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الطهارات الثالث (الوضوء ،الغسل ،التيمم)

يشرتط يف مجلة من األعامل العبادية الطهارة من:

-1احلدث األصغر :كخروج البول والغائط والريح

وغريها، والذي يرفع احلدث األصغر هو «الوضوء».

-2احلدث األكرب :كاجلنابة واحليض وغريها ،والذي

يرفع احلدث األكرب هو «الغسل».

وإذا مل يتمكن من الوضوء أو الغسل ينتقل إىل التيمم.

واجبات الوضوء:

الوضوء

 -1غسل الوجه :وحدود الوجه هي:
من حيث الطول :جيب غسل الوجه من منبت الشعر يف
أعىل اجلبهة إىل هناية الذقن.
وأما من حيث العرض :فيجب غسل املقدار الذي
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يشتمل عليه األصبع الوسطى واإلهبام.
واألحوط لزوم ًا االبتداء بأعىل الوجه إىل األسفل
فاألسفل عرف ًا ،والشعر النابت يف حد الوجه إن كان كثيف ًا

فيكفي غسل ظاهره ،وإن كان خفيف ًا فيجب غسله مع البرشة.

 -2غسل اليد اليمنى :جيب غسلها من املرفق إىل أطراف

األصابع ،ابتدا ًء من املرفق ثم األسفل

فاألسفل عرف ًا.

واملرفق هو جممع عظمي الذراع

والعضد وجيب غسله مع اليد.

وجيب غسل الشعر النابت يف

اليد مع البرشة حتى الغليظ منه عىل

األحوط وجوب ًا.
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 -3غسل اليد اليرسى :عىل نحو ما تقدم يف غسل اليد

اليمنى متام ًا.

 -4مسح مقدّ م الرأس :أي ذلك اجلزء من الرأس الذي

يكون فوق اجلبهة ،ويمتد إىل منتهى االرتفاع يف الرأس،

ويكون املسح بام بقي من رطوبة اليد ،وال يصح املسح بامء
جديد ،ويكفي فيه املسمى طوالً

وعرض ًا ،واألحوط استحبابا أن يكون
العرض قدر ثالثة أصابع مضمومة،
والطول قدر أصبع ،ويشرتط أن ال

يكون عىل الرأس رطوبة ظاهرة.

 -5املسح عىل ظاهر القدم اليمنى:

وحدّ ه طوالً من أطراف األصابع إىل الكعبني  -والكعب هو:

املفصل بني الساق والقدم ،-وعرض َا بام يصدق معه املسح ولو

كان بمقدار أصبع ،وال جيزي املسح عىل ما يمنع من وصول
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املاء إىل البرشة كاحلذاء أو اجلورب ،وجيب أن يكون املسح

بالرطوبة الباقية يف اليد كام تقدم يف مسح الرأس ،واألوىل أن
يكون املسح باليد اليمنى ،وإن كان

جيوز املسح باليد اليرسى أيض ًا.

 -6املسح عىل ظاهر القدم اليرسى :عىل نحو ما تقدم

يف مسح الرجل اليمنى متاما ،واألوىل أن يكون املسح باليد
اليرسى ،وإن كان جيوز

املسح باليد اليمنى أيض ًا.
رشائط الوضوء:

 -1طهارة ماء الوضوء ،فال يصح الوضوء باملاء املتنجس.
 -2إطالق ماء الوضوء ،فال يصح الوضوء باملاء املضاف

كامء الورد.
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 -3األحوط وجوب ًا أن يكون نظيف ًا أي غري متغري

بالقذارات العرفية كامليتة الطاهرة ،وأبوال الدواب والقيح.
 -4طهارة أعضاء الوضوء.

 -5إباحة املاء ،فال يصح الوضوء باملاء املغصوب.

 -6عدم املانع من استعامل املاء ملرض يترضر معه

باستعامله.

 -7النية ،بأن يقصد الوضوء قربة إىل اهلل تعاىل.

 -8مبارشة املتوضئ للغسل واملسح إذا أمكنه ذلك.
 -9املواالة :وهي التتابع العريف بني أفعال الوضوء.

 -10الرتتيب بني أعضاء الوضوء ،بأن يغسل الوجه أوالً،

ثم اليد اليمنى ،ثم اليرسى ،ثم مسح الرأس ،ثم الرجلني.
مبطالت الوضوء:

 -1خروج البول.

 -2خروج الغائط.

 -3خروج الريح من الدبر.

 -4النوم الغالب عىل السمع ،ويلحق به كل ما يذهب
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 -5االستحاضة عىل تفصيل.
 -6اجلنابة.

مستحبات الوضوء وآدابه:

 -1التسمية قبل الوضوء.

 -2غسل اليدين من الزندين مرة واحدة حلدث النوم

والبول ،ومرتني حلدث الغائط.

 -3املضمضة ثالث مرات.

 -4االستنشاق ثالث مرات.

 -5يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه يف غسل اليدين ،واملرأة

تبدأ بالباطن.

 -6الدعاء باملأثور.
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ُ
الغسل
س :ما هي األمور التي جيب الغسل ألجلها؟
ج :موجبات الغسل ستة:

( )1اجلنابة.

( )4االستحاضة.

( )2احليض.

مس امليت.
(ّ )5

( )3النفاس.

( )6املوت.

كيفية الغسل
للغسل كيفيتان :ارمتايس وترتيبي.
كيفية الغسل الرتتيبي

1-1غسل متام الرأس والرقبة

كام موضح باللون األزرق
يف الشكل املجاور

2-2غسل بقية البدن ،وال جيب

الرتتيب بني الطرفني ،فيجوز غسلهام مع ًا ،أو بأية كيفية

أخرى وان كان -األحوط استحباب ًا -أن يغسل أوالً متام
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النصف األيمن ،ثم متام النصف األيرس.
غسل النصف
األيــمــن من
الـــبـــدن كام
مــــوضــــح
باللون األزرق
يف الــشــكــل
املــــجــــاور

غسل النصف
األيــــر من
الـــبـــدن كام
مــــوضــــح
باللون األزرق
يف الــشــكــل
املــــجــــاور

* جيب يف غسل كل عضو إدخال يشء من اآلخر مما

يتصل به ،إذا مل حيصل العلم بإتيان الواجب إال بذلك .كام
موضح يف األشكال املتقدمة يف اللون األمحر.

* األحوط وجوب ًا عدم االكتفاء يف ال ُغسل بتحريك

البدن حتت املاء بقصد الغسل ،كأن يكون مجيع بدنه حتت

املاء فيقصد الغسل الرتتيبي بتحريك الرأس والرقبة أوالً ثم

اجلانبني ،وكذلك -األحوط وجوب ًا -عدم االكتفاء بتحريك
بعض األعضاء وهو يف املاء بقصد غسله.

* عند الغسل حتت الدوش إذا كان عمود املاء متص ً
ال
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يصب عىل البدن عند غسل الرأس والرقبة فاألحوط وجوب ًا
اخلروج من الدوش بعد غسل الرأس والرقبة ،ثم يدخل

حتت املاء بقصد امتام الغسل ،وأما إذا كان عمود املاء متقطع ًا
فال إشكال.

شرائط الغسل
الغسل يشرتك مع الوضوء يف مجيع ما تقدم اعتباره من

الرشائط ،ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهني:

( )1انه ال يشرتط يف غسل أي عضو هنا أن يكون ال ُغسل

من األعىل إىل األسفل ،وقد تقدم اشرتاط هذا يف الوضوء يف
اجلملة.

( )2املواالة وهي التتابع العريف بني أفعال الغسل ،فإهنا

غري معتربة يف الغسل ،وقد كانت معتربة يف الوضوء.
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التيمم

التيمم بدالً عن الغسل ،أو الوضوء ،يف مواضع
جيب ّ

منها :ـ

التيمم:
موارد وجوب ّ

  -1إذا مل يتوفر املاء أص ً
ال أو كان قليالً ،ال يكفي للطهارة
املائية (الوضوء ،أو الغسل).

يتيس الوصول إليه .
  - 2إذا وجد املاء ،ولكن ال ّ

  - 3إذا وجد املاء ،ولكن خياف العطش عىل نفسه ،أو
عىل غريه ،ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التح ّفظ عليه،
واالهتامم بشأنه  ،إنسان ًا كان أو حيوان ًا.

  - 4إذا ضاق الوقت بحيث ال يتّسع لزمن ال ُغسل أو
الوضوء ،مع اداء الصالة بتاممها يف الوقت.

  - 5إذا كان حتصيل املاء لل ُغسل أو الوضوء أو استعامله فيهام
حتمله.
مستلزم ًا للحرج واملش ّقة بحد يصعب ّ

يتعي عليه رصف املاء فيه ،كإزالة
  - 6إذا كان مك ّلف ًا بواجب ّ
النّجاسة عن املسجد.
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  - 7حصول الرضر من استعامل املاء  ،كحصول املرض مثالً،
واشتداده ،أو زيادته ،أو ّ
تأخر الشفاء والربء منه.

كيفية التيمم:

ج :جيب يف التيمم ُأمور:

( )1رضب باطن اليدين عىل األرض ،ويكفي وضعهام

عليها أيض ًا- ،واألحوط وجوب ًا  -ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

( )2مسح اجلبهة ،وكذا اجلبينني -عىل األحوط وجوب ًا-

باليدين من قصاص الشعر إىل طرف األنف األعىل ،واىل
احلاجبني -واألحوط األوىل -مسحهام أيض ًا.
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( )3املسح بباطن اليد اليرسى متام ظاهر اليد اليمنى من

الزند إىل أطراف االصابع.

( )4املسح بباطن اليمنى متام ظاهر اليرسى ،من الزند إىل

أطراف االصابع.

واألحوط وجوب ًا رعاية الرتتيب بني مسح اليمنى

واليرسى.

ما يصح التيمم به:

يصح التيمم بمطلق وجه األرض من تراب أو رمل ،أو

حجر ،أو حىص ،أو ما شاكل ،واألحوط وجوب ًا اعتبار علوق

يشء مما يتيمم به باليد ،فال جيزي التيمم عىل مثل احلجر
األملس الذي ال غبار عليه.
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رشوط التيمم:

( )١النية واألحوط لزوم ًا أن تكون مقارنة للرضب ،أو
الوضع.

( )٢إباحة ما يتيمم به بأن ال يكون مغصوب ًا.

( )٣طهارة مايتيمم به ،واألحوط لزوم ًا أن يكون ما يتيمم
به نظيف ًا عرف ًا.

( )٤أن ال يمتزج مايتيمم به بغريه مما ال يصح التيمم به كالتبن
أو الرماد.

( )٥أن ال يكون عىل أعضاء التيمم نجاسة حائلة  ،أو متعدية
إىل ما يتيمم به.

( )٦أن ال يكون حائل بني املاسح واملمسوح.

( )٧أن يكون املسح من األعىل إىل األسفل عىل -األحوط
لزوم ًا .-

( )٨الرتتيب بني األعضاء عىل ما مر.
( )٩املواالة العرفية بني األفعال.
( )10املبارشة مع التمكن منها.
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* ال جيوز التيمم اال عند اليأس عن زوال العذر والتمكن

من الطهارة املائية قبل خروج الوقت ،وأما مع اليأس من
زوال العذر يف الوقت فال إشكال يف جواز املبادرة للتيمم.

*إذا ّ
صل مع التيمم الصحيح لعذر ،ثم ارتفع عذره يف

الوقت ،أو يف خارجه صحت صالته ،وال جتب إعادهتا.

* إذا تيمم ألمر واجب ،أو مستحب ،قبل الوقت ،ومل

ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصالة ،مل جتب عليه إعادة

التيمم ،وجاز أن يصيل مع ذلك التيمم ،إذا كان عذره باقي ًا.
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