَُّه َقاَل لَِفاِطَمَة بِنْ -َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلَّمَ - :  -َهاَرِضَي َّللاَّ
َم تِ اْلَحْيَضُة َفاْغِسلِي َعْنِك الدَّ إَِذا أَْقبَلَِت اْلَحْيَضُة َفَدِعي الصَّاَلَة، َفإَِذا أَْدبَرَ )

فاَس حيٌض وأمَّا دليُل وجوبِ الُغسِل فهو اإلجماع؛ ذلَك ألنَّ النّ (. َوَصلِّي
ذلك أصبَح مجتمع، وألنُه يحرُم فيِه الوطء، وتسقُط فيه فريضُة الصَّالة، ول

.الُغسُل واجباً في النّفاسِ كالحيضِ تماماً 



موجبات الغسل

ِمّ َعِطيََّة، َقالَتْ الموت 4.
ُ
ِ َدَخَل َعلَْيَنا: ودليُل ذلَك َعْن أ ْيِه َصلَّى هللُا َعلَ -َرُسوُل َّللاَّ

مَّ ُكْلُثوٍم َفَقالَ -َوَسلَّمَ 
ُ
ُل اْبَنَتُه أ أَْكَثَر اْغِسْلَنَها ثاََلثًا، أَْو َخْمًسا، أَوْ : )َونَْحُن ُنَغِسّ

(ِمْن َذلِكَ 

ثَاٍل إسالُم الكافِر موجٌب للُغسِل، َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة أَنَّ اإلسالم 5.
ُ
 ُثَماَمَة ْبَن أ

ِ َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلَّ  اْذَهُبوا بِِه إِلَى َحائِِط بَنِي: )مَ أَْسلََم، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ا أسلَم، وجَب عليِه أن ومعنى الحديِث أنَّ الكافَر إذ( ُفاَلٍن، َفُمُروُه أَْن يَْغَتِسلَ 

.والمرتدِّ يغتسَل، وال فرَق بيَن الكافِر األصليِّ 



فرائض الُغسل

 ُل ذلَك قوُل عمر بن ذهَب أكثُر أهِل العلِم إلى أنَّ النِّيُة في الُغسِل فرٌض، ودليالنِّية
إِنََّما : )-لمصلَّى هللُا عليه وس-قال رسوُل هللِا : أنَّه قال-رضي هللا عنهُ -الخطَّاب 

ْو إِلَى انَْت ِهْجَرُتُه إِلَى ُدْنيَا ُيِصيُبَها، أَ األَْعَماُل بِالنِّيَّاتِ، َوإِنََّما لُِكِلّ اْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن كَ 
(.اْمَرأٍَة يَْنكُِحَها، َفِهْجَرُتُه إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

 عِر والبشرِة بالماِء  بدِن َمن أراَد الُغسَل، ُيقصُد فيِه إفاضُة الماِء على جميعِ تعميُم الشَّ
عَر، فيجُب غسُل كِلّ ما يمكُن إيصاُل الماِء إليهِ  ٍة وَشاربٍ ويشمُل بذلَك الشَّ ُذٍن وُسرَّ

ُ
، كأ

وَحاجٍب ولحيٍة وشعِر رأسٍ، 

نَّب يَّ َصلَّى هللُا َعلَْيه  أَنَّ ال: )-صلِّى هللُا عليه  وسلَّم-عن النبي ِّ -رضَي هللُا عنها-روت عائشة فقد 
، ثُ : َوَسلَّمَ  ، بََدأَ َفَغَسَل يََدْيه  َن الَجَنابَة   ل لصَّلَ َكاَن إ َذا اْغَتَسَل م 

ُ
 َكَما يََتَوضَّأ

ُ
، ُثمَّ ُيْدخ لُ مَّ يََتَوضَّأ ة 

، ُثمَّ يَُصب   ُصوَل َشَعر ه 
ُ
ُِّل ب َها أ ، َفُيَخل  ، ُثمَّ أََصاب َعُه ف ي الَماء  ه  ثَلََث ُغَرٍف ب يََدْيه  س 

ْ
يَعلَى َرأ ُض الَماَء ُيف 

ِّه   ه  ُكل  ْلد  (.َعلَى ج 



فرائض الُغسل

 وكامل، مجزئ: الغسل نوعان  .

 ئاً من فيكتفي فيه اإلنسان بفعل الواجبات فقط ، وال يفعل شيالمجزئأما
. ةالمستحبات والسنن ، فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريق

ال فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إال أنه يستحب دلك الشعر في
الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن غسل غسل الحيض أشد من دلكه في 

.تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة 



فرائض الُغسل

 فهيأما الصفة الواجبة المجزئة:

.جنابة أو حيضا أو نفاسا : حدثهينوي الطهارة من أن 1.

ع التي ال يصل يَُعمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضثم 2.
نشاق إليها الماء بسهولة كاإلبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة واالست

.على الصحيح من أقوال أهل العلم 
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 أما الصفة الكاملة فهي:

.جنابة أو حيض أو نفاس : ينوي بقلبه الطهارة من الحدث األكبر أن 1.

.يسمي هللا تعالى ، ويغسل يديه ثالثا ، ويغسل فرجه من األذى ثم 2.

.يتوضأ وضوءه للصالة كامال ثم 3.

يصب الماء على رأسه ثالث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول ثم 4.
.الشعر

يديه ليصل يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه األيمن ، ثم األيسر ، يدلكه بثم 5.
.الماء إلى جميع الجسم 

:والدليل على هذه الصفة المستحبة 

ُ َعلَيه  َوسَ : ) عن عائشة رضي هللا عنها قالت  َن الَجَنابَة  َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ َم ، إ َذا اغَتَسَل م 
لَّ

ه  َشعَرُه ، َحتَّى إ َذا ظَنَّ أَنَّ َغَسَل يََديه  َوتََوضَّأَ ُوُضوَءُه ل لصََّلة  ، ُثمَّ اغَتَسَل ، ُثمَّ يُ   ُل ب يَد 
َقد أَرَوى هَخلِّ

ه  بَشَرتَُه ، أََفاَض َعلَيه  الَماَء ثََلَث َمرَّاتٍ ، ُثمَّ َغَسَل َسائ َر َجسَ  .رواه البخاري ومسلم ( د 



جزاكم هللا خيراً 

ْن اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَ 

.أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيكَ 


