
 الوضوء والغسل
  من المائدة .6اآلیة   :النص المعتمد

 :تعریف الوضوء والغسل
 :الوضوء

 - الوضوء لغة ھو النظافة والحسن .1
- وھو شرعا غسل أعضاء معینة من الجسم بالماء الطھور بكیفیة معینة بنیة رفع الحدث 2

 األصغر ألجل أداء بعض العبادات كالصالة .
 :الغسل

 - الغسل لغة ھو سیالن الماء على شيء مطلقا1
 - وشرعا ھو تعمیم الجسم بالماء مع الدلك بنیة رفع الحدث األكبر .2

  :حكم الوضوء والغسل
 :الوضوء

 الوضوء واجب ألداء عبادات كثیرة : صالة, طواف, مس المصحف, تالوة القرآن, سجود....
 :الغسل

 - األصل في الغسل أنھ واجب إلزالة الحدث األكبر (جنابة, حیض,نفاس..)1
 - وھو سنة للجمعة والعیدین ودخول مكة والمدینة.2

 :كیفیة الوضوء والغسل
 :كیفیة الوضوء

  ـ أنوي رفع الحدث األصغر . فرض                       1
  ـ وأبسمل. مستحب2
  ـ وأضع اإلناء عن یمیني. مستحب                   3
 . (سنة ومستحب على الترتیب)ثالثا  وأغسل یدي إلى الكوعین قبل إدخالھما في اإلناء ـ 4
  . (سنة ومستحب على الترتیب)                 ثالثا وأتمضمض ـ 5
 . (سنة ومستحب على الترتیب)                 ثالثا أستنشق وأستنثر ـ و6
 . (فرض ومستحب على الترتیب)                    ثالثا وأغسل وجھي ـ 7
. (فرض ومستحب على بادئا بالیمنى ثالثا وأغسل یدي إلى المرفقین مع تخلیل األصابع ـ 8

 الترتیب)  
  ـ وأمسح رأسي. فرض                          9

 - وأرد مسحھ. سنة10
  ـ وأمسح أذني باطنا وظاھرا مرة. سنة 11
  (فرض ومستحب على ثالثا بادئا بالیمنى. وأغسل رجلي إلى الكعبینـ 12

 الترتیب)                    
  ـ وأتشھد وأدعو هللا . مستحب      13

 :كیفیة الغسل
 ر. فرضنیة رفع الحدث األكبـ 1
 . مستحبالبسملة ـ 2
 . مستحبالبدء بغسل موضع النجاسة ـ 3



 . سنةالوضوءـ 4
  فرضتعمیم الجسم بالماء : ـ 5

(أغسل الرأس ثالثا مع تخلیل الشعروأغسل الرقبة والمنكبین إلى المرفقین,وأفیض الماء على 
 الشق األیمن ثم الشق األیسر مع الدلك وتتبع ما خفي كالسرة...,وأغسل الرجلین) .

  . مستحب أتشھد وأدعو هللا ـ 6
  :تنبیھات

 :من فرائض الوضوء أو الغسل أیضا- 1
 أ-  المواالة أو الفورأي االستمرار في حتى إكمالھما بدون الفصل بین عضو وعضو .

 ب- و الدلك وھو إمرار الید على العضو المغسول في الوضوء والغسل .
 من سنن الوضوء والغسل الترتیب بین الفرائض .- 2
 :من مستحبات الوضوء والغسل أیضا- 3

 أ ـ تقلیل الماء
 ب ـ استعمال السواك

 ج ـ السكوت أو ذكر هللا
 د ـ البدء من مقدم العضو

 ه ـ استقبال القبلة
 و ـ البدء بالیمین

 ز ـ ترتیب السنن مع الفرائض.
 من مستحبات الغسل أیضا البدء بغسل موضع النجاسة وغسل الجسم من أعلى ألسفل .- 4

 :نواقض الوضوء والغسل
 (موجباتھ) :مبطالت الوضوء

  ـ خروج البول أو المذي أو الوذي1
  ـ خروج الغائط أو الریح2
  ـ النوم الثقیل3
  ـ غیاب العقل بسبب إغماء أو جنون4
  ـ الشك في نقض الوضوء5
  ـ الكفرأو الردة6
  ـ مس األعضاء التناسلیة بال حائل .7

 (موجباتھ)  :موجبات الغسل
  ـ الجنابة(العالقة الجنسیة بین الزوجین)1
  ـ انقطاع دم الحیض والنفاس2
  ـ االحتالم (خروج المني بغیرعالقة جنسیة)    3
 ـ الدخول في اإلسالم4
  ـ الموت(تغسیل المیت)5

  :ما یحرم بالجنابة
  ـ الصالة1
  ـ مس المصحف2



 ـ تالوة القرآن3
  ـ الطواف4
  ـ دخول المسجد5
  ـ سجود التالوة,6
  ـ االعتكاف .7

  :األبعاد التربویة للوضوء والغسل
  ـ نظافة الجسم وصیانتھ1
  ـ العنایة بالنظام والترتیب2
  ـ طاعة هللا وتجدید العھد معھ3
   ـ االعتراف بالذنوب واالستغفار منھا.4
 


