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3 أحكام الوضوء

الحمداهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أمابعد:

فهذه مسائل يف أحكام الوضوء مجعتها من كالم أهل العلم أسال اهلل أن 
ينفع هبا المسلمين.

L املسألة األوىل J

معنى الفرض يف اللغة؟

 الفرض يف اللغة: الحز والقطع.

 الفرض يف الشرع: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

 وعند جمهور علماء االصول: أن الفرض بمعنى الواجب.

بدليل قطعي  الفرض ماثبت  فقالوا:  الحنفية   ولكن خالف يف ذلك 
والواجب ما ثبت بدليل ضني.

 والصحيح أن الفرض بمعنى الواجب.
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L املسألة الثانية J

معنى الوضوء؟

النضافة  وهي  بالمد،  الوضاءة  من  فهو  الوضوء  وأما  النووي:  قال 
والنضارة وفيه ثالث لغات أشهرها أنه بضم الواو واسم للفعل وبفتحها اسم 

للماء الذي يتوضأ به))).

L املسألة الثالثة J

هل الوضوء من خصائص هذه االمة؟

قال ابن حجر: الوضوء ليس من خصائص هذه االمة والدليل قصة جريج 

وقصة هاجر لما دنى منها الملك قامت وتوضئت ولكن الخاصية لهذه أالمة 

يأتون يوم القيامة غرًا محجلين كما ثبت َعْن ُنَعْيٍم اْلُمْجِمِر َقاَل َرقِيُت َمَع َأبِي 

َأ َفَقاَل إِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ  َيُقوُل:  ُهَرْيَرَة َعَلى َظْهِر اْلَمْسِجِد َفَتَوضَّ

ِليَن ِمْن آَثاِر اْلُوُضوِء َفَمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم  ا ُمَحجَّ تِي ُيْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًّ »إِنَّ ُأمَّ

َتُه َفْلَيْفَعْل«))). َأْن ُيطِيَل ُغرَّ

المجموع االمام النووي}٨٦١/١{.  (١(
أخرجه البخاري}٦3١{ ومسلم }٢ / ٥3١ {.  (٢(
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قال النووي: قال أهل اللغة الغرة بياض يف جبهة الفرس، والتحجيل بياض 
يف يديها ورجليها))).

L املسألة الرابعة J
فروض الوضوء؟

الفرض االول: غسل الوجه:  .
قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ ﴾)))

قال ابن قدامة: غسل الوجه واجب بالنص و االجماع)3).
ولكن أختلفوا يف المضمضة واالستنشاق؟ 

القول االول: وجوب المضمضة واالستنشاق. �
وبهذا القول قال الحنابلة)4)

 ، أَت فَمضِمْض«)5) َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة واستدلوا بحديث: »إذا توضَّ
َأ َفْلَيْسَتنْثِْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِْر«))) َأنَّ َرُسوَل اهللِ ، َقاَل: »َمْن َتَوضَّ

شرح صحيح مسلم االمام النووي } 3 / ١3٥ {  (١(
سورة المائده }٦{  (٢(

المغني ابن قدامة}١ / ١٦١{  (3(
المغني ابن قدامه }١/ ١٦٦{  (4(

أخرجه ابو داود }١44{  (٥(
أخرجه البخاري }١٦١{ ومسلم }٢3٧{  (٦(



(

أحكام الوضوء٦

وكما هو مقرر عند علماء االصول االمر يفيد الوجوب.

القول الثاني: المضمضة واالستنشاق سنة. �

وبهذا القول قال: المالكية)١) والشافعية)٢)
َبْيِر َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ  واستدلوا بحديٍث َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن الزُّ
َواُك،  َوالسِّ ْحَيِة،  اللِّ َوإِْعَفاُء  اِرِب،  الشَّ َقصُّ  اْلِفْطَرِة:  ِمْن  »َعْشٌر   :
َواْستِنَْشاُق اْلَماِء، َوَقصُّ األَْظَفاِر، َوَغْسُل اْلَبَراِجِم، َوَنْتُف اإِلبِِط، َوَحْلُق اْلَعاَنِة، 
َواْنتَِقاُص اْلَماِء«)3). َقاَل َزَكرِيَّاُء َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة إاِل َأْن َتُكوَن 
َثنَاه َأُبو ُكَرْيٍب َأْخَبَرَنا اْبُن َأبِي َزائَِدَة َعْن َأبِيِه َعْن ُمْصَعِب ْبِن  اْلَمْضَمَضَة. وَحدَّ

َشْيَبَة فِي َهَذا اإِلْسنَاِد مِْثَلُه، َغْيَر َأنَُّه َقاَل َقاَل َأُبوُه َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة.

الفرض الثاني: غسل اليدين. .
قال تعالى: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ ﴾)4)

قال النووي: غسل اليدين فرض بالكتاب والسنة واالجماع)5).

قال البغوي: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ ﴾ أي مع المرافق، كما قال اهلل تعالى: 
﴿ڃ   چ  چ  چ  چ﴾)))

بداية المجتهد ابن رشد }١ / 3٥٦ {  (١(
المجموع النووي }١/ ١9٨{  (٢(

رواه مسلم }٢9٧{وابو داود}٥3{والنسائي يف كتاب الزينه}٥٢٢٧{ والترمذي }٢٧٥٧{  (3(
سورة المائده }٦{  (4(

المجموع}١/ ٢١١ {  (٥(
سورة النساء }٢{  (٦(
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أي مع أموالكم، وقال: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾))) أي مع اهلل))).

واختلفوا يف أدخال المرفقين.

القول االول: وجوب أدخال المرفقين  �
وبهذا القول قال: مالك)3) والشايف)4) والحنفية)٥)

ُأ َفَغَسَل َوْجَهُه َفَأْسَبَغ  واستدلوا بحديث عن أبي هريرة  أنه »َتَوضَّ
َحتَّى  اْلُيْسَرى  َيَدُه  ُثمَّ  اْلَعُضِد،  فِي  َأْشَرَع  َحتَّى  اْلُيْمنَى  َيَدُه  َغَسَل  ُثمَّ  اْلُوُضوَء، 
فِي  َأْشَرَع  َحتَّى  اْلُيْمنَى  ِرْجَلُه  َغَسَل  ُثمَّ  َرْأَسُه،  َمَسَح  ُثمَّ  اْلَعُضِد،  فِي  َأْشَرَع 
َرَأْيُت  َهَكَذا  َقاَل:  ُثمَّ  اِق،  السَّ َأْشَرَع يف  َحتَّى  اْلُيْسَرى  ِرْجَلُه  َغَسَل  ُثمَّ  اِق،  السَّ

أ«))). َرُسوَل اهلل  َيَتَوضَّ

القول الثاني: عدم أدخال المرفقين. �
حكي هذا القول: عن بعض المالكية)٧)
والراجح القول االول بداللة الحديث.

سورة آل عمران }٥٢{  (١(
تفسير البغوي}١ / ٦44{  (٢(

بداية المجتهد ابن رشد}١/ 3٦٦{  (3(
المجموع النووي }١/ ٢3{  (4(

كنز الدقائق }١/ ٢٧{  (٥(
رواه مسلم}٢4٦{  (٦(

المغني ابن قدامه قال: حكي هذا القول عن زفر}١/ ١٧٢{  (٧(
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قال البخاري وقد قال الشافعي يف األم: ال أعلم مخالفا" يف إيجاب دخول 
المرفقين يف الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج باإلجماع قبله وكذا من قال 
بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا" وإنما حكى 

عنه أشهب كالما "محتمال")))

الفرض الثالث: مسح الراس. .
قال تعالى: ﴿ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ﴾)))

قال النووي: فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة واإلجماع)3).

واختلفوا يف مقدار الممسوح عليه.

القول االول: وجوب مسح جميع الرأس  �
وبهذا القول قال: المالكية)4) والحنابلة)٥)

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ڀ  ٺ      ٺ﴾)))

القول الثاني: مسح جزء من الرأس �

فتح الباري شرح صحيح البخاري}٢ /3٨٦{  (١(
سورة المائده }٦{  (٢(

المجموع للنووي}١/ ٢٦٨{  (3(
بداية المجتهد ابن رشد}١/ 3٦٨{  (4(

االنصاف المرداوي}١ / 34٨{  (٥(
سورة المائده}٦{  (٦(
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وبهذا القول قال: الحنفية)١)
َوَقْد  َبْكٌر:  َقاَل  َأبِيِه،  َعْن  ُشْعَبَة،  ْبِن  اْلُمِغيَرِة  اْبِن  َعِن  بحديث  واستدلوا 
َأ، َفَمَسَح بِنَاِصَيتِِه، َوَعَلى  َسِمْعَت مِِن اْبِن اْلُمِغيَرِة َأنَّ النَّبِيَّ  »َتَوضَّ

ْيِن«))) اْلِعَماَمِة، َوَعَلى اْلُخفَّ
ٌل منزلة الكل. ومن أصول الحنفية: أن أكثر الشيء ُمنَزَّ

وقالوا بأن الباء التبعيض قاله األصمعي والفارسي والعيني.
والراجح: القول االول 

قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض، فقد جاء أهل اللغة بما ال يعرفوا)3).
وهو اختيار شيخ االسالم ابن تيمية)4)

  اهلل  رسول  وضوء  وصفوا  الذين  والن  قدامة:  ابن  وقال 
ذكروا أنه مسح رأسه كله)5). 

وأما صفة مسح الراس؟
يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما 

إلى مقدمه))).

كنز الدقائق للنسفي  (١(
رواه مسلم}٢٧4{  (٢(

الشرح الكبير ابن قدامة}١/ ١٢3{  (3(
فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية}٢١/١٢3{  (4(

المغني ابن قدامة}١/ ٢٦{  (٥(
المقنع ابن قدامه}١ / 344{  (٦(
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 أنه وصف وضوء النبي  َزْيٍد  ْبِن  واستدلوا بحديث َعْن َعْبِد اهللِ 
ِم َرْأِسِه َحتَّى   ». . ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه بَِيَدْيِه َفَأْقَبَل بِِهَما َوَأْدَبَر، َبَدَأ بُِمَقدَّ

ُهَما إَِلى اْلَمَكاِن الَِّذي َبَدَأ ِمنُْه«))) َذَهَب بِِهَما إَِلى َقَفاُه، ُثمَّ َردَّ

وذهب بعض الفقهاء بمسح الراس مع االذنين. 

بَِرْأِسِه  َمَسَح    النَّبِيَّ  »َأنَّ  َعبَّاٍس:  اْبِن  َعِن  واستدلوا بحديث 
َوُأُذَنْيِه َظاِهرِِهَما َوَباطِنِِهَما«)))

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح األذنين: 
ظهورهما، وبطوهنما)3)

الفرض الرابع: غسل الرجلني .  .

قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾)4).

واختلفوا يف أدخال الكعبين.

الفرض اخلامس: الرتتيب. .

واختلف الفقهاء يف ذلك 

أخرجه البخاري}١٨٥{ومسلم}٢3٥{  (١(
رواه ابو داود }١٢١{ والترمذي}3٦{  (٢(

سنن الترمذي}١ / ٨4{  (3(
سورة المائده}٦{  (4(
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١١ أحكام الوضوء

القول االول: بأن الترتيب واجب. �
وبهذا القول قال: الشافعي)١) والحنابلة)٢)

واستدلوا: َعْن َجابٍِر َعْن َرُسوِل اهللِ  َقال: »اْبَدُؤوا بَِما َبَدَأ اهللُ بِِه«)3)

القول الثاني: الترتيب سنة. �
وبهذا القول قال: المالكية)4) والحنفية)٥)

ِد ْبِن َحنَْبٍل  َثنَا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ واستدلوا بحديث رواه أبو داود: قال: َحدَّ
اْلَحْضَرمِىُّ  َمْيَسَرَة  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َثنِى  َحدَّ َحِريٌز  َثنَا  َحدَّ اْلُمِغيَرِة  َأُبو  َثنَا  َحدَّ
  اهللِ  َرُسوُل  »ُأتَِي  َقاَل:  اْلكِنِْدىَّ  يَكِرَب  َمْعِد  ْبَن  اْلِمْقَداَم  َسِمْعُت 
ْيِه َثالًَثا ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َثالًَثا، ُثمَّ َغَسَل ِذَراَعْيِه َثالًَثا  َأ، َفَغَسَل َكفَّ بَِوُضوٍء َفَتَوضَّ
َثالًَثا ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتنَْشَق َثالًَثا ُثمَّ َمَسَح بَِرْأِسِه َوُأُذَنْيِه، َظاِهرِِهَما َوَباطِنِِهَما، 

َوَغَسَل ِرْجَلْيِه َثالًَثا َثالًَثا«)))

والراجح القول االول.

بأنه جاء مرتبا كما جاء يف االية وأدخال الممسوح بين المغسوالت.

المجموع النووي}١/ ٢4٦{  (١(
االنصاف المرداوي }١/ ٢9٨{  (٢(

رواه مسلم }١٢١٨{ بغير هذا للفض  (3(
بداية المجتهد ابن رشد }١/ 39٥{ حكاه المتأخرون من أصحاب مالك على المذهب  (4(

كنز الدقائق للنسفي}١/ 4٧{  (٥(
أخرجه الترمذي}٢0٦{  (٦(
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. ونقل الوضوء مرتبا عن الصحابه

الفرض السادس: املواالة بني االعضاء .

القول االول: أنها سنة  �
وبهذا القول قال: الحنفية)١)

فِي  َأ  »َتَوضَّ   ُعَمَر  اْبَن  َأنَّ  َنافٍِع  َعْن  َمالٌِك  َرَواُه  ِذي  بالَّ  َِ واستدلوا 
وِق َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوَمَسَح بَِرْأِسِه ُثمَّ ُدِعَي إَلى ِجنَاَزٍة َفَدَخَل اْلَمْسِجَد  السُّ

ْيِه َبْعَد َما َجفَّ وضؤه َوَصلَّى«))) ُثمَّ َمَسَح َعَلى ُخفَّ

القول الثاني: وجوب المواالة  �

وبهذا القول قال: المالكية)3) والحنابلة)4).

واستدلوا بحديث َعْن خالد بن معدان  َعْن َبْعِض َأْصَحاِب النَّبِيِّ 
 »َأنَّ النَّبِيَّ  َرَأى َرُجاًل ُيَصلِّ َوفِي َظْهرِ َقَدِمِه ُلْمَعٌة َقْدُر 
اَلة«)5). ْرَهِم َلْم ُيِصْبَها اْلَماُء َفَأَمَرُه النَّبِيُّ  َأْن ُيِعيَد اْلُوُضوَء َوالصَّ الدِّ

الراجح القول الثاين.

كنز الدقائق للنسفي }١/ 4٧{  (١(
أخرجه مالك يف الوطأ }١/ 43{  (٢(

بداية المجتهد ابن رشد }١/ 39٦{  (3(
االنصاف المرداوي }١/ 30٢{  (4(

رواه ابو داود }١٧٥{  (٥(



(3

١3 أحكام الوضوء

قال شيخ االسالم ابن تيمية: هو االظهر واألشبه بأصول الشريعة))).

L املسألة اخلامسة J

نواقض الوضوء؟

اوال: اخلارج من السبيلني. .

البول والغائط. �

قال اهلل تعالى: ﴿  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾))).
قال: ] َوَلكِْن مِْن َغائٍِط َوَبْوٍل َوَنْوٍم [)3)

خروج الريح. �

قال : »الرجُل ُيَخيُِّل إليه أنه يجُد الشيَء يف الصالِة؟ قال: 
ال َينْصرُف حتى يسَمَع صوًتا، أو يجَد ريًحا«)4).

المذي  �

فأمرُت  اًء،  مذَّ رجاًل  »ُكنُت  قال:    عليٍّ  بحديث عن  واستدلوا 

فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية}٢١/ ١3٦{  (١(
سورة المائدة}٦{  (٢(

رواه الترمذي}9٦{  (3(
أخرجه البخاري }١٧٧{  (4(



(4

أحكام الوضوء١4

أ واغسْل  توضَّ فقال:  ابنته، فسأل،  لمكاِن    النبيَّ  يسأَل  أْن  رجاًل 
َذَكَرك«))).

ثانًيا: زوال العقل. .

بنوم أوجنون أو أغماء أو سكر.

واستدلوا بحديث عن صفوان بن عسال  قال: »َكاَن َرُسوُل اهللِ 
 َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفًرا َأْن ال َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثالَثَة َأيَّاٍم َوَلَيالِيِهنَّ إاِل ِمْن 

َجنَاَبٍة، َوَلكِْن ِمْن َغائٍِط َوَبْوٍل َوَنْوٍم«)))

َما  َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب ، َعْن َرُسوِل اهللِ  َقاَل: »إِنَّ
ْأ«)3) ِه، َفَمْن َناَم َفْلَيَتَوضَّ اْلَعْيُن ِوَكاُء السَّ

والقاعدة: المظنة تنزل منزلة المئنة.

ثالًثا: مس الفرج. .

القول االول: مس الفرج ينقض الوضوء. �
وبهذا القول قال: المالكية)4) والحنابلة)٥)

أخرجه البخاري }٢٦٦{ ومسلم }303{  (١(
رواه النسائي }١٢٧{ وابن ماجه }4٧٨{  (٢(
رواه ابو داود }٢03{ وابن ماجه }4٧٧{  (3(

االستذكار ابن عبدالبر }١/ ٢49{  (4(
االنصاف المرداوي }٢/ ٢٦{  (٥(
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١٥ أحكام الوضوء

عن بسرة بنت صفوان ، أن الرسول  قال: »َمْن َمسَّ 
َأ«))) َذَكَرُه َفاَل ُيَصلِّ َحتَّى َيَتَوضَّ

ْأ«))) وَقاَل: »َمْن َمسَّ َفْرَجُه َفْلَيَتَوضَّ

القول الثاني: مس الفرج ال ينقض الوضوء. �
وبهذا القول قال: الحنفية)3)

ٍ َعْن َقْيِس ْبِن َطْلِق ْبِن َعلِيٍّ ُهَو اْلَحنَِفيُّ َعْن َأبِيِه َعِن النَّبِيِّ َقاَل: 
»َوَهْل ُهَو إاِلَّ ُمْضَغٌة ِمنُْه َأْو َبْضَعٌة ِمنُْه«)4)

والراجح القول االول.

رابعًا: أكل حلم اإلبل. .

القول االول: أكل لحم االبل ال ينقض الوضوء. �
وبهذا القول: قال الحنفية)٥) والمالكية)٦) والشافعية)٧)

رواه الترمذي}٨٢{ ابو داود }١٨١{  (١(
رواه ابن ماجه}4٨١{  (٢(

كنز الدقائق النسفي}١/ ٥9{  (3(
أخرجه ابو داود }١٨٢{والترمذي}٨٥{  (4(

الحاوي الغزنوي}١ / ١09{  (٥(
بداية المجتهد ابن رشد}١/ ٥0٥{  (٦(

المجموع النووي}٢/ 4٨{  (٧(



((

أحكام الوضوء١٦

واستدلوا بحديث َعْن َجابٍِر بن عبد اهلل ، َقاَل: »َكاَن آِخُر اأْلَْمَرْيِن 
ْت النَّاُر«))) ا َمسَّ ِمْن َرُسوِل اهللِ  َتْرَك اْلُوُضوِء ِممَّ

القول الثاني: لحم االبل ينقض الوضوء �
وبهذا القول قال: الحنابلة)٢)

النَّبِيَّ  َسَأَل  َرُجاًل  »َأنَّ   :   َسُمَرَة  ْبِن  َجابِِر  بحديث َعْن  واستدلوا 
ْأ.  ْأ َوإِْن ِشْئت َفاَل َتَتَوضَّ ُأ ِمْن ُلُحوِم اْلَغنَِم ؟ َقاَل: إْن ِشْئت َفَتَوضَّ  َأَنَتَوضَّ
بِِل. َقاَل: ُأَصلِّي فِي  ْأ ِمْن ُلُحوِم اإْلِ بِِل ؟. َقاَل: َنَعْم َتَوضَّ ُأ ِمْن ُلُحوِم اإْلِ َقاَل: َأَنَتَوضَّ

بِِل ؟ َقاَل: ال«)3) َمَرابِِض اْلَغنَِم ؟. َقاَل: َنَعْم َقاَل ُأَصلِّي فِي َمَباِرِك اإْلِ

خامًسا: الرده عن االسالم.  .

﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے ﴾)4)

وقال تعالى: ﴿ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ﴾)5)

رواه ابو داود}١٢9{والنسائي}١٨٥{وللفظ له.  (١(
االنصاف المرداوي}٢/ ٥3{  (٢(

رواه مسلم}3٦0{  (3(
سورة البقرة }٢١٧{  (4(

سورة الزمر}٦٥{  (٥(
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١٧ أحكام الوضوء

قال ابن قدامة: والطهاره عمل ،وهى باقية حكما تبطل بمبطالهتا، فيجب 
أن تحبط بالشرك وألهنا عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك)))

سادًسا: غسل امليت. .

ُسئَِل  َقاَل:  َعَطاٍء،  َعْن  ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  َعِن  موقوف  واستدلوا بحديث 
ُسوا  َنجَّ إَِذْن  َقْد  ال،  َقاَل:  ُغْسٌل؟  َميًِّتا  َل  َغسَّ َمْن  »َأَعَلى   : َعبَّاٍس  اْبُن 

َصاِحَبُهْم، َوَلكِْن ُوُضوٌء«))). وهو من مفرادات مذهب الحنابلة 

والراجح: ال وضوء فيه.

وهذا قول أكثر الفقهاء، ألن الوجوب من الشرع ولم يرد يف هذا نص، 
وال يف معنى المنصوص عليه، فبقي على األصل.

L املسألة السادسة J

سنن الوضوء

أوال: السواك .

أشقَّ  أْن  »لوال  قال:  أنه    النبيِّ  عن    ُهَريرَة  أبي  عن 
واك مع كلِّ وضوء«)3). تي ألمرُتهم بالسِّ على ُأمَّ

المغني ابن قدامة}٢3٨/١{  (١(
مصنف عبدالرزاق  (٢(

رواه مالك يف الموطأ}١١٥{  (3(
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أحكام الوضوء١٨

ثانيا: غسل الكفني يف أول الوضوء ثالثا. .
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َقاَل: »إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه 

ُه ال َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدُه«))) َفال َيْغِمْس َيَدُه فِي اإِلَناِء َحتَّى َيْغِسَلَها َثالًثا، َفإِنَّ

ثالثا: البدء بااملضمضه واالستنشاق قبل غسل الوجه. .
البداءة هبما -أي المضمضة واالستنشاق - قبل غسل  المرداوي:  قال 

الوجه سنة وعليه االصحاب)))

رابعا: املبالغة يف املضمضة واالستنشاق. .
َعْن َلِقيِط ْبِن َصبَِرَة  َقاَل :   ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ َأْخبِْرنِي َعْن اْلُوُضوِء؟ َقاَل: 

»َوَبالِْغ فِي  ااِلْستِنَْشاِق إاِلَّ َأن َتُكوَن َصائًِما«)3)

سنة،  واالستنشاق  المضمضة  يف  المبالغة  أن  الصحيح  المرداوي:   قال 
إال ما أستثني وعليه جماهير االصحاب)4)

خامسا: التيامن. .
ْأُتْم  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ : »إَِذا َتَوضَّ

َفاْبَدُءوا بَِمَياِمنُِكْم«)5)

اخرجه البخاري}٦٨٢{ومسلم}٢٢٧{  (١(
االنصاف المرداوي}١/ ٢٨١{  (٢(

ابو داود}١4٢{والترمذي}٧٨٨{  (3(
االنصاف المرداوي}١ / ٢٨3{  (4(

أخرجه ابو داود}4١4١{والترمذي}١٧٦٦{  (٥(
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١9 أحكام الوضوء

ُن يف  عْن عائشَة  َقالْت: »كاَن َرُسوُل اهللِ  ُيْعِجُبُه التََّيمُّ
ِه«))) ِلِه، َوُطُهوِرِه، َويف َشْأنِِه ُكلِّ ِلِه، َوَتَرجُّ َتنَعُّ

وأجمع العلماء على سنية البداء باليمين.

قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين يف كل ما 
كان من باب التكريم والتزين، ومكان بضدها أستحب فيه التياسر)))

سادسا: املضمضة واالستنشاق بغرفه واحدة.  .

 قال:  النبي   يف وصف وضوء  عن عبد اهلل بن زيد 
ٍة َواِحَدٍة، َفَفَعَل َذلَِك َثالًَثا«)3) »ثم َمْضَمَض َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفَّ

وبوب البخاري يف صحيحه باب من مضمض واستنشق من غرفه واحده)4)

سابعا: ختليل أصابع اليدين والرجلني. .

الوضوء و التخليل بين األصابع و المبالغة يف االستنشاق:

»َأْسبِْغ   : َاهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:    َصْبَرَة  ْبُن  َلِقيِط  ََعْن 
ْل َبْيَن َاأْلََصابِِع«)5) َاْلُوُضوَء، َوَخلِّ

اخرجه البخاري}١٦٨{ومسلم}٢٦٨{  (١(
المجموع للنووي }١ / ٢١١{  (٢(

أخرجه البخاري}١9١{ومسلم}٢3٥{  (3(
فتح الباري ابن حجر}١ / 393{  (4(

رواه الترمذي}3٨{  (٥(
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أحكام الوضوء٢0

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم ،أنه يخلل أصابع رجليه 
يف الوضوء وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه يف الوضوء)))

الثامن: الدعاء بعد الفراغ من الوضوء. .

»َما  َقاَل:    النَّبِيِّ  َعِن    ُعَمَر  بحديث َعْن  واستدلوا 
ُأ َفُيْسبُِغ اْلُوُضوَء، ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد َأْن الَ إِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه  ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ
اْلَجنَِّة  َأْبَواُب  َلُه  ُفتَِحْت  إاِلَّ  َوَرُسوُلُه؛  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  َلُه،  َشرِيَك  الَ 

الثََّمانَِيُة َيْدُخُل ِمْن َأيَِّها َشاَء«)))
ِرين)3) ابِيَن َواْجَعْلنِي مَِن اْلُمَتَطهِّ : اللَُّهمَّ اْجَعْلنِي مَِن التَّوَّ َوَزاَد التِّْرِمِذيُّ

وهبذا تمت هذه الرسالة أسال اهلل أن ينفع هبا المسلمين وصلى اهلل وسلم 
على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

إعداد
سعود حجي اجلنيدي 

سنن الترمذي}١ / ٨٨{  (١(
رواه مسلم }٢34{  (٢(

رواه الترمذي }٥٥{  (3(


