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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

ََلِة  } َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ َيا أَيُّ
َفاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق 

َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَبْيِن ۚ 
هَُّروا ۚ َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضٰى أَْو  َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ

لَٰى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغائِِط أَْو عَ 
ُموا َصِعيًدا  َساَء َفلَْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ ََلَمْسُتُم النِّ
ًبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه ۚ َما ُيِريُد  َطيِّ

ِكْن ُيِريدُ  ُ لَِيْجَعلَ َعلَْيُكْم ِمْن َحَرٍج َولَٰ  َّللاَّ
َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   { لُِيَطهِّ

 صدق اهلل العظيم
 6: آية المائدةسورة 
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 االهداء

 
 

 إىل ............. عْذ اخلهك ًٌَس اذلذٍ ًسعٌل اإلَغاَْت ًخامت االَبْاء حمًذ ) صهَ اهلل عهْو ًعهى ( 

إىل ............ يثهِ االعهَ ًاعخارُ االعهَ إىل انمهب انطْب ًانشًح ادلخهصت إىل يٍ اىذاَِ 

 عًشه ًشبابو ًعهًين اىذاف احلْاة ) أبِ انعضّض ( .

........... ادلالن انيت عيشث يٍ اجهِ ًعاَج دلعاَاحِ ًانيت حتًهج عبئ دساعيت ًحشبْيت إىل 

 ًانيت انخًظ دعائيا ًًفمين اهلل أكشاياً ذلا ) أيِ انعضّضة ( .

 إىل ........... يٍ اشذ هبى أصسُ ًاشكشىى يف أيشُ  ) اخٌاَِ ًاخٌاحِ ( .

ًاخص  زة احملرتيني انزٍّ بزنٌا يا نذّيى يٍ عهى ًَصائخ ننجاح ىزا انبذث إىل ........... سئْظ انمغى احملرتو ًاالعاح

 .ينيى انذكخٌس انفاضم )حمًذ ععذًٌ(

 .عهٌو انمشآٌإىل ........... صيالئِ يف لغى 

 

 اىذُ مثشة ىزا اجليذ ادلخٌاضع

 بادثان                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشكر والتقدير

 

 .ًانصالة ًانغالو عهَ سعٌل اهلل ًعهَ آنو ًصذبو ًيٍ ًااله...احلًذ اهلل 

انشكش مثٍ اجلنت ًششًق مشظ كم ٌّو ًحتًم يعيا االدالو انيت جنناىا يف كم صباح كًا ّبيج َفغِ اٌ اشكش 

 انزُ عاىى بكم يا نذّو يٍ عهى إلجناص جيذُ ادلخٌاضع  انذكخٌس ) عًش عبذ اهلل  انكْالَِ (  ادلغاعذ  االعخار

 ًجضاه اهلل  حعاىل انف خري،  صذسه ت عهَ سداب دعٌ انباسُ اٌ ّبهغو ايانو ًيناهًِا

كًا اعجم امسا آّاث شكشُ إىل كم يٍ عاعذَِ يف حبثِ انزُ ىٌ يٍ يخطهباث َْم شيادة 

 انبكانٌسٌّط.
 
 
 
 
 
 

 ومن اهلل التوفيق
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

 رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو واصحابو اجمعيف... هللالحمد
 اما بعد 

فإف عمـ الفقو مف اشرؼ العمـو الحتياج الناس اليو في عباداتيـ ومعامالتيـ واالنشغاؿ بو مف 
وتعميمو االوقات ولعؿ مف بيف تمؾ افضؿ القربات واجؿ الطاعات وىو خير ما نتفؽ في عممو 

عمى العبادات ىي مسألة الرجوع فييا ، النو ربما المسائؿ التي عنى بيا الفقو االسالمي لممحافظة 
يكوف سببًا لصالحيا او سببًا لفسادىا وبعد اطالعي عمى االراء الفقيية في الرجوع وجدت اف الخالؼ 

اف ازداد عممًا في ىذه المسائؿ ورغبة في الكتابة لمثؿ ىذه قد وقع فييا قديمًا وحديثًا وطمعًا مني في 
الموضوعات الفقيية التي قد تخفي عمى الكثير مف الناس كؿ ذلؾ دفعني ألف يكوف بحثي بعنواف ) 
احكاـ الممسوحات في الوضوء ( ومف اجؿ جمع ذلؾ المؤلؤ المتناثر في طيات الكتب الفقيية بيف في 

هلل تعالى اف يوفقني فيو الى الصواب ، وكاف منيجي في البحث ىو بحثي كتاب متواضع فأسأؿ ا
ى االلفاظ االتية تمدُت في االستخراج عماستخراج المسائؿ مف خالؿ كتب المذاىب االسالمية، قد اع

نيجت نيجًا فقييًا مقاربًا فعرضت كؿ رد ( ، وبع اف استخرجُت تمؾ المسائؿ  –عاد  –: ) رجع 
اء الفقياء ، وذكرت ادلة كؿ فريؽ منيـ وبينت مواطف القوة والضعؼ فييا بعد مسالة تناولتيا مع ار 

اف نقمت الحكـ عمى االحاديث التي استدلوا بيا اال التي لـ اجد ليا حكمًا فييا بيف بدي االستدالؿ بو 
عممًا اف يعرض المسائؿ لـ اجد فييا رأيًا لبعض المذاىب االسالمية رغـ رجوعي الى اميات 

ا ، لذا اكتفيت بما وجدتو مف اراء لبعض اصحاب المذاىب وجعمت تراجـ االعالـ في نياية مصادرى
 االطروحة كي ال اثقؿ اليوامش ، ولقد واجيت اثناء كتابتي ليذا البحث صعوبات كثيرة منيا دقة

تطمب مني مراجعة في حصولي عمى المصادر عمى المكتبات ، بعض المسائؿ التي تناولتيا مما ي
ثؿ ىذه الصعوبات ليا اثار سمبية عمى الباحث في تعويؽ عممو وقد عمدت الى تقسيـ البحث فإف م

الى مقدمة وثالث مطالب وخاتمة يبف في المقدمة اىمية الموضوع وسبب اختياري لو والمنيج الذي 
 .عمدت فيو والصعوبات التي واجيتني اثناء كتابتي 

 وتضمف البحث : 



 0لغة واصطالحاً  المطمب االوؿ / مفيـو المسح
 0المطمب الثاني /  مشروع المسح في الكتاب والسنة 

 المطمب الثالث /  انواع الممسوحات 
 اواًل : مسح الرأس . -

 ثانيًا : مسح االذنيف . -

 0ثالثًا : مسح الرقبة  -

واردة فييا والنتائج التي تولت الييا ، فيذا ىو وقد ختمت بحثي بخاتمة لخصت فييا المسائؿ ال
لمتواضع فأف حسنت فمف اهلل ولو الفضؿ والمنية وأف اخطأت فمف نفسي ، وآخر جيدي ا

دعوانا اف الحمد اهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى نبيًا محمد وعمى آلو وصحبو اجمعيف 
 .  
 

 المطمب االول
 مفهوم المسح لغة  واصطالحا  

 اوال  : مفهوم المسح لغة  :
بالماء ) مسحًا ( امررت اليد عميو قاؿ ابو زيد ) المسُح (  المسح لغًة : َمَسْحُت الشيء 

يكوف ) مسحًا ( وىو صابة الماء ويكوف غساًل يقاؿ ) َمَسْحُت (يدي إذا غسمتيا و ) في كالـ العرب 
( يتوضأ يمد وكاف يمسح )َتَمَسْحُت ( بالماء إذا اغتسمُت وقاؿ ابف قتيبة ايضًا كاف رسوؿ اهلل 

{ ، المراد  َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكمْ يو وىو ليا غاسؿ قاؿ ومنو قولو تعالى } بالماء بدية ورجم



بمسح االرجؿ غسميما ويستدؿ بمسحو برأسو وغسمو رجميو بأف فعمو مبيف بأف المسح يستعمؿ في 
 ( 1المعنييف المذكوريف.)

مسح االرض بمسح بالفتح وقاؿ الرازي : المسُح : مسَح برأسو وبابو قطع وتمسح باالرض و 
والمسيح الكذاب  بالسيؼ قطعة والمسيح عيسى ) عميو السالـ ( عيا ومسحوسر ذر فييما مساحة بالك

الدجاؿ والمسيح بوذف الممح البرس والجمع امساح ومسموح والتمساح بوذف التمثاؿ مف رواي الماء 
 ( 2معروؼ.)

قوؿ مسحُة بالمعروؼ مف القوؿ وليس معو المسُح القوؿ الحسف مف الرجؿ وىو في ذلؾ نجد عؿء ت
اعطاء واذا جاء اعطاء ذىب عف المسح وكذلؾ مسْحُو إمرارؾ يدؾ عمى الشيء السائؿ او المتطمخ 
تريد انصابو بذلؾ كمِسحؾ رأسؾ مف الماء وجبينؾ مف الرشح َمَسَحُو يسمحو مسحًا وَمْسو وَتَمسَح 

ثو وَمسْححًا عنو في ميزانو يريد َمسْحَح النداب عنو منو وبو في حديد قرِس المرابط  اف عمفو وروا
 ( 3وتنظيؼ جمده.)

 ثانيا  :  مفهوم المسح اصطالحا  :
معناه  المسُح : -( ، وقاؿ السيد سابؽ : 4المسُح اصطالحًا : امرارؾ اليد المبتمو بال تسبيؿ.) 

فوضع اليد او االصبع عمى اال بحركة العضو الماسح ممصقًا بالممسوح  االصابة بمبمؿ ، وال يتحقؽ
 (  5الرأس أو غيره ال يسمى مسحًا .)

 (  6المسح : ىو عبارة عف رخصة مقدرة جعمت لممقيـ يوميًا ولبممة ولممسافر ثالث اياـ وليالييا.)

                                        
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، احمد بف محمد بف عمي المقري القيومي ، المكتبة العممية  - 1
 .2/572لبناف ، مادة ) مسحت ( ،  –بيروت  –
حقيؽ محمد خاطر ، طبعة جريدة ، مكتبة لبناف مختار الصحاح ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازي ، ت  -2

  . 1/260ـ ، مادة ) باب الميـ ( ، 1995=-ىػ1412 –بيروت  –ناشروف 
بيروت  –لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظور االفريقي المصري ، الطبقة االولى ، د.ت ، دار صادر   - 3
 . 2/593لبناف ، ماده ) مسح ( ،  –
 -ىػ 1428بف محمد بف عمي الجرجاني ، تحقيؽ : عادؿ انور خضر ، لطيفو : االولى ، التعريفات ، عمي   - 4

 .193لبناف ، ص –بيروت  –ـ ، دار المعرفة 2007
 . 1/38لبناف ،  –بيروت  –ـ ، دار الفكر 1983 -ىػ 1403فقو السنة ، السيد سابؽ ، الطبعة  الرابعة ،   - 5



 
 

المسح : ىو عبارة عف اف تصيب اليمة البمؿ خفًا مخصوصًا ، وىو مف تحقؽ فيو الشروط ، في زمف 
 ( 7مخصوص.)

 ( 8: اف تصيب البمؿ خفًا مخصوصًا .)المسح 
 

 المطمب الثاني
 مشروعية المسح في الكتاب والسنة

 اوال  : مشروعية المسح في الكتاب :
َيا َأيَُّيا ورد في القراف الكريـ دليؿ مشروعية المسح في سورة المائدة حيث قاؿ اهلل عز وجؿ }  

اَلةِ  ـْ ِإَلى الصَّ ـْ ِإَلى  الَِّذيَف َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُت ـْ َوَأْرُجَمُك ـْ ِإَلى اْلَمَراِفِؽ َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُك ـْ َوَأْيِدَيُك َفاْغِسُموا ُوُجوَىُك
ـْ ِمفَ  ـْ َمْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُك ْف ُكْنُت ـْ ُجُنًبا َفاطَّيَُّروا َواِ  ْف ُكْنُت اْلَغاِئِط َأْو  اْلَكْعَبْيِف َواِ 

ـْ ِمْنُو َما ُيرِ اَلَمسْ  ـْ َوَأْيِديُك ـْ َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُك ـُ النَِّساَء َفَم يُد المَُّو ِلَيْجَعَؿ ُت
ـْ َتْشكُ  ـْ َلَعمَُّك َـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت ـْ ِمْف َحَرٍج َوَلِكْف ُيِريُد ِلُيَطيَِّرُك  ( 9{. )ُروفَ َعَمْيُك

 
 ثانيا  : دليل مشروعية المسح من السنة :

سأذكر في ىذا الفرع دليؿ مشروعية المسح في الوضوء مف السنة المطيرة فقد وردت احاديث  
عمى االحاديث الصحيحة التي  وسأقتصراف مشروعية المسح نفيبي ()كثيرة عف حضرة رسوؿ اهلل 

ف ابف شياب : انو رأى عثماف بف عفاف دعا باناء جاءت في الصحيحيف ، فقد أخرج الشيخاف ع
                                                                                                                                       

ىػ ، 1322ىػ ( الطبقة االولى : 80محمد الحرادي اليمني الحنفي ، )ت: الجوىرة النيرة ، ابو بكر عمي بف -  6
 . 26( ص 1المطبعة الخيرية ، الجزء )

ىػ 1422ىػ ، الطبعة الثانية ، 136الفقو عمى المذاىب االربعة ، عبد الرحمف بف محمد عوض الجزيزي . ت:  - 7
 125( ، ص1لبناف ، ج ) –بيروت  –ـ ، دار الكتب العممية 2004 -
عة االنشاء ، بطىػ ، م1406 –فقو العبادات عمى المذىب المالكي ، الحاجة كوكب عبيد ، الطبقة االولى   - 8

 .76( ، ص1سوريا ،ج) –دمشؽ 
 .6سورة المائدة : جزء مف اآلية  - 9  



فأفرع  عمى كفيو ثالث مرات فغسميا ثـ ادخؿ بميتو في االناء فمضمض واستنشؽ ثـ غسؿ وجيو 
ثالث مرات ويديو الى المرافؽ ثالث مرات ثـ مسح برأسو ثـ غسؿ رجميو ثالث مرات الى الكعبيف ثـ 

وضوئي ىذا ثـ صمى ركعتيف ال يحدث فييما نفسو ) مف توضأ نحو   ()قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 ( ولمفظ لمبخاري .10غفر لو ما تقدـ مف ذنبو ( .)

وعف عمرو بف يحيى المازني عف ابيو أف رجاًل قاؿ لعبد اهلل بنزيد وىو جد عمرو بيف يحيى اتستطيع 
فأفرغ عمى يده يتوضأ ؟ فقاؿ عبد اهلل بف زيد نعـ ، فدعا بماء  ()اف تريني كيؼ كاف رسوؿ اهلل 

فغسؿ مرتيف ثـ مضمض واستنشر ثالثًا بيديو فألقبؿ بيما وادير برأ بمقدمة راسو حتى ذىب بيما 
 ( 11الى قفاه ثـ ردىما الى المكاف الذي برأ منو ثـ غسؿ رجميو.)

: انو مسح عمى الخفيف واف عبد اهلل بف عمر سأؿ عمر ()وعف سعد بف ابي وقاص عف النبي 
فال تسأؿ غيره ، وقاؿ موسى بف عفيو أخبرني  ()ـ إذا حدثؾ شيئًا سعد عف النبي عف ذلؾ فقاؿ نع

وعف جعفر بف عمرو عف ،  ( 12ابو النصر أف ابا سممو اخبره أف سعدًا فقاؿ عمر لعبد اهلل نحوه.)
اف اآلية طمبت المسح ، وىي مطمقة ، فعميو فيكفي مف المسح ما يقع عمى  ابيو قاؿ رأيت رسوؿ اهلل

( ، واستدلوا ايضًا  13ميؿ والكثير ، وقالوا ايضًا : الباء توجب التبعيض ما لـ يصرفيا دليؿ.)الق
( يتوضأ وعميو عمامة قطرية ، فأدخؿ يده )بحديث أنس ) رضي اهلل عنو ( قاؿ : رأيت رسوؿ اهلل 

( ) ( ، وكذلؾ استدلوا : أف النبي 14مف تحت العمامة فمسح مقدـ رأسو ، ولـ ينقض العمامة.)

                                        
بف  ، وصحيح مسمـ ، مسمـ 1/1( ،  158صحيح البخاري ، باب الوضوء ثالثًا ثالثًا ، رقـ الحديث )  -  10

 –بيروت  –الحجاج ابو الحسف القشيري النيسا بوري ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احياء التراث العربي 
 . 16/205لبناف )د.ت ، باب : صفة الوضوء وكمالة ، رقـ الحديث ، 

 . 1/80( ، 183صحيح البخاري ، باب مسح الرأس كمو ، رقـ الحديث )  - 11
 . 1/84( ،  199ب المسح عمى الخفيف ، رقـ الحديث )المصدر نفسو ، با  - 12
ينظر : الحاوي الكبير في فقو مذىب االماـ الشافعي و شرح مختصر المؤني ، عمي بف محمد بف حبيب  - 13

الحاوردي البصري الشافعي ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معوض + الشيخ عادؿ احمد عيد الموجود ، الطبعة 
 0 1/136،  19991 -ىػ 1419لبناف،  –بيروت  –ممية االولى ، دار الكتب الع

سنف ابي داود ، سمماف بف االشعث ابو داود السجستاني االذدي ، تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد ،   - 14
 . 1/36دار الفكر ، ) د.ت ( ، 



(  16( ، ويستحب تكرار مسح الرأس عند الشافعية.) 15مسح عمى الخفيف ومقدـ رأسو وعمى عمامتو.)
 (17) ()لى عمامتو وتابعو معمر عف يحيى عف ابي سممو عف عمرو قاؿ : رأيت النبي 

ثف ابف وىب اخبرني عمروا بف الحارت أف حباف بف واسع أف اباه حدثو اف سمع عبد اهلل بف زيد بف 
اصـ المازني يذكر انو رأى رسوؿ اهلل ) صمى اهلل عميو وسمـ ( توضأ فمضمض ثـ  استنثر ثـ ع

غسؿ وجو ثالث ويده اليمنى ثالثًا واالخرى ثالثًا حتى انقاىما ، وقاؿ ابو الطاىر حدثنا بف وىب عف 
 ( 18عمرو بف الحارث.)

ح عمى الخفيف والخمار ومقدـ وعف ابف المغيرة عف ابيو : اف النبي ) صمى اهلل عميو وسمـ ( مس
 ( 19راسو وعمى عمامتو.)

( وفي اسناد اخر 20مسح عمى الخفيف والخمار )()وعف كعب بف عجره عف جالؿ : اف رسوؿ اهلل 
 ،  ()رايت رسوؿ اهلل  :زاد 
 

 المطمب الثالث
 انواع الممسوحات

 اوال  : مسح الرأس :
ح الرأس ، بدليؿ آية الوضوء التي ال خالؼ بيف الفقياء مف حيث الجممة في وجوب مس 

 ذكرتيا انفًا ، ولكف اختمفوا في مقدار مسح الرأس عمى اقواؿ وىي كاآلتي :
القوؿ االوؿ : ذىب الى اف الواجب ما يطمؽ عميو اسـ المسح قؿ او كثر ، وممف قاؿ بيذا القوؿ 

  -( والظاىرية وقد استدلوا عمى قوليـ بما يأتي : 21الشافعية.)
                                        

 0 1/231،  274صحيح مسمـ ، باب : المسح عمى الناصية والعمامة ، رقـ الحديث :  - 15 
 . 1/268ينظر : الوسيط في المذىب ،  - 16
 . 1/85( ، 202المصدر نفسو ، باب المسح عمى الخفيف ، رقـ الحيث )  - 17
 . 1/211(،  236صحيح مسمـ ، باب : في وضوء النبي ) صمى اهلل عميو وسمـ (، رقـ الحديث )  - 18
 . 1/228(  247المصدر نفسو ، باب المسح عمى الناصية والعمامة ، رقـ الحديث ) - 19
 . 1/2031(  275ا لمصدر نفسو ، باب المسح عمى الناصية والعمامة ، رقـ الحديث ) - 20
ينظر : الوسيط في المذىب ، محمد بف محمد الغزالي ابو حامد ، تحقيؽ : احمد محمود ابراىيـ + محمد  - 21

بيف وعمرة المغتيف االماـ النووي ، ، وروضة الطال1/268، القاىرة –محمد ثامر ، الطبعة االولى ، دار السالـ 



طمبت المسح ، وىي مطمقة ، فعميو فيكفي مف المسح ما يقع عمى القميؿ والكثير ، وقالوا  اف اآلية
( ، واستدلوا ايضًا بحديث أنس ) رضي اهلل  22ايضًا : الباء توجب التبعيض ما لـ يصرفيا دليؿ.)

 .( يتوضأ وعميو عمامة قطرية )عنو ( قاؿ : رأيت رسوؿ اهلل 
( ، وكذلؾ استدلوا : أف  23عمامة.) ح مقدـ رأسو ، ولـ ينقضفأدخؿ يده مف تحت العمامة فمس 

( ، ويستحب تكرار مسح الرأس عند  24( مسح عمى الخفيف ومقدـ رأسو وعمى عمامتو.))النبي 
 ( 25الشافعية.)

القوؿ الثاني : الواجب مسح مقدار الناصبة ، والناصبة تقدر بربع الرأس ، وممف قاؿ بيذا القوؿ 
( ، وفي تعيينو لممسح عمى الناصية وجياف أحدىما : ال  27ىو رواية عف احمد.)( ، و  26الحنفية.)

تتعيف الناصبة لممسح بؿ لو مسح قدرىا مف وسطو أو مف أي جانب أجزأه ، والثاني : تعييف الناصبة 

                                                                                                                                       

واالـ ، محمد بف ادريس الشافعي ابو  – 1/53، 1405 –لبناف  –بيروت  –الطبعة الثانية ، المكتب االسالمي 
 . 1/26،  1393لبناف  –بيروت  –عبد اهلل ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة 

شرح مختصر المؤني ، عمي بف محمد بف حبيب ينظر : الحاوي الكبير في فقو مذىب االماـ الشافعي و  - 22
الحاوردي البصري الشافعي ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معوض + الشيخ عادؿ احمد عيد الموجود ، الطبعة 

 0 1/136،  19991 -ىػ 1419لبناف،  –بيروت  –االولى ، دار الكتب العممية 
االذدي ، تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد ، سنف ابي داود ، سمماف بف االشعث ابو داود السجستاني   - 23

 . 1/36دار الفكر ، ) د.ت ( ، 
 0 1/231،  274صحيح مسمـ ، باب : المسح عمى الناصية والعمامة ، رقـ الحديث :  - 24 

 . 1/268ينظر : الوسيط في المذىب ،  - 25
 
 –الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،  اسانيينظر : بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، عالء الديف الك -26

، واليداية شرح البداية المبتدي ، ابي الحسف عمي بف ابي بكر بف عبد الجميؿ 1/4،  1982 –لبناف  –بيروت 
والفتاوى اليندية  في مذىب االماـ االعظـ ابي حنيفة  1/12الراشداني المرغباني ، المكتبة االسالمية ، د.ت ، 

 0 1/5، 1991 -ىػ 1411 –اـ وجماعتو مف عمماء اليند ، دار الفكر النعماف ، الشيخ نظ
ابو محمد ، الطبعة  ينظر : المفتي في فقو االماـ احمد بف حنبؿ الشيباني ، عبد اهلل بف قدامة المقدسي - 27

، وشرح الزكشي عمي مختصر الخرفي ، سمس الديف ابي  1/86، 1405 –لبناف  –بيروت  –االولى ، دار الفكر 
عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الزركشي المصري الحنبمي ، تحقيؽ : قدـ لو ووضع دراستو : عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ ، 

 0 1/40ـ ، 2002 -ىػ 1432 –لبناف  –بيروت  –الطبعة االولى ، دار الكتب العممية 



( ، وقاؿ االحناؼ : ال يجزى  29( ، وال يستحب عندىـ تكرار المسح بؿ المسح مرة واحدة.) 28.)
 .(  30بأصبع وال بأصبعيف ويجزيو بثالثة اصابع ، طواًل وعرضًا ممدودًا .)مسح الرأس 

( ، ويكوف المراد : إلصاؽ اليد بالرأس ، ألف قولو  31وقيؿ اف الباء في آية الوضوء ىي لاللصاؽ.)
{ يستدعي معقواًل وىو ىف الة المسح التي ىي اليد ، فيكوف التقرير : امسحوا  َواْمَسُحوا}    تعالى 

ديكـ ممتصقة برؤوسكـ ، واليد في الغالب تستوعب الناصبة او الربع مف الرأس ، وقد احتجو ايضًا اي
( ) مسح عمى الخفيف ومقدـ رأسو ( في حديث المقبرة اف النبي ))بما صح عف النبي محمد 

( توضأ فمسح بناصيتو وعمى العمامة وعمى وعمى عمامتو ( وفي رواية ايضًا اف النبي )
 ( 32.)الخفيف

 
 القوؿ الثالث : وىـ القائموف بمسح جميع الرأس وبالعمـو وممف قاؿ بيذا القوؿ ىـ :

(  35( وحمالُه عمى الواجب واالماـ عمي )رضي اهلل عنو() 34( واحمد في اح قوليو ) 33المالكية )
 ( وحمالُه عمى االستحباب في مسح جميع الرأس. 36وقوؿ الشافعية )

                                        
: ابو الزىراء حاـز القاضي ،  ينظر : العذع وتصحيح القردع ، محمد بف مفمح المقدسي ابو عبد اهلل ، تحقيؽ - 28

 0 1/118،  1418 –لبناف  –بيروت  –الطبعة االولى ، دار الكتب العممية 
، وكشاؼ القناع عمى متف االقناع ، منصور بف يونس بف  1/04ينظر : بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ،  - 29

 0 1/101لبناف ،  –بيروت  –كر ادريس تالبيوني ، تحقيؽ : ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ ، .ت ، دار الف
 0 1/4، وبدائع الضائع في ترتيب الشرائع ،  1/05ينظر :/ الفتاوى اليندية ،  -  30
  0 1/81ينظر : المفتي ،   - 31
 0(  274صحيح مسمـ ، باب المسح عمى الناصية والعمامة ، رقـ الحديث )  - 32
لبناف  –بيروت  –ي ، تحقيؽ : محمد حجي ، دار الفكر ، شياب الديف احمد بف ادريس القراب الخبرةينظر :  - 33
، والثمثيف في الفقو المالكي ، عبد الوىاب بف عمي بف نصر الثعمبي المالكي ابو محمد ،  1/259ـ ، 1994 –

، 1/44ىػ ، 1415 –مكة المكرمة  –تحقيؽ : محمد ثالث سعيد الفاني ، الطبعة االولى ، المكتبة البخارية 
لبناف  ،  –بيروت  –يية عمى مذىب السادة المالكية ، محمد العربي القروي ، دار الكتب العممية والخالصة الفق

  0 1/9د.ت ، 
 0 1/39ينظر : شرح الزركشي ،  - 34
، الطبعة االولى  ،  ينظر : فقو االماـ عمي بف ابي طالب ) رضي اهلل عنو ( د. احمد محمد طو الياليسائي - 35

 0 1/110ـ ، 2010 -ىػ 1431 –ديواف الوقؼ السني ، العراؽ  –االسالمية  مركزا لبحوث والدراسات



 ا يأتي :وقد استدلوا عمى قوليـ بم
{  وقالوا : وجو التمسؾ بو انو ىذه الصيغة تؤكد بما َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم  الكتاب  : }  - 1

وكذلؾ اف اهلل تعالى افرده بذكره ولو كاف المراد اقؿ جزء مف يقتضي العموـ فوجب القوؿ بالعمـو 
( ، وكذلؾ قالوا اف الباء  37الرأس ألكتفى بذكر الوجو ألنو ال يرمعو مف مالمسة جزء مف الرأس.)

 ( ، فعميو فأف المراد مف اآلية مسح جميع الرأس. 38ىنا زائدة لمتأكيد .)
 ( انو مسح عمى مقدـ رأسو وعمامتو او انو مسح عمىالسنة : صح عف النبي محمد ) – 2

 ناصيتو وعمامتو ولو كاف االقتصار عمى مسح بعض الرأس جائزًا لما جمع بينيما لحصوؿ المقصود
 بالناصية.

 ( 39القياس : فقاسوه عمى التيمـ في مسح عموـ الوجو .) – 3
 الترجيح :
 بعد اف استعرضنا اقواؿ الفقياء في مسألة مسح الرأس في الوضوء وكذلؾ استعراض ادلتيـ : 

فالذي أميؿ الى اختياره ىو القوؿ الثالث القائؿ بؿ استيعاب مسح جميع الرأس، وذلؾ لقوة ادلتيـ 
 ( ، واهلل تعالى اعمـ بالصواب .عمِو)وثبوت ف

 ثانيا  : مسح االذنين :
، ومع ذلؾ  (40) اجمعت االمة عمى اف االذنيف تطيراف (.)االماـ النووي ) رحمو اهلل (قؿ  

 -فقد اختمؼ الفقياء في حكـ مسح االذنيف عمى اقواؿ :
( ،  41مي ) رضي اهلل عنو (.)القوؿ االوؿ : يستحب مسحيا وىو سنة والقائموف بيذا القوؿ االماـ ع

( وبو  45( ، وىو قوؿ لمحنابمة..)44( ، والشافعية ) 43، والمالكية .) ( 42وجعوا الفقياء مف الحنفية.)
 -( وقد استدلوا عمى قوليـ بما يأتي : 46قاؿ الظاىرية )

                                                                                                                                       
 –ينظر : الميذب في فقو االماـ الشافعي ، ابراىيـ بف عمي بف يوسؼ السيرازي ابو اسحاؽ ، دار الفكر  - 36

 . 1/17لبناف ، د.ت ،  –بيروت 
 .  1/259ينظر : الذخيري ،  - 37
 . 1/260ينظر : المصدر نفسو ،  - 38
 . 1/260ينظر : المصدر نفسو ،  - 39
 . 1/475،  1997-لبناف  –بيروت  –المجموع ، االماـ النووي ، دار الفكر   - 40
 . 1/111ينظر : فقو االماـ عمي ) رضي اهلل عنو ( ،   - 41



( لكف ثبت عنو أنو فعؿ ذلؾ، وىذا يدؿ عمى قالوا عدـ صحة االمر بمسحيا عف النبي )
باب ، ىذا وقد ستدؿ عمى استحباب مسح االذنيف في فقو االماـ عمي ) رضي اهلل عنو ( ما تحاالس

 ( 47رواه ابف عباس في حكاية صفة وضوء عمي : ) ثـ مسح رأسو وأذنيو مف ظيورىا.)
 ( 48القوؿ الثاني : وجوب مسحيا وىو رواية عف احمد .)

( :           ) االذناف مف )رسوؿ اهلل  وقد استدؿ بحيث ابي ىريرة ) رضي اهلل عنو ( قاؿ : قاؿ
 ( 49الرأس (.)

 كيفية مسح االذنيف :
( ، والشافعية  50يسف مسح االذنيف بما جديد غير ماء الرأس وممف قاؿ بيذا القوؿ المالكية .) 

 (. 53( والظاىرية ) 52( والحنابمة ) 51)

                                                                                                                                       
 . 1/13، واليداية ،  1/23ينظر بدائع الضائع ،   - 42
 . 1/10ة ، ، والخالصة الفقيي 1/277ينظر : الذخيرة ،   - 43
 1/207، والمجموع ،  1/18ينظر : الميذب ،   - 44
 –ينظر : مطالب أولى النيى في شرح غاية المنتيى ، مصطفى السبوطي الدجباني ، المكتبية االسالمية   - 45

 .1/17ـ ، 1961 –بيروت 
 . 1/49ينظر : المحمى ،  -  46
ًا واف االمر رجع الى الغسؿ واف مف قرأىا حفظًا فانما سنف البييقي الكبرى ، باب قراءة مف قرأ وارجمكـ نصب - 47

 . 1/74( ،  355ىو لممجاورة ، رقـ الحديث )
 . 1/100، وكاشؼ القناع ،  1/391ينظر : مطالب اولي النيى في شرح غاية المنتيى ،  - 48
بيروت   –، دار الفكر سنف ابف ماجة ، محمد بف يزيد ابو عبد اهلل الفزويني ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  -49
، وسنف الدار قطني ، عمي بف  1/152( ، 445لبناف ، )د.ت ( ، باب : االذناف مف الرأس ، رقـ الحديث ) -

ـ 1966 -ىػ 1386 –لبناف  –عمر ابو الحسف البغدادي ، تحقيؽ : عبد اهلل ىاشـ يماني المدني  ، عمي بف عمر 
 . 1/100( ، 19ف الرأس ، رقـ الحديث )( االذناف م)باب : ماروي عف قوؿ النبي  –
ينظر : الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة بف ابي زيد القيروني ، صالح عبد السميع االبي االزىري  - 50

 . 1/10، والخالصة الفقيية ،  1/45لبناف ، )د.ت( ،  –بيروت  –، المكتبة الثقافية 
 . 1/61ينظر : روضة الطالبيف ،  - 51
 . 1/100نظر : كشاؼ القناع ، ي - 52
 . 2/49ينظر : المحمى ،  - 53



( يتوضأ فأخذ االذنيو ماء ) وقد استدلوا بما روي عند عبد اهلل بف زيد بذكر انو رأى رسوؿ اهلل
( ، وقاؿ االحناؼ بمسحاف بماء الرأس وقد استدلوا عمى قوليـ  54خالؼ لماء الذي اخذ لرأسو (.)

 ( 55ىذا بحيث ) االذناف مف الرأس ( الذي ذكرنو انفًا.)
 اما صفة المسح لالذنيف في الوضوء :

ي مسحيا اف يدخؿ سبابنيو في ىو كيفية مسح االذنيف اجزاء كالراس فقيؿ: ) والمسنوف ف 
( مسح )وقد ورد ما بغير ذلؾ فعف ابف عباس اف النبي ( ،  56صماخييا ويسمح بأبيامو ظاىرىا )

 ( 57أذنيو داخميما بالسبابتيف وخالؼ ابياميو الى ظاىر أذنيو فمسح ظاىرىما وباطنيما .)
 
 
 

 الترجيح : 
 بعد عرض االقواؿ واالدلة :

ره ىو القوؿ الثاني القائؿ بوجوب مسحيما وذلؾ النو ثبت بفعؿ النبي فالذي اميؿ الى اختيا 
( وارأس واجب مسحو بدليؿ اية ) ( بمسح االذنيف وثبت ىذا القوؿ حديث ) االذنياف مف الرأس

 القرآف في الوضوء فكاف دليؿ عمى وجوب مسح االذنيف ، واهلل تعالى اعمـ بالصواب .
 

 : ثالثا  : مسح الرقبة ) العنق (
 اختمؼ الفقياء في حكـ مسح الرقبة عمى اقواؿ : 

القوؿ االوؿ : يستحب مسح الرقبة في الوضوء وممف قاؿ بيذا القوؿ الحنفية في الصحيح والمشيور 
( ، وكذلؾ رواية عف الشافعية وعدوه مف سنف  59( ، وىو رواية عف الحنابمة) 58مف مذىبيـ)

 ( 60الوضوء)
                                        

 . 1/65( ، 313سنف البييقي الكبرى ، باب : ادخاؿ االصبعيف في صحافي االذنيف ، رقـ الحديث ) - 54
، وتحفة الفقياء ، عالء الديف السمر قندي ، البعة االولى ، دار الكتب العممية  1/23سنف : بدائع الضائع ،  - 55
 . 1/14ـ ، 1984 -ىػ  1405لبناف  –وت بير  –
 . 1/100كشاؼ القناع ،  - 56
 ( . 439سنف ابف ماجة ، باب : ما جاء في مسح االذنيف ، رقـ الحديث )  - 57



 : واستدلوا عمى قوليـ بما يأتي 
( وقيؿ  61( قاؿ : ) مسُح الرقبة أماف مف الفؿ ( ىذا الحديث ضعيؼ.))روي عف النبي  

 ( 62موضوع )
ويقوؿ : قاؿ  وكذلؾ استدلوا بما روي عف ابف عمر ) رضي اهلل عنو ( انو كاف إذا توضأ مسح عنقو

 ( 63يفؿ باالغالؿ يـو القيامة ()لـ  ) مف توضأ ومسح عنقو ()رسوؿ اهلل 
( وكذلؾ قيؿ أف ىذا االثر عف ابف عمر غير  64اؿ النووي ال يصح في مسح الرقبة شيء.)غريب ق 

 ( 65معروؼ.)
(  66القوؿ الثاني : ال يسف وال يندب مسح الرقبة في الوضوء وىو قوؿ الجميور مف المالكية )

فية حن( وىو قوؿ لم 68( والحنابمة في الصحيح مف مذىبيـ ) 67والشافعية في الصحيح مف المذىب )
 ( 69عو )حكي بمفظ قيؿ مسح الرقبة بد

                                                                                                                                       
، والفتاوى اليندية ،  1/10لبناف ، د.ت ،  –بيروت  –ينظر : المبسوط ، شمس الديف السرخي ، دار المعرفة  -58
1/08  . 
 . 1/100لقناع ، ينظر كشاؼ ا  -59
 . 289-1/288ينظر : الوسيط في المذىب ،  - 60
المفتي عف حمؿ االسفار ، ابو الفضؿ العراقي ، تحقيؽ : اشرؼ عبد المقصود ، الطبعة االولى ، متكبة  - 61

 .  1/82ـ ، 1995 -ىػ 1415 –الرياض  –طبرية 
ؽ الكناني ، تحقيؽ : عبد اهلل بف محمد بف تنزيو الشريعة المرفوعة ، ابو الحسف عمي بف محمد بف العرا - 62

، ومفتي المحتاج التي معرفة الفاظ  2/74لبناف ،  –، دار الكتب ، بيروت  1981الصديؽ ، الطبعة الثانية ، 
 . 1/60لبناف ، د.ت ،  –بيروت  –المناىج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر 

 بف ميداف الميداني االصبحاني ، تحقيؽ : سيد كسروي حسف ، تاريخ اصبياف ، ابو نعيـ احمد بف عبد اهلل - 63
 / .2/78ـ ، 199-ىػ 141لبناف ،  –بيروت  -الطبعة االولى ، دار الكتب العممية  

 ينظر : خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير لمرفاعي عمر بيف عمي بف الممقت االنصاري ، -64
ـ ، 1990 -ىػ 1410 –الرياض  –الطبعة االولى ، مكتبة الرشد  عيؿ السمفي ،تحقيؽ  : حمدي عبد المجيد سما

 . 1/38( ، 100باب فروض الوضوء وسننو ، رقـ الحديث )
 . 1/60مفتي المحتاج ،   - 65
 .1/268ينظر : الذخيرة ،   - 66
 . 1/61ينظر : روضة الطالبيف وعمرة المفتيف ،  - 67



 واستدلوا عمى قوليـ بما ياتي :
 ( 70)انو لـ يثبت فيو شيء وعدـ ثبوت ذلؾ في السنة . – 1
 ( 71الفموفي الحديث .)يكره مسح الرقبة بالماء وقالوا انو مف  – 2
 ( 72وقاؿ االماـ النووي ) رحمو اهلل ( بؿ ىو بدعة.) – 3
 الترجيح :
راء الفقياء وادلتيـ في مسالة مسح الرقبة فالذي اميؿ الى اختياره ىو القوؿ الثاني بعد عرض ا 

 القائؿ بعدـ استحباب مسح الرقبة ألنو لـ يثبت فيو دليؿ قطعي
 . واهلل تعالى اعمـ بالصواب 

  
 الخاتمة

 
 بعد ىذه المرحمة المباركة في رحاب بحثنا المتواضع عممت اف نوجز النتائج االتية :

اف عمـ الفقو مف اشرؼ العمـو الحتياج الناس اليو في عبادتيـ ومعامالتيـ واالشتغاؿ بو مف   - 1
 افضؿ القرباف .

اف مسالة المسح تعد مف المسائؿ الميمة في الفقو االسالمي إذ بو نصح الصالة او تفسد ألنو   - 2
 مف شروط صحة الصالة .

                                                                                                                                       
 . 1/100، وكشاؼ القناع ،  1/96ينظر : مطالب اولي النيي ،  - 68
بيروت  –ينظر : شرح فتح الغدير ، كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السبواس ، الطبعة الثانية ، دار الفكر  - 69
 . 1/36لبناف ،  –
 . 1/61، وروضة الطالبيف وعمرة المفتيف ،  1/100ينظر : كشاؼ القناع ،  - 70
ىػ 1409 –لبنف  –بيروت  –د خميؿ ، محمد عميش ، دار الفكر ينظر : منح الجميؿ شرح عمى مختصر سي - 71
 . 1/96ـ ، 1989 -
د.ت  –لبناف  –بيروت  –، دار الفكر ينظر : حاشية الشيخ سمماف الجمؿ عمى شرح المنيج سميماف الجمؿ  - 72
 ،1/130 . 



 الواردة في القرآف والسنة . لألدلةرأس ال خالؼ بيف الفقياء في وجوب مسح ال  - 3
اف الممسوحات انواع مسح الراس وىو واجب إذ ال تصح الصالة بدونو ، ومسح االذنيف ىو   - 4

( حديث صحيح في ذلؾ العمماء ومسح الرقبة ال بس وال يندب ولـ يرد عف النبي ) باإلجماعسنة 
 سوى احاديث مكذوبة وموضوعة .

 
 والمراجع المصادر                           

 بعد القرآف الكريـ :
الوسيط في المذىب ، محمد بف محمد الغزالي ابو حامد ، تحقيؽ : احمد محمود ابراىيـ + محمد محمد ثامر   - 1

ثانية ، ، وروضة الطالبيف وعمرة المغتيف االماـ النووي ، الطبعة ال1/268القاىرة،  –، الطبعة االولى ، دار السالـ 
واالـ ، محمد بف ادريس الشافعي ابو عبد اهلل ، الطبعة  – 1/53، 1405 –لبناف  –بيروت  –المكتب االسالمي 

  0 1393لبناف  –بيروت  –الثانية ، دار المعرفة 
 –بيروت  –الميذب في فقو االماـ الشافعي ، ابراىيـ بف عمي بف يوسؼ السيرازي ابو اسحاؽ ، دار الفكر   - 2
 اف.لبن

ـ ، 1989 -ىػ 1409 –لبنف  –بيروت  –منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ ، محمد عميش ، دار الفكر 
1/96 . 

المفتي في فقو االماـ احمد بف حنبؿ الشيباني ، عبد اهلل بف قدامة المقدسي ابو محمد ، الطبعة االولى ، دار الفكر 
ي مختصر الخرفي ، سمس الديف ابي عبد اهلل محمد بف ، وشرح الزكشي عم 1/86، 1405 –لبناف  –بيروت  –

عبد اهلل الزركشي المصري الحنبمي ، تحقيؽ : قدـ لو ووضع دراستو : عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ ، الطبعة االولى ، 
 0ـ 2002 -ىػ 1432 –لبناف  –بيروت  –دار الكتب العممية 

بة تحقيؽ : اشرؼ عبد المقصود ، الطبعة االولى ، مكالمفتي عف حمؿ االسفار ، ابو الفضؿ العراقي ، ت  - 3
 0ـ 1995 -ىػ 1415 –الرياض  –طبرية 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، احمد بف محمد بف عمي المقري القيومي ، المكتبة العممية   - 4
 0 لبناف ،  –بيروت  –
الرازي ، تحقيؽ محمد خاطر ، طبعة جريدة ، مكتبة  مختار الصحاح ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر  - 5

  0 ـ 1995=-ىػ1412 –بيروت  –لبناف ناشروف 
  0، والفتاوى اليندية  1/10لبناف ، د.ت ،  –بيروت  –المبسوط ، شمس الديف السرخي ، دار المعرفة   - 6

 –بيروت  –ت ، دار صادر لساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظور االفريقي المصري ، الطبقة االولى ، د.
  0لبناف



ىػ ، الطبعة الثانية ، 136الفقو عمى المذاىب االربعة ، عبد الرحمف بف محمد عوض الجزيزي . ت:  - 7
 0لبناف  –بيروت  –ـ ، دار الكتب العممية 2004 -ىػ 1422

اء حاـز القاضي ، الطبعة العذع وتصحيح القردع ، محمد بف مفمح المقدسي ابو عبد اهلل ، تحقيؽ : ابو الزىر  – 8
 0 1418 –لبناف  –بيروت  –االولى ، دار الكتب العممية 

عة االنشاء ، بىػ ، مط1406 –فقو العبادات عمى المذىب المالكي ، الحاجة كوكب عبيد ، الطبقة االولى    - 9
 0سوريا  –دمشؽ 

 –لبناف  –بيروت  –، دار الفكر  ، شياب الديف احمد بف ادريس القرابي ، تحقيؽ : محمد حجي الخبرة - 10
، والثمثيف في الفقو المالكي ، عبد الوىاب بف عمي بف نصر الثعمبي المالكي ابو محمد ، تحقيؽ  1/259ـ ، 1994

، والخالصة 1/44ىػ ، 1415 –مكة المكرمة  –: محمد ثالث سعيد الفاني ، الطبعة االولى ، المكتبة البخارية 
   0لبناف   –بيروت  –المالكية ، محمد العربي القروي ، دار الكتب العممية الفقيية عمى مذىب السادة 

 
الحاوي الكبير في فقو مذىب االماـ الشافعي و شرح مختصر المؤني ، عمي بف محمد بف حبيب الحاوردي   - 11

ولى ، دار البصري الشافعي ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معوض + الشيخ عادؿ احمد عيد الموجود ، الطبعة اال
 0 19991 -ىػ 1419لبناف،  –بيروت  –الكتب العممية 

ىػ 1428التعريفات ، عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ، تحقيؽ : عادؿ انور خضر ، لطيفو : االولى ،   - 12
 .  لبناف –بيروت  –ـ ، دار المعرفة 2007 -

 –بيروت  –لطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ، ا بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ، عالء الديف الكاساني  - 13
، واليداية شرح البداية المبتدي ، ابي الحسف عمي بف ابي بكر بف عبد الجميؿ الراشداني 1/4،  1982 –لبناف 

والفتاوى اليندية  في مذىب االماـ االعظـ ابي حنيفة النعماف ،  1/12المرغباني ، المكتبة االسالمية ، د.ت ، 
 0 1991 -ىػ 1411 –ـ وجماعتو مف عمماء اليند ، دار الفكر الشيخ نظا

تاريخ اصبياف ، ابو نعيـ احمد بف عبد اهلل بف ميداف الميداني االصبحاني ، تحقيؽ : سيد كسروي حسف   - 14
 . ـ199-ىػ 141لبناف ،  –بيروت  -، الطبعة االولى ، دار الكتب العممية  

 
بو الحسف عمي بف محمد بف العراؽ الكناني ، تحقيؽ : عبد اهلل بف محمد بف تنزيو الشريعة المرفوعة ، ا  - 15

، ومفتي المحتاج التي معرفة الفاظ  2/74لبناف ،  –، دار الكتب ، بيروت  1981الصديؽ ، الطبعة الثانية ، 
 لبناف  . –بيروت  –المناىج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر 

د.ت ،  –لبناف  –بيروت  –جمؿ عمى شرح المنيج سميماف الجمؿ ، دار الفكر حاشية الشيخ سمماف ال  - 16
1/130 . 

  0ىػ 1322ىػ ( الطبقة االولى : 80الجوىرة النيرة ، ابو بكر عمي بف محمد الحرادي اليمني الحنفي ، )ت:



االزىري ، المكتبة  الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة بف ابي زيد القيروني ، صالح عبد السميع االبي
  0 لبناف –بيروت  –الثقافية 

خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير لمرفاعي عمر بيف عمي بف الممقت االنصاري ، تحقيؽ    - 17
 ـ.1990 -ىػ 1410 –الرياض  –: حمدي عبد المجيد سماعيؿ السمفي ، الطبعة االولى ، مكتبة الرشد 

بيروت   –محمد بف يزيد ابو عبد اهلل الفزويني ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر  سنف ابف ماجة ،  - 18
، وسنف الدار قطني ، عمي بف  1/152( ، 445لبناف ، )د.ت ( ، باب : االذناف مف الرأس ، رقـ الحديث ) -

 –لبناف  –ي بف عمر الحسف البغدادي ، تحقيؽ : عبد اهلل ىاشـ يماني المدني  ، عم  - 13 13عمر ابو 
 0ـ 1966 -ىػ 1386

 –بيروت  –، وتحفة الفقياء ، عالء الديف السمر قندي ، البعة االولى ، دار الكتب العممية  1/23سنف : بدائع الضائع ،   - 19 
  0ـ 1984 -ىػ  1405لبناف 
 . 1/36لبناف ،  –بيروت  –، دار الفكر  شرح فتح الغدير ، كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السبواس ، الطبعة الثانية  - 20
 0لبناف  –بيروت  –ـ ، دار الفكر 1983 -ىػ 1403فقو السنة ، السيد سابؽ ، الطبعة  الرابعة ،   - 21
فقو االماـ عمي بف ابي طالب ) رضي اهلل عنو ( د. احمد محمد طو الياليسائي ، الطبعة االولى  ، مركزا لبحوث والدراسات   - 22

 0ـ 2010 -ىػ 1431 –ديواف الوقؼ السني ، العراؽ  –مية االسال
 
 


