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 اإلهداء

 

 . برضاهما ٌرضى الرحمن...أبً و أمًن ٌن اللذٌالكوكب... إلى

 . مناهل العلم وشموع المعرفة ... أساتذتً الكرام ... إلى

  نجوم حٌاتً المنٌرة لدربً المعٌنٌن لً  فً وقت شدتً  ... إلى

 . خواتًآأخوتً و ... 

ًّ فً ولً من جعل نفسه ناصحا ً  ... إلى من جعل نفسه قلقة عل

 . دراستً ... زوجً

ٌصعب قلع جذور محبته ِ من أعماق المستحٌل ... من  ... إلى

 . الوطن

لٌنهض الوطن ... الشهداء  من سقت ضمأ التراب دمائهم ... إلى

. 
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 ب                                

 

 الشكر والتقدٌر

 

ًّ ٌد المساعدة ,  إلى     كل من أعطانً معلومة  إلىكل من مّد ال

الذي ساندنً الدكتور المشرف  إلىتخص موضوعً أتقدم بالشكر 

ًّ مالحظاته القٌمة التً ساعدتنً كثٌرا ً  فً الموضوع و أملى عل

البحث الخاص بً , على شرف وقد أفً مسٌرة كتابتً للبحث , 

لً المساعدة الوافرة فً  الذي عاملنً بأحسن معاملة وقّدمو

نً واللذٌن ساعد أخوتًأخواتً و إلى, وكذلك  كتابتً للبحث

 مكتبة الكلٌة)  إلىكثٌرا ً فً جلب بعض المصادر المهمة , كذلك 

فٌها الكثٌر من الكتب المهمة فً عملٌة كتابتً  التً وجدت   (

 للبحث والى كل من أنسانً الزمن ذكرهم ............ .
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 ج                                          

 

 خطة البحث

 

 المبحث األول  

 تعريف الغسل لغة واصطالحا  -المطلب األول :

 حكم الغسل -المطلب الثاني :

 المبحث الثاني 

 فرائض الغسل -المطلب األول :

 سنن الغسل -المطلب الثاني :

 المبحث الثالث 

 صفة الغسل -المطلب األول :

 مكروهات الغسل -المطلب الثاني :

 

                       

 د
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 المقدمة

 

هلل رب العالميف , ُمنزؿ الكتاب المبيف , مالؾ يوـ الديف , بيديو ممؾ  الحمد          
السموات السبع واألرضيف , والصالة والسالـ عمى سيدنا و حبيبنا , وقائدنا , محمد 
األميف , وعمى آلو و أصحابو الغر المنتجبيف رافعيف لواء ىذا الديف , وعمى التابعيف 

 يوـ الديف أجمعيف . إلىوتابع التابعيف 

 أما  بعد :

  اختياريوىذا البحث وموضوعو مف  بيف يديكـ بحثاً  عممت عميو بجد , أضع      
اقتضت طبيعة البحث أف يكوف فيو مقدمة  , قمبي إلىالف ىذا الموضوع قريب 
, وفي  تعريؼ الغسؿ لغة واصطالحاىو  المبحث األوؿوثالثة مباحث جاء في 

 في صفة الغسؿ ومكروىاتوفقد كاف , والثالث  فرائض الغسؿ وسننو فكافالثاني منيا 
 , مشفوعة بأىـ النتائج , وثبت لممصادر والمراجع .

  

 

 

 وهللا ولي التوفيق .....                                                                    

                                                                          

 

 ةالباحث                                                                        

 بتول قيس خضير                                                           

 هـ
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 المبحث األول

 المطمب األول : تعريف الغسل لغًة واصطالحاً 

الغسؿ لغًة ىو التطيير , ومصدره غسمو يغسمو ويضـ , أو بالفتح مصدر      

, ويقاؿ : وبالضـ أسـ , والغسؿ بالكسر ما يغسؿ بو الرأس مف خطمي ونحو ذلؾ 

غسؿ اهلل حوبتؾ أي خطيئتؾ , عمؽ أىؿ المغة )أف إمرار الماء إلى جميع الجسد, 

وقد يمفظ الغيف والمراد بو االسـ , وأما بالفتح فالمراد بو المصدر , وىو غسؿ الجسد 

زالتو النجاسات أو رفع الحدث األكبر(   ٔبالماء وا 

 -ريفات منيا :اختمؼ الفقياء في تعريفو إلى عدة تعاصطالحًا :  

الحنفية " إسالة الماء عمى جميع ما يمكف إسالتو عميو مف غير حرج مرة  . عرفؤ

 (ٕ)واحدة "

 . ٖتعميـ ظاىر الجسد بالماء عرفو المالكية :. ٕ

 

                                                           
 لساف العرب , لمحمد بف مكـر بف عمى, أبو الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ٔ

 ٕ٘ٙ/ٙىػ , ٗٔٗٔ -بيروت , الطبعة: الثالثة  –ىػ( , الناشر: دار صادر ٔٔٚ)المتوفى: 
 (ٔ٘ٔ/ٔ( , وينظر : رد المحتار عمى الدر المختار )ٖٗ/ٔبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ) (ٕ)
 ٕٚبيروت, –الكتب العممية  لمحمد العربي القروي , الناشر:دار, الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ٖ
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 .ٔ. عرفو الشافعية : الغسؿ ىو سيالف الماء عمى جميع البدف بنية مخصوصةٖ

وىنا اتفؽ الشافعية مع المالكية بوجوب النية , وىو رأي يؤيده الدليؿ الصحيح  

  (ٕ)( : )إنما األعماؿ بالنيات(قوؿ النبي )الصريح مف 

وعرفو الحنابمة : )الغسؿ ىو استعماؿ ماء طيور مباح في جميع بدنو عمى وجو  - 

 .(ٖ)مخصوص(

عمى جميع البدف والبشرة مع  الماءؼ أف الغسؿ ىو إسالة ونستخمص مف ىذه التعاري

 , وال يوجد اختالؼ بيف المعنى االصطالحي ومعناه المغوي.التدليؾ بنية مخصوصة 

                                                           
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لمحمد بف قاسـ بف محمد بف محمد, أبو عبد اهلل, شمس الديف  ٔ

ىػ( , بعناية: بساـ عبد الوىاب الجابي , الناشر: ٜٛٔالغزي, ويعرؼ بابف قاسـ وبابف الغرابيمي )المتوفى: 
لبناف , الطبعة: األولى,  –ابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت الجفاف والجابي لمطباعة والنشر, دار 

 ٔٗ/ٔـ , ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ
 الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وسننو وأيامو = صحيح البخاري ٕ

الناشر: دار ,  ناصر الناصر المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي , المحقؽ: محمد زىير بف
 ٕ٘ٔ/ٔ( ٖٗٛرقـ الحديث )ىػ , ٕٕٗٔطوؽ النجاة الطبعة: األولى, 

 (ٜٚ/ٔشرح منتيى اإلرادات : )( ٖ)
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 المطمب الثاني

 حكم الغسل

 الغسل قسمان واجب ومستحب .

والنفاس( والتقاء الختانين الغسل الواجب هي )الجنابة والحيض  -القسم األول :

سالم الكافر والموت .   وا 

 أواًل : الجنابة

اتفؽ الفقياء عمى أف خروج المني مف موجبات الغسؿ , بؿ نقؿ النووي اإلجماع  -: 

, واألصؿ في ٔعمى ذلؾ , وال فرؽ في ذلؾ بيف الرجؿ والمرأة في النـو أو اليقظة

( قاؿ : )إنما الماء مف أف النبي )ذلؾ حديث أبي سعيد الخدري )رضي اهلل عنو( 

يجب الغسؿ بالماء مف انزاؿ الماء الدافؽ وىو  –, ومعناه كما حكاه النووي  ٕالماء(

( عف المرأة ترى في المني , وعف أـ سميـ )رضي اهلل عنيا( أنيا سألت نبي اهلل )

ت أـ سميـ ( " إذا رأت ذلؾ فمتغتسؿ" فقالمناميا ما يرى الرجؿ ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل )

                                                           
(( المؤلؼ: ( , المجموع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي والمطيعيٖ٘ٔ/ٔرد المحتر عمى الدر المختار ) ٔ

, المغني البف  ٙٙٔ/ٕىػ( , الناشر: دار الفكر , ٙٚٙأبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي )المتوفى: 
قدامة , ألبي محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي, 

ـ ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔالناشر: مكتبة القاىرة , تاريخ النشر: ىػ( , ٕٓٙالشيير بابف قدامة المقدسي )المتوفى: 
, شاؼ القناع عف متف اإلقناع , المؤلؼ: منصور بف يونس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس  ٕٓٙ/ٔ

 ٖٙٔ/ٔىػ( , الناشر: دار الكتب العممية ٔ٘ٓٔالبيوتى الحنبمى )المتوفى: 
 ٜٕٙ/ٔ( , ٖٖٗء), كتاب الحيض باب إنما الماء مف الما صحيح مسمـ ٕ
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( : " نعـ فمف أيف واستحييت مف ذلؾ , قالت : وىؿ يكوف ىذا , فقاؿ نبي اهلل )

يكوف الشبو ؟ " إف ماء الرجؿ غميظ أبيض , وماء المرأة رقيؽ أصفر , فمف أييما 

عال أو سيؼ يكوف منو الشبو" , وفي لفظ أنيا قالت : يا رسوؿ اهلل إف اهلل ال 

( : " لمرأة مف غسؿ إذا احتممت ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل )يستحي مف الحؽ , فيؿ عمى ا

  ٔ"نعـ إذا رأت الماء 

واشترط الشافعية والمالكية والحنابمة إليجاب الغسؿ بخروج المني كونو عف شيوة . 

بضرب أو حمؿ ثقيؿ عمى ظيره فال  -أي المني–وقاؿ ابف عابديف : لو انفصؿ 

: وأف خرج بال لذة بؿ سمسًا أو بضربة أو طربة أو  غسؿ عندنا , وقاؿ ابف الدردير

لدغة عقرب فال غسؿ , ونص المالكية عمى أنو إذا خرج المني بمذة غير معتادة فإنو 

ال يجب الغسؿ كنزولو بماء حار فأحس بمبادئ المذة واستداـ حتى أنزؿ , وكحكو 

المذة فيستديـ لجرب بذكره , أو ىز دابة لو , فال غسؿ عميو إال أف يحس بمبادئ 

فييا حتى يمني فيجب عميو الغسؿ , أما لو كاف الجرب بغير ذكره فالظاىر عدـ 

وجوب الغسؿ . ولـ يشترط الشافعية الشيوة , وقالوا بوجوب الغسؿ بخروج المني 

 . ٕمطمقاً 

 
                                                           

 (ٓ٘٘/ٔ( )ٖٔٔصحيح مسمـ : كتاب الحيض , باب وجوب الغسؿ عمى المرأة بخروج المني منيا ) ٔ
( , حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير , لمحمد بف أحمد بف ٛ٘ٔ/ٔينظر رد المحتار عمى الدر المختار ) ٕ

,  ٛٗٔ/ٕ, المجموع شرح الميذب  ٛٙٔ/ٔىػ( , الناشر: دار الفكر , ٖٕٓٔعرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 
 ٓ٘ٔ/ٔكشاؼ القناع 
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 ثانيًا : الحيض والنفاس

غسؿ مف أتفؽ الفقياء عمى أف الحيض والنفاس مف موجبات الغسؿ , ودليؿ وجوب ال

َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْؿ ُىَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء الحيض قولو تعالى : 

ـُ  ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُىفَّ َحتَّى َيْطُيْرَف َفِإَذا َتَطيَّْرَف َفْأُتوُىفَّ ِمْف َحْيُث َأَمَرُك

ُيِحبُّ اْلُمَتَطيِِّريفَ المَُّو ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَف وَ 
أي إذا اغتسمف , فمنع الزوج  ٔ

( لفاطمة بنت أبي مف وطئيا قبؿ غسميا , فدؿ عمى وجوبو عمييا , ولقوؿ النبي )

ذا أدبرت فاغسمي عنؾ الدـ حبيش : "  إذا أقبمت الحيضة فدعي الصالة , وا 

, ودليؿ وجوبو في النفاس اإلجماع حكاه ابف المنذر وابف جرير الطبري  ٕوصمي"

والمرغيناني مف الحنفية صاحب اليداية , وألنو حيض مجتمع , وألنو يحـر الصـو 

والوطء ويسقط فرض الصالة , فأوجب الغسؿ كالحيض , واف قطاع الدـ 

كف عفى عنو االستحاضة مبطؿ الصالة , والمبطؿ إنما ىو الحدث الخارج , ل

 لمضرورة , فإف انقطاع الدـ زالت الضرورة. 

                                                           
 (ٕٕٕاآلية ) –سورة البقرة  ٔ
 ٔٔ٘( ٕٖٗالحيض ) أخرجو البخاري كتاب ٕ
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واختمؼ الفقياء في الموجب لمغسؿ ىؿ ىو وجود النفاس والحيض أو انقطاعو , 

فذىب المالكية إلى أف الموجب لمغسؿ وجود الحيض ال انقطاعو , واالنقطاع إنما 

 .ٔىو شرط في صحة الغسؿ

نما وجب الخروج إناطة لمحكـ بسببو  أما الحنابمة قاؿ البيوتي : يجب بالخروج , وا 

واالنقطاع شرط لصحتو , وكالـ الخرقي يدؿ عمى أنو يجب باالنقطاع وىو ظاىر 

 . ٕالحديث

, واختمفت عبارات الشافعية ,  ٖوقاؿ بعض الحنفية : الحيض موجب بشرط انقطاعو

 . ٗفصحح النووي في المجموع أف موجبو االنقطاع

 ثالثًا : التقاء الختانين

" إذا جمس إلتقاء الختانيف مف موجبات الغسؿ باالتفاؽ , لما روى أبو ىريرة مرفوعًا :

ف لـ ينزؿ" , ولما  بيف شعبيا األربع ثـ جيدىا فقد وجب الغسؿ" , وزاد في رواية"وا 

                                                           
 ٖٔالخالصة الفقيية عمى مذىب المالكية .  ٔ
 ٔٚٔ/ٔكشاؼ القناع  ٕ
 ٕٕ٘/ٔ, ٕٚٓٓ, ٓٔالفقو اإلسالمي وأدلتو , وىبة الزحيمي , دار الفكر بدمشؽ , ط ٖ
 ٓٚٔ/ٕالمجموع شرح الميذب  ٗ
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ِإَذا َجَمَس َبْيَف ُشَعِبَيا اأْلَْرَبِع »َقاَؿ:  (أف النبي ): روت عائشة )رضي اهلل عنيا(

 .(ٔ)«اْلِخَتاُف اْلِخَتاَف َفَقْد َوَجَب اْلُغْسؿُ َوَمسَّ 

والتقاء الختانيف يحصؿ بتغييب الحشفة في الفرج , ذلؾ أف ختاف الرجؿ ىو الجمد 

الذي يبقى بعد الختاف , وختاف المرأة جمدة كعرؼ الديؾ فوؽ الفرج فيقطع منيا في 

ذا تحاذيا فقد التقيا ,  الختاف , فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانو ختانيا , وا 

يف إلتصاقيما وضـ أحدىما إلى اآلخر , فإنو لو وضع وليس المراد بالتقاء الختان

 .ٕموضع ختانو عمى موضع ختانيا ولـ يدخمو في مدخؿ الذكر لـ يجب الغسؿ

وال بد إليجاب الغسؿ مف تغييب الحشفة بكماليا في الفرج , فإف غيب بعضيا فال 

ف كاف مقطوع الحشفة أو كاف ممف لـ تخمؽ لو حشفة فيعتبر قدرىا ,  غسؿ عميو , وا 

, فإف بقي منو دوف الحشفة لـ يتعمؽ بو شيء قطع بعض الذكر " إذا قاؿ النووي : 

ف كاف الباقي قدر الح شفة فحسب تعمقت األحكاـ بتغييبو بكمالو, مف األحكاـ , وا 

ف كاف زائدًا عمى قدر الحشفة ففيو وجياف مشيوراف, أح تتعمؽ ىما: أف األحكاـ دوا 

 .(ٖ)بقدر الحشفة منو. والثاني: ال يتعمؽ بشيء مف األحكاـ إال بتغييب جميع الباقي "

 
                                                           

صحيح مسمـ :  , ٔٚٗ( ٕٚٛينظر صحيح البخاري كتاب الغسؿ , باب إذا التقى الختاناف , رقـ الحديث)( (ٔ
 ( ٜٖٗ( رقـ الحديث )ٕٕ( باب نسخ الماء مف الماء ووجوب الغسؿ بالتقاء الختانيف )ٖكتاب الحيض )

,  ٜٗٔ/ٕالميذب  , والمجموع شرحٔٔٔ/ٔ, وحاشية الدسوقي ٙٙٔ/ٔينظر رد المحتار عمى الدر المختار  ٕ
 ٙٙٔ/ٔوكشاؼ القناع 

  ٛٙٔ/ٔ, , وكشاؼ القناع ٘ٔٔ/ٔ, وحاشية الدسوقي ٚٙٔ/ٔينظر رد المحتار عمى الدر المختار ( (ٖ
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 لكافرإسالم ارابعًا : 

 : مذىبيفالكافر إلى إسالـ أختمؼ الفقياء في حكـ غسؿ  

إلى أف إسالـ الكافر موجب لمغسؿ , فإذا وىـ المالكية والحنابمة األوؿ : المذىب 

, كما روى أبو ىريرة في اسالـ ثمامة بف أثاؿ  ٔأسمـ الكافر وجب عميو أف يغتسؿ

 .  ٕ( ))اذىبوا بو إلى حائط بني فالف فأمروه أف يغتسؿ(( عندما اسمـ قاؿ النبي )

ـ , فأمرني ( اريد االسالبف عاصـ رضي اهلل عنو قاؿ : أتيت النبي )عف قيس و 

وألنو ال يسمـ غالبًا مف جنابة , فأقيمت المظنة مقاـ الحقيقة  .ٖأف أغتسؿ بماء وسدر

يفرقوا في ذلؾ بيف الكافر االصمي والمرتد , فيجب كالنـو والتقاء الختانيف , ولـ 

 .ٗالغسؿ عمى المرتد أيضًا إذا أسمـ

وىو إذا أسمـ الغسؿ لمكافر  ابستحبوىـ الحنفية والشافعية إلى االثاني : المذىب 

( اف ( أمره رسوؿ اهلل )لما روى أنو لما أسمـ قيس بف عاصـ )غير جنب 

 .٘( بالغسؿيغتسؿ , ولـ يأمرىـ النبي )

                                                           
 ,  ٜٙٔ/ٔ, كشاؼ القناع  ٕٓٚ/ٔينظر المغني  ٔ
 ( ٕٕ٘( وابف خزيمة )ٖٗٓ/ٕمد )أخرجو اإلماـ اح ٕ
 (ٖ٘٘صحيح : )أبو داوود : الطيارة باب : في الرجؿ يسمـ فيؤمر بالغسؿ , رقـ ) ٖ

( , الترمذي : ابواب الصالة , باب : ما ذكر في ٛٛٔالنسائي : الطيارة باب : غسؿ الكافر اذا اسمـ , رقـ )
 (. ٘ٓٙاالغتساؿ عندما يسمـ الرجؿ , رقـ )

 حديث حسف .عنو ( وقاؿ ٜٕ٘ٛ, في كتاب الصالة رقـ الحديث ) ٖٓ٘/ٕأخرجو الترمذي  ٗ
 ٗ/ٕ, والمحمى البف حـز االندلسي  ٗ٘ٔ/ٔينظر المغني  ٘
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ذا أسمـ الكافر وىو جنب وجب عميو الغسؿ , واحتج بذلؾ حديث  عمرو بف العاص وا 

 ٔب ما قبمو((ج(:))االسالـ يرسوؿ اهلل ) قاؿ

غفراف الذنوب , فقد أجمعوا عمى أف الذي اسمـ لو كاف  داللة عمى وفي الحديث 

عميو ديف أو قصاص ال يسقط بإسالمو , وألف ايجاب الغسؿ ليس مؤاخذة وتكميفًا 

بما وجب في الكفر , بؿ ىو إلزاـ شرط مف شروط الصالة في االسالـ فأنو جنب , 

  ٕوالصالة ال تصح مف الجنب , وال يخرج بأسالمو كونو جنبًا .

 : غسل الميت خامساً 

 -اختمؼ العمماء في حكـ الغسؿ مف غسؿ الميت إلى قوليف :

المذىب األوؿ : الوجوب : فقاؿ اكثر الفقياء بوجوبو سواء كاف المغسوؿ صغيرًا أو 

( قاؿ : ( عف النبي )ىريرة )عف ابي و  ٖكبيرًا ذكرًا أو انثى , مسممًا أو كافرًا.

   ٗ))مف غسؿ ميتًا فميغتسؿ , ومف حممُو فميتوضأ(( 

                                                           
 ٕٔٔ/ٔكتاب اإليماف , باب المؤمف والكافر , , صحيح : أخرجو مسمـ مف حديث عمرو بف العاص  ٔ
 ٜٚٔ/ٔ, والمغني البف عابديف  (ٗٚٔ/ٕ) لمنووي المجموع,  ٖٛ/ٔينظر األـ لمشافعي  ٕ
 ( ٙٗ/ٔ))كفاية االخيار(( )( , ٕٙٗ/ٔ))المغني(( ) ٖ
 ( .ٕٖٙٔ( , )ٖٔٙٔرواه ابو داوود : الجنائز , باب : في الغسؿ مف غسؿ الميت , رقـ ) ٗ

( , وحسنو ورواه ابف ماجو ٖٜٜورواه الترمذي : الجنائز , باب : ما جاء في الغسؿ مف غسؿ الميت , رقـ : )
 .  حديث حسفعنو وقاؿ  (ٖٖٚ( , )ٖٔٙٔالجنائز , باب : ما جاء في غسؿ الميت , رقـ )رواه أبو داود :: 
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وىو قاؿ بو االماـ أحمد , واالستحباب دوف اإليجاب  ٔالمذىب الثاني : االستحباب 

))ليس عيكـ في غسؿ  ( :فأف كالموُ يقتضي نفي الوجوب واستدؿ بقوؿ النبي )

  ٕكـ ليس بنجس , فحبكـ أف تغسموا أيديكـ ((ميتكـ غسؿ إذا اغسمتموه , فإف ميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .ٜٓ/ٔ( , كفاية االخيار )ٕٚٗ/ٔ))المغني(( ) ٔ
 ( , وىو حديث صحيح عمى شرط البخاري .ٖٙ٘/ٔ) (ٙٙٗٔ) الجنائز :كتاب الحاكـ : أخرجو  ٕ
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 االغتساالت المسنونة  -القسم الثاني :

 الجمعة يومغسل أواًل : 

 

( قاؿ : "مف اتى منكـ والدليؿ عمى ذلؾ ىو ما روي أف النبي ),  ٔوىو مستحب

, وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عف النبي محمد ٕالجمعة فميغتسؿ" متفؽ عميو

(" : )لو كاف الغسؿ لمجمعة  -, وقد قيؿ :ٖ"غسؿ الجمعة واجب عمى كؿ محتمـ

( عمى ذكر الوضوء , وىذا دليؿ صريح صحيح عمى واجبًا لما اقتصر النبي )

حديث َأِبي ُىَرْيَرَة , َقاَؿ: المعنى المراد وىي قرينة لفظية تقطع ىذا الخالؼ الفقيي و 

: َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل عَ  َـّ َأَتى اْلُجُمَعَة, »َمْيِو َوَسمَّـَ َأ َفَأْحَسَف اْلُوُضوَء, ُث َمْف َتَوضَّ

 .  ٗ«َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت, ُغِفَر َلُو َما َبْيَنُو َوَبْيَف اْلُجُمَعِة, َوِزَياَدُة َثاَلَثِة َأيَّاـٍ 

 ثانيًا : غسل صالة الخسوف والكسوف 

 ٘القمر , ألداء سنة صالتيما()ويندب لصالة كسوؼ الشمس , وخسوؼ 

قاؿ اإلماـ الدمياطي البكري عف غسؿ كسوؼ الشمس وخسوؼ القمر )وال يتقيد 

بحضور الجماعة, بؿ إذا صمى منفردا سف لو , ويدخؿ وقتو بأوؿ التغير, ويخرج 
                                                           

 (ٜٛ/ٔ( , كفاية األخيار )ٕ٘ٚ/ٔ, المغني ) ٕٔٓ/ٕينظر المجموع شرح الميذب  ٔ
 ٓٗٔ/ٔ( ٖٛٛأخرجو البخاري في كتاب الصالة باب الدىف لمجمعة برقـ ) ٕ
 حديث حسف . وقاؿ عنو ٕٙ٘/ٔ( ٕٕٙ, باب غسؿ الجمعة )أخرجو الترمذي في كتاب الصالة  ٖ
 .  (ٚ٘ٛ/ٔ)(ٕٚٓٔكتاب الطيارة باب غسؿ الجمعة برقـ ) مسمـ رواه ٗ
 (ٜٗ -ٛٗ/ٔمراقي الفالح شرح نور اإليضاح ) ٘
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باالنجالء( أي أف غسميما يسف ولو لـ يصؿ مع الناس في جماعة بؿ حتى لو 

الغتساؿ مف أوؿ بداية تغير الشمس أو القمر , ويخرج صمى وحده , ويدخؿ وقت ا

 . ٔوقتو باالنجالء الكامؿ لمكسوؼ أو الخسوؼ

وقاؿ اإلماـ النووي رحمو اهلل عف صالة الكسوؼ والخسوؼ : )والسنة اف يغتسؿ ليا 

 ٕ, ألنيا صالة شرع ليا االجتماع والخطبة , فسف ليا الغسؿ , كصالة الجمعة(

 .ٖا( أي صالة الكسوؼ والخسوؼوقيؿ )ويسف الغسؿ لي

 غسل العيدين :ثالثاً 

صالة العيد )األضحى , الفطر( روى البييقي مف ىي  ومف االغتساالت المستحبة

طريؽ الشافعي عف َزاَذاَف , َقاَؿ: َسَأَؿ َرُجٌؿ َعِميِّا َرِضَي المَُّو َعْنُو َعِف اْلُغْسِؿ, َقاَؿ: 

( : كاف َفَقاَؿ: ال , اْلُغْسُؿ الَِّذي ُىَو اْلُغْسُؿ ؟ َقاَؿ )اْغَتِسْؿ ُكؿَّ َيْوـٍ ِإْف ِشْئَت, 

يغتسؿ َيْوـَ اْلُجُمَعِة, َوَيْوـَ َعَرَفَة, َوَيْوـَ النَّْحِر, َوَيْوـَ اْلِفْطِر"
ٗ. 

لى ىذا ذىب جميور العمماء  .٘وا 

                                                           
 (٘ٛ/ٕإعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ) ٔ
 (ٙٛ/ٔينظر الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ) ٕ
 ٕ/ٕ( ٛٚٛرواه البخاري في باب الجمعة ) ٖ
 ٕٛٚ/ٖ( ٖٖٗٙفي السنف الكبرى برقـ)أخرجو البييقي ,  ٗ
 ( .ٖٜٔ/ٕر خميؿ )ينظر : مواىب الجميؿ في شرح مختص ٘
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( : )في الجمعة مف الجمع اف وذكر الماوردي إلى أف غسؿ العيديف سنة لقولو )

   ٔجعمو اهلل تعالى عيدًا فاغتسموا( ىذا

 رابعًا : الغسل لمحج والعمرة

 : الغسل عند اإلحرامأواًل 

( اف ىو الغسؿ عند االحراـ لحديث زيد بف ثابت ) مف االغتساالت المستحبةىي و 

 ٕ( تجرد إلىاللو واغتسؿ(رسوؿ اهلل )

ِبّي  ف َكاَنت َحاِئًضا َأو نفَساء أِلَف َأسَماء )َوَيْسَتِوي ِفي اْسِتْحَبابو الرجؿ َوالصَّ َواْلَمْرَأة َواِ 

بنت ُعَمْيس َزْوَجة الّصديؽ َرِضي اهلل َعْنُيَما نفست ِبِذي الحميفة َفأمرَىا َرُسوؿ اهلل 

 .ٖصمى اهلل َعَمْيِو َوسمـ( باالغتساؿ

 

 

 

 

                                                           
 ( .ٕٕٓ/ٕ: المجموع شرح الميذب ) ينظر ٔ
 ( وحسنو .ٖٓٛالترمذي ) ٕ
 . ٜٔ/ٔ كفاية االخيار في حؿ غاية االختصار ٖ
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 الغسل لدخول مكة : ثانياً 

وىو غسؿ لدخوؿ مكة لحديث عف ابف عمر )رضي اهلل عنيما( انو كاف ال يقدـ مكة 

وى حتى يصبح ويغتسؿ , ثـ يدخؿ مكة نيارًا , وبذكر عف النبي طاال بات بذي 

(. انو فعمو )ٔ 

ثَـّ اَل فرؽ ِفي اْسِتْحَباب اْلغْسؿ لمف دخؿ َمكَّة َبيف مف أحـر ِباْلَحجِّ َأو اْلعمَرة َأو  

يحـر اْلَبتََّة َوقد َنص الشَّاِفِعي ِفي اأْلـُ َأف مف لـ يحـر يْغَتسؿ َواْحتج ِبَأنَُّو َعَمْيِو 

اَلة َوالسَّاَلـ َعاـ اْلَفْتح اْغتسؿ لُدُخوؿ َمكَّة َوُىوَ   َٕحاَلؿ ُيِصيب الّطيب. الصَّ

 غسل الوقوف بعرفةثالثًا : 

( كاف يغتسؿ ( " أف رسوؿ اهلل )وغسؿ الوقوؼ بعرفة لحديث الفاكو بف سعد )

. وكاف الفاكو بف سعد يأمر أىمو بالغسؿ في  ٖيـو الفطر ويـو األضحى ويـو عرفة "

 .  ٗىذه األياـ

( كاف يغتسؿ إلحرامو ابف عمر )والحديث أيضًا الذي رواه مالؾ في الموطأ : عف 

 .٘قبؿ أف يحـر , ولدخوؿ مكة , والوقوؼ عشية عرفة

                                                           
 ( باب االغتساؿ عند دخوؿ مكة .ٕٜٕ)( ٛٚٗٔالبخاري )أخرجو  ٔ
 (ٕٜ/ٔكفاية االخيار في حؿ غاية االختصار , ) ٕ
 (ٜٖٓ/ٖمصنؼ عبد الرزاؽ ) ٖ
 (ٖٖٛ/ٔالبناية شرح اليداية ) ٗ
 (ٕٕٖ/ٔموطأ اإلماـ مالؾ ) ٘
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 غسل المبيت بمزدلفةرابعًا : 

ألنيا نسؾ يجتمع فييا الناس , ويزدحموف , فيؤذي بعضيـ بعضًا , فاستحب 

, وىذا الغسؿ )الوقوؼ بمزدلفة , وقد قيؿ أف الغسؿ لممبيت بمزدلفة لذا ٔكالجمعة

جعموا السابع ىو الغسؿ لممبيت , والصواب األوؿ , ألف المبيت بيا ليس فييا ذكر ) 

اجتماع فال يحتاج إلى غسؿ بخالؼ الوقوؼ , فالصواب أف الغسؿ السابع لموقوؼ 

 . ٖ. وبدخؿ وقت ىذا الغسؿ بنصؼ الميؿ(ٕبالمزدلفة , وألنو ال يشرع لممبيت بيا(

 

 غسل لرمي الجمار الثالثًا : خامس

لكؿ يـو مف أياـ التشريؽ فال غسؿ لرمي جمرة العقبة يـو النحر . اي اكتفاء وىو 

 . ٗبغسؿ العيد )ألف وقتو متسع بخالؼ رمي أياـ التشريؽ(

 

 

 

                                                           
 المذىب .( , وينظر : نياية المطمب في دراية ٔ٘ٔ/ٔينظر : كشؼ القناع عف متف اإلقناع ) ٔ
 ( .ٕٚ/ٔ( , وينظر : االقناع في حؿ الفاظ ابي شجاع )ٕٗٔ/ٚالمجموع شرح الميذب ) ٕ
 ( .ٔينظر : حاشية البجيرمي ) ٖ
 ( .ٕٜ/ٔ(, وكفاية األخيار في حؿ غاية االختصار )  ٕ٘ٗ/ ٔحاشية البجيرمي ) ٗ
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 )غسل الطواف والسعي(سادسًا : 

( أوؿ شيء بدأ بو ما روت عائشة )رضي اهلل عنيا( "أف النبي ) وىو ال يستحب

 (ٔ)بالبيت"حيث قدـ مكة أنو توضأ ثـ طاؼ 

 .ٕوالمعتمد انو عدـ االستحباب الغسؿ لمطواؼ

)ويندب الغسؿ لطواؼ ما ولطواؼ الزيارة فيؤدي الطواؼ بأكمؿ الطيارتيف ويقوـ 

 ٖبتعظيـ حرمة البيت الشريؼ(

 الغسل لدخول المدينة المنورةثامنًا : 

, فإف إف تيسر لو ذلؾ, قياسًا عمى استحبابو لدخوؿ مكة, ألف كاًل منيما ببمد  محـر

, فإف لـ يستطع اغتسؿ  لـ يستطع اغتسؿ قبؿ دخوؿ مكة, ألف كاًل منيما بمد محـر

  ٗ.-صمى اهلل عميو وسمـ  -قبؿ دخولو مسجد النبي 

 

 

                                                           
 (ٕٖٓباب طواؼ عمى وضوء ) (ٖٙ٘ٔرواه البخاري ) ٔ
 ( ٕٗ٘/ ٔوينظر حاشية البجيرمي ) (ٕٚ/ٔينظر اإلقناع ) ٕ
 ( .ٛٗ/ٔمراقي الفالح شرح نور اإليضاح ) ٖ
 (ٛٛ/ٔالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ) ٗ
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وىو مندوب عند السادة الحنفية ) وندب الغسؿ "لدخوؿ مدينة النبي صمى اهلل عميو 

 ٔاهلل عميو وسمـ (وسمـ" تعظيما لحرمتيا وقدومو عمى حضرة المصطفى صمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .ٛٗ/ٔاإليضاح ) مراقي الفالح شرح نور ٔ
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 المبحث الثاني

  فرائض الغسل وسننه

 المطمب األول : فرائض الغسل

( )إنما أواًل : النية : ذىب الفقياء إلى أف النية فرض في الغسؿ لقوؿ النبي )

 , ويكفي فييا نية رفع الحدث األكبر أو استباحة الصالة ونحوىا.  ٔاألعماؿ بالنيات(

 ٕإلى أف النية في الغسؿ سنة وليس فرض.وذىب الحنفية 

أتفؽ الفقياء عمى أف تعميـ الشعر والبشرة  -:ثانيًا : تعميـ الشعر والبشرة بالماء 

( كاف إذا لحديث عائشة )رضي اهلل عنيا( أف النبي ) مف فروض الغسؿبالماء 

بعو أغتسؿ مف الجنابة بدأ فغسؿ يده , ثـ توضأ كما يتوضأ لمصالة , ثـ يدخؿ أصا

في الماء فيخمؿ بيا أصوؿ شعره , ثـ يصب عمى رأسو ثالث غرؼ بيديو ثـ يفيض 

 .ٖعمى جمده كمو

إفاضة الماء عمى جميع البدف شعره وبشره واجب بال خالؼ ومف  -وقاؿ النووي :

ثـ يجب إيصاؿ الماء إلى كؿ طاىر الجسد ومنو ما تحت الشعر , سواء كاف الشعر 

                                                           
 ٜ/ٔ–أخرجو البخاري  ٔ
 ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔالقناع , وكشاؼ  ٗٚٔ/ٔ, والمغني  ٙ٘/ٔ, ومراقي الفالح  ٖٕٔ/ٔينظر حاشية ابف عابديف  ٕ
 ٕٖ/ٔاخرجو البخاري   ٖ
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اؿ الماء إلى جميع البشرة تحتو بال . وقاؿ الحنفية يجب كثيفًا أو خفيفًا يجب ايص

 .ٔغسؿ كؿ ما يمكف غسمو بال حرج 

 االة ىؿ ىي مف الفرائض أـ السنف :ثالثًا : المواالة : اختمؼ الفقياء في المو 

 ( .المذىب األوؿ : إلى سنية المواالة في غسؿ جميع أجزاء البدف لفعؿ النبي )

فاتت المواالة قبؿ اتماـ الغسؿ , بأف جؼ ما غسمو مف بدنو والمذىب الثاني : إذا 

بزمف معتدؿ واراد أف يتـ غسمو , جدد إلتمامو نية وجوبًا النقطاع النية بفوات 

 المواالة فيقع غسؿ ما بقي بدوف نية .

 .  ٕالمذىب الثالث : ذىبوا إلى أف المواالة مف فرائض الغسؿ

الى اف دلؾ االعضاء في الغسؿ سنة وليس رابعًا : الدلؾ : ذىب بعض العمماء 

وألنو  ٖ( : ))فإذا وجدت الماء فأمسو جمدؾ((( ألبي ذر )فرض , لقوؿ النبي )

 غسؿ فال يجب إمرار اليد فيو , كغسؿ االناء ولوغ الكمب .

 

                                                           
 ٗٙٔ/ٔ, وكشاؼ القناع  ٗٗ/ٔ, وفتح القدير لمشوكاني  ٕٖٔ/ٔينظر حاشية ابف عابديف  ٔ
 ٓٚٔ/ٔ, وكشاؼ القناع  ٖٕ٘/ٔ, والمجموع الميذب شرح الميذب  ٖٙٔ/ٔينظر حاشية ابف عابديف  ٕ
 صحيح ( حديثٕٔٚ( )صٗٔ - ٕٓٔاخرجو الترمذي )باب الطيارة( ) ٖ
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الغسؿ , واحتجوا بأف الغسؿ ىو وذىب البعض إلى اف الدلؾ فريضة مف فرائض 

ىو واجب لنفسو ال  -:وقاؿ المالكية  ٔلواقؼ في المطر اغتسؿ .إمرار اليد وال يقاؿ 

 إليصاؿ الماء لمبشرة .

 المبحث الثاني 

 سنن الغسل 

ذىب الحنفية والشافعية إلى اف التسمية ىي سنة مف سنف الغسؿ  -التسمية : -أواًل :

سـ وعدىا المالكية مف المندوبات لعموـ الحديث : )) كؿ امر ذي باؿ ال يبدأ فيو ب

( اهلل الرحمف الرحيـ فيو أقطع (( وذىب الحنابمة الى وجوب التسمية لقوؿ النبي )

قياسًا إلحدى الطيارتيف عمى االخرى ,  ٕ)) ال وضوء لمف يذكر اسـ اهلل عميو (( -:

مع التسمية , و مصاحبة ليا عند الحنفية  ةسنويستحب عند الشافعية اف يبتدىء ال

  ٖوالحنابمة .

                                                           
 ٘ٚٔ/ٕ, والمجموع الميذب شرح الميذب ٘ٗٔ/ٔينظر حاشية ابف عابديف  ٔ
 ( حديث حسف ٜٜٖ( )ٓٙ/ٔاخرجو ابف ماجو )التسمية في الوضوء( ) ٕ
 (ٙ٘( , مراقي الفالح )ٙ٘ٔ/ٔينظر حاشية ابف عابديف ) ٖ
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اتفؽ الفقياء عمى انو يسف في الغسؿ غسؿ اليديف الى  -غسؿ الكعيف : -ثانيًا :

 -( عنيا قالت :الرسغيف ثالثًا ابتداء قبؿ إدخاليما في االناء , لحديث ميمونو )

 ٔ( ماء لمغسؿ , فغسؿ يديو مرتيف او ثالثًا(())وضعت لمنبي )

ال فال  ىذا اذا كاف الماء غير جار وكاف يسيرًا وأمكف -قاؿ الدسوفي : اإلفراغ منو وا 

 ٕتستوقؼ سنية غسميا عمى االولية.

قاؿ الشافعية والحنابمة أكمؿ الغسؿ إزالة القذر طاىرًا كاف  -ازالة االذى : -ثالثًا :

كالمنى , أو نجسًا كودي استظيارًا وذىب الحنفية الى انو يسف بعد غسؿ اليديف 

( في الخبث عف جسده سواء كاف يخرج او غيره لحديث ميمونو ) البدء بأزالة

 .ٖ))ثـ أفرغ عمى شمالو فغسؿ مذاكيره(( -( :صفة غسؿ النبي )

 ٗوقاؿ المالكية يندب البدء بإزالة االذى اي النجاسة في الغسؿ.

اتفؽ الفقياء عمى استحباب البدء باليميف عند غسؿ الجسد  -البدء باليميف : -رابعًا :

( ))كاف يعجبو اليميف في الحديث انو )ىو مف مندوبات الغسؿ عند المالكية و 

 طيوره((.

                                                           
  (ٙ٘ٔ/ٔباب صفة الغسؿ ) (ٖٔ/ٔاخرجو البخاري ) ٔ
 (ٖٙ( ومراقي الفالح )ٚٙٔ/ٔ)ينظر حاشية ابف عابديف  ٕ
 (ٛ٘ٔ/ٔاخرجو البخاري باب صفة الغسؿ ) ٖ
 ( ٘ٛٔ/ٔ( المغني )ٗٚٔ/ٔحاشية ابف عابديف ) ٗ
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ذىب الحنفية والشافعية والحنابمة الى اف تثميث غسؿ  -تثميث الغسؿ : -خامسًا :

)ثـ يأخذ الماء فيدخؿ  -( :االعضاء في الغسؿ سنو , وفي حديث عائشة )

قد استبرأ , حفف عمى رأسو ثالث اصابعو في اصوؿ الشعر حتى اذا رأى أف 

 ٔحفنات(

وذىب المالكية إلى الندب تثميث غسؿ الرأس فقط وأما بقية االعضاء فأعتمد الدردير 

 ٕكراىة غسميا أكثر مف مرة واعتمد البناني تكرار غسؿ االعضاء .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ٔ( )رقـ الحديث ٖٚٔ/ٔاخرجو مسمـ )حديث ميمونو( ) ٔ
 ( ٛٚٔ/ٔ( وكشاؼ القناع )ٗٓٔ/ٔحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ) ٕ
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 المبحث الثالث 

 صفة الغسل ومكروهاته 

 صفة الغسل -المطمب االول :

( ( إف كيفية الغسؿ الكامؿ عرفت بالسنة عف عائشة )صفة غسؿ النبي ) -: 

( إذا اغتسؿ مف الجنابة , يبدأ فيغسؿ يديو , ثـ يفرغ )كاف رسوؿ اهلل ) -قالت :

بيمينو عمى شمالو , فيغسؿ اصابعو في اصوؿ الشعر , ثـ حفف عمى رأسو ثالث 

, فممغسؿ صفتاف صفة ٔغسؿ رجميو(حفنات , ثـ أفاض الماء عمى سائر جسده , ثـ 

االجزاء , وصفة الكماؿ , فصفة األجزاء تحصؿ بالنية عند مف يشترطيا , وتعميـ 

جميع الشعر والبشرة بالماء , أما صفة الكماؿ تحصؿ بمراعاة واجبات الغسؿ وسننو 

 .ٕوآدابو

 

 

 

 
                                                           

 (ٕٖٗورقـ الحديث ) ٜٔٔ/ٔأخرجو البخاري : )صفة الغسؿ(  ٔ
شرح غاية المنتيى , مطالب أولي النيى  ٓ٘ٔ/ٔ( وحاشية العدوي عمى شرح الرسالة ٘ٚينظر مراقي الفالح ) ٕ
ٔ/ٔ٘ٛ 
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 المطمب الثاني : مكروىات الغسؿ :

سؿ اإلسراؼ في الماء , ومف المكروىات ذىب الفقياء إلى أف مف مكروىات الغ

ضرب الوجو بالماء والتكمـ بكالـ الناس , واالستعانة بالغير مف غير عذر , ورجح 

الطحطاوي أنو ال بأس باالستعانة , وتنكيس الفعؿ , وتكرار الغسؿ بعد االشباع , 

والغسؿ في الخالء وفي مواضع األقذار , وترؾ الوضوء أو المضمضة أو 

 اؽ , واالغتساؿاالستنش

 .ٔداخؿ ماء كثير كالبحر خشية أف يغمب عميو الموج فيغرقو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٜٙٔ/ٔ, وكشاؼ القناع  ٖٚٔ/ٔ, والمغني البف قدامة  ٖٛٔ/ٔينظر حاشية ابف عابديف  ٔ
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . -
 بف شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبو مشافعي, ل األـ -ٔ

: الناشر,  (ىػٕٗٓ: المتوفى) المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد
 . ـٜٜٓٔ/ىػٓٔٗٔ: النشر سنة,  طبعة بدوف: الطبعة,  بيروت - المعرفة دار
 بف( بالبكري المشيور) بكر أبو: المعيف فتح ألفاظ حؿ عمى الطالبيف إعانة -ٕ

 والنشر لمطباعة الفكر دار نشر (ىػٕٖٓٔ بعد: المتوفى) الدمياطي شطا محمد
 .ـ ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ األولى,: الطبعة يعز والتو 
 حسيف بف أحمد بف موسى بف أحمد بف محمود محمد أبو: اليداية شرح البناية -ٖ

 - العممية الكتب دار نشر,  (ىػ٘٘ٛ: المتوفى) يالعين الديف بدر يالحنف يالغيتاب
 .ـ ٕٓٓٓ - ىػ ٕٓٗٔ األولى,: الطبعة لبناف بيروت,

 أحمد بف مسعود بف بكر أبو الديف, عالء :الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -ٗ
: الطبعةبيروت لبناف  – العممية الكتب دار نشر (ىػٚٛ٘: المتوفى) الحنفي الكاساني
 .ـٜٙٛٔ - ىػٙٓٗٔ الثانية,

 حمد ابف فيصؿ بف العزيز عبد بف فيصؿ: األوطار نيؿ مختصر األحبار بستاف -٘
 والتوزيع, لمنشر إشبيميا دار: نشر (ىػٖٙٚٔ: المتوفى) النجدي الحريممي المبارؾ
 .ـ ٜٜٛٔ - ىػ ٜٔٗٔ األولى,: الطبعة الرياض

 المصري الُبَجْيَرِميّ  عمر بف محمد بف سميماف: الخطيب عمى البجيرمي حاشية -ٙ
 .  ـٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ: النشر تاريخ الفكر دار: نشر (ىػٕٕٔٔ: المتوفى) الشافعي

 المالكي الدسوقي عرفة بف أحمد بف محمد, ل الكبير الشرح عمى الدسوقي حاشية -ٚ
 . تاريخ وبدوف طبعة بدوف: الطبعة,  الفكر دار: الناشر,  (ىػٖٕٓٔ: المتوفى)
 



21 
 

ىػ( , ٚ٘ٛبف خمؼ المنوفي المالكي )تالعدوي عمى شرح الرسالة لعمي حاشية  -ٛ
 ـ.ٕٕٔٓ-لبناف  –بيروت  –تحقيؽ أحمد حمدي إماـ , دار الكتب العممية 

: الناشر,  القروي العربي محمد,  المالكية السادة مذىب عمى الفقيية الخالصة -ٜ
 . بيروت - العممية الكتب دار
 عبد بف عمر بف أميف محمد عابديف, ابف: المختار الدر عمى المحتار رد -ٓٔ

 بيروت-الفكر دار: نشر (ىػٕٕ٘ٔ: المتوفى) الحنفي الدمشقي عابديف العزيز
 .ـٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔ الثانية,: الطبعة
 منصور, ل اإلرادات منتيى بشرح المعروؼ المنتيى لشرح النيى أولي دقائؽ -ٔٔ
: المتوفى) الحنبمى البيوتى إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يونس بف

 ـٖٜٜٔ - ىػٗٔٗٔ األولى,: الطبعة,  الكتب عالـ: الناشر, (ىػٔ٘ٓٔ
,  الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيؿ بف محمد: المؤلؼ,  البخاري صحيح -ٕٔ

 عف مصورة) النجاة طوؽ دار: الناشر,  الناصر ناصر بف زىير محمد: المحقؽ
,  ىػٕٕٗٔ األولى,: الطبعة,  (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيـ ترقيـ بإضافة السمطانية

 كمية في وعمومو الحديث أستاذ البغا ديب مصطفى. د وتعميؽ شرح: الكتاب مع
 دمشؽ جامعة - الشريعة

 اهلل صمى اهلل رسوؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند -ٖٔ
: المتوفى) النيسابوري القشيري الحسف أبو الحجاج بف مسمـ: المؤلؼ,  وسمـ عميو
 – العربي التراث إحياء دار: الناشر,  الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ,  (ىػٕٔٙ
 . بيروت
الفتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب لمحمد بف قاسـ الغزي تحقيؽ  -ٗٔ

لبناف  –بيروت –سياـ عبد الوىاب الجنابي , نشر دار ابف حـز لمطباعة والنشر 
 . ٕ٘ٓٓالطبعة االولى 
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 عمي بف محمد: التفسير عمـ مف والدراية الرواية فني بيف الجامع القدير فتح -٘ٔ
 .بيروت – الفكر دار نشر الشوكاني محمد بف
 ُمصطفى الدكتور: تعالى اهلل رحمو الشافعي اإلماـ مذىب عمى المنيجي الفقو -ٙٔ

 والنشر لمطباعة القمـ دار: نشر الّشْربجي عمي الُبغا, ُمصطفى الدكتور الِخْف,
 .ـ ٕٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ الرابعة,: الطبعة دمشؽ والتوزيع,

الطبعة  -دمشؽ  -سوريا -, نشر دار الفكر  الفقو االسالمي د. وىبة الزحيمي -ٚٔ
 .الرابعة 

 الفيروزآبادى يعقوب بف محمد طاىر أبو الديف مجد, ل المحيط القاموس -ٛٔ
: بإشراؼ,  الرسالة مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: تحقيؽ,  (ىػٚٔٛ: المتوفى)

 بيروت والتوزيع, والنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر,  العرقُسوسي نعيـ محمد
 ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ الثامنة,: الطبعة,  لبناف –

كشؼ القناع عف متف االقناع: منصور بف يونس بف صالح الديف بف حسف  -ٜٔ
 البيوتي الحنبمي , نشر دار الكتب العممية .

 بف المؤمف عبد بف محمد بف بكر أبو,  اإلختصار غاية حؿ في األخيار كفاية -ٕٓ
,  (ىػٜٕٛ: المتوفى) الشافعي الديف تقي الحصني, الحسيني معمى بف حريز

 - الخير دار: الناشر,  سميماف وىبي ومحمد بمطجي الحميد عبد عمي: المحقؽ
 ٜٜٗٔ األولى,: الطبعة,  دمشؽ

 منظور ابف الديف جماؿ , عمى, بف مكـر بف محمد الفضؿ أبو: العرب لساف -ٕٔ 
( ىػ ٗٔٗٔ - الثالثة):الطبعة (ىػٔٔٚ: المتوفى) ياإلفريق يالرويفع األنصاري

 .بيروت – صادر دار: الناشر
 النووي شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبو: الميذب شرح المجموع -ٕٕ
 . الفكر دار: نشر (ىػٙٚٙ: المتوفى)
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 األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبو: المؤلؼ,  المحمى -ٖٕ
 بيروت - الفكر دار: الناشر,  (ىػٙ٘ٗ: المتوفى) الظاىري القرطبي

 الشرنباللي عمي بف عمار بف حسف: اإليضاح نور متف شرح الفالح مراقي -ٕٗ
 المكتبة نشر,  زرزور نعيـ: وراجعو بو اعتنى (ىػٜٙٓٔ: المتوفى) الحنفي المصري
 .ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕ٘ٗٔ األولى,: الطبعة العصرية

 اليماني الحميري نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر أبو: المؤلؼ,  المصنؼ -ٕ٘
 المجمس: الناشر,  األعظمي الرحمف حبيب: المحقؽ,  (ىػٕٔٔ: المتوفى) الصنعاني
 ٖٓٗٔ الثانية,: الطبعة,  بيروت – اإلسالمي المكتب: مف يطمب,  اليند -العممي
 ىاروف محمد السالـ عبد ؽيحقت زكريا بف فارس بف أحمد :المغة مقاييس معجـ -ٕٙ
 .ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ:  سنة الفكر دار نشر
 بف سعد بف مصطفى: المؤلؼ,  المنتيى غاية شرح في النيى أولي طالب -ٕٚ
,  (ىػٖٕٗٔ: المتوفى) الحنبمي الدمشقي ثـ مولدا الرحيبانى شيرة, السيوطي عبده

 ـٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ الثانية,: الطبعة,  اإلسالمي المكتب: الناشر
 اهلل عبد الديف موفؽ محمد أبو: الشيباني حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في المغني -ٕٛ
 بابف الشيير الحنبمي, الدمشقي ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف

 .٘ٓٗٔ األولى, الطبعة بيروت – الفكر دار نشر (ىػٕٓٙ: المتوفى) المقدسي قدامة
 بف محمد اهلل عبد أبو الديف شمس: خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مواىب -ٜٕ

 المالكي الرُّعيني بالحطاب المعروؼ المغربي, الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد
 .ـٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔ الثالثة,: الطبعة الفكر دار نشر(ىػٜٗ٘: المتوفى)

 مالؾ اإلماـ موطأ -ٖٓ
,  (ىػٜٚٔ: المتوفى) المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ: المؤلؼ
 دار: الناشر,  الباقي عبد فؤاد محمد: عميو وعمؽ أحاديثو وخرج ورقمو صححو
 ـ ٜ٘ٛٔ - ىػ ٙٓٗٔ: النشر عاـ,  لبناف – بيروت العربي, التراث إحياء


