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 الوضــوء

 

 :تعريف الوضوء  

معناه الحسن والنظافة وهو  سموم مروألن فع فعإوا أموا سع   و ع  الوضوء لغة: -

ت ضووف فو وو ع مرووألنه الو ضوو ن وأمووا سع   وو ع فعإووا وضوو ن فو وو ع مرووألنه 

ال ضانة ب سر ال او فوقال وضو ن ـوـ وضوانة بىعنون وسون واظوض فال ضو ن 

 .عإن كل وال سمم لإنظافة سو لإ ضانة وهذا الىعنن عام 

:   والىعنووون اليووورعة اظافوووة مرر  وووة فوورتووو  عإووووا  المعنىىىل اليىىىر   -

ال ضووانة الحسوووة والىعن  ووة سمووا معنوواه فووة اليوورا فاوو  اموووعىال الىووان فووة 

سعضووان مرر  ووة وهووة ال يووا والوووأل ن والوورسد والووريإون ف ان فر ضووة 

 الرالة.

ـ ساا واي  عإن الىحألث أذا سنا  الرالة وموا فوة و ىاوا كوال  ا  وحكمه: -

 ومس الىرحض.

 

 دليل ميرو ية الوضوء ف  الكتاب والسنة  

 

 ْل : ))قال تعىالل ىوَ ك   ْ َْ فَاْاَسىُ وا و  ََىا الِىَنيَآ نَمن ىوا اََقا ق ْمىت ْل اَلَىل الِ ىَا يَىا ََيه

ْنىت ْل   ْ ىْل اَلَىل اْلَكْعيَىْيَآ َواَْك  َُك   ْ ْل َوََْر وَسك  ء  وا بَر  ْل اَلَل اْلَمَرافََق َواْمَسح  َوََْيَديَك 

ْل َمىَآ اْلَغىاطََ   اَء َََحٌد َمْنك  َْ ْنت ْل َمْرَضل ََْو َ َُل َسفٍَر ََْو   ْ وا َواَْك  ن يًا فَاطَِِر   ْ
ْل  ىوَ ك   ْ وا بَو  وا َصَعيًدا طَيِّيًا فَاْمَسح  ََْو ََلَمْست ل  النَِّساَء فََُْل تََجد وا َماًء فَتَيَِمم 

ْل َمْنه  َما ي َريد  َّللِا   ْل َولَي ىتَِل َوََْيَديك   ْ ََِّر ْل َمْآ َحَرٍج َولََكْآ ي َريد  لَي طَ لَيَْجَعَل َ َُْيك 

وكَ  ْل تَْيك ر  ْل لََعُِك   (  6( اآل ة ) الىائألةم نة )(( نَْعَمتَه  َ َُْيك 

 : وقوله صُل َّللا  ُيه واله 

 . "َل يقيل َّللا صاْ بغير طَور وَل صدقة مآ اُول "     

 (( . َل يقيل َّللا صاْ مآ َحد حتل يتوضأ )) :ـ  واله وقوله صُل َّللا  ُيه 
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 شروط صحة الوضوء

 

 اليروط الت  َلي ح الوضوء بدونَا:

االمالم:ـ فع غور الىسإم غور م ال  بوا فإو  ت ضوف كوافر ال  روء وضو نه  .1

 لعألم اال ىاع .

 العقل فال  رء وض ن الىجن ع. .2

فون ي ال ض ن ف ان  (( اَل مال بالنياتانما )) النوة لق لا  إن هللا عإوا والا  .3

 الرالة.

اقووان الىوورسة موون  م الحوووس والنجوواد فووال  جوو  ال ضوو ن عإوون وووائس وال  .4

 اجسان.

سع   وو ع الىووان ااوو ناال وسع ال   يووأل وائوول  ىنوو  و وو ل الىووان ألوون العضوو   .5

الذي  را  غسإا فاع كاع عإن الوأل سو ال يا سو الريول سو الورسد ءوةن  ىنو  

ألوون هوواهر الجإووأل فووءع ال ضوو ن ال  رووء وسع ال  حووألث س نووان و وو ل الىووان 

 ال ض ن ففع سوألث س نان ال ض ن وي  عإوا أعا ة ال ض ن من سولا.

 

 فــــراطـــــــــــض الــوضــــــــــوء

 

 اَلمور الت  تجب ليتل الوضوء بَا:

 ((فأاسُوا وْو كل )) غسل ال يا ب امإا لق لا تعالن  .1

 (( وَيديكل الل المرافق)) فق لق لا تعالن غسل الوأل ن ألن الىرا .2

 (( وامسحوا برؤوسكل))  مسء الرسد م  االذاون لق لا تعالن .3

 (( وَرُْكل الل الكعييآ)) غسل الريإون ألن ال عبون لق لا تعالن  .4

 الورتو  :ـ فع هللا تعالن ذكره مرتباال ولجعإا  إن هللا عإوا ومإم. .5

 

 سنآ الوضوء

 

 فا َُا وَل يؤثل تارَْا مع صحة وضوطه:سنآ مندوبات يؤْر 

 ."َل وضوء لمآ لل ينْر َسل َّللا  ُيه"الوسىوة فة سولا لق لا  إن هللا عإوا والا  .1

 غسل ال جون  الث فة سول ال ض ن لجعإا  إن هللا عإوا والا ذلك. .2

"وبىال  الىبالغة فة الىضىضة واالمونياق لغور الرائم لق لا  وإن هللا عإووا والوا  .3

 اَلستنياق اَل َك تكوك صاطماً".ف  
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الأللك وترإول الإحوة ال ثوجة بالىان وون  ألخل الىوان فوة  اخإاوا ففاوا  وإن هللا عإووا  .4

 والا كاع أذا ت ضف  أللك ذناعوا .

 .  " يدخل الماء تحت حنكه ويخُل به لحيته "وكاع نم ل هللا  إن هللا عإوا والا 

والوا وساوا كواع صىُل َّللا  ُيىه لريإون لجعإا تقأل م الوىنن عإن الوسرى فة الوأل ن وا .5

    ح  الووامن فة تنعإا وتريإا واا نه وفة ءفاا كإا.

 تثإوث الغسل فة ال يا والوأل ن والريإون. .6

 :  لقوله صُل َّللا  ُيه والهالذكر ال ان  بعأل ال ض ن:  .7

ىوَءم ث ىِل  ض  ْل َمْآ َََحىٍد يَتََوِضىأ  فَي ْسىيَ   اْلو  ََد  ََْك َلَ اَلىهَ اَل َّللِا  َوْحىَدَ  َلَ "َما َمْنك  يَق ىول : ََْشى

ىول ه ح اَل ف تََحىىْت لَىىه  ََْبىَواب  اْلَجنِىىَة ال َِمانَيَىىة   َ  َوَرس  َحِمىىًدا َ ْيىىد  ََد  ََِك م  ََ لَىىه م َوََْشى َشىَري

ََا َشاَء" ل  َمْآ ََيِّ  . يَْدخ 
ة بألوع تفخور فقأل كواع النبوة الى الة:ـ بفع    ع غسل العض  عق  الذي قبإا مباءر .8

)) َك النيىى  صىىُل َّللا  ُيىىه والىىه رَ   ووإن هللا عإوووا والووا  و ضووف مو الووواال وووووث 

رْىىاً ي ىىُ  وفىى  مَىىر قدمىىه لمعىىة قىىدر الىىدر ل لىىل ي ىىيه المىىاء فىىأمرَ َك يعيىىد 

(( فإوو  لووم ت وون الىوو الة ءوورااال فمووره بغسوول مووا فاتووا ولووم  ووفمره بءعووا ة وضىىوءَ  

 ال ض ن كإا.

 

 نواقض الوضوء

 

 ينقض الوضوء ويجب ا ادته باحد اَلمور ادناَ:

:ـ سي من مررج الب ل والغائط سما سع   و ع بو الال سو غائ واال سو الخارج مآ السييُيآ .1

وقولىه صىُل َّللا  ُيىه والىه منواال سو مذ اال سو  م أموحاضة سو ن حاال قإووالال سو كثوورا ـوـ 

 .يسمع صوتاً َو يجد ريحاً""فمآ شَ  ل خرج منه ريح فا ين رف حتل 
 كرروج الألم ال ثور والقةن. خروج النجاسة مآ اليدك .2

 : لقوله صُل َّللا  ُيه والهبءغىان سو الن م  زوال العقل َو تغطيته .3

 "."ولكآ مآ ااط  وبول ونوم   
 بنح هىا فونوقس أيىاعاال. الجنوك واإلاماء والسكر .4

مىآ مىِس فرْىه  "   ُيىه والىهصىُل َّللالحأل ث النبوة  مس فرج اَلدم  بدوك حاطل .5

 . فُيتوضأ "
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 ما يستحب له الوضوء

 

 عنأل ذكر هللا تعالن وقرانة القرآع. .1

عنأل كل  الة سي تجأل أل ال ض ن عنأل كل  الة لى اهبة النبة  إن هللا عإووا والوا  .2

 .ْاك الني  صُل َّللا  ُيه واله يتوضأ  ند ْل صاْ"عإن ذلك ووث 

سنا  سع  عووو   لإجىووواا ـوووـ سو سنا  النووو م سو االكووول سو  سووووح  ال ضووو ن لإجنووو  أذا  .3

"اقا َتىل َحىدْل َ ُىه ثىل َراد اليرب ووث سع نم ل هللا  وإن هللا عإووا والوا قوال:

 .    َك يعود فُيتوضأ"
"اقا َراد َك ينىام و ىو ْنىب توضىأ وضىوءَ وسع نم ل هللا  وإن هللا عإووا والوا كواع

 . لُ اْ قيل َك ينام"

قىىال النيىى  صىىُل َّللا  ُيىىه والىىه "اقا َتيىىت م ىىجعَ فتوضىىأ  "عنووأل النوو م ووووث  .4

 . وضوءك لُ اْ ثل اضطجع  ُل شقَ اَليمآ "
 

 الرابطنظر ا

http://alsala-alnabawya.net/ShowContent.aspx?id=19#.Uewyr403Cao

