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 المقدمة 

 احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على سيدنا زلمد كعلى الو كاصحابو امجعُت ...

 اما بعد 

فأف علم الفقو من اشرؼ العلـو الحتياج الناس اليو يف عباداهتم كمعامالهتم كاالنشغاؿ بو من افضل 

القربات كاجل الطاعات كىو خَت ما نتفق يف علمو كتعليمو االكقات كلعل من بُت تلك ادلسائل اليت 

مبا يكوف سببان عٌت هبا الفقو االسالمي للمحافظة على العبادات ىي مسائل الرجوع فيها , النو ر 

لصالحها اك سببان لفسادىا كبعد اطالعي على اآلراء الفقهية يف الرجوع كجدت اف اخلالؼ قد كقع فيها 

يف ىذه ادلسائل كرغبة يف الكتابة دلثل ىذه ادلوضوعات قدديان كحديثان كطمعان مٍت يف اف ازداد علمان 

 نأف يكوف ْتثي بعنواف اادلمسوحات يف على الكثَت من الناس كل ذلك دفعٍت ىالفقهية اليت قد ختتف

فأساؿ اهلل تعاىل اف يوفقٍت فيو اىل الصواب ككاف منهجي يف البحث ىو استخراج ادلسائل من  الوضوء(

خالؿ كتب ادلذاىب االسالمية كبعد اف استخرجت تلك ادلسائل هنجت هنجان فقهيان مقاربان فعرضت كل 

ادلة كل فريق منهم كبينت مواطن القوة كالضعف فيها بعد اف مسألة تناكلتها مع آراء الفقهاء كذكرت 

نقلت احلكم على االحاديث اليت استدلوا هبا اال اليت مل اجد ذلا حكمان فيها بُت يدم االستدالؿ بو 

على اف يعرض ادلسائل مل اجد فيها رأيان لبعض ادلذاىب االسالمية رغم رجوعي اىل امهات مصادرىا لذا 

مراجع االعالـ يف هناية االطركحة كي ال و من آراء لبعض اصحاب ادلذاىب كجعلت انتقيت مبا كجدت

اثقل اذلوامش , كلقد كاجهت اثناء كتابيت ذلذا البحث صعوبات كثَتة منها دقة بعض ادلسائل اليت 

تناكلتها معان يتطلب مٍت مراجعة حصويل على ادلصادر يف ادلكتبات فأف مثل ىذه الصعوبات ذلا آثار 

تقسيم البحث اىل مقدمة كمبحثُت كخادتة ,  علىية على الباحث يف تعويق عملو . كقد عملت سلب
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كتناكلت يف ادلبحث االكؿ ادلسح يف اللغة , حتدثت يف ادلقدمة على امهية ادلوضوع كسبب اختيارم 

النتائج اليت كاالصطالح , كتطرقت يف ادلبحث الثاين اىل انواع ادلمسوحات , اما اخلادتة فبينت فيها اىم 

توصل اليها البحث , فهذا ىو جهدم ادلتواضع فأف احسنت فمن اهلل كلو الفضل كأف اخطأت فمن 

 نفسي , كآخر دعوانا اف احلمدهلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ نبينا كعلى آلو كصحبو أمجعُت .
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 المبحث األول 

 مفهوم المسح في اللغة واالصطالح ومشروعيته

 المطلب األول : المسح لغة واصطالحاً 

 المسح لغة أوالً : 

مسحت الشيء بادلاء امسحان( أمددت اليد عليو قاؿ أبو زيد اادلسح يف كالـ العرب يكوف مسحان       

اذا اغتسلت كقاؿ كىو صابو بادلاء كيكوف غسالن يقاؿ امسحت( يدم اذا غسلتها ك ادتسحت( بادلاء 

أيضان كاف رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( يتوضأ كاف ديسح بادلاء يديو كرجليو كىو ذلا غاسل  تيةقابن 

قاؿ كمن قولو تعاىل اكامسحوا برؤسكم كارجلكم( ادلراد مبسح االرجل غسلها كيستدؿ مبسحو برأسو 

 (1)سح يستعمل يف ادلعنيُت ادلذكورين.كغسلو رجليو بأف فعلو مبُت بأف ادل

: ادلسح : مسح برأسو كبأية قطع كدتسح باالرض كمسح االرض مبسح الفتح فيها مساحة مكقاؿ الرزا

بالكسر ذرعها كمسحو بالسيف قطعة كادلسيح عيسى اعليو السالـ( كادلسيح الكذاب كادلسيح يوذف 

 (2)ادللح الربس كاجلمع امساح كشلسوح كالتمساح يوذف التمثاؿ من ركام ادلاء معركؼ .

دلسحو بادلعركؼ من القوؿ كليس معو ؿ سن من الرجل, كىو يف ذلك خيدعك, تقو ادلسح القوؿ احل

إمرارؾ يدؾ على الشئ السائل أك ادلتلطخ, تريد ادلسح إعطاء, كإذا جاء إعطاء ذىب ادلسح, ككذلك 

                                                           
لبناف , مادة  –بَتكت  –ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي , امحد بن زلمد بُت علي ادلقرم الفيومي , ادلكتبة العلمية  (1)

 . 6/8:6امسحت( , 

 –بَتكت  –سلتار الصحاح , زلمد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازم , حتقيق زلمد قادر , طبعة جديدة , مكتبة لبناف ناشركف  (2)

 .4/693ـ , مادة اباب ادلَت( ,  8>>4ىػ  4746
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إذىابو بذلك كمسحك رأسك من ادلاء كجبينك من الرشح, مسحو ديسحو مسحا كمسحو, كدتسح منو 

فرس ادلرابط: أف علفو كركثو كمسحا عنو يف ميزانو, يريد مسح الًتاب عنو كتنظيف كبو. يف حديث 

 (1). جلده

 صطالحاً إثانياً : المسح 

, كقاؿ السيد سابق : ادلسحه : االصابة بالبلل ,  (2)صطالحان : امرارؾ اليد ادلبتلة بال تسبيل . إادلسح 

اال ْتركة العضو ادلاسح ملصقان بادلمسوح فوضع اليد اك االصبع على الرأس اك غَته اليسمى  كاليتحقق

 (3)مسحان . 

 (4)للمقيم يوميان كليلة كللمسافر ثالثة اياـ كلياليها .  جعلتادلسح : ىو عبارة عن رخصة مقدرة 

و الشركط , يف زمن ادلسح : ىو عبارة عن اف تصيب اليد البلل خفان سلصوصان , كىو من حتقق في

 (6)ادلسح : اف تصيب البلل خفان سلصوصان .  (5)سلصوص . 

                                                           
 .6>6/8امسح( ,  لبناف , مادة –بَتكت  –لساف العرب , زلمد بن منظور االفريقي ادلصرم , الطبعة االكىل د.ت دار صادر  (1)
 –ـ , دار ادلعرفة  :533 -ىػ  ;476التعريفات , علي بن زلمد بن علي اجلرجاين , حتقيق عادؿ انور خضر , الطبعة االكىل ,  (2)

 .6>4لبناف , ص –بَتكت 
 .  ;4/6لبناف ,  –بَتكت  –ـ , دار الفكر  6;>4 -ىػ  4736فقو السنة , السيد سابق , الطبعة الرابعة ,  (3)
( 4ىػ , ادلطبعة اخلَتية , اجلزء ا 4666ىػ , الطبعة االكىل :  3;اجلوىرة النَتة , ابو بكر علي بن زلمد احلرادم اليمٍت احلنفي , ا ت :  (4)

 .69ص

ـ , دار  5337 -ىػ  4766ىػ , الطبعة الثانية ,  469الفو عل ادلذاىب االربعة , عبد الرمحن بن زلمد عوض اجلزيرم , ت :  (5)

 . 468( , ص4لبناف , ج ا –كتب العلمية , بَتكت ال
( , 4سوريا , ج ا –ىػ , مطبعة االمشاء , دمشق  4739فقو العبادات على ادلذىب ادلالكي , احلاجة كوكب عبيد , الطبعة االكىل ,  (6)

 .9:ص
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 المطلب الثاني : مشروعية المسح في الكتاب والسنة

 أوالً : مشروعية المسح في الكتاب 

ا يىاكرد يف القرآف الكرمي دليل مشركعية ادلسح يف سورة ادلائدة حيث قاؿ اهلل عز كجل ا       الًَّذينى  أىيػُّهى

ةً  ًإىلى  قيْمتيمْ  ًإذىا آمىنيوا كيمْ  فىاْغًسليوا الصَّالى رىاًفقً  ًإىلى  كىأىْيًديىكيمْ  كيجيوىى  ًإىلى  كىأىْرجيلىكيمْ  ًبريءيكًسكيمْ  كىاْمسىحيوا اْلمى

ْعبػىُْتً  اءى  أىكْ  سىفىرو  عىلىى   أىكْ  مىْرضىى   كيْنتيمْ  كىًإفْ   فىاطَّهَّريكا جينيبنا كيْنتيمْ  كىًإفْ   اْلكى ده  جى  أىكْ  اْلغىاًئطً  ًمنى  ًمْنكيمْ  أىحى

مىْستيمي  ديكا فػىلىمْ  النِّسىاءى  الى ا فػىتػىيىمَّميوا مىاءن  َتًى  لًيىْجعىلى  اللَّوي  ييرًيدي  مىا  ًمْنوي  كىأىْيًديكيمْ  ًبويجيوًىكيمْ  فىاْمسىحيوا طىيِّبنا صىًعيدن

رىجو  ًمنْ  عىلىْيكيمْ  رىكيمْ  ييرًيدي  كىلى ًكنْ  حى تىوي  كىلًييًتمَّ  لًييطىهِّ  .  (1)(تىْشكيريكفى  لىعىلَّكيمْ  عىلىْيكيمْ  نًْعمى

 ثانياً : دليل مشروعية المسح في السنة 

سأذكر يف ىذا الفرع دليل مشركعية ادلسح يف الوضوء من السنة ادلطهرة فقد كردت احاديث كثَتة      
ادلسح كسأقتصر على االحاديث الصحيحة اليت  عيةعن رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( فيبيناف مشرك 

فأفرغ جاءت يف الصحيحُت فقد اخرج الشيخاف عن ابن شهاب : أنو رأل عثماف بن عفاف دعا بأناء 
على كفيو ثالث مرات فغسلها مث ادخل ديينو يف االناء فمضمض كاستنشق مث غسل كجهو ثالث مرات 

غسل رجليو ثالث مرات اىل الكعبُت مث قاؿ : قاؿ  كيديو اىل ادلرافق ثالث مرات مث مسح برأسو مث
: امن توضأ ضلو كضوئي ىذا مث صلى ركعتُت الحيدث فيها تفسد رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( 

 كللفظ البخارم .  (2)غفر لو ما تقدـ من ذنبو(

 

 
                                                           

 . 9سورة ادلائدة : جزء من اآلية  (1)
, كصحيح مسلم بن احلجاج ابو احلسن القشَتم التبابورم ,  4/4( , ;48, رقم احلديث ا صحيح البخارم , باب الضوء ثالثان ثالثان  (2)

لبناف , د.ت , باب : صفة الوضوء ككمالو , رقم احلديث  –حتقيق : زلمد فؤاد عبد الباقي , دار احياء الًتاث العريب , بَتكت 

49/638. 
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كعن عمر بن حيِت ادلازين عن ابيو أف رجالن قاؿ لعبد اهلل بن زيد كىو جد عمر بن حيِت استطيع أف تريٍت  
كيف كاف رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( يتوضأ ؟ فقاؿ عبداهلل بن زيد نعم , فدعا مباء فأفرغ على 

مبقدمة رأسو حىت ذىب هبما  يده فغسل مرتُت مث دتضمض كاستنشق ثالثان بيده فال قبل هبما كادير بدأ
  (1)بدأ منو مث غسل رجليو .اىل قفاه مث ردمها اىل ادلكاف الذم 

كعن سعد بن ايب كقاص عن النيب اصلى اهلل عليو كسلم( : انو مسح على اخلفُت كاف عبداهلل بن      
فال تسأؿ عمر سأؿ عمر عن ذلك فقاؿ نعم اذا حدثك شيئان سعد عن النيب اصلى اهلل عليو كسلم( 

 (2)سلمو اخربه اف سعدان فقاؿ عمر لعبد اهلل ضلوه . اغَته , قاؿ موسى بن عفيو اخربين ابو النصر اف اب
كعن جعفر بن عمرك عن ابيو قاؿ رأيت رسوؿ اهلل أف اآلية طلبت ادلسح كىي مطلقة فعلية فيكفي من 

كاستدلوا  (3)لتبعض ما مل يصرفها دليل .ادلسح ما يقع على القليل كالكثَت , كقالوا ايضان : الياء توجب ا
ايضان ْتديث أنس ارضي اهلل عنو( قاؿ : رأيت رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( يتوضأ كعليو عمامة 

ككذلك استدلوا : اف  (4)قطرية فأدخل يده من حتت العمامة فمسح مقدـ رأسو كمل ينقض العمامة .
كيستحب تكرار  (5)اخلفُت كمقدـ رأسو كعلى عمامتو .النيب زلمد اصلى اهلل عليو كسلم( مسح على 

عمر عن حيِت عن ايب سلمو عن عمرك قاؿ : رأيت ميل عمامتو كتابعو  (6)مسح الرأس عند الشافعية .
 .  (7)النيب اصلى اهلل عليو كسلم( 

                                                           
 .  3;/49( 6;4صحيح البخارم , باب مسح الرأس كلو , رقم احلديث ا (1)

 . 7;/4( , >>4ادلصدر نفسو , باب ادلسح على اخلفُت , رقم احلديث ا (2)

ينظر : احلاكم الكبَت يف فقو مذىب االماـ الشافعي كشرح سلتصر ادلؤيت , علي بن زلمد بن حبيب ادلاكردم البصرم الشافعي , حتقيق  (3)

ـ  4>>>4 -ىػ  >474لبناف ,  –: على زلمد معوض ك الشيخ عادؿ امحد عبد ادلوجود , الطبعة االكىل , دار الكتب العلمية , بَتكت 

 ,4/469 . 

االذرم , حتقيق : عمر زلي الدين عبد احلميد , دار الفكر , اد.ت( ,  اينتسنن ايب داكد , سلماف بن االشعث ابو داكد السجس (4)

4/69. 

 .4/456,  5:7صحيح مسلم , باب : ادلسح على الناحية كالعمامة , رقم احلديث : (5)

 . ;4/69ينظر : الوسيط يف ادلذىب ,  (6)

 .8;/4( , 636ادلصدر نفسو , باب ادلسح على اخلفُت , رقم احلديث ا (7)
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عن ايب كىب اخربين عمرك ابن احلارث اف حياف بن كاسع اف اباه حدثو اف مسع عبد اهلل بن زيد بن 
عاصم ادلازين يذكر انو رأل رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( توضأ فمضمض مث استنشر مث غسل كجهو 

حدثنا بن ىر ثالث مرات كيده اليمُت ثالث مرات كاالخرل ثالث مرات حىت انقامها , كقاؿ ابو الطا
 (1)كىب عن عمرك بن احلارث .

كعن ابن ادلغَتة عن ابيو : اف النيب زلمد اصلى اهلل عليو كسلم( مسح على اخلفُت كمقدمة رأيو كعلى 
 (2)عمامتو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 4/644( , 569اصلى اهلل عليو كسلم( , رقم احلديث اصحيح مسلم , باب يف كضوء النيب  (1)
 . 569صحيح مسلم , باب يف كضوء النيب اص( , رقم احلديث   (2)
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 المبحث الثاني 

 أنواع المسوحات

 أوالً : مسح الرأس

ال اختالؼ بُت الفقهاء من حيث اجلملة يف كجوب مسح الرأس , بدليل آية الوضوء اليت ذكرناىا آنفان , 
 كلكن اختلفوا يف مقدار مسح الرأس على اقواؿ كىي كاآليت : 

ذىب اىل أف الواجب ما يطلق عليو اسم ادلسح قل اك كثر كمن قاؿ هبذا القوؿ الشافعية   القول األول :
 (1)د استدلوا على قوذلم مبا يأيت : كالظاىرية كق

أف اآلية طلبت ادلسح , كىي مطلقة فعلية يكفي من ادلسح ما يقع على القليل كالكثَت , كقالوا      
قاؿ : كاستدلوا ايضان ْتديث أنس ارضي اهلل عنو(  (2)ايضان : الياء توجب التبعيض مامل يصرفها دليل. 

كسلم( يتوضأ كعليو عمامة قطرية فأدخل يده من حتت العمامة فمسح رأيت رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو 
ككذلك استدلوا : اف النيب زلمد اصلى اهلل عليو كسلم( مسح على  (3)مقدـ رأسو كمل ينقض العمامة .

 (5)كيستحب تكرار مسح الرأس عند الشافعية . (4)اخلفُت كمقدـ رأسو كعلى عمامتو .

                                                           
ابو حامد , حتقيق : امحد زلمود ابراىيم ك زلد زلمد ثامر , الطبعة االكىل , دار  ينظر : الوسيط يف ادلذىب , زلمد بن زلمد الغزايل  (1)

 4738لبناف ,  –االماـ النوكم , الطبعة الثانية , ادلكتب االسالمي , بَتكت  قنُتادل دةكركضة الطالبُت كعم ;4/59القاىرة ,  –السالـ 

 . 4/59,  6>46لبناف ,  –الطبعة الثانية , دار ادلعرفة , بَتكت , كاالماـ زلمد بن أدريس الشافعي ابو عبداهلل ,  4/56, 

ينظر : احلاكم الكبَت يف فقو مذىب االماـ الشافعي كشرح سلتصر ادلؤيت , علي بن زلمد بن حبيب ادلاكردم البصرم الشافعي , حتقيق  (2)

ـ  4>>>4 -ىػ  >474لبناف ,  –تب العلمية , بَتكت : على زلمد معوض ك الشيخ عادؿ امحد عبد ادلوجود , الطبعة االكىل , دار الك

 ,4/469 . 
سنن ايب داكد , سلماف بن االشعث ابو داكد السجستانياالذرم , حتقيق : عمر زلي الدين عبد احلميد , دار الفكر , اد.ت( ,  (3)

4/69. 
 .4/456,  5:7صحيح مسلم , باب : ادلسح على الناحية كالعمامة , رقم احلديث :  (4)
 .9;4/6ينظر الوسيط يف ادلذىب ,  (5)
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كىو  (1)الواجب مسح مقدار الناصية تقدر بربع الرأس كمن قاؿ هبذا القوؿ احلنفية . القول الثاني :
الناصية كجهاف : ال تتعُت الناصية للمسح بل لو مسح كيف تعيينو للمسح على  (2)ركاية عن أمحد .

عندىم تكرار ادلسح بل  كاليستحب(3)اك من ام جانب اجزائو , كالثاين الناصية .قدرىا من كسطو 
مع الرأس ال بأصبع كال بأصبعُت كجيزيو بثالث اصابع  ءالجيزل كقاؿ االحناؼ (4)ادلسح مرة كاحدة .

كيكوف ادلراد : الصاؽ اليد  (6)كقيل اف الياء يف آية الوضوء ىي لاللصاؽ . (5)طوالن كعرضان معدكدان .
كىو من آلة ادلسح اليت ىي اليد فيكوف التقدير : بالرأس نأف قولو تعاىل اكأمسحوا( يستدعي معقوالن 

امسحوا ايديكم ملتصقة برؤكسكم كاليد يف الغالب تستوعب الناصية اك الربع من الرأس ايضان مبا صح 
عن النيب زلمد اصلى اهلل عليو كسلم( يف حديث ادلغَتة اف النيب اصلى اهلل عليو كسلم( امسح على 

فمسح بناصيتو ( كيف ركاية ايضان اف النيب اصلى اهلل عليو كسلم( توضأ اخلفُت كمقدـ رأسو كعلى عمامتو
 (7). كعلى العمامة كعلى اخلفُت

                                                           
,  5;>4 –لبناف  –ينظر : بدائع الضائع يف ترتب الشرائع , عالء الدين الساكاين , الطبعة الثانية , دار الكتاب العريب , بَتكت  (1)

كالفتاكل  4/45االسالمية , د.ت , , اذلداية شرح البداية , ايب احلسن علي بن ايب بكر بن عبد اجلليل الراشدانيادلرغباين , ادلكتبة  4/7

 . 4/8,  4>>4ىػ ,  744ية يف مذىب االماـ االعظم ايب حنيفة النعماف , الذم نظم كمجاعتو من علماء اذلند , دار الفكر , داذلن

لبناف  –ينظر : ادلفيت يف فقو االماـ امحد بن حنبل الشيباين , امحد بن قدامة ادلقدسي ابو زلمد , الطبعة االكىل , دار الفكر , بَتكت  (2)

, مشس الدين ايب عبداهلل زلمد بن عبداهلل الزركشي ادلصرم احلنبلي , حتقيق :  سلتصر احلزميتعلي  ركشي, كشرح الز  9;/4,  4783 ,

ـ ,  5335 -ىػ  4766لبناف ,  –قدـ لو ككضح دراستو : عبد ادلنعم خليل ابراىيم , الطبعة االكىل , دار الكتب العلمية , بَتكت 

4/73. 

بداهلل , حتقيق : ابو الزىراء حاـز القاضي , الطبعة االكىل , دار الكتب ينظر : العذع كتصحيح القردع , زلمد بن مفلح ادلقدسي ابو ع(3)

 .;4/44,  ;474لبناف ,  –العلمية , بَتكت 

, ككشاؼ القناع على منت االقناع , منصور بن يونس مب ادريس , حتقيق : ىالؿ  4/7ينظر : بدائع الضائع يف ترتيب الشرائع , (4)

 .4/434لبناف ,  –الفكر , بَتكت مصيلحي ك مصطفى ىالؿ , ت , دار 

 .4/7, كبدائع الضائع يف ترتيب الشرائع ,  4/8ينظر : الفتاكل اذلندية , (5)

 . 4;/4ادلفيت , ينظر :  (6)

 . 5:7صحيح مسلم , باب : ادلسح على الناحية كالعمامة , رقم احلديث :  (7)
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كأمحد يف  (1)كىم القائلوف مبسح مجيع الرأس كبالعمـو شلن قاؿ هبذا القوؿ ىم : ادلالكية .القول الثالث :
كصالة على  (4)كقوؿ الشافعية  (3)كصالة على الواجب كاالماـ علي ارضي اهلل عنو( (2)احد قوليو .

 االستحباب يف مسح مجيع الرأس . كقد استدلوا على قوذلم مبا يأيت : 

تؤكد مبا يقضي العمـو  يغةًبريءيكًسكيْم( كقالوا : كجو التمسك بو انو ىذه الص اكىاْمسىحيوا الكتاب : .4
نأكتفى  اقل جزء من الرأسككذلك اف اهلل تعاىل افراده يذكره كلو كاف ادلراد فوجب القوؿ بالعمـو 

 (6)ككذلك قالوا اف الياء ىنا زائدة للتأكيد . (5)بذكر الوجو نأف اليريده من مالمسة جزء الرأس .
 فعليو فأف ادلراد من اآلية مسح مجيع الرأس .

اك انو مسح على انو مسح على مقدـ رأسو كعمامتو صح عن النيب اصلى اهلل عليو كسلم(  السنة : .5
متو كلو كاف االقتصار على مسح بعض الرأس جائزان دلا مجع بينهما حلصوؿ ادلقصود ناصيتو كعما

 بالناصية . 
 الًتجيح :  (7)فقاسوه على التيمم يف مسح عمـو الوجو . القياس : .6

 :  بعد اف استعرضنا اقواؿ الفقهاء يف مسألة مسح الرأس يف الوضوء

                                                           
 >4/68ـ ,  7>>4لبناف ,  –, حتقيق : زلمد صبحي , دار الفكر , بَتكت  , شهاب الدين امحد بن ادريس القرايب الذخَتةينظر :  (1)

,  , كالثلثُت يف فقو ادلالكي , عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب ادلالكي ابو زلمد , حتقيق : زلمد ثالث سعيد الفاين , الطبعة االكىل

فقهية على مذىب السادة ادلالكية زلمد العريب , دار الكتب العلمية , , كاخلالصة ال 4/77ىػ  ,  4748ادلكتبة البخارية , مكة ادلكرمة , 

 . >/4لبناف , د.ت ,  –بَتكت 
 .>4/6,  كشيالزر ينظر : شرح  (2)
ينظر : فقو االماـ علي بن ايب طالب ارضي اهلل عنو( , د. أمحد زلمد طو  , الطبعة االكىل , مركز البحوث كالدراسات االسالمية ,  (3)

 .4/443ـ ,  5343 -ىػ  4764العراؽ ,  –ديواف الوقف السٍت 
لبناف , د.ت ,  –حاؽ , دار الفكر , بَتكت ينظر : ادلهذب يف فقو االماـ الشافعي , ابراىيم بن علي بن يوسف السَتازم ابو اس (4)

4/4:. 

 .  >4/68ينظر : الذخَتم ,  (5)
 .4/693ينظر : ادلصدر نفسو ,  (6)

 .4/693ينظر : ادلصدر نفسو , (7)
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القوؿ الثالث القائل باالستيعاب مسح مجيع الرأس كذلك لقوة ادلتهم فالذم اميل اىل اختياره ىو 
 كثبوت فعلو زلمد اصلى اهلل عليو كسلم( كاهلل تعاىل اعلم بالصواب . 

 ثانياً : مسح االذنين 

كمع ذلك فقد اختلف  (1)قاؿ االماـ النوكم ارمحو اهلل( اامجعت االمة على اف االذنُت تطهراف( .
الفقهاء يف حكم مسح االذنُت على اقواؿ : القوؿ االكؿ : يستحب مسحو كىو سنة كالقائلوف هبذا 

 (5)كالشافعية . (4)كادلالكية . (3)كجعلها الفقهاء من احلنفية . (2)القوؿ االماـ علي ارضي اهلل عنو( .
 لوا على قوذلم مبا يأيت : كقد استد (7)كبو قاؿ الظاىرية . (6)كىو قوؿ للحنابلة .

كىذا لكن ثبت عند انو فعل ذلك  اصلى اهلل عليو كسلم(زلمد  النيب عن مبسحها االمر صحة عدـ قالوا
يدؿ على االستحباب , كقد تدؿ على استحباب مسح االذنُت يف فقو االماـ علي ارضي اهلل عنو( ما 

  (8)ظهورىا( . ركاه ابن عباس يف حكاية صفة كضوء علي : امث كاذنيو من

 

 

 

                                                           
 .  4/7:8,  :>>4لبناف ,  –اجلموع , االماـ النوكم , دار الفكر , بَتكت  (1)
 .4/444ينظر : فقو االماـ علي ارضي اهلل عنو( ,  (2)
 .  4/46, كاذلداية ,  4/56ينظر : بدائع الضائع ,  (3)
 .  4/434, كاخلالصة الفقهية ,  ::4/6ينظر : الذخَتة ,  (4)
 .  :4/63, كاجملموع ,  ;4/4ينظر : ادلهذب ,  (5)
 .  :4/4ـ ,  94>4ينظر : مطالب أكىل النهى يف شرح غاية ادلنتهى , مصطفى السيوطي الدجياين , ادلكتبة االسالمية , بَتكت , (6)
 . >4/7ينظر : احمللى ,  (7)

جاره , رقم سنن البهيقي الكربل , باب قراءة من قرأ كارجلكم نصبان كاف االمر رجع اىل الغسل كاف من قرأىا حقفان فأمنا ىو هلل   (8)

 . 7:/4,  688احلديث , 
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كقد استدؿ ْتديث ايب ىريرة ارضي اهلل عنو(  (1)القوؿ الثاين : كجوب مسحها كىو ركاية عن امحد .
  (2)ااالذناف من الرأس( . اصلى اهلل عليو كسلم(قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل زلمد 

 كيفية مسح االذنين : 

كاحلنابلة  (4)كالشافعية . (3)القوؿ ادلالكية .يسن مسح االذنُت مباء جديد غَت ماء الرأس كشلن قاؿ ىذا 
  (6)كالظاىرية . (5).

يتوضأ  اصلى اهلل عليو كسلم(كقد استدلوا مبا ركم عن عبداهلل بن زيد يذكر انو رأل رسوؿ اهلل زلمد 
كقاؿ االحناؼ ديسحاف مباء الرأس كقد استدلوا على  (7)فأخذ نأذنيو ماء خالؼ دلاء الذم اخذ لرأسو .

 (8)م ىذا ْتديث ااالذناف من الرأس( الذم ذكرناه آنفان .قوذل

 

 

                                                           
 .4/433, كاشف القناع ,  4>4/6ينظر : مطالب أكىل النهى يف شرح غاية ادلنتهى ,   (1)

لبناف , اد.ت( باب :  –سنن ابن ماجة , زلمد بن يزيد ابو عبد اهلل القزكيٍت , حتقيق زلمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر , بَتكت   (2)

, كسنن الدار قطٍت , علي بن عمرك ابو احلسن البغدادم , حتقيق : عبد اهلل ىاشم  4/486,  778االذناف من الرأس , رقم احلديث , 

ـ , باب : ما ركم عن قوؿ النيب زلمد اصلى اهلل عليو كسلم( االذناف من  99>4 -ىػ  9;46علي بن عمر , لبناف , دياين ادلدين , 

 .4/433,  >4الرأس , رقم احلديث , 
 –ية , بَتكت ينظر : الثمر الداين يف تقريب ادلعاين شرح رسالة بن ايب زيد الفَتكين , صاحل عبد السميع االيب االزىرم , ادلكتبة الثقاف  (3)

 .4/43, كاخلالصة الفقهية ,  4/78لبناف , اد.ت( , 
 .4/94ينظر : ركضة الطالبُت ,   (4)
 . 4/433ينظر : كشاؼ القناع ,   (5)
 .>6/7ينظر : احمللى ,   (6)

 .4/98,  646سنن البهيقي الكربل , باب : ادخاؿ اصبعُت يف صحايف االذنُت , رقم احلديث ,   (7)
لبناف ,  –, كنصفة الفقهاء , عالء الدين السمرقندم , الطبعة االكىل , دار الكتب العلمية , بَتكت  4/66سنن : بدائع الضائع ,   (8)

 . 4/47ـ ,  7;>4ىػ  4738
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 أما صفة المسح لألذنين في الوضوء : 

ىو كيفية مسح االذنُت أجزاء كالرأس فقيل : اكادلسنوف يف مسحها اف يدخل سبابتيو يف صماخيها 
 اهلل عليو كسلم(اصلى كقد كرد ما بغَت ذلك فعن أبن عباس اف النيب زلمد  (1)كيسمح بأهبامو ظاىرىا .

 (2)مسح اذنيو داخلهما بالسبابتُت كخالف اهباميو اىل ظاىر اذنيو فمسح ظاىرمها كباطنهما . 

 الترجيح : 

 بعد عرض االقوال واالدلة : 

اصلى اهلل عليو فالذم اميل اىل اختياره ىو القوؿ الثاين بوجوب مسحها كذلك الف ثبت يفعل النيب 
مبسح االذنُت كثبت ىذا القوؿ حديث ااالذنياف من الرأس( كالرأس كاجب مسحو بدليل آية  كسلم(

 القرآف يف الوضوء فكاف دليل على كجوب مسح االذنُت , كاهلل تعاىل اعلم بالصواب . 

 ثالثاً : مسح الرقبة )العنق( : 

 اختلف الفقهاء يف حكم مسح الرقبة على اقواؿ : 

سح الرقبة يف الوضوء كشلن قاؿ هبذا القوؿ احلنفية يف الصحيح كالشهود من يستحب م القول االول :
  (5)ككذلك ركاية عن الشافعية كعدكه من سنن الوضوء . (4)كىو ركاية عن احلنابلة . (3)مذىبهم .

 

 

 
                                                           

 .4/433كشاؼ القناع ,    (1)
  . >76سنن بن ماجة , باب : ما جاء يف مسح االذنُت , رقم احلديث   (2)

 . ;/4, كالفتاكل اذلندية ,  4/43لبناف , د.ت ,  –ينظر : ادلبسوط , مشس الدين السرخي , دار ادلعرفة , بَتكت   (3)
  .4/433ينظر : كشاؼ القناع ,   (4)
 . >;6- ;;4/6ينظر : الوسيط يف ادلذىب ,   (5)
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 كاستدلوا على قوذلم مبا يأيت : 

قاؿ : امسح الرقبة أماف من الفل( ىذا احلديث ضعيف .  اصلى اهلل عليو كسلم(ركم عن النيب زلمد 
 (2)كقيل موضوع .(1)

ككذلك استدلوا مبا ركم عن ابن عمر ارضي اهلل عنو( انو كاف اذا توضأ مسح عنقو كيقوؿ : قاؿ رسوؿ 
 (3)امن توضأ كمسح عنقو مل يفل باالضلالؿ يـو القيامة( . اصلى اهلل عليو كسلم(اهلل 

ككذلك قيل اف ىذا االثر عن ابن عمر غَت معركؼ  (4).غريب قاؿ النوكم اليصح يف مسح الرقبة شيء 
.(5)  

 

 

 

                                                           
 -ىػ  4748, الطبعة االكىل , مكتبة طربية , الرياض ,  ادلفيت عن محل االسفار , ابو الفضل العراقي , حتقيق : اشرؼ عبد ادلقصود  (1)

 . 6;/4ـ ,  8>>4
,  4;>4تنزيو الشريعة ادلرفوعة , ابو احلسن علي بن زلمد بن العراؽ الكناين , حتقيق : عبد اهلل بن زلمد الصديق , الطبعة الثانية ,   (2)

لبناف ,  –الفاظ ادلناىج , زلمد اخلطيب الشربيٍت , دار الفكر , بَتكت  , كمفيت احملتاج اىل معرفة 7:/5لبناف ,  –دار الكتب , بَتكت 

 .4/93د.ت , 
تاريخ اصبهاف , ابو نعيم امحد بن عبد اهلل بن مهداف ادلهداين االصبحاين , حتقيق : سيد كردم حسن , الطبعة االكىل , دار الكتب   (3)

 .;:/6ـ ,  >>4 -ىػ  474لبناف ,  –العلمية , بَتكت 
ينظر : خالصة البدر ادلنَت يف تفريغ كتاب الشرح الكبَت للدفاعي عمر بن علي ادللقب باالنصارم , حتقيق : محدم عبد اجمليد   (4)

,  433ـ , باب فركض الوضوء كسننو , رقم احلديث ,  3>>4 -ىػ  4743امساعيل السلفي , الطبعة االكىل , مكتبة الرشد , الرياض , 

4/6;. 
 .4/93احملتاج , مفيت  (5ا
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كالشافعية يف  (1)ال يسن كاليندب مسح الرقبة يف الوضوء كىو قوؿ اجلمهور من ادلالكية . القول الثاني :
كىو قوؿ للحنفية حكي بلفظ قيل  (3)كاحلنابلة يف الصحيح من مذىبهم . (2)الصحيح من ادلذىب .

 (4)دعو .بمسح الرقبة 

 كاستدلوا على قوذلم مبا يأيت : 

 (5)انو مل يثبت فيو شيء كعدـ ثبوت ذلك يف السنة .  .4
  (6)بادلاء كقالوا انو من الغلو يف احلديث .يكره مسح الرقبة  .5
  (7)كقاؿ االماـ النوكم ارمحو اهلل( بل ىو يدعو . .6

 الترجيح : 

بعد عرض آراء الفقهاء كدلتهم يف مسألة مسح الرقبة فالذم اميل اىل اختياره ىو القوؿ الثاين القائل 
 بعدـ استحباب مسح الرقبة نأنو مل يثبت فيو دليل قطعي كاهلل تعاىل اعلم بالصواب . 

 

 

 

 

                                                           
 .;4/69ينظر : الذخَتة ,   (1)

 .4/94ينظر : ركضة الطالبُت كعمرة ادلفتُت ,   (2)

 .4/433, ككشاؼ القناع ,  9>/4ينظر : مطالب اكىل النهى ,   (3)

 . 4/69لبناف ,  –, الطبعة الثانية , دار الفكر , بَتكت  ينظر : شرح فتح الغدير , كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السبواس  (4)
 .4/94, كركضة الطالنب كعمرة ادلفتُت ,  4/433ينظر : كشاؼ ,   (5)

 . 9>/4ـ ,  >;>4 -ىػ  >473لبناف ,  –ينظر : منح اجلليل شرح علي سلتصر سيد خليل , زلمد عليش , دار الفكر , بَتكت   (6)
 .4/463لبناف , د.ت ,  –سليماف اجلمل على شرح ادلنهج , سليما اجلمل , دار الفكر , بَتكت ينظر : حاشية الشيخ   (7)
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 رابعاً : المسح على العمامة 

 اختلف الفقهاء يف ادلسح على العمامة على أقوؿ : 

كلكن اشًتطوا  (2)كالظاىرية . (1)جيوز ادلسح على العمامة كشلن قاؿ هبذا القوؿ احلنابلة . القول االول :
شركط يف جواز ادلسح على العمامة فقالوا اف تكوف العمامة ساترة جلميع الرأس اال ما جرت العادة 

العمامة زلرمة   تكوف يكشفو , كاف تكوف على صفة عمائم ادلسلمُت كحنكة اك ذات ذكائب ككذلك اال
ككذلك اذا لبست ادلرأة عمامة ال جيوز ادلسح عليها باهنا تشبيو بالرجاؿ  (3)كالعمامة احلديد كادلعضوبة .

   (5).ة عند النساء فهن سواء مع الرجاؿكاما الظاىرية فهم يركف جواز مسح العمام (4)ىذا عند احلنابلة .

 كقد استدؿ اصحاب ىذا القوؿ مبا يأيت : 

 (6)صح عن ادلغَتة اف النيب اصلى اهلل عليو كسلم( توضأ فمسح بناصيتو كعلى العمامة كعلى اخلفُت .
  (7)ككذلك قالوا بأف العمامة كضلوىا حائل يف زلل كرد الشرع مبسحو كجاز ادلسح عليو .

 (8)الطاقية . مسألة فرعية : ادلسح على القلنسوة كالطاقية الجيوز عند احلنابلة ادلسح على القلنسوة اك
  (9) كلكن جوز ذلك الظاىرية كقالوا اكل ما لبس على الرأس اجز ادلسح عليو(

                                                           
, كمسائل امحد بن حنبل ركاية ابنو عبداهلل , عبد اهلل بن امحد بن حنبل , حتقيق : زىَت الشاكيش ,  4/445ينظر : كشاؼ القناع ,   (1)

 .6/48ـ ,  4;>4 -ىػ  4734لبناف ,  –الطبعة االكىل , ادلكتب االسالمي , بَتكت 
 . >8 – ;5/8ينظر احمللى ,   (2)
لبناف ,  –ينظر : الكايف يف فقو االماـ ادلبجل امحد بن حنبل , عبد اهلل بن قدامة ادلقدسي ابو زلمد , ادلكتب االسالمي , بَتكت   (3)

,  3>46الرياض ,  –, كالركض ادلربع شرح زاد ادلستنفع , منصور بن يونس بن ادريس البهدين , مكتنبة الرياض احلديثة  >4/6د.ت , 

 . 9;4/4, , كادلفيت  4/93
 . 9;4/4ينظر : ادلغٍت ,   (4)
 .>8 – ;5/8احمللى :   (5)

 . 4/564,  7:صحيح مسلم , باب : ادلسح على الناصية كالعمامة , رقم احلديث ,   (6)
 . >4/6ينظر : الكايف ,   (7)

 . 9;4/4ينظر : ادلفيت ,   (8)

 . >8 – ;5/8ينظر : احمللى ,   (9)
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ح شيء من الرأس , كشلن قاؿ هبذا القوؿ سالجيوز ادلسح على العمامة كضلوىا دكف م القول الثاني :
كقد استدلوا على قوذلم بأدلة  (4)كادلالكية  (3)كالشافعية  (2)كاحلنفية  (1)االماـ علي ارضي اهلل عنو( 

 منها: 

  (5)مسح الرأس بغَت حائل .فأكجب  ًبريءيكًسكيْم( اكىاْمسىحيواالكتاب كدليلنا قولو تعاىل  .4
السنة : عن انس بن مالك قاؿ : رأيت رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( يتوضأ كعليو عمامة  .5

ككذلك قالوا توضأ اصلى  (6)كمل ينقض العمامة . شلا حتت العمامة فمسح مقدـ رأسةفأدخل يده 
اهلل عليو كسلم( فمسح بناصيتو كعمامتو كما صح عند مسلم فدؿ على اف االقتصار على مسح 

  (7)العمامة فلم صلد اف يقتصر على ادلسح عليها لعدـ احلاجة اليها .

 الترجيح : 

بعد عرض االقواؿ كاالدلة ادلتعلقة بكل قوؿ فالذم اميل اىل اختياره ىو القوؿ الثاين القائل ال جيوز 
ادلسح على العمامة دكف مسح شيء من الرأس لقوة ادلتهم استدلوا هبا على قوذلم , كاهلل تعاىل اعلم 

 بالصواب . 

 

 

                                                           
 . 4/445فقو االماـ علي ارضي اهلل عنو( ,   (1)
 6>4/4لبناف , د.ت ,  –ينظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق , زين الدين ابن صليم احلنفي , الطبعة االكىل , دار ادلعرفة , بَتكت   (2)

عة االكىل , الطبعة الكربل االمَتية , كحاشية على صراحيت الفالح شرح نور االيضاح امحد بن زلمد بن امساعيل الطحاكم احلنفي , الطب

 . ;;/4 -ىػ  ;464مصر ,  –بوالؽ 
 . 4/769, كاجملموع ,  4/59ينظر : االـ ,   (3)
 . :4/7, كاخلالصة الفقهية ,  4/86ينظر : الثمر الداين ,   (4)
 .4/689احلاكم الكبَت ,   (5)
 . >9/56,  5589االحاديث ادلختارة , رقم احلديث ,   (6)
 .4/689ينظر احلاكم الكبَت ,   (7)
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 خامساً : المسح على الجبيرة 

  (1)الكسر ك ادلادة موضوعة نأصالح الشيء يقرب من الوتر(ااجلبَتة خالؼ  الجبيرة لغة :

  (2)اجبائر مجع جبَتة كىي اخشاب اك ضلوىا تربط الكسر اك ضلوه( الجبيرة أصطالحاً :

 اختلف الفقهاء يف حكم ادلسح على اجلبَتة على اقواؿ : 

يف يشرع ادلسح على اجلبَتة بادلاء سواء كانت يف اعضاء الوضوء اك يف سائر البدف  القول االول :
 (4)كمجهور الفقهاء من احلنفية  (3)احلدث االكرب كشلن قاؿ هبذا القوؿ االماـ علي ارضي اهلل عنو( 

 . (7)كاحلنابلة  (6)كالشافعية  (5)كادلالكية 

 كقد استدلوا على قوذلم مبا يأيت : 

عن علي ارضي اهلل عنو( انو انكسر احدل زندم يديو فأمره النيب اصلى اهلل عليو كسلم( اف ما ركم 
 (8)ديسح على اجلبائر .

  (9)ككذلك قالوا اف احلاجة تدعو اىل ادلسح على اجلبائر الف يف نزعها حرجان كضران .

 

                                                           
تاج العركس من جواىر القاموس , زلمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم , حتقيق رلموعة من احملققُت , دار اذلداية , د.ت , مادة جرب ,   (1)

43/67:. 
 .4/445كشاؼ القناع على منت االقناع ,    (2)
 . 4/459ينظر : فقو االماـ علي ارضي اهلل عنو( ,   (3)
 .4/46ينظر : بدائع الضائع ,   (4)
 .4/56لبناف , د.ت ,  –, ك ادلدكنة الكربل , مالك بن انس , دار صادر , بَتكت  ;4/64ينظر : الذخَتة ,   (5)
 .  :4/6, كادلهذب ,  ;4/86ينظر : اجملموع ,   (6)
 .:4/45, كمطالب اكىل النهى ,  4/445ينظر : كشاؼ القناع على منت االقناع ,   (7)

 .5;4/5,  4353سنن البهيقي الكربل , باب ادلسح على العصائب كاجلبائر , رقم احلديث ,   (8)
 .4/46ينظر : بدائع الضائع يف ترتيب الشرائع ,   (9)
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احلناطي من الشافعية قاؿ يتيمم ال جيوز ادلسح على اجلبائر بادلاء كشلن قاؿ هبذا القوؿ  القول الثاني :
كاستدلوا اصحاب ىذا القوؿ على قوذلم بأنو ليم يصح قط فيو اثر عن  (1).كال ديسح على اجلبَتة بادلاء 

  (2)رسوؿ اهلل اصلى اهلل عليو كسلم( يف ادلسح على اجلبائر .

 الترجيح : 

االكؿ القائل مشركعية ادلسح على بعد عرض االقواؿ كاالدلة عليها فالذم اميل اىل اختياره ىو القوؿ 
 اجلبائر كذلك لقوة ادلتهم عليو كاهلل تعاىل اعلم بالصواب .

 سادساً : المسح على الخفين 

ااخلف الذم يلبس كاجلمع من كل ذلك اخفاؼ كخفاؼ كخفف خفان لبسو كجاءت  الخف لغتًة :
  (3)االبل على خف كاحد اذ تبع بعضها بعضان كأهنا قطار ( .

ااسم للمتخذ من اجللد السائر للكعبُت فصاعدان كما احلق بو كمسي اخلف خفان من  اصطالحًا :الخف 
  (4)اخلفة الف احلكم خف بو من الغسل اىل ادلسح( .

الخالؼ بُت الفقهاء يف مسألة جواز ادلسح على اخلفُت حيث قاؿ ّتوازه االماـ علي ارضي اهلل 
 . (10)كالظاىرية  (9)كاحلنابلة  (8)لشافعية كا (7)لكية اكادل (6)كاحلنفية  (5)عنو(

                                                           
 . 5/676ينظر : اجملموع ,   (8)
 .5/94ينظر : احمللى ,   (9)

 .4;/>لساف العرب , مادة اخفف( ,   (3)
 .4/4:6البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,   (4)

 .>4/44ينظر : فقو االماـ علي ارضي اهلل عنو( ,   (5)
 .  :4/4, كالبحر الرائق ,  :>/4ينظر : ادلبسوط ,   (6)
 . 4/4:6, كمنح اجلليل ,  4;/4ينظر : الثمر الداين ,   (7)
 . 8>4/6, كالوسيط ,  ;4/86ينظر : اجملموع ,   (8)
 .4/4:7, كادلغٍت ,  4/67ينظر : الكايف ,   (9)

 . 5/93ينظر : احمللى ,   (10)
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 كقد اختلف الفقهاء يف مدة ادلسح على اخلف على قولُت : 

ديسح على اخلفيف ثالثة اياـ كلياليهن للمسافر كيـو كليلة للمقيم كشلن قاؿ هبذا القوؿ  القول االول :
  . (5)كالظاىرية  (4)كاحلنابلة  (3)كالشافعية  (2)كاحلنفية  (1)االماـ علي ارضي اهلل عنو(

كقوؿ للشافعية  (6)انو جيوز ادلسح على اخلفُت دكف توقيت كشلن قاؿ هبذا القوؿ ادلالكية  القول الثاني :
كلكن قيل اف الشافعي رجع  (8)كقالوا كالنو شلسوح يف الطهارة فوجب اف يكوف غَت زلدكد  (7)يف القدمي 

  (9)عنو قبل اف خيرج اىل مصر .

 الترجيح : 

بعد عرض االقواؿ كاالدلة فالذم اميل اىل اختياره يف مسألة الوقت ىو القوؿ االكؿ لقوة ادلتهم كاهلل 
 تعاىل اعلم بالصواب . 

 

 

 

 
                                                           

 .4/121ينظر : فقو االماـ علي ارضي اهلل عنو( ,   (1)
 .  ;4/9ملتقى االْتر , رلمع االهنر شرح ينظر :   (2)
 . ::4/4ادلفيت , ينظر :   (3)
 .4/67االـ , ينظر :   (4)
 . 5/93ينظر : احمللى ,   (5)

 .4/59, كالكايف ,  4/555الذخَتة ,   (6)
 . 4/53, كادلهذب ,  687 – 4/686ينظر : احلاكم الكبَت ,   (7)
 .4/687ينظر : احلاكم الكبَت ,   (8)
 . 4/53ينظر : ادلهذب ,   (9)
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 الخاتمة 

 بعد ادتاـ عملي ىذا ديكناف اكجز بعض النتائج اليت توصل اليها البحث كىي ما يلي : 

حتياج الناس اليو يف عبادهتم كمعامالهتم كاالشتغاؿ بو من افضل اف علم الفقو من اشرؼ العلـو ال .4

 القرباف . 

اف مسألة ادلسح تعد من ادلسائل ادلهمة يف الفقو االسالمي اذ بو تصح الصالة اك تفسد نأنو من  .5

 شركط صحة الصالة . 

لنبوية دليل مشركعيتو , كردت دالئل كثَتة يف مشركعية ادلسح يف الوضوء يف احلديث كالسنة ا .6

 ادلطهرة.

اف ادلمسوحات أنواع مسح الرأس كىو كاجب اذ ال تصح الصالة بدكنو كمسح االذنُت ىو سنة  .7

بأمجاع العلماء كمسح الرقبة البأس كمل يرد عن النيب اصلى اهلل عليو كسلم( حديث صحيح يف ذلك 

 سول احاديث مكذكبة كموضوعة . 

 تعددت اقواؿ الفقهاء يف جواز ادلسح على العمامة عند احلنابلة كالظاىرية للرجل كادلرأة .  .8

مشركعية ادلسح على اجلبائر بادلاء على قوؿ االماـ علي ارضي اهلل عنو( كاحلنفية كادلالكية كالشافعية  .9

 كاحلنابلة . 

ه علي ارضي اهلل عنو( كاحلنفية مل خيتلف الفقهاء يف مسألة جواز ادلسح على اخلفُت حيث قاؿ ّتواز  .:

 كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة . 
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 المصادر والمراجع 

 القرآف الكرمي

االحاديث ادلختارة , ابة عبد اهلل زلمد بن عبد الواحد بن امحد احلنبلي ادلقدسي , حتقيق : عبد  .4
 ىػ .  4743مكة ادلكرمة ,  –ادللك بن عبد اهلل بن دىيش , الطبعة االكىل , مكتبة النهضة احلديثة 

االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء االمصار , ابو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمرم القرطيب  .5
, حتقيق : سامل زلمد عطا ك زلمد علي معوض , الطبعة االكىل دار الكتب العلمية , بَتكت لبناف 

 ـ .  5333 –
 . 6>46لبناف ,  –الثانية , دار ادلعرفة , بَتكت انأـ , زلمد بن ادريس الشافعي , الطبعة  .6
 –, دار ادلعرفة , بَتكت  لثانيةالبحر الرائق شرح كنز الدقائق , زين الدين ابن صليم احلنفي , الطبعة ا .7

  .لبناف , د.ت 
, الطبعة الثانية , دار الكتاب العريب ,  كاساينبدائع الضائع يف ترتب الشرائع , عالء الدين ال .8

 . 5;>4 –لبناف  –بَتكت 
تاريخ اصبهاف , ابو نعيم امحد بن عبد اهلل بن مهداف ادلهداين االصبحاين , حتقيق : سيد كردم  .9

 ـ . 3>>4 -ىػ  4743,  لبناف –حسن , الطبعة االكىل , دار الكتب العلمية , بَتكت 
كىل, دار ادلعرفة التعريفات , علي بن زلمد بن علي اجلرجاين , حتقيق عادؿ انور خضر , الطبعة اال .:

 .  ـ :533 -ىػ  ;476,  لبناف –بَتكت  –
تفسَت اجلاللُت , جالؿ الدين زلمد بن امحد احمللي , كجالؿ الدين عبد الرمحن بن ايب بكر  .;

 السيوطي , الطبعة االكىل , دار احلديث , القاىرة , د.ت . 
الكي ابو زلمد , حتقيق : زلمد يف فقو ادلالكي , عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب ادل التلقُت .>

 . ىػ 4748ارية , مكة ادلكرمة , لتجثالث سعيد الفاين , الطبعة االكىل , ادلكتبة ا
ين , صاحل عبد السميع االيب االزىرم , اَتك قالثمر الداين يف تقريب ادلعاين شرح رسالة بن ايب زيد ال .43

 . لبناف , اد.ت( –, بَتكت  لوثائقيةادلكتبة ا
حيح ادلختصر اصحيح البخارم( , زلمد بن امساعيل ابو عبد اهلل البخارم , حتقيق : اجلامع الص .44

 ـ .  :;>4 –ق  :473مصطفى بن الطبعة الثالثة , دار ابن كثَت , بَتكت 



23 
 

لبناف ,  –اجلمل , دار الفكر , بَتكت  فحاشية الشيخ سليماف اجلمل على شرح ادلنهج , سليما .45
 .  د.ت

مذىب االماـ الشافعي كشرح سلتصر ادلؤيت , علي بن زلمد بن حبيب احلاكم الكبَت يف فقو  .46
ادلاكردم البصرم الشافعي , حتقيق : على زلمد معوض ك الشيخ عادؿ امحد عبد ادلوجود , الطبعة 

 .  ـ 4>>>4 -ىػ  >474لبناف ,  –االكىل , دار الكتب العلمية , بَتكت 
َت للرفاعي , عمر بن علي بن ادللقن االنصارم , خالصة البدر ادلنَت يف تفريع كتاب الشرح الكب .47

ق  4743الرياض ,  –حتقيق : محدم عبد اجمليد امساعيل السلفي , الطبعة االكىل , مكتبة الرشد 
 ـ .  3>>4 –

لبناف  –اخلالصة الفقهية على مذىب السادة ادلالكية زلمد العريب , دار الكتب العلمية , بَتكت  .48
 . , د.ت

 –الدين امحد بن ادريس القرايب , حتقيق : زلمد صبحي , دار الفكر , بَتكت , شهاب  الذخَتة .49
 .  ـ 7>>4لبناف , 

 –الركض ادلربع شرح زاد ادلستنفع , منصور بن يونس بن ادريس البهدين , مكتنبة الرياض احلديثة  .:4
 .  3>46الرياض , 

لبناف  –دلكتب االسالمي , بَتكت االماـ النوكم , الطبعة الثانية , ا قنُتادل دةركضة الطالبُت كعم .;4
 ,4738 . 

سنن ابن ماجة , زلمد بن يزيد ابو عبد اهلل القزكيٍت , حتقيق زلمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر ,  .>4
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