
77 

 

 ـوءــــــــــــالوض
 ة : . لغ تعريفو   في أعضاء مخصوصة بطريقة مخصوصة ىو استعمال الماءالنظافة ، من الوضاءة أي الحسن و  

 الرجمين ىو طيارة مائية تتعمق بالوجو واليدين والرأس و  ًعا ر . ش         
 دليمو : 

ََلِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإلَ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقمْ  ). بالكتاب  فرض  ن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّيَُّروا وَ  ۚ  ى اْلَكْعَبْيِن ُتْم ِإَلى الصَّ ن ۚ  اِ   ُكنُتم َواِ 
ْنوُ  َوَأْيِديُكم ِبُوُجوِىُكمْ  َفاْمَسُحوا َطيًِّبا َصِعيًدا َفَتَيمَُّموا َماءً  َتِجُدوا َفَممْ  النَِّساءَ  ََلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّنُكم َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَمى   َأوْ  مَّْرَضى   ُيِريُد المَُّو ِلَيْجَعَل َعَمْيُكم مِّْن َحَرٍج َولَ ِكن ُيِريُد  َما ۚ   مِّ

 ( 6) المائدة  (ْيُكْم َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونِلُيَطيَِّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُو َعمَ 
جماع األئمة و .        )الشيخان(كم إذا أحدث حتى يتوضأ " أحدِ  نة " َل يقبل اهلل صَلةَ السُ و .              ا 

 تشمل :  شروطو : 
   عمى من َل يجد الماء الكافي  ) فَل يجبيور . اإلسَلم   . العقل   . البموغ   . القدرة عمى استعمال الماء الطَّ  شروط وجوب  -

 ، و َل عمى من يضره استعمال الماء لمرض أو نحوه .. إلخ ( )اختَلف( لموضوء                        
 . وجود الحدث ) ناقض لموضوء(                       

 روق أو ممموك لمغيرباًحا أي غير مس. أن يكون الماء طيوًرا           . أن يكون الماء مُ   ةشروط صح -
 . عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء                      
 ما ينقض الوضوء أثناء الوضوء )إَل في حالة المعذور(  حدوثعدم .                       
 فاس النِّ أة من الحيض و . نقاء المر        (     المعذور =)  . دخول الوقت لدائم الحدث                      

  : فرائض )أركان( الوضوء 

 ، لتفريق العادة عن العبادة يسن أو َل يشترط التمفظ بيا  . محميا القمب ،  :النية   -7
 )األحناف( مؤكدة بين كونيا من فرائض الوضوء )الجميور( أو كونيا سنة. ىناك اختَلف               
 هلل من الشيطان الرجيم ، نويت الوضوء ". يستحب قول " أعوذ با              

 ، إَل أن  ممحوظة : األدعية اَلتي ذكرىا مع أركان الوضوء مأثورة عن النبي في مواقف متعددة غير مرتبطة بالوضوء 
 بعض األئمة ربطيا بالوضوء استحباًبا فقط                 

 ) أقمو قطرتان (  و الماءمن . بمعنى إسالة الماء عمى الوجو بحيث يتقاطر غسل الوجو : -2
 بين شحمتي األذنين ما ، وعرًضا : : منابت الشعر من أعمى إلى الذقن أو المحية من أسفل طوَلً  . حد الوجو                    
 تسود وجوه "الميم بيض وجيي يوم تبيض وجوه و  ". يستحب قول                    

 المرفق = المفصل بين الَعُضد و الساعد    -  المرفق  + الساعد + كفاليد = ال. غسل اليدين إلى المرفقين : -3
 حاسبني حساًبا يسيًرا " ي كتابي بيميني و ن" الميم أعطيستحب قول    . عند غسل اليد اليمنى              
 ظيري "  َل من وراءالميم َل تعطني كتابي بشمالي و   "يستحب قول   . عند غسل اليد اليسرى              

  يد المبتمة عمى العضوالمسح ىو اإلصابة بالبمل ، و يتحقق بإمرار ال. مسح الرأس : -4
 إلى المكان الذي بدأ فيو    امبمقدم الرأس إلى قفاه ثم ردى ابادئ بيديو مسح جميع رأسو :مسح النبي رأسو بثَلث طرق  .          

ياًبا( )أي ذىاًبا و               العمامة )الناصية = منابت الشعر في مقدمة الرأس( اصية و مسح عمى الن -مة وحدىا مسح عمى العما -ا 
 ، ( ألن الباء تفيد المصاحبة أو األداة اختَلف بين مسح الرأس كمو ) امسحوا برؤوسكم " واجب مسحو : " و ال ر. القد          

 ( اء تفيد التبعيضالب بعض الرأس فقط ) ومسح                                                               
 يوم َل ظل إَل ظمك "  عرشك . يستحب قول " الميم أظمني بظل          
 غسل الرجمين إلى الكعبين :  -5

 دمأسفل الساق فوق مفصل الق ن )البارزتين(الكعبين = العظمتين الناتئتي   - الكعبين  +القدمين  + الرجمين = األصابع.           
 . يستحب قول " الميم ثبت قدمي عمى الصراط يوم تزل فيو األقدام "           

 الترتيب و المواَلة :  -6

 غسل أعضاء الوضوء واحًدا بعد اآلخر كما ورد في اآلية أي غسل الوجو أوًَل ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم  . الترتيب                 
 ل الرجمين غس                               

 حيث َل يتخمل غسل العضوين مسافة يجف فييا األول بسل األعضاء أي المتابعة بين غَ  . المواَلة                 
              ُنة مؤكدة   ممحوظة : ىناك اختَلف بين العمماء عمى فرضيتيما أو كونيما س    
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   سنن الوضوء : 

 )سنن(عمي فعميا  واظب النبي  ←مؤكدة 0تنقسم إلى : 
 )آداب(عمي فعميا  لم يواظب النبي  ←غير مؤكدة 0            

 لسنن المؤكدةا : 

 غسل الكفين إلى الرسغين( –التسمية في أولو   -)السواك  ← قبل الوضوء 0
 ما حولياو عمال عود أو نحوه لغسل األسنان است ←الدلك أو آلتو ، شرًعا   ←  ةتعريف : لغ 0:)اَلستياك( السواك  -

  يزيل صفرة األسنان تحدث السنة بكل ما ينظف الفم و  -حكمو : اختَلف بين كونو سنة مؤكدة أو فضيمة 0                         
 أو معجون أو عود األراك أوحتى اإلصبع   فرشاة من                                    

 كل وضوء" )الجماعة(  عند أشق عمى أمتي ألمرتيم بالسواكفضمو : " لوَل أن  0                         
 السواك مطيرة لمفم مرضاة لمرب" )النسائي(  "                                    

    ، الجوع ،  )بعد النوم، األكلعند تغير رائحة الفم  - )قبل النوم( الوتر -الصَلة  -. يستحب السواك عند قراءة القرآن                         
 الصمت الطويل..إلخ(                                      

 )األحناف و المالكية(غير مكروه ، و  )الشافعية و الحنابمة(مكروه بعد الزوال   ←السواك لمصائم 0                     
 لسواك أو نحوه بعد اَلستعمال .يستاك بإصبعو كما يسن غسل ا سن لمن َل أسنان لو أني 0                     

 أحاديثيا ضعيفة ، ولكن تستحب بقول " بسم اهلل الحمن الرحيم" ←التسمية في أول الوضوء  -
 يده " " إذا استيقظ أحدكم من نومو فَل يغمس يده في إناء حتى يغسميا ، فإنو َل يدري أين باتت ←غسل الكفين ثَلثًا قبل الوضوء  -

 ( يغسميا ثَلثًا متفق عميو ، و في رواية مسمم .. )                                                 

 الميم احفظ يدي من معاصيك " –يستحب الدعاء  " الحمد هلل الذي جعل اإلسَلم لنا نوًرا ، و جعل لنا الماء طيوًرا  -

 مرات عند الحنابمة فقط()ثَلث طرحو ل الماء باليد اليمنى إلى الفم وخضخضتو و ىي إدخا ← المضمضة 0
 ك "تحسن عبادوشكرك  و  ككر ذيستحب الدعاء " الميم أعنى عمى دوام                   
 المضمضة بدونيا.مع األسنان الصناعية المتحركة  وغسميا جيًدا ، و ممحوظة : يراعى خ                  

 االستنشاق واالستنثار : 0
 بالنَفس إلى داخل األنف باليد اليمنىجذب الماء  ←اَلستنشاق            
بيام  اليد اليسري أعمى مارن األنف عند نثر الماءو  )مسبحة(يتم بوضع سبابة من األنف، و طرح الماء  ←اَلستنثار                 ا 

 ]مارن األنف = الجزء المين من األنف                                                [
 لغير الصائم أو لوجود عذر كالمرض مثَل قاشتحب المبالغة في المضمضة واَلستنيس   -          
 يستنثر من كف واحدةيتمضمض و  كان   -          
 يستحب الدعاء " الميم أشممني رائحة الجنة ، وَل تشممني رائحة النار "  -               

 : )اختَلف(مسح األذنين أو غسميما  0
 ، وظاىرىما باإلبيامين بالماء المستخدم في مسح الرأس ذنين بالسبابتينيمسح باطن األ ← باعتبارىما جزء من الرأس( )مسح األذنين  -    

 يستحب تجديده عند الجميورغير ماء الرأس عند أبي حنيفة ، و ممحوظة : يكره تجديد الماء لمسح األذنين ب   
 يتم غسميما بماء الوجو ←) باعتبارىما جزء من الوجو ( غسل األذنين  -    
 شعر المحية الكثةإدخال الماء بين أصابع القدمين واليدين و أي  المحية الكثة ) الغزيرة ( :تخميل األصابع و  0

 يتم بجعل باطن أحد اليدين عمى ظاىر األخرى مع إدخال أصابع إحداىما بين أصابع األخرى ، أو بتشبيك األصابع ←  . تخميل أصابع اليدين
 القدم اليسرى خنصىمنتيًيا با بخنصر القدم اليمنى و ئً صابع القدم مبتديتم بوضع خنصر اليد اليسرى بين باطن كل إصبعين من أ ←ل أصابع القدمين . تخمي
 )الوجو ، اليدين إلى المرفقين ، الرجمين إلى الكعبين (أي غسل أعضاء الغسل ثَلثًا  ← تثميث الغسل 0
 ن قبل اليسارالبدء بغسل اليمي ← التيامن 0
 أو سنة ( ا)اختَلف في كونو واجبإمرار باطن اليد عمى العضو مع الماء أو بعده  ← الدلك 0
 التحجيل =  بياض في رجل الفرس ( –)الغرة =  بياض في جبية الفرس :  إطالة الغرة و التحجيل 0

 عميو ( ) متفقمين من آثار الوضوء " جَّ حَ إن أمتي يأتون يوم القيامة غًرا مُ  "    
  بغسل  يتمو  غسل الوجو عن القدر الواجب غسمو إطالة الغرة = زيادة في[مسنون أو من آداب الوضوء  ←عند الجميور  - :) اختَلف ( حكمو 

طالة التحجيل = زيادة في غسل اليدين إلى ما فوق المرفقين و   –العنق ومقدم الرأس  )جانب (صفحة                            ( العضدينمن  )جزءا 
 ]فالمراد الزيادة عن الجزء المغسول )جزء من الساقين( غسل الرجمين إلى ما فوق الكعبين و                         
 ]، الغرة والتحجيل = الوضوء، فالمراد إدامة الوضوءإطالة = دوام [ مكروه ألنو من الغمو في الدين ←ند المالكية ع -                  

 ثناء الوضوء و بعده :الدعاء أ 0
 ) الترمذي ( "بارك لي في رزقيغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، و يقول أثناء وضوئو " الميم ا  كان   -
  ،رسولوأن محمًدا عبده و  أشيدو إَل اهلل  وحده َل شريك لو ، و الوضوء ثم يقول : أشيد أَل إل ) يتم (" ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ    -
 اجعمني من رمذي " الميم اجعمني من التوابين، و فتحت لو أبواب الجنة الثمانية يدخل منيا أييا شاء " ) مسمم ( و زاد التإَل     

 أتوب إليك "شيد أن َل إلو إَل أنت أستغفرك و بحمدك أالمتطيرين.. سبحانك الميم و      
  آداب الوضوء (السنن غير المؤكدة ( : 

 صَلة ركعتين بعد الوضوء : 0
 : " ما عممتف نعميك بين يدي في الجنة ؟ فقاللبَلل " يا بَلل حدثني بأرجى عمل عممتو في اإلسَلم ، فإني سمعت د لسؤالو   -   

 عمَل أرجى من أني لم أتطير طيوًرا  في ساعة من ليل أو نيار إَل صميت بذلك الطيور ما كتب لي أن أصمي " ) متفق عميو (       
 جبت لو الجنة " ) مسمم (وجيو عمييما إَل و يصمي ركعتين يقبل بقمبو و يتوضأ فيحسن الوضوء ، و  ا من أحد" م -   

  عدم اَلستعانة بالغير إَل لمضرورة 0) تحرًزا من النجاسة (   الجموس في مكان مرتفع  0) في الخَلء (   استقبال القبمة   0     
 ترك التنشيف بمنديل أو نحوه إبقاء ألثر العبادة ، 0قت لغير المعذور    و ول الالوضوء قبل دخ  0تحريك الخاتم الواسع     0     

 عدم التكمم بكَلم الناس ألنو سيشغمو عن الدعاء المأثور0جعل اإلناء عمى يمين المتوضئ  0و مباح   لكن تنشيف المتوضئ ألعضائ    



79 

 

 : مكروىات الوضوء 

 ممموًكا لممتوضئ ، أما الموقوف لموضوء ) كالمساجد ( فيحرماإلسراف في الماء إذا كان الماء مباًحا أو  0
 في موضع نجس خوًفا من أن تصيبو النجاسة ؤالتوض 0          لطم الوجو أو اليدين بالماء 0
 يسن عند األحناف بظاىر اليد (ميور ألنو من الغمو في الدين ، و مسح الرقبة بالماء ) مكروه عند الج 0
 لمرأة ) اختَلف (الوضوء بفضل طيور ا 0
 الوضوء بالماء شديد السخونة أو شديد البرودة أو الماء المشمس 0
    : نواقض الوضوء 
 سواء كان : كل ما يخرج من السبيمين ) الُقُبل و الُدُبر ( : 0

 ، واليادي )ماء أبيض يخرج   كالبول ، والغائط ، وريح الدبر )الذي ُيسمع لو صوت أو يجد منو ريًحا( ، والمذي ، والودي ←معتاًدا  -    
 من ُقُبل المرأة قبل الوَلدة( .                  

 كالدم )قميمو وكثيره( مثل دم اَلستحاضة والبواسير ، والقيح ، والصديد ، والحصى ، والدود ، والباسور )مفرد بواسير(     ←غير معتاد  -    
 لدبر.خروج المقعدة من القبل واو                       

     )اختَلف(ارتداد البواسير أو المقعدة إذا تم تمقائًيا فإنو َل ينقض الوضوء ، أما إذا تم باليد فإنو ينقض الوضوء  -يَلحظ :     
   َل ينتقض الوضوء بخروج شيء من السمس )وىو ما يسيل بنفسو لمرض من بول أو ريح أو غائط أو مذي أو دم استحاضة.. الخ(                  -       
 خروج المني يوجب الغسل باتفاق األئمة .   -       
 ريح القبل َل ينقض الوضوء عند الجميور .  -       

 بيمين :خروج نجس من غير الس 0
 األذن.. الخ، بشرط أن يكون عمى سبيل الكثرة: أو من الفم أو األنف )الرعاف( أو كالدم والقيح والصديد والقيء )أقمو ملء الفم( من الجروح 

 أي بمغت مساحتو مساحة العممة المعدنية. -         
 طتين من الدم وضوء إَل أن يكون سائًَل" . أو يكون كثيًرا ليسيل عن مكان الجرح " ليس في النقطة أو النق -         

  .ممحوظة : البمغم ، البصاق ، النخامة ، الُجشاء )ريح يخرج من الفم( َل ينقض الوضوء 

 غياب العقل أو زوالو :0
 لما قد يترتب عميو غالًبا من خروج شيء من أحد السبيمين. ←بجنون أو ُسكر أو إغماء أو صرع أو مخدرات     
 )اختَلف(  النوم :0

 ينقض الوضوء )مظنة خروج شيء من أحد السبيمين( إذا توافر فيو شرطان : ←. عند األحناف والشافعية     
 إذا كان النائم مضطجًعا أي مستمقًيا )عدم تمكن المقعدة من األرض( -إذا كان النائم مستغرًقا )أي َل يدرك(      -       

 جموًسا أو قائًما أو راكًعا أو ساجًدا َل ينقض الوضوء. بناًء عميو ، فالنوم                
 )مسمم(ينتظرون العشاء فينامون قعوًدا ، ثم يصمون وَل يتوضئون "  " كان أصحاب رسول اهلل               

                       باألصوات أو بسقوط شيء بيده..الخ(. )أي َل يشعر صاحبو النوم ينقض الوضوء في جميع األحوال إَل إذا كان يسيًرا  ← . عند المالكية والحنابمة    
 مس الفرج بدون حائل : 0

 اختَلف :  ←صابعو ميًتا ، ببطن كفو أو بظيره أو بإ سواًء فرجو أم فرج غيره ، صغيًرا أو كبيًرا ، حًيا أو       
 .واه الخمسة()ر ينقض الوضوء " من مس ذكره فَل يصمي حتى يتوضأ "  ←عند الجميور  -    
 َل ينقض الوضوء )المراد بالوضوء في الحديث الوضوء المغوي من غسل اليدين فقط(. ←عند األحناف  -    
 القيقية في الصالة : 0
 ) التبسم = ما َل صوت فيو حتى لو بدت األسنان ، الضحك = ما يسمعو الضاحك دون غيره ، القيقية = ما يسمعو غيره (          
  ، كاممة فقط )كاممة من حيث الركوع والسجود(تبطل الصَلة وتنقض الوضوء أيًضا )زجًرا وعقوبة لممصمي( وذلك في الصَلة ال ←حناف عند األ.  

 وَل تنقض الوضوء في الصموات غير الكاممة كصَلة الجنازة وسجود التَلوة.    
   ]األرجح[ وء خارج الصَلة فَل توجبو داخميا كالعطاس والسعال(تبطل الصَلة وَل تنقض الوضوء)ألنيا َل توجب الوض ←عند الجميور .  
 لمس المرأة األجنبية بدون حائل : 0

  ]أو المباشرة )تَلمس لحدوث شيوة أو لذة( أو الجماع  الممس = قد يكون المراد التَلمس العادي بين الرجل والمرأة، –" َلمستم النساء" أو    [
 الوضوء ، إنما الذي ينقض الجماع )عند العرب َلَمس المرأة = جاَمَعيا( .َل ينقض  ←. عند األحناف     
 ينقض الوضوء إذا كان بشيوة. ←. عند المالكية والحنابمة     
 لمس أجزاء منيا كالشعر، السن، الظفر َل ينقض.حية أو ميتة، لكن  أو بدون،كان بشيوة  ينقض الوضوء مطمًقا سواءً  ←. عند الشافعية     
 .]األرجح[ أي أن الممس العارض أو الطارئ الذي َل لذة أو شيوة فيو غير ناقض لموضوء ، أما الممس الذي يصحبو شيوة فيو ناقض        
 شك المتوضئ في الحدث :  0
 من تيقن الطيارة وشك في الحدث فيو طاىر، ومن تيقن الحدث وشك في الطيارة فيو محدث  ←" اليقين َل يزول بالشك "    
 " َل ينصرف أحدكم من الصَلة حتى يسمع صوًتا أو يجد ريًحا " )متفق عميو(            
 تغسيل الميت :  0
    .   ]األرجح[ َل ينقض الوضوء )لعدم وجود نص شرعي، وألن غسل اآلدمي أشبو بغسل الحي أي ليس بنجس( ←عند الجميور  -   
 ي يباشر تغسيمو ألنو َل يسمم أن تقع يده عمى فرج الميت( ، َل من يصب الماء عميو.ينقض وضوء غاسل الميت )الذ ←عند الحنابمة  -   
 الردة عن اإلسالم :  0

 . توجب الوضوء فقط ، وَل توجب الغسل كالدخول في اإلسَلم       
 أكل لحم الجزور )اإلبل( : 0

 )مسمم(وضئوا منيا، وسئل عن لحوم الغنم فقال َل يتوضأ منيا " عن لحوم اإلبل فقال ت ينقض الوضوء " ُسئل النبي  ← عند الحنابمة.     
 )الترمذي( ]ترك الوضوء مما مست النار كان آخر األمرين من رسول اهلل  [َل ينقض الوضوء  ←. عند الجميور     
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   ضوء المعذور:و 

 تعريف: -
    ، أو رعاف دائم )نزيف األنف(، أو  ، أو انفَلت ريح ، أو استطَلق بطن المعذور ىو من كان بو سمس َل يمكن إمساكو من بول      
 ، أو كل ما يخرج من أذن أو ثدي أو جرح من دم أو قيح أو صديد.. الخ. استحاضة       

 
 شروطو: -

 . عدم اَلنضباط
 )اختَلف(أغمب الوقت أو نصفو  استمرار نزولو()= العذر ت. ثبو 

 . عدم القدرة عمى التداوي
 

 حكمو: -
 ، مع مراعاة: ، بعد دخول الوقت ضأ المعذور لكل صَلة مفروضةيتو        

 . اَلستنجاء أو غسل المحل جيًدا قبل الوضوء
 . التحفظ بوضع حائل يمنع وصول النجاسة لمثياب

 . المواَلة بين ما سبق والوضوء والصَلة
 

:يَلحظ 
 ء الصَلةأثناء الوضوء أو أثنا -الذي فيو العذر – . َل يضر المعذور نزول الحدث

 ، أو بأي حدث آخر وضوء المعذور بخروج وقت الصَلة ض. ينتق
 )الجميور( ما لم يخرج الوقت وضوءال دون إعادة، أما النوافل فمو أن يصمي ما يشاء منيا ب . يصمي المعذور بيذا الوضوء فرًضا واحًدا فقط

 ازة والطواف..الخ" ألن الواجب عندىم الوضوء لوقت كل صَلة َل لكل فرض()عند األحناف يجوز أداء أكثر من فرض في الوقت "كصَلة الجن         
 . يجوز عدم المواَلة بين الوضوء والصَلة باألعمال التي تتعمق بالصَلة كالوضوء في الدار ثم الذىاب إلى المسجد، أو انتظار الجماعة

 ائم الحدث. ينوي المعذور عند وضوئو استباحة الصَلة وَل ينوي رفع الحدث ألنو د
 . عمى المعذور أن يخفف من عذره بالقدر المستطاع بأن يصمي قاعًدا إن كان القيام يترتب عميو زيادة العذر، أو يصمي باإليماء إذا 

 كان الركوع أو السجود يزيد من عذره   
 . عند األحناف يجوز تقديم الوضوء لصَلة الظير فقط قبل دخول وقتيا

 
 المسح عمى الجبيرة  : 

 ريف: تع -
 كل ما يوضع عمى الجروح أو الكسور أو أي عضو مريض من دواء أو رباط جرح أو جبس.. الخ يالجبيرة ى    

 
 :  شروط صحة المسح عمى الجبيرة -

 لخوف زيادة مرض أو تأخر شفاء أو حدوث ضرر أو ألم.. الخ( . أَل يمكن نزع الجبيرة )
 . أن يكون غسل العضو ضاًرا بو

 بالمسح مع غسل الجزء المكشوف من العضو. تعميم الجبيرة 
 . أن يكون المسح مرة واحدة

  . إذا كانت الجبيرة دواء َل يمكن المسح عميو وجب ربط العضو والمسح عمى الرباط إَل إذا تعذر ذلك )كما في حاَلت الحروق(، 
 فيجب التيمم عن األعضاء المريضة  

الشفاءويجب إعادة الصَلة عند و  رين،ر التيمم وتعذر المسح أيًضا صمى صَلة فاقد الطيو ممحوظة: إذا كان المرض في أعضاء التيمم وتعذ 
مي صَلة فاقد الطيورين= ىو من فقد الماء والصعيد الطاىر، أو عجز عن استعماليما لمرض أو عدم وجود من يعاونو..الخ، في ىذه الحالة عميو أن يص[

، ويكتفي بقراءة الفاتحة إن كان جنًبا عمى أن يعيد ىذه الصموات عند وجود أحد الطيورين أو عند القدرة  ئض فقطحقيقية بَل وضوء أو تيمم، ويقتصر عمى الفرا
 ]عمى استعمال أحدىما

 . أَل تتجاوز الجبيرة محل المرض، فإذا كانت الجبيرة ممتدة وتشمل أجزاء سميمة يمكن غسميا فيجوز إما:     
  ضع الجبيرة مع المسح عمى ما يغطي الجزء المريض فقطكشف األجزاء السميمة وغسميا ثم و 
  بو( )إذا كان حل الجبيرة ضاًرا أو غير ممكن أو أن يكون الجزء المغطى في حدود ما َل تتماسك الجبيرة إَلالمسح عمييا كميا 
 الحنابمة(محل المرض، وغسل ما أمكن ثم التيمم  ىحاز  المسح عمى ما( 

 ما ُيمسح أصًَل كالرأس جاز مسح بعض الرأس بعيًدا عن الجبيرة. إذا كان العضو المريض م    
 . أَل تكون الجبيرة مغصوبة أو مسروقة أو من حرير محرم عمى الرجال أو نجسة كجمد الميتة    
 )اختَلف(. وضع الجبيرة عمى طيارة مائية     

 
 عمى الجبيرة: مسحمبطَلت ال -

 . سقوط الجبيرة عن غير عمد
 بأخرى . تغيير الجبيرة

 . نزع الجبيرة بسبب الشفاء
 في جميع ىذه األحوال يجب إعادة الوضوء

 
    .ممحوظة: سقوط الجبيرة أثناء الصَلة يبطل الصَلة بسبب إبطالو لموضوء 
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   بداًل من غسل الرجمين في الوضوء(المسح عمى الخفين(  : 

 :  تعريف -
 المسح = إمرار اليد عمى الشيء  ← ةً لغ. 

 الخفين = كل ما كان ساتًرا لمقدمين والكعبين سواء كان من جمد أو صوف أو قطن.. الخ          
 إمرار اليد المبتمة بالماء عمى خف مخصوص في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة ←. شرًعا 

 
 : حكمو -

 سواتقاًء لحر أو برد أو شوك أو ىوام.. الخ، وليس ترفًيا بمب )اإلقامة(في السفر والحضر  ←. جائز 
 عند عدم كفاية الماء لغسل الرجمين أو خوف فوات الوقت ←. واجب 

 وفي الضرورة فقط عند الشيعة اإلمامية والزيديةعند الخوارج،  ←. غير جائز 
 

 : دليمو -
 )متفق عميو(فتوضأ، فأىويت ألنزع خفيو فقال: دعيما فإني أدخمتيما طاىرتين"  كنت مع النبي  . عن المغيرة بن شعبة "

  يمسح عمى ظاىر خفيو"  لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعَله، لقد رأيت النبي  "ن عمي بن أبي طالب . ع
 )أبو داود(   

 
 : شروطو -

o  الحدثين األصغر واألكبر منلبسيما عمى طيارة: 
 عند الشافعية← ()تيممية عند الجميور، أو مائية أو تراب ← )وضوء أو غسل(الطيارة إما أن تكون مائية  

o :أن يكون الخف 
 )العظمتين البارزتين أسفل الساق(ساترا لمجزء الواجب غسمو في الوضوء أي القدم والكعبين . 

 . غير شفاف َل يظير ما تحتو
 يمنع وصول الماء لما تحتو )سميكا(. ثخينا 

 . يمكن متابعة المشي فيو 
 . ممموكا شرعا أي غير مغصوب وَلمسروق

 َل يكون بو خروق يظير منيا بعض القدم. أ
 . طاىرا بعينو، فَل يجوز المسح عمى الخف النجس

 . أَل يكون ىناك حائَل يمنع وصول الماء لمخف كطين أو عجين...إلخ
 

 مدة المسح عمى الخفين: -
 ، وثَلثة أيام بميالييا لممسافر يوم وليمة لممقيم ← )األرجح(اختَلف: . عند الجميور          

 غير مؤقتة بزمان ما لم يخمعو أو تصبو جنابة ←. عند المالكية                    
 تحتسب المدة من وقت انتقاض الوضوء بعد لبس الخف و ليس من وقت لبسو                           

 
 : كيفية المسح -

                        أعمى الخف المسح  ←الواجب  :            
 وتوضع الكف اليسرى  األصابع عمى ظاىر الخف األيمن ،تبمل اليدان بالماء ، ثم توضع الكف اليمنى مفرقة                         

  من جية  عمى مبتدئاأالخفين من يفية ، ثم يمرر الكفان عمى ظاىر عمى ظاىر الخف األيسر بنفس الك                        
 ابع إلى نياية الخفين فوق الكعبين مرة واحدةاألص                        

                          المسح أسفمو أيضا   : ←  السنة 
 تحت أصابع القدم يوضع باطن كف اليد اليمنى عمى أطراف أصابع القدم اليمنى ، وباطن كف اليد اليسرى                          

 ، ويكرر ذلك في القدم اليسرىالخف وأسفمو في آن واحدمرر اليدان مفرجة األصابع أعمى ت ثم اليمنى ،                        
 
 : مبطَلت المسح عمى الخفين -

 . انقضاء مدة المسح ولو شًكا     . نزع أحد الخفين أو كمييما غسل كالحيض أو الجنابة         . حدوث موجب لم              
 ن داخل الخفميإصابة البمل أكثر إحدى القد.           في الخف           . حدوث خرق أو قطع              
                المالكية( ←األحناف ، ثمث القدم  ← أصابع 3). انكشاف جزء من القدم               

 عند الحنابمة(ديد الوضوء كمو ، أو تج )عند الجميور(ممحوظة: عند نزع أحد الخفين أو انكشاف جزء من القدم يجب غسل الرجمين فقط( 
 : المسح عمى الجورب 

 :  تعريف -
 كتان..الخأو  قطنجمد، سواء كان مصنوًعا من صوف أو ، من غير ال الجورب = كل ما كان ساتًرا لمقدمين والكعبين وجزء من الساقين    
   : حكمو -

 تفاق األئمةيجوز المسح عميو با ←ًدا مّ جَ ًَل أو مُ عّ نَ . إذا كان مُ              
 : )اختَلف(. إذا كان غير منعل أو مجمد             

o عند الجميور ← َل يجوز المسح عميو 
o ( والصاحبان )الحنابمةالساق بنفسو  ويثبت عمى َل يشفو  )يمكن المشي فيو( ا: إذا كان ثخين يجوز المسح بشروط 

o البعض المسح عمى الجورب بَل شروط .  أجاز                                  
        س منو.في مرضو قائًَل: "فعمت ما كنت أمنع الناعمره بعدم جواز المسح ومسح عمى جوربيو  ة: رجع أبو حنيفة عن رأيو في آخرممحوظ". 

 مدة المسح: كالخفين يوم وليمة لممقيم وثَلثة أيام بميالييا لممسافر.  -   


