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ًُ قبه تأديِة امصالة، ِال  امّضّء ٍّ أحَد األركان امَاّىة امتي يقُّو بَا اميسن

امتي تعني  (امّضاءة)تصحُّ امصالة دِنُ ، ِكنية امّضّء ىأخّذة ىن ُىفردة 
امنظافة ِامضياء، يتيّثه امّضّء في غسُه بعض أعضاء امجسً بامياء ِفَق 

.طريقة ىحّددة  

ًْ ): قال تعامى ُك ٍَ ُجّ ُِ الَِة َفاْغِسُنّا  ًْ ِإَمى امصَّ ِذيَن آَىُنّا ِإَذا ُقْيُت ا امَّ ََ َيا َأيُّ
ًْ ِإَمى اْمكَْعَبْينِ  َأْرُجَنُك َِ  ًْ اْىَسُحّا بُِرُ ِِوُك َِ ًْ ِإَمى اْمَيَراِفِق  َأْيِدَيُك [6: اميائدة] (َِ   

ًّ عينية امّضّء بامياء امّطاٍر امذي مً يتغّير مّنُ أِ طعيُ أِ رائحتُ  .ِتت  

  :فرائض امّضّء 
.  ـ امّنية 1
.  ـ غسه امّجُ 2
.  ـ غسه اميدين إمى اميرفقين3
.  ـ ىسح امّرأس 4
.  ـ غسه امّرجنين إمى امكعبين 5
.  ـ امفّر 6
.  ـ امّتدميك 7

: ونن امّضّء 
ال 1 ِّ .  ىّرات 3 ـ غسه اميدين إمى امّروغين أ
.  ـ اميضيضة ثالث ىّرات 2
.  ـ االوتنشاق ثالث ىّرات 3
.  ـ االوتنثار ثالث ىّرات 4
.  ـ ىسح األذنين ظاٍرا ِباطنا 5
.  ـ رّد ىسح امّرأس 6

امّضّء ـ فرائض امّضّء ـ ونن امّضّء 
 

: ترتيب فرائض امّضّء 
ال  ِّ . ـ غسه امّجُ أ

. ـ غسه اميدين ثانيا 
. ـ ىسح امّرأس ثامثا 

. ـ غسه امّرجنين رابعا 
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أداء امّضّء عينّيا 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

غسه اميدين إمى امكّعين  
 ِفركَيا ببعضَيا ثالث ىّرات

 

 (غسه امفً ىن امداخه): اميضيضة 
 ثالث ىّرات

 

غسه األنف  ): االوتنشاق ِاالوتنثار 
ًّ بدفع  ىن امّداخه بامياء  بجذبُ ث
ذمك امياء بامّتنّفس ىع اوتعيال 

ثالث ىّرات (األصابع   

 

غسه امّجُ كّنُ ىن أعنى امجبين  
إمى أوفه امّذقن ِحّتى أطراف 

 األذنين  ِذمك ثالث ىّرات
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غسه اميدين إمى اميرفقين ثالث 
 ىّرات

 

ل امّشعر  ِّ ىسح امّرأس باميدين  ىن أ
ًّ إعادة اميسح ىن  إمى آخرٌ  ث
مُ ىّرة ِاحدة ِّ  ىؤّخرة امّشعر إمى أ

 

 ىسح األذنين ىّرة ِاحدة

 

 غسه امّرجنين إمى امكعبين
 


