
 ةالعاشر المحاضرة          0000000الخمسة  المذاهب عند الوضوء أحكام

 وموجباته الوضوء نواقض

  والريح والغائط البول

 الموضععع  ِمععع  والعععريح السعععبيني  ِمععع  والغعععائط البعععول خعععرو  أ ّّ عنععع  كافععع  المسعععنمو  أجمععع 

ّالوضوء ينقض المعتاد،

 والوذي المذي

 كانععع  َمععع  المالكيععع  واسعععت ن  اإلماميععع ، عنعععد ينقضعععانه وال األربعععع ، عنعععد الوضعععوء ينقضعععا 

 .عندهم الوضوء يوجب ال فإّنه المذي، استدام  عادته

 العقل غيب 

 أّمعععا الجميععع ، باتفعععا  الوضعععوء ينعععتقض صعععر ، أو إغمعععاء أو جنعععو  أو بسعععكر العقعععل غعععاب إذا

 يسعععم  ال بحيععع  والبصعععر، والسعععم  القنعععب عنععع  غنعععب إذا الوضعععوء يعععنقض: اإلماميععع  فقعععال النعععوم

 النعععائم يكعععو  أ  بعععي  ر فععع غيعععر ِمععع  معععنهم، أحعععدا ّ يعععر  وال يفهمعععه وال الحاضعععري  كععع م النعععائم

 المتوضعععع  نععععام إذا: الحنفيعععع  وقععععال. الحنابنعععع  قععععول منععععه وقريععععب قاعععععدا ، أو قائمععععا ّ أو مسععععتنقيا ّ

 أو واقفعععا ّ أو متمكنعععا ّ قاععععدا ّ نعععام وإذا الوضعععوء، ينعععتقض وركيعععه أحعععد عنععع  متكئعععا ّ أو مضعععطجعا ّ

 ينععتقض ال صععني الم حععاال  ِمعع  حالعع  عنعع  صعع ته فعع  نععام فمعع  ينععتقض، فعع  سععاجدا ّ أو راكعععا ّ

 (.الحد  أسباب مبح  الشعران ، ميزا . )نومه طال وإ  وضوؤه

 الزجاجععع  بفعععم أشعععبه يكعععو  بحيععع  - مقععععده ِمععع  متمكنعععا ّ الخعععرو  محعععل كعععا  إذا: الشعععافعي  وقعععال

 الخفيععع  النعععوم بعععي  المالكيععع  وفّصعععل. انعععتقض وإالّّ بعععالنوم، الوضعععوء ينعععتقض فععع  - المسعععدود 

 نومعععا ّ المتوضععع  نعععام إذا وكعععذا الوضعععوء، ينعععتقض ال خفيفعععا ّ النعععوم ا كععع فعععإ  ال قيعععل، النعععوم وبعععي 

 فينععععتقض طوينعععع  مععععد   قععععي  ّ نومععععا ّ نععععام إذا أّمععععا مسععععدودا ، المخععععر  وكععععا  يسععععير ، مععععد   قععععي  ّ

 .مسدود غير أم مسدودا ّ المخر  أكا  سواء وضوؤه،

 المن 

: الشعععيع  وقعععال. افعي الشععع عنعععد ينقضعععه وال والحنابنععع ، والمالكيععع  الحنفيععع  عنعععد الوضعععوء يعععنقض

 .الوضوء دو  الغسل يوجب المن 

 النمس

 تكععع  لَعععم وإذا الوضعععوء، انعععتقض حائعععل بعععدو  أجنبيععع  امعععرأ  المتوضععع  لمعععس إذا: الشعععافعي  قعععال

 بععالنمس إال الوضععوء ينععتقض ال: الحنفيعع  وقععال. فعع  - أختععا ّ أو أّمععا ّ كانعع  لععو كمععا - أجنبيعع  المععرأ 

 .معا ّ القضيب وانتشار



 قُبنععه المتوضعع  مععس إذا أّمععا المععرأ ، لمععس إلعع  بالنسععب  هععذا. مطنقععا ّ لنمععس أ ععر ال: اميعع اإلم وقععال

: والحنابنععع  الشعععافعي  وقعععال. الوضعععوء ينعععتقض ال: والحنفيععع  اإلماميععع  فقعععال حائعععل، بععع  دبعععره أو

 ععععنهم روي فقعععد المالكيععع  أّمعععا. أوبظعععاهره الكععع  ببعععاط  حصعععل وكيفمعععا مطنقعععا ، بعععالمس ينعععتقض

 والنهايععع  البدايععع ) ينعععتقض، فععع  بظعععاهره المعععس وبعععي  فينعععتقض، الكععع  ببعععاط  سالمععع بعععي  الفعععر 

 (.الوضوء نواقض مبح  رشد، الب 

 الق ء

 الشعععافعي  عنعععد ينقضعععه وال الفعععم، معععؤل إ  الحنفيععع  وعنعععد مطنقعععا ، الحنابنععع  عنعععد الوضعععوء يعععنقض

 .والمالكي  واإلمامي 

 والقيح الدم

 والشعععافعي  اإلماميعع  عنععد الوضععوء يعععنقض ال - والقععيح كالععدم - السععبيني  غيعععر البععد  ِمعع  الخععار 

 الوضعععوء ينعععتقض: الحنابنععع  وقعععال خروجعععه، محعععل تجعععاوز إذا الحنفيععع  عنعععد وينقضعععه والمالكيععع ،

 .ك يرا ّ والقيح الدم يكو  أ  بشرط

 القهقه 

 خارجهعععا وال الصععع   داخعععل فععع  الوضعععوء تعععنقض وال كافععع ، المسعععنمي  بإجمعععا  الصععع   تبطعععل

 تنقضعععه وال الصععع  ، أ نعععاء القهقهععع  حصعععن  إذا الوضعععوء بعععنقض قعععالوا حيععع  فيععع ،الحن عنعععد إالّّ

 .خارجها حصن  إذا

 الجزور لحم

 .فقط الحنابن  عند وضوءه ينتقض جزور لحم المتوض  أكل إذا

 االستحاض  دم

 إذا االستحاضععع  دم: )- اإلماميععع  فقهعععاء كبعععار ِمععع  وهعععو - التعععذكر  كتعععاب فععع  الحنّععع  الع ّمععع  قعععال

 عنععع  لعععيس مالععع  وقعععال. عقيعععل أبععع  ابععع  إالّّ عنماؤنععا، إليعععه ذهعععب الوضعععوء، بعععه يجعععب نعععي  ّق كععا 

 (.وضوء ض  المستحا

ّ

 : الوضوء غايا 

 وهععو: وأكبععر. فقععط الوضععوء يوجععب الععذي وهععو: أصععغر نععوعي ، إلعع  الحععد  ينقسععم: الفقهععاء قععال

. تفصعععيلال ويععع ت  مععععا ، والوضعععوء الغسعععل يوجعععب ومعععا فقعععط، الغسعععل يوجعععب معععا: قسعععمي  عنععع 

 :ب شياء التنبس ِم  األصغر الحد  ويمن 



 ال: قعععالوا الجنعععاز ، صععع   اإلماميععع  واسعععت ن  الجميععع ، باتفعععا  والمسعععتحب  الواجبععع  الصععع   - ١

 ويععع ت . حقيقععع  بصععع   ليسععع  دععععاء، ألّنهعععا تسعععتحب  ولكّنهعععا الجنعععاز  لصععع   الطهعععار  تجعععب

 .محنه ف  عنها الك م

 واإلماميعععع  والشععععافعي  المالكيعععع  عنععععد الطهععععار  بععععدو  يصععععح ال كالصعععع   وهععععو الطععععوا ، - ٢

 البيعع  فعع  طععا  َمعع : الحنفيعع  وقععال(. صعع   البيعع  فعع  الطععوا : )الشععري  لنحععدي  والحنابنعع  

 .آ ما ّ كا  وإ  صح محِد ا ّ

 .اإلمامي  عند وتستحب األربع ، عند الطهار  لهما تجب والشكر الت و  سجود - ٣

 واختنفعععوا بطهعععور، إال القعععرآ  كتابععع  معععس جعععواز ععععدم عنععع  يععع الجم اتفععع . المصعععح  معععس - ٤

 عععع  أو حاضعععر عععع  وقراءتعععه القعععرآ  كتابععع  لعععه يجعععوز هعععل األصعععغر بالحعععد  المحعععِد  أ ّّ فععع 

 جنعععده معععس وال كتابتعععه يجعععوز ال: المالكيععع  فقعععال حعععرزا   وحمنعععه بحائعععل، مسعععه وفععع  غيعععب، ظهعععر

 حمنعععه فععع  - المالكيععع  أي - نفعععوااخت ُ عععمّّ غيعععب، وظهعععر حاضعععر عععع  قراءتعععه وتجعععوز بحائعععل، ولعععو

 .حرزا ّ

 .بحائل حرزا ّ وحمنه كتابته تجوز: الحنابن  وقال

 بهعععا، معنقعععا ّ دام معععا ع ّقتعععه معععس وال عنعععه، انفصعععل ولعععو جنعععده معععس يجعععوز ال: الشعععافعي  وقعععال

 .القرآني  اآليا  ِم  ال ياب به ُطرز  ما مس يجز كما حرزا ، وحمنه كتابته ويجوز

 ععع  ت وتععه وتجععوز األجنبيعع ، بالنغعع  مكتوبععا ّ كععا  ولععو مسععه وال كتابتععه تجععوز ال: الحنفيعع  وقععال

 .غيب ظهر

 فعع  أم القععرآ  فعع  الكتابعع  أكانعع  سععواء حائععل، بععدو  العربيعع  الكتابعع  مععس يحععرم: اإلماميعع  وقععال

 اسعععم إالّّ العربيععع  غيعععر الكتابععع  معععس وال حعععرزا ّ حمنعععه وال الكتابععع  وال القعععراء  تحعععرم وال غيعععره،

 غيععر فعع  أو القععرآ  فعع  يكععو  مكععا  أيّّ فعع  ُكتععب، لغعع  ب يعع  مسععه المحععد  عنعع  فيحععرم ،الج لعع 

 .القرآ 

 : الوضوء فرائضّ

 أّنهعععا عنععع  اتفقعععوا وقعععد. تععععال  هللا أمعععر وامت عععال اإلطاعععع  بعععداف  الفععععل إلععع  القصعععد وهععع :  النيععع 

 الصععع   صعععح  إ ّّ: الحنفيععع  وقعععال. العمعععل فععع  المباشعععر  حعععي  محنهعععا وأ ّّ الوضعععوء، فععع  فعععرض

 وعععععمّ  النظافعععع  أو التبريععععد بقصععععد اغتسععععل إنسععععانا ّ أ ّّ فنععععو النيعععع ، معععع  الوضععععوء عنعععع  تتوقعععع  ال

 الطهعععار  هعععو الوضعععوء ِمععع  المقصعععود أل ّّ صععع ته  تصعععح وصعععنّ  الوضعععوء، أعضعععاء الغسعععل

 هعععذه فععع  النيععع  بنعععزوم قعععالوا حيععع  تمعععر، نبيعععذ أو حمعععار بسعععؤر معععز  معععا واسعععت نوا حصعععن ، وقعععد

 (.٦٧ ص ١  ي عابد اب . )الحال



 طععوال ّ وحععّده. واحععد  مععر  واجععب وهععو عنيععه، المععاء إسععال  الوجععه بغسععل والمععراد:  الوجععه غسععل

. أيضعععا ّ العععذق  تحععع  معععا غسعععل يجعععب: الشعععافعي  وقعععال. العععذق  منتهععع  إلععع  الشععععر قصعععاص ِمععع 

 المععععذاهب وعنععععد والوسععععط ، اإلبهععععام عنيععععه دار  مععععا والمالكيعععع  االماميعععع  عنععععد عرضععععا ّ وحععععّده

 .األُذ  شحم  إل  األُذ  شحم   مِّ األخر 

 وقععال. الععنكس جععواز وعععدم األعنعع ، ِمعع  الوجععه غسععل فعع  االبتععداء وجععوب إلعع  االماميعع  وذهععب

 . أول  األعن  ِم  والبداء  اتف  كي  الوجه غسل الواجب: األربع 

 وذهععب. واجععب واحععد  مععر  المععرفقي  معع  اليععدي  غسععل أ ّّ عنعع  المسععنمو  أجمعع :  اليععدي  غسععل

 عنععع  الُيمنععع  تقعععديم أوجبعععوا كمعععا العععنكس، وأبطنعععوا بعععالمرفقي ، البعععداء  وجعععوب إلععع  ميععع اإلما

 ِمععع  واالبتعععداء اليمنععع  وتقعععديم اتفععع ، كيععع  غسعععنهما الواجعععب: المعععذاهب بقيععع  وقالععع . اليسعععر 

 .أفضل المرف  إل  األصاب 

 عععع  يجععزي عنععدهم والغسععل واألذنععي ، الععرأس جميععع  مسععح يجععب: الحنابنعع  قععال:  الععرأس مسععح

 .األذني  دو  الرأس جمي  مسح يجب: المالكي  وقال. الرأس عن  اليد إمرار بشرط المسح

 .عنيه صبه أو الماء ف  الرأس إدخال ويكف  الرأس، رب  مسح يجب: الحنفي  وقال

 .المسح ع  الرش أو الغسل ويكف  قّل، ولو الرأس، بعض مسح يجب: الشافعي  وقال

 المسععح، اسععم عنيععه يصععد  مععا أقععل ويكفعع  الععرأس، متقععدم  ِمعع جععزء مسععح يجععب: اإلماميعع  وقععال

 جديعععدا ّ معععاء اسعععت ن  فنعععو الوضعععوء، بنعععداو  يكعععو  أ  أوجبعععوا كمعععا العععرش، وال الغسعععل يجعععوز وال

 .وضوؤه بطل به ومسح

 مسعععح فصعععل ،١  قدامععع  البععع  المغنععع . )جديعععد بمعععاء المسعععح أوجبععع  فقعععد األربعععع  المعععذاهب أّمعععا

 يكععو  أ  بشععرط الحنابنعع  أجععازه فقععد العمامعع  عنعع  المسععح أّمععا(. الحنعع  الع ّمعع  وتععذكر  الععرأس،

 يجعععوز وال الععععذر، مععع  يجعععوز: والمالكيععع  والشعععافعي  الحنفيععع  وقعععال. الحنععع  تحععع  منهعععا شععع ء

 َواْمَسععععُحواّْ :)سععععبحانه لقولععععه بحععععال  العمامعععع  عنعععع  المسععععح يجععععوز ال: االماميعععع  وقععععال. بدونععععه

 .ا ّرأس تسم  ال والعمام  ، ( ِبُرُؤوِسُكمّْ

ج    الرِّ

 . واحد  مر  الكعبي  م  غسنهما يجب: األربع  قال

 قّبتععا وهمععا الكعبععي ، إلعع   االصععاب  رؤوس ِمعع  الوضععوء بنععداو  مسععحهما يجععب: اإلماميعع  وقععال

 خعععع   ولكّنهععععا الجميعععع ، عنععععد اليمنعععع  عنعععع  اليسععععر  تقععععديم ويجععععوز.  الكعبععععي  العععع  القععععدمي 

 .األربع  عند األول  وخ   االمامي ، عند االحتياط



َهعععا َيعععا :)المائعععد  سعععور  ِمععع  ٧ اآليععع  فهعععم عععع  ناشععع  غسعععنهما أو العععرجني  مسعععح فععع  والخععع    أَيُّ

عع  ِّ إِلَعع  قُْمععُتمّْ إَِذا آَمُنععواّْ ال ععِذي َّ  ِبُرُؤوِسععُكمّْ َواْمَسععُحواّْ اْلَمَراِفعع ِّ إِلَعع  َوأَْيععِدَيُكمّْ ُوُجععوَهُكمّْ فاْغِسععنُواّْ الص 

 عطععع  بالمسعععح قعععال فمععع  ونصعععبها، األرجعععل بخفعععض قعععر  حيععع  ، ( َكْعَبعععي ِّالّْ إِلَععع  َوأَْرُجنَُكعععمّْ

 لفظعععا ّ مجعععرور كعععل أل ّّ المحعععل  عنععع  نصعععبها وحعععال العععرؤوس لفعععظ عنععع  جرهعععا حعععال األرجعععل

 لنعععرؤوس، بمجاورتهعععا ُخفضععع  األرجعععل لفعععظ إ ّّ: قعععال الغسعععل إلععع  ذهعععب وَمععع . محععع  ّ منصعععوب

 . األيدي عن  عطفا ّ وُنصب 

 وقعععال. العععرجني  غسعععل عععع  بعععدال ّ والجعععوارب الخفعععي  عنععع  المسعععح بعععع األر المعععذاهب وأجعععاز 

 عيعععرب ظهعععر عنععع  أو الخفعععي  عنععع  امسعععح أبعععال  معععا: )عنععع  اإلمعععام لقعععول الجعععواز  بععععدم االماميععع 

 (.بالف  

 واجعععب وهعععو فعععالرجني ، فعععالرأس فاليعععدي  بالوجعععه البعععدء: اآليععع  ذكرتعععه معععا حسعععب وهعععو: الترتيعععب

 .والحنابن  والشافعي  مي االما عند الوضوء صح  ف  وشرط

 .بالوجه واالنتهاء بالرجني  االبتداء ويجوز الترتيب، يجب ال: والمالكي  الحنفي  وقال

 .فورا ّ بعده ما إل  انتقل عضو ِم  فرغ فإذا األعضاء، غسل بي  المتابع  وه : المواال 

 األعضعععاء تجععع  ال أ  المتابعععع  عنععع  زيعععاد  اإلماميععع  واشعععترط والحنابنععع ، اإلماميععع  عنعععد وتجعععب

 ووجععب الوضععوء بطععل األعضععاء ِمعع  سععب  مععا تمععام جعع  فنععو بال حقعع ، الشععرو  َقبععل السععابق 

 .االستئنا 

 غيععر ِمعع  األعضععاء غسععل بععي  التفريعع  يكععره ولكعع  المععواال ، تجععب ال: والشععافعي  الحنفيعع  وقععال

 .الكراه  ترتف  العذر وم  عذر،

 فععع  يكععع  لَعععم معععا لعععه يععععرض لَعععم وإذا المتوضععع ، بعععهتن إذا المعععواال  تجعععب إّنمعععا: المالكيععع  وقعععال

 عععع  وذهعععل وجهعععه غسعععل فنعععو األ نعععاء، فععع  لنوضعععوء أععععده العععذي المعععاء أريععع  لعععو كمعععا الحسععبا ،

 فععععل معععا عنععع  يبنععع  - اعتقعععاده حسعععب - لنطهعععار  يكفيعععه كعععا  العععذي المعععاء ذهعععب أو اليعععدي ، غسعععل

 .الزم  طال ولو

 الوضوء شروط

 :شروط لنوضوء

 ِمععع  قعععدمنا معععا عنععع  والحعععد  الخبععع  رفععع  فععع  اسعععتعماله وععععدم وطهارتعععه، ءالمعععا إطععع  : منهعععا

 .المياه مبح  ف  التفصيل

 .إليه ماس  لحاج  أو لمرض، الماء استعمال ِم  المان  عدم: ومنها



 .البشر  إل  الماء وصول ِم  يمن  حائل وجود وعدم الوضوء، أعضاء طهار : ومنها

 .التيمم مبح  ف  التفصيل وي ت . الوق  سع : ومنها

 يكعععو  أ  أيضعععا ّ اإلماميععع  واشعععترط. الجميععع  عنعععد وفعععا  محعععل أك رهعععا أو الشعععروط هعععذه وكعععل

 غصعععبا ّ منهعععا واحعععد كعععا  فنعععو مغصعععوب، غيعععر مباحعععا ّ المتوضععع  ومكعععا  ومصعععبه وإنعععاؤه المعععاء

 (.عابدي  اب ) ي  م المتوض  ولك ّّ الوضوء، يصنح المذاهب سائر وعند. الوضوء يبطل

ّ

 ءالوضو مستحبا 

 :جدا ّ ك ير  الوضوء مستحبا 

 .الكفي  بغسل االبتداء: منها

 .الحنابن  وأوجبها واالستنشا ، المضمض : ومنها

 .الجواز بعدم اإلمامي  وقال أيضا ، الحنابن  وأوجبه األذني ، مسح: ومنها

 .الوضوء حي  القبن  واستقبال السوا : ومنها

 .بالم  ور الدعاء: ومنها

 .األربع  عند و ال ا ّ  انيا ّ واليدي  الوجه ِم  كل غسل: ومنها

 بهععا أتعع  لععو فاعنهععا يعع  م بدععع  وال ال عع  مسععتحب ، وال انيعع  واجبعع ، األُولعع  الغسععن : اإلماميعع  وقععال

. بمائهعععا مسعععح لعععو الوضعععوء يبطعععل ولكععع  إ عععم، فععع  ذلععع  يقصعععد لَعععم إذا أّمعععا المشعععروعي ، بقصعععد

 .المطوال  ف  ُذكر  ك ير  حبا مست وهنا (. الهمدان  رضا لآلغا الفقيه مصباح)

 :والحد  الطهار  ف  الش 

 فهععععو بالطهععععار  وشعععع  الحععععد  تععععيق  وَمعععع  متطهععععر، فهععععو بالحععععد  وشعععع ّّ الطهععععار  تععععيق  َمعععع 

 بيقععي  تنقضععه ولكعع  بالشعع ، أبععدا ّ اليقععي  تععنقض ال: )لحععدي  الشعع  وإلغععاء بععاليقي  عمعع  ّ محععد  

 بالحععععد  وشعععع ّّ الطهععععار  تععععيق  إذا: يقولععععو  مفععععإّنه المالكيعععع ، إال هععععذا فعععع  يخععععال  ولَععععم(. م نععععه

 .الحالي  بي  يفرقوا ولَم تطّهر،

 عنعععد متطهعععر فهعععو عنيعععه، يبنععع  حتععع  منهمعععا المتععع خر يعنعععم ولَعععم وطهعععار  حعععد  منعععه صعععدر وإذا

 .اإلمامي  ِم  المحققي  عند ومحد  الحنفي ،



 اآل  فهعععو طهعععار  نععع ع أّوال ّ كعععا  فعععإ  السعععابق ، الحالععع  بضعععد ي خعععذ: والحنابنععع  الشعععافعي  وقعععال

 .متطهر اآل  فهو حد  عن  كا  وإ  محد ،

 والطهعععار  الحعععد  أ عععر بسعععقوط والحكعععم السعععابق ، الحالععع  بعععنفس األخعععذ وهعععو رابععع ، قعععول وهنعععا

 األولععع ، الحالععع  وُتستصعععحب ويتسعععاقطا  فيتعارضعععا  متسعععاويا ، االحتمعععالي  أل ّّ الموجعععود  

 .جهنها أم السابق  الحال  أَعنِم سواء نقا ،مط الطهار  يعيد أ  الدي  ف  األحوط واألقرب

 فععع  كعععا  فعععإ  رأسعععه، مسعععح أو عضعععو غسعععل فععع  المتوضععع  شععع  إذا: والحنابنععع  اإلماميععع  وقعععال

 واالنصععرا  الوضععوء ِمعع  الفععراغ بعععد كععا  وإ  بعععده، ومععا فيععه المشععكو  أعععاد الوضععوء أ نععاء

 .منها الفراغ بعد العباد  ف  ش  ألّنه ينتف   لَم

 األ نعععاء فععع  الشععع  بعععي  الفعععر  ععععدم: الشعععافعي  بععععض عععع  التعععذكر  فععع  الحنّععع  مععع الع ّّ ونقعععل

 .الحالتي  كنتا ف  بعده وما فيه بالمشكو  اإلتيا  أوجب حي  الفراغ، َبعد والش 

 وإالّّ أععععاده غيعععره إلععع  ينتقعععل أ  َقبعععل فيعععه شععع  فعععإ  مسعععتق  ، عضعععو كعععل ي حعععظ: الحنفيععع  وقعععال

 .ينتف  وال مض  بها ابتدأ وإ  يعيد، باليد االبتداء َقبل هالوج بغسل ش  َم  - م   ّ ف ،

 عنيعععه فيجعععب بشعععّكه، اعتبعععار ال الوسواسععع  أ ّّ أي الشععع ، لك يعععر شععع  ال أّنعععه عنععع  الجميععع  واتفععع 

 .الحاال  جمي  ف  المض 
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