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 ))بــضى اهلل انرمحٍ انرحُــــــــى(( 

 جُنُباً وَال تَقُىنُىٌَ يَا تَعْهًَُىا حَتًَّ صُكَارَي وَأََْتُىْ انصَّالةَ تَقْرَبُىا ال}

 {تَغْتَضِهُىا حَتًَّ صَبُِمٍ عَابِرٌِ إِنَّا

 (())صدق اهلل انعظُى 

 

 

 ( 34)اننضاء:
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 االهذاء

َسري يف دروب احلٍاج، وٌثقى يٍ ٌُسٍطر عهى أرهاَنا يف كم يسهك 

 َسهكه

 صاحة انىجه انطٍة، واألفعال احلسنح. فهى ٌثخم عهًَّ طٍهح حٍاته

 )وانذي انعزٌز(.

 إىل يٍ أُفضِّهها عهى َفسً، ونِىَ ال؛ فهقذ ضحَّت يٍ أجهً

 إسعادي عهى انذَّواوومل تذَّخر جُهذًا يف سثٍم 

 )أُيًِّ احلثثٍح(.

 إىل أقرب انناس إىل َفسً.

إىل اخىتً واخىاتً وأصذقائً، ومجٍع يٍ وقفىا جبىاري وساعذوًَ تكم 

 يا ميهكىٌ، ويف أصعذج كثريج

 إىل مجٍع يٍ تهقٍَّتُ ينهى اننصح وانذعى

 أهذٌكى خالصح جُهذي انعهًً
 

 



 ج   
 

 انشكس ًانعسفاٌ

ًاحلًد هلل ، جم يف عاله ، فإنٍو ٌنسب انفضم يف انبداٌت ، انشكس 

ىرا انعًم . ًبعد احلًد  -ًانكًال ٌبقى اهلل ًحده  -كهو يف إكًال 

 هلل

( أ.و.  امياٌ جهٍم ابساىٍى ) ةً اندكتٌزتفإَين أتٌجو إىل أستاذ

أي  ابانشكس ًانتقدٌس انري نٍ تفٍي –عهى حبثً   تاألسبق ًاملشسف

 املستًس يا مت ىرا انعًم . اًدعًي اهت، فهٌال يثابس اكهًاث حقي

ًبعدىا فانشكس يٌصٌل نكم أساترتً انرٌٍ تتهًرث عهى أٌدٌيى يف 

 كم يساحم دزاسيت حتى أتشسف بٌقٌيف أياو حضساتكى انٌٍو .

 

 

 
 
 
 



 د   
 

 قائمة المحتويات
 

 اٌصفؽح اٌّؽر٠ٛـــــــــاخ  خ

 أ اال٠ح 1

 ب اال٘ذاء 2

 ظــ اٌشىش ٚاٌعشفاْ 3

 1 اٌّمذِح 4

 2 ِفَٙٛ اٌغغً ِٚششٚع١رٗ  ٚاٌؽىّح ِٓ ِششٚع١رٗ:  اٌّثؽس االٚي 5

 2 اٌّطٍة االٚي : ِفَٙٛ اٌغغً ٌغٗ ٚاصطالؼا 6

 3 اٌّطٍة اٌصأٟ : ِششٚع١رٗ 7
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 7-5 : اٌعٕاتــــح ٚاعثاتٙا ّطٍة اٚياٌ 11
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 ةــــــــاملقدم

ٚٔغدددرغفشٖن ٚٔعدددٛر تدددٗ ِدددٓ ودددشٚس أٔفغدددٕا ِٚدددٓ عددد١ اخ أعّإٌدددان  اٌؽّدددذ ح ٔؽّدددذٖ ٚٔغدددرع١ٕٗ

دددٓ ٠ٙدددذٖ ض فدددال ِعدددً ٌدددٗن ِٚدددٓ ٠عدددًٍ فدددال ٘دددادٞ ٌدددٗ  ٚأودددٙذ أْ ال  ٌدددٗ  ال ض ٚؼدددذٖ ال  َِ

 -اِا تعذ :وش٠ه ٌٗن ٚأوٙذ أْ دمحماً عثذٖ ٚسعٌٛٗن صٍَّٝ ض ع١ٍٗ ٚعٍٝ آٌٗ ٚعٍُ. 

 َْ ٔ َغددددا ًَّ ا    َظدددد َٚ ز َعددددضَّ  ددددا    َخٍَددددَك عَّ َّ ع 
 ٌ ا  َوا َٙ دددد ٌ ثَع ع  ْز  ددددٛ فَددددْحن ٠َىز  ٍ رَ خ  ِز فََطددددَشٖز َعٍَددددٝ َغَشاْ ددددَض  َٚ

ٌ َؽدددد١ ط   ا ددددصاَلً  -َٚ ددددٍَح   -َِ اٌص   َٚ ثَددددادَج ن  َٛ اٌع  دددد دددد١َّح  َٔؽ   ١َٕددددح  إٌَّف غ 
ؤٔ  َّ َغدددداط  ت اٌطَّ ؼ  ٓ  ا    ز َعدددد ددددذٖز أَشَددددشب ٠زث ع 

ز َعدد ن فََشددَشَ  عَّ ثزددٛد  ع  َّ  ٌ َٛ ا دد ١َّددح  َٔؽ  ٚؼ  ١َٕحَ اٌددَّٕف ظ  اٌشَّ ٍزددةز َعددى  ددا ٠َع  َِ ددر عَادَج   ع  دد١ٍَحً ال  ع  َٚ  ًَ دد ًَّ اٌغزغ  َظدد َٚ ضَّ 

ا. َّ  ٙ َغاَط ت  ؼ  ا   َٚ ان  َٙ  ١َٕرَ
ؤٔ  َّ غز َٚ 

  ُ دددرز  ٕ ْ  وز   َٚ ٚلدددذ أِشٔدددا ض ذعددداٌٝ فدددٟ وراتدددٗ اٌعض٠دددض تٛظدددٛب اٌطٙددداسجن فمددداي فدددٟ ِؽىدددُ آ٠اذدددٗ  

ٚا َّٙشز ٕزثدداً فَدداغَّ )  ظز
1
ال ن وّددا لدداي  ال ( َٚ  َْ ٌزددٛ ددا ذَمٛز َِ ددٛا  ّز ٍَ ُ  عزددَىاَسٜ َؼرَّددٝ ذَع  ددرز  ٔ أَ َٚ ددالجَ  ذَم َشتزددٛا اٌصَّ

ا ٍٛز ًْ َؼرَّٝ ذَغ رَغ  ٞ َعث ١ ٕزثاً   الَّ َعات ش  )[ ظز
2
) . 

دددددةَّ  ز ٠زؽ  عَّ َٚ ٚاٌطٙددددداسج ِدددددٓ أؼدددددة اسعّددددداي  ٌدددددٝ ضن ٠ٚغدددددرذي تدددددزٌه ِدددددٓ لٌٛدددددٗ ذعددددداٌٝ  

 َٓ ٠ ش    ٙ طَّ ّز  ٌ )  ا
3
) َ َّْ عَّ َٓ ن ٚلٌٛٗ:     ٠ ش    ٙ رََط ّز  ٌ ةَّ ا ٠زؽ  َٚ  َٓ ات ١ َّٛ ةَّ اٌرَّ )[  ٠زؽ 

4
) . 

ٚفددددٟ ٘ددددزا  ىّددددٗ ِٚٛظثاذددددٗن ٚفددددٟ صددددفرٗ ٚو١ف١رددددٗ. ْ اٌغغددددً ٠خرٍددددض عددددٓ اٌٛظددددٛء فددددٟ ؼ

 اٌثؽس  ذٕاٌٚد اٌثاؼصح شالز ِثاؼس 

ف١دددددٗ شدددددالز ِطاٌدددددة اٌّطٍدددددة االٚي  ِفٙدددددَٛ اٌغغدددددً اٌّطٍدددددة اٌصدددددأٟ  كااااااى الوثوااااا  اال  

 ِٕٗ  حاٌصاٌس اٌؽىِّششٚع١رٗ ٚاٌّطٍة 

اغغددداي  حاالغغددداي  اٌٛاظثدددح ٌٍؽدددٟ ٚوددداْ ٘دددزا اٌّثؽدددس ٠عدددُ شالشددد ذٕاٌٚدددد    الوثوااا  اليااااً 

ٚاٌّطٍددددة اٌصاٌددددس  ٌّطٍددددة اٌصددددأٟ غغددددً اٌؽدددد١ط ٚإٌفدددداط ٚا حاٌّطٍددددة االٚي غغددددً اٌعٕاتدددد

 غغً اعالَ اٌىافش 

اٌّطٍددددة االٚي ن حز ِطاٌددددة ٌالغغدددداي اٌّغددددٕٛٔف١ددددٗ شددددال  فرٕاٌٚددددد   اهااااا الوثواااا  اليالاااا 

 ٚاٌّطٍة اٌصأٟ غغً اٌع١ذ٠ٓ ٚاٌّطٍة اٌصاٌس غغً اٌٛلٛف تعشفٗ . حغغً اٌعّع

                                                           
ٔ
 6اٌّاْذج:  
ٕ
 43إٌغاء: 
ٖ
 118اٌرٛتح: 
ٗ
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 االول املبحث

 مشروعوته من واحلكمة  ومشروعوته الغسل مفهوم

   اصطالحا لغه الغسل هفهوم:  اال   الوطلة

 . واْ أ٠ا اٌشٟءن عٍٝ اٌّاء ع١الْ :اللغح ف  هو الغسل  

 ِخصدددٛ  ٚظدددٗ عٍدددٝ اٌثدددذْ ظ١ّددد  فدددٟ اٌطٙدددٛس اٌّددداء اعدددرعّاي) ٘دددٛ اٌعض٠دددشٞ ٚعشفدددٗ

 اٌثددذْن أععدداء تعددط فددٟ اٌّدداء اعددرعّاي فإٔددٗ اٌٛظددٛء تددٗ خددشض اٌثددذْن ظ١ّدد  فددٟ: ٚلٌٛددٗ

() ٌه ت١ٕا وّا
1
). 

( )ِخصٛصح ت١ٕح اٌثذْ عٍٝ اٌّاء ظش٠اْ) تأٗ ٚعشف
2

 .) 

. )اٌؽ١اج ل١ذ عٍٝ واْ ِا ن أؼ١اء ظّ  ٌغح اٌؽٟ
3
) 

 ٚا٢خددددش ن اٌّددددٛخ خددددالف أؼددددذّ٘ا:  أصددددالْ اٌّعرددددً ٚاٌؽددددشف ٚا١ٌدددداء اٌؽدددداء ؼ١ددددٟ ِددددٓ

) اٌٛلاؼح ظذ ٘ٛ اٌزٞ االعرؽ١اء
4

 . ) 

 خّغددددا ٚاسؼ١ددداء اٌؽددددٟ ٌفدددع ٚسد ٚلدددذن  اٌّددددٛخ ظدددذ ٚ٘دددٛ ن ٚاٌؽ١ددددٛاْ فاٌؽ١ددداج اسٚي فؤِدددا

 االعدددرؽ١اء ٚتّعٕدددٝ ن ِدددشج خّغددد١ٓ اٌّخرٍفدددح تصددد١غٗ اٌّدددٛذٝ ا ؼ١ددداء ِٚدددٓ ن ِدددشج ٚشالشددد١ٓ

( ) غ١ثح ؼ١اج فٍٕؽ١١ٕٗ) ِشج اٌّع١شح ٚتّعٕٝ ن ِٛاظ  أستعح فٟ
5
) 

 

 

 

                                                           
ٔ
 -٘ـ( إٌاوش: داس اٌىرة اٌع١ٍّحن ت١شٚخ 1361اٌفمٗ عٍٝ اٌّزا٘ة اسستعح اٌّؤٌض: عثذ اٌشؼّٓ تٓ دمحم عٛض اٌعض٠شٞ )اٌّرٛفٝ:  

 97ن  1َ ن ض 2113 -٘ـ  1424ٌثٕاْ اٌطثعح: اٌصا١ٔحن 
ٕ
ِزصطفٝ   ن اٌذورٛس   ٓ ِزصطفٝ اٌخ  اٌفمٗ إٌّٙعٟ عٍٝ ِز٘ة ا ِاَ اٌشافعٟ سؼّٗ ض ذعاٌٝ اورشن فٟ ذؤ١ٌض ٘زٖ اٌغٍغٍح: اٌذورٛس 

تعٟ إٌاوش: داس اٌمٍُ   71  1َ ن ض 1992 -٘ـ  1413ٌٍطثاعح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠ ن دِشك اٌطثعح: اٌشاتعحن اٌثزغان عٍٟ اٌش ش 
ٖ
  ِععُ اٌّعأٟ اٌعاِ  ِادٖ ؼٟ 
ٗ
 حاٌعاٌّٟ ٌٍفىش االعالِٟ ن اٌٍّّىِخرصش وراب اٌّفا١ُ٘ اٌّفراؼ١ح ٌٕظش٠ح اٌّعشفح فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ن عثذ اٌىش٠ُ ت١ًٍ ن اٌّعٙذ  

 91    2116ن  1غ االسد١ٔٗ اٌٙاو١ّح ن عّاْ  ن 
٘
 97إٌؽً  
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 : هشر ػيته:  الياً  الوطلة

 . ال أَ ٌعثادج وشغا واْ عٛاء اٌؽذزن ٌشف  أَ ٌٍٕظافحن واْ عٛاء ِششٚ ن اٌغغً

 . ٚا ظّا  ٚاٌغٕح اٌىراب: ِششٚع١رٗ عٍٝ ٚدي

 :  ابـــالكت اـــأه

)( اٌّرطٙدددش٠ٓ ٠ٚؽدددة اٌردددٛات١ٓ ٠ؽدددة ض  ْ: )ذعددداٌٝ لٌٛدددٗ ِٕٙدددا فآ٠ددداخن
1

 اٌّرٕدددض١٘ٓ أٞ ( ن

 . ٚاٌّع٠ٕٛح اٌّاد٠ح ٚاسلذاس اٌؽذز عٓ

 :  حــــالسٌ اـــ أه

ِٕٙدددا :) فؤؼاد٠دددسن
2
 ض صدددٍٝ - ض سعدددٛي لددداي: لددداي - عٕدددٗ ض سظدددٟ - ٘ش٠دددشج أتدددٟ عدددٓ(

 سأعدددٗ ف١ددٗ ٠غغدددً ٠ِٛددان أ٠دداَ عدددثعح وددً فدددٟ ٠غرغددً أْ ِغددٍُ ودددً عٍددٝ ؼدددك:   - ٚعددٍُ ع١ٍددٗ

 ذشودددٗن تاٌّغدددٍُ ١ٍ٠دددك ال ِّدددا أٔدددٗ: ٕ٘دددا تددداٌؽك ٚاٌّدددشاد .  ض ؼدددك:   ِغدددٍُ ٚعٕدددذ .  ٚظغدددذٖ

 اٌثؽددس ِددٓ ِٛاظددعٙا فددٟ اسدٌددح ِددٓ ِض٠ددذ ٚعدد١ؤذٟ. اٌعّعددح ٠ددَٛ غغددً عٍددٝ اٌعٍّدداء ٚؼٍّددٗ

 . ض واء  ْ

 :  اعــــاإلجو اــ أه

 اٌعثددددادج ٌصددددؽح ٚاٌغغددددً ِغدددرؽةن ٌٍٕظافددددح اٌغغددددً أْ عٍددددٝ اٌّعرٙدددذْٚ اسّْددددح أظّدددد  فٍمدددذ

) ِخاٌض ٘زا ف ٠غشف ٚال ٚاظةن
3
) . 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 222عٛسج اٌثمشج: ا٠٢ح  
ٕ

 إٌعاج غٛق داس: إٌاوش إٌاصش ٔاصش تٓ ص١٘ش دمحم: اٌّؽمك اٌععفٟ اٌثخاسٞ عثذض أتٛ  عّاع١ً تٓ دمحم: اٌّؤٌض اٌثخاسٞ صؽ١ػ

 . 2956سلُ   1422ٖ اسٌٚٝن: اٌطثعح( اٌثالٟ عثذ فؤاد دمحم ذشل١ُ ذشل١ُ تإظافح اٌغٍطا١ٔح عٓ ِصٛسج)
ٖ
  2ٕنهجي, مصدر سابق ذكره  , ص مالفقه ال  
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 :  هشر ػيتـه  حكوح:  اليالـــ  الوطلــــة

 : ِٕٚٙا ِرعذدجن ٚفٛاْذ وص١شج ؼىُ ٌٍغغً

 : وابـــالي حصو  ـ1

 ٘دددزا ٚفدددٟ تؽىّدددٗن ٚعّدددً اٌشدددش  سِدددش اِرصددداي ف١دددٗ  ر عثدددادجن اٌشدددشعٟ تددداٌّعٕٝ اٌغغدددً الْ

)   ا ٠ّددداْ ودددطش اٌطٙدددٛس:   ٚاٌغدددالَ اٌصدددالج ع١ٍدددٗ لددداي ٌٚدددزا عظددد١ُن أظدددش
1

 أٚ ٔصدددفٗ أٞ (ن

 . ٚاٌغغً اٌٛظٛء ٠شًّ ٚ٘ٛ ِٕٗن ظضء

 : حـــالٌظاف حصو  ـ2

 ِددٓ أفددشصٖ أٚ ٚعدد ن ِددٓ تددٗ عٍددك أٚ لددزسن ِددٓ أصدداتٗ ِّددا ظغددّٗ ذٕظددض اٌّغددٍُ اغرغددً فددإرا

 اٌشاْؽددددح ٚذط١١دددة اسِدددشاضن ذغدددثة اٌردددٟ اٌعدددشاش١ُ ِددددٓ ٚلا٠دددح إٌظافدددح ٘دددزٖ ٚفدددٟ. عدددشق

) إٌاط ت١ٓ ٚاٌّؽثح اسٌفح ٌؽصٛي ٠ذعٛ ِّا اٌعغُن
2

 .) 

(
3
 فىددداْ وفددداجن ٌٙدددُ ٠ىدددٓ ٌٚدددُ عّدددًن أ٘دددً إٌددداط وددداْ: لاٌدددد عٕٙدددا ض سظدددٟ عاْشدددح عدددٓ ن(

 - ض سعددٛي فمدداي: ٌّٙددا سٚا٠ددح ٚفددٟ .  اٌعّعددح ٠ددَٛ اغرغددٍرُ ٌددٛ:   ٌٙددُ فم١ددً ذفددًن ٌٙددُ ٠ىددْٛ

  ٘زا ١ٌِٛىُ ذطٙشذُ أٔىُ ٌٛ:   - ٚعٍُ ع١ٍٗ ض صٍٝ

 : الٌشاط حصو  ـ3

  ٚاٌىغًن ٚاٌخّٛي اٌفرٛس عٕٗ ٠ٚز٘ة ٔشاغان ؼ٠ٛ١ح تاالغرغاي ٠ىرغة اٌعغُ فإرا
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ٕ
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  يـــــالثان املبحث

 للحي املفروض الغسل اقسام 

  اسثاتها  حــــالجٌات:  وطلة ا  ال

 غ١دددة عدددٛاء وددداْ فدددشض أٞ فدددٟ لدددذس٘ا أٚ اٌؽشدددفح ذغ١١دددة عدددٓ عثددداسج ٚ٘دددٛ:  اٌؽصدددٕٟ عشفدددٗ

 أ٠عددا ٠ٚعددة ١ِددد أٚ ؼددٟ وث١ددش أٚ صددغ١ش سظددً دتددش أٚ دتشّ٘ددا أٚ ت١ّٙددح أٚ اِددشأج لثددً فددٟ

 اٌدددزوش ٚعٍدددٝ ٚاٌصدددثٟ ٚا١ٌّدددد اٌث١ّٙدددح رودددش ؼردددٝ فشظٙدددا فدددٟ دخدددً رودددش تدددؤٞ اٌّدددشأج عٍدددٝ

 اٌصدددثٟ ٠ٚصددد١ش اسصدددػ عٍدددٝ ف١دددٗ اٌّدددٌٛط ا١ٌّدددد غغدددً  عدددادج ٠عدددة ٚال دتدددشٖ فدددٟ اٌّدددٌٛط

) خالف تال ظٕث١ٓ ف١ّٙا اٌٌّٛط ٚاٌّعْٕٛ
1
).  

)( ظٕة عٓ تٗ فثصشب: )ذعاٌٝ لاي اٌثعذن ِعٕا٘ا اسصً فٟ :الجٌاتح
2
) . 

 فاٌعٕدددة ٚع١ٍددٗ. اٌعّددا  عٍددٝ ذطٍدددك وّددا اٌّرددذفك إٌّددٟ عٍدددٝ اٌعٕاتددح ٚذطٍددك. تعددذ عددٓ: أٞ

 ِددا اٌصددالج أداء عددٓ تعددذ تاٌعٕاتددح سٔددٗ تددزٌه ٚعددّٟ. ظّددا  أٚ  ٔددضاي ِددٓ اٌطددا٘شن غ١ددش: ٘ددٛ

 ٠ٚمددداي ظٕدددةن ٌٍّؤٔدددس ٠ٚمددداي ظٕدددةن اٌّدددزوش ف١دددٗ ٠غدددرٛٞ ٌفدددع ٚاٌعٕدددة. اٌؽاٌدددح ٘دددزٖ عٍدددٝ داَ

) ظٕة ٌٍعّ 
3
) . 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
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  :أسثاتها 

 : عثثاْ ٌٍٚعٕاتح

) اٌّشأج أٚ اٌشظً ِٓ إٌّٟ ٔضٚي :األ   -
1
). 

 : ؼاٌراْ إٌّٟ ٌٕٚضٚي

 ا١ٌمظحن فٟ ٠ٕضي أْ: اسٌٚٝ اٌؽاٌح

 ذددداسج فإٔدددٗ اٌعّدددا  تغ١دددش ا١ٌمظدددح فدددٟ ٠ٕدددضي اٌدددزٞ فؤِدددا إٌدددَٛن فدددٟ ٠ٕدددضي أْ: اٌصا١ٔدددح اٌؽاٌدددح

 أٚ ِثاودددشجن أٚ ِالعثدددحن ِدددٓ تٍدددزج ٠خدددشض فاٌدددزٞ أٌدددُن أٚ ٌّدددشضن ٠خدددشض ٚذددداسج تٍدددزجن ٠خدددشض

 ِصددداؼثا ٔدددضي عدددٛاء اٌغغدددً  ٠عدددة فإٔدددٗ رٌدددهن ٔؽدددٛ أٚ ذدددزوشن أٚ ٔظدددشن أٚ عٕددداقن أٚ ذمث١دددًن

 أٚ صٚظدددٗن داعدددة  را ِدددا اٌؽىدددُ فدددٟ رٌددده ِٚصدددً اٌٍدددزجن عدددىْٛ تعدددذ أٔدددضي أٚ اٌردددزوش أٚ ٌٍدددزج

 اٌدددزٞ ٚأِدددا اٌغغدددًن ع١ٍدددٗ فدددإْ رٌدددهن عمدددة إِٔدددٝ ٌٚىٕدددٗ تٍدددزجن ٠شدددعش فٍدددُ رٌدددهن ٔؽدددٛ أٚ لثٍٙدددا

 ٠ٛظدددة ال فإٔدددٗ رٌدددهن ٔؽدددٛ أٚ صدددٍثٗن عٍدددٝ ودددذ٠ذج ظدددشتح تغدددثة أٚ اٌّدددشض تغدددثة ٠خدددشض

) اٌّزا٘ة ذفص١ً اسؼىاَ ٘زٖ وً فٟ أْ عٍٝ اٌغغًن
2
). 

 ٚعددٍُ ع١ٍددٗ ض صددٍٝ - ض سعددٛي  ٌددٝ عدد١ٍُ أَ ظدداءخ: لاٌددد عّٕٙددا ض سظددٟ عددٍّح أَ عددٓ

 اؼرٍّدددد   را غغدددً اٌّدددشأج عٍدددٝ فٙدددً اٌؽدددكن ِدددٓ ٠غدددرؽ١ٟ ال ض  ْ ضن سعدددٛي ٠دددا: فماٌدددد -

)   اٌّاء سأخ  را ٔعُ:   - ٚعٍُ ع١ٍٗ ض صٍٝ - ض سعٛي فماي
3
) . 

(
4

 - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ - ض سعدددٛي عددد ً لاٌدددد عٕٙدددا ض سظدددٟ عاْشدددح عدددٓ ٚغ١دددشٖ( ن

 اؼددرٍُ لددذ أْ ٠ددشٜ اٌشظددً ٚعددٓ .  ٠غرغددً   فمدداي اؼرالِددا  ٠ددزوش ٚال اٌثٍددً ٠عددذ اٌشظددً عددٓ

 غغدددً  أع١ٍٙدددا رٌدددهن ذدددشٜ اٌّدددشأج: عددد١ٍُ أَ فماٌدددد .  ع١ٍدددٗ غغدددً ال:   فمددداي اٌثٍدددً  ٠عدددذ ٚال

 ِدددٓ ودددممٓ فىدددؤُٔٙ ٚاٌطثددد ن اٌخٍدددك فدددٟ ٔظددداْشُ٘ أٞ .  اٌشظددداي ودددماْك إٌغددداء   ٔعدددُ   لددداي

 . اٌشظاي
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) إٌّٟ ٔضٚي غ١ش ِٓ ٌٚٛ اٌعّا : اٌصأٟ -
1

.) 

(
2

  را:   لددداي - ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ - إٌثدددٟ عدددٓ ن- عٕدددٗ ض سظدددٟ - ٘ش٠دددشج أتدددٟ عدددٓ ن( 

 ٚ ْ:   ِغدددٍُ سٚا٠دددح ٚفدددٟ .  اٌغغدددً ع١ٍدددٗ ٚظدددة فمدددذ ظٙدددذ٘ان شدددُ اسستددد ن ودددعثٙا تددد١ٓ ظٍدددظ

  .  ٠ٕضي ٌُ

(
3
 عٍددددٝ أٞ   اٌغغدددً ٚظدددة فمددددذ اٌخرددداْ اٌخرددداْ ِٚدددظ:   عٕٙددددا ض سظدددٟ عاْشدددح عدددٓ ن(

 . اٌغثة فٟ ورشاوّٙا ال ٚاٌّشأج اٌشظً

 ٚاٌّددددشاد. اٌددددزوش سأط ذغطددددٟ اٌرددددٟ اٌعٍددددذج: اٌصددددثٟ عٕددددذ ٚ٘ددددٛ اٌخددددرٓن ِٛظدددد  : الختاااااى

 . اٌعّا  عٓ وٕا٠ح ٚ٘ٛ ذؽار٠ّٙان: اٌخرا١ٔٓ تّّاعح

 : اٌرا١ٌح اسِٛس تاٌعٕاتح ٠ٚؽشَ

 ِددا ذعٍّددٛا ؼرددٝ عددىاسٜ ٚأٔددرُ اٌصددالج ذمشتددٛا ال: )ذعدداٌٝ ٌمٌٛددٗ ٔفددالن أٚ فشظددان اٌصددالج ـدد1

)( ذغرغددددٍٛا ؼرددددٝ عددددث١ً عدددداتشٞ  ال ظٕثددددا ٚال ذمٌٛددددْٛ
4
 ِٛاظددددعٙان ٕ٘ددددا تاٌصددددالج فدددداٌّشاد. (

 . أٌٚٝ تاب ِٓ اٌصالج عٓ ٌٍعٕة ٟٔٙ ٚ٘ٛ اٌصالجن فٟ ٠ىْٛ ال اٌعثٛس سْ

 ال:   ٠مٛي - ٚعٍُ ع١ٍٗ ض صٍٝ - ض سعٛي عّعد  ٟٔ: لاي عّٕٙا ض سظٟ عّش اتٓ عٓ ن

)غٙٛس تغ١ش صالج ذمثً
5
 اٌصالج ؼشِح عٍٝ ٠ٚذي ٚاٌعٕةن اٌّؽذز غٙاسج ٠شًّ ٚ٘ٛ .  (

 . ِّٕٙا

: ٠ؽددشَ فددال ذددشدد ٚال ِىددس غ١ددش ِددٓ فمددػ اٌّددشٚس أِددا ف١ددٗن ٚاٌعٍددٛط اٌّغددعذ فددٟ اٌّىددس ـدد2

 ٚ٘ددددٛ ـدددد اٌصددددالج ِٛظدددد  اٌصددددالج ذمشتددددٛا ال أٞ(. عددددث١ً عدددداتشٞ  ال ظٕثددددا ٚال: )ذعدددداٌٝ لدددداي

 ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ - ض سعدددٛي ٚلددداي. عدددث١ً ٚعثدددٛس ِدددشٚس لدددشب  ال ظٕثدددا وٕدددرُ  را ـددد اٌّغدددعذ

  .  ٌعٕة ٚال ٌؽاْطن اٌّغعذ أظً ال:   - ٚعٍُ

) ا٠٢ح ِٓ عٍّد وّا اٌّىس عٍٝ ِؽّٛي ٚ٘ٛ 
6
) اٌؽ١ط فٟ ع١ؤذٟ ٌّٚا ن(

7
). 

                                                           
ٔ
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ٖ
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ٗ
 43عٛسج إٌغاء: ا٠٢ح  
٘
 وغيره (224ٚسٜٚ ِغٍُ ) 
ٙ
 232سٚاٖ أتٛ داٚد:  
2
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  الٌفاس  الويض غسل:   الياً  ةـــالوطل

 ودددذسج أٚ وصدددفشج دَ: اٌّخرصدددش فدددٟ وّدددا ٚ٘دددٛ واٌؽّدددً ٌٍفرددداج اٌثٍدددٛ  عالِددداخ ِدددٓ اٌؽددد١ط

 دَ ٚعشفدددا اٌغددد١الْن ٌغدددح اٌؽددد١ط: ا٢خدددش ٚلددداي. عدددادج ذؽّدددً ِدددٓ لثدددً ِدددٓ تٕفغدددٗ خدددشض

 عدد١ٕٓن ذغدد  اٌفردداج ف١ٙددا ذؽدد١ط عددٓ ٚألددً. ِعرددادج أٚلدداخ فددٟ تٍٛغٙددا تعددذ اٌّددشأج سؼددُ ٠شخ١ددٗ

 . ا٘ـ عٕح عثع١ٓ تعذ ٠خشض ِا ٚوزا تؽ١طن ف١ٍظ لثٍٙا ِٕٙا خشض ِٚا

 دَ سلددددً ؼددددذ ال ٠عٕددددٟ   وإٌفددداط اٌؽدددد١ط سلددددً ؼددددذ ال:   ذعددداٌٝ ض سؼّددددٗ اٌّصددددٕض لددداي

( ) إٌفاط دَ سلً ؼذ ال وّا اٌؽ١طن
1
).  

 اٌّّىدددٓ اٌّدددشأج فدددشض ِدددٓ تٕفغدددٗ اٌخددداسض اٌدددذَ ٘دددٛ ودددشعا ٚاٌؽددد١ط   اٌؽددد١ط دَ أمطدددا 

 أمطددا  ٚلٌٛددٗ. ٚالدج ٚال ِددشض غ١ددش ِددٓ ٠ِٛددان عشددش خّغددح عٍددٝ صاْددذ غ١ددش عددادج ؼٍّٙددا

 ٚظدددة اٌؽددد١ط دَ أمطددد  فدددإرا ن اٌعفدددٛف أٚ اٌث١عددداءن تاٌمصدددح ٠ىدددْٛ ٚأمطاعدددٗ اٌؽددد١طن دَ

)ذؤخ١ش تال اٌغغً ع١ٍٙا
2

.) 

 ِدددٓ اٌخددداسض اٌدددذَ ٘دددٛ: ودددشعا ٚإٌفددداط   إٌفددداط   دَ أمطدددا  أ٠عدددا اٌغغدددً ِٛظثددداخ ِدددٓ

 فدددال تٕفددداطن فٍددد١ظ ٠ِٛدددا عدددر١ٓ عٍدددٝ فدددإرا ٠ِٛدددان عدددر١ٓ عٍدددٝ صاْدددذ غ١دددش اٌدددٛالدج تغدددثة اٌمثدددً

  ٚذصٍٟ ذغرغً تً ذغرظٙشن

. الٔمطاعدددٗ ٚٔدددذب تاعرؽاظدددحن ٚال دَن تدددال ٌٚدددٛ ٚٔفددداط ٚتؽددد١ط: ٚودددشؼا ِرٕدددا اٌدددذسد٠ش لددداي

 أصدددالن دَ تددال اٌٌٛدددذ خددشض ٌٚددٛ ٚإٌفددداط دفعددحن ٌٚدددٛ اٌؽدد١ط ٚاٌشاتدد  اٌصاٌدددس اٌّٛظددة ٠عٕددٟ

 ٚذط١١دددة إٌظافدددح سظدددً أمطددد   را اٌغغدددً ٌٙدددا ٠ٕدددذب ٌىدددٓ االعرؽاظدددح دَ تخدددشٚض ٠عدددة ٚال

) ظٍّرٙا ِٓ ٚاالعرؽاظح ٌزٌهن ذفاؼشد  را اٌّعفٛاخ غغً ٠ٕذب وّا إٌفظن
3
) 

 اٌؽٕف١دددحن عٕدددذ اٌّخرددداس ٚفدددٟ اٌّاٌى١دددح عٕدددذ اٌّعرّدددذ فدددٟ اٌغغدددً فرٛظدددة: تٍدددً تدددال اٌدددٛالدج أِدددا

 ِٕدددٟ: ِعدددغح أٚ عٍمدددح اٌشدددافع١ح عٕدددذ وددداْ ٌٚدددٛ اٌٌّٛدددٛد سْ اٌشدددافع١حن عٕدددذ اسصدددػ ٚفدددٟ

 تدددٗ ٚذفطدددش اٌخددداسضن اٌشدددٟء ِددد  ودددإٌَٛ ِماِدددٗن فدددؤل١ُ غاٌثدددان تٍدددً عدددٓ ال٠خٍدددٛ ٚسٔدددٗ ِٕعمدددذ 

                                                           
ٔ
 1397اٌّرٛفٝ: اٌّؤٌض: أتٛ تىش تٓ ؼغٓ تٓ عثذ ض اٌىشٕاٚٞ )« وشغ  سواد اٌغاٌه فٟ ِز٘ة  ِاَ اسّْح ِاٌه»أعًٙ اٌّذاسن    

 139    ٌثٕاْ اٌطثعح: اٌصا١ٔح -( إٌاوش: داس اٌفىشن ت١شٚخ ٘ـ
ٕ
 114   1ن ضاٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ    
ٖ
 اٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ  ٚاٌصفؽح ٔفغٙا  
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 ٚال اٌغغدددًن ع١ٍٙدددا ٠عدددة ال فإٔدددٗ رٌدددهن ٔؽدددٛ أٚ سظدددال أٚ ٠دددذا أٌمدددد ٌدددٛ ِدددا تخدددالف. اٌّدددشأج

 . ٚاٌٛظٛء اٌغغً ت١ٓ ذرخ١ش تً تٗن ذفطش

 ٚال ف١دددٗن الٔدددص سٔدددٗ دَ  عدددٓ عش٠دددد تدددٛالدج اٌغغدددً ٠عدددة ال: اٌدددشاظػ عٍدددٝ اٌؽٕاتٍدددح ٚلددداي

 ٠عددة ٚال اٌغغددًن لثددً تٙددا اٌددٛغء ٠ؽددشَ ٚال اٌصددَٛن ٠ثطددً فددال إٌّصددٛ ن ِعٕددٝ فددٟ ٘ددٛ

 غغددٍٗن ٠عددة اٌددذَ ِٚدد  غددا٘شن ٚاٌٌٛددذ تددٛالدجن ٌدد١ظ رٌدده سْ ِعددغح أٚ عٍمددح تإٌمدداء اٌغغددً

) اٌّرٕعغح اسو١اء وغاْش
1

 .) 

) تاالذفدددداق اٌغغددددً ٠ٛظثدددداْ فٙددددزاْ
2
 فددددٟ إٌغدددداء فدددداعرضٌٛا: }ذعدددداٌٝ فٍمٌٛددددٗ اٌؽدددد١ط أِددددا ن(

){ اٌّؽددد١ط
3
 أتدددٟ تٕدددد ٌفاغّدددح لددداي ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ أٔدددٗ ِٚغدددٍُ اٌثخددداسٞ ٌٚخثدددش ن(

 . «ٚصٍٟ فاغرغٍٟ أدتشخ ٚ را اٌصالجن فذعٟ اٌؽ١عحن ألثٍد  را: »ؼث١ش

   حــالوستواض اــاه

 ِغدددرؽةن  ٔدددٗ: اٌّاٌى١دددح ٚلددداي صدددالجن ٌىدددً ٌٍّغرؽاظدددح ٚاٌؽٕاتٍدددح اٌشدددافع١ح عٕدددذ اٌغغدددً ٠غدددٓ

 .دِٙا أمط   را ٌٙا ٠ٕذب: اٌؽٕف١ح ٚلاي

 فؤِش٘دددا ٚعدددٍُن ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ إٌثدددٟ فغدددؤٌد اعرؽ١عددددن ؼث١ثدددح أَ أْ: »اٌغغدددً ٔدددذب ٚد١ٌدددً

) «صدددالج ودددً عٕدددذ ذغرغدددً فىأدددد ذغرغدددًن أْ
4

 ٌىدددً تدددٗ أِش٘دددا أٔدددٗ: »اٌصدددؽ١ػ غ١دددش ٚفدددٟ( 

 . «صالج

: ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ إٌثدددٟ ٌٙدددا فمددداي اعرؽ١عددددن ظؽدددش تٕدددد ص٠ٕدددة أْ: عاْشدددح ٚعدددٓ

) «صالج ٌىً اغرغٍٟ»
5

 .) 

 ٚاٌعصدددشن اٌظٙدددش: اٌصدددالذ١ٓ تددد١ٓ ظّعدددٗ ٠عدددٛص ٌّدددا ٚاؼدددذ غغدددً عٍدددٝ االلرصددداس ٠ٚعدددٛص

عّشٚ تٓ ع١ًٙ تٕد عٍٙح أْ: عاْشح ٌؽذ٠س ٚاٌعشاءن ٚاٌّغشب
6
 

 

 

                                                           
ٔ
 521   1ض م 992ٔ - هـ 8ٓٗٔ , ٗ ط , المعاصر الفكر دار , الزحيلي وهبة.  د - وأدلته اإلسالمي الفقه 
ٕ
 519   1ض ناٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ  
ٖ
 2/ 222اٌثمشج: 
ٗ
 327صؽ١ػ اٌثخاسٞ سلُ  
٘
 تٓ دمحم ا ِاَ - اسخثاس ع١ذ أؼاد٠س ِٓ اسخثاس ِٕرمٝ وشغ اسٚغاس ١ًٔ  سٚاٖ أتٛ داٚد ٚاتٓ ِاظٗن ٚؼغٓ إٌّزسٞ تعط غشلٗ ) 

 (1/ 241 َ 2111 ٘ـ 1421 ن 1 غ ن اٌٛفاء داس ن اٌثاص أٔٛس ذؽم١ك ن اٌشٛوأٟ دمحم تٓ عٍٝ
ٙ
 ٕٔ٘, ص  ٔه االسالمي للزحيلي , جالفق  
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 الكافر اسالم:  اليال  الوطلة

 اٌغغددً ٌددٗ ف١ٕددذب ظٕددةن غ١ددش أعددٍُ  را أِددا ن ظٕددة ٚ٘ددٛ اٌىددافشن  عددالَ: اٌغغددً ِٛظثدداخ ِددٓ

) فمػ
1
).  

 اٌىددافشن  عددالَ اٌغغددً ِٛظثدداخ ِددٓ أْ أخثددش لددذ ٠عٕددٟ   تددٗ ذٍفظددٗ لثددً اعرمددادٖ عٕددذ ٠ٚعض٠ددٗ

 تّدددا اٌشدددٙادج تعدددذ ودددافش غغدددً ٠ٚعدددة: خ١ٍدددً لددداي. ظٕدددة سٔدددٗ اٌغغدددً ع١ٍدددٗ ٚظدددة أعدددٍُ فدددإرا

 أٞ ٠ٚعضْددددٗ: اٌّصددددٕض ٚلددددٛي. ٚٔفدددداط ٚتؽدددد١ط تدددداٌ ن ؼشددددفح ِغ١ددددة أٚ تّٕددددٟن أٞ روددددشن

 . تٗ اٌرٍفع لثً اعرمادٖ عٕذ اٌغغً

 أظٕددة فددإْ . تاٌمٍددة ٚاٌرصددذ٠ك اٌمصددذ تّعٕددٝ ٕ٘ددا ٚ٘ددٛ ا عددالَن  ٌددٝ عاْددذ تددٗ فددٟ ٚاٌعدد١ّش

) وفشٖ ؼاي ِٕٗ ا١ٌٕح صؽح ٌعذَ ا عالَ تعذ اٌغغً ٠ٍضِٗ أٔٗ فاٌّز٘ة
2
).  

 ٌددُ أٚ أظٕددة ٚعددٛاء ِشذددذان أٚ أصدد١ٍا ودداْ عددٛاء اٌغغددًن ع١ٍددٗ ٠عددة فإٔددٗ: ) ذ١ّ١ددح اتددٓ لدداي

 ٘دددزا ٠غرغدددًن ٌدددُ أٚ ا عدددالَ  سادج عٕدددذ أٚ اٌعٕاتدددح ِدددٓ ا عدددالَ لثدددً اغرغدددً ٚعدددٛاء ٠عٕدددةن

( )أصؽاتٗ عاِح ٚلٛي أؼّذ ا ِاَ ِٕصٛ 
3
). 

 ال أٞ ا عدددالَن ال ا عدددالَن عٍدددٝ أظّددد  ٚلدددذ اٌشدددٙادج أٞ لثٍٙدددان غغدددٍٗ أٞ ٚصدددػ: خ١ٍدددً لددداي

 تٙدددا إٌطدددك ِدددٓ ٠ّٕعدددٗ ٌععدددض  ال تاٌشدددٙادذ١ٓ ٔطمدددٗ لثدددً اسصدددٍٟ اٌىدددافش ِدددٓ ا عدددالَ ٠صدددػ

 ٚذٍفدددع أعدددٍُ  را أٔصدددٝ أٚ وددداْ رودددشا اٌىدددافش اٌشدددخص أْ ٠عٕدددٟ: اٌخشودددٟ لددداي. خدددشط تٕؽدددٛ

  ٔددضاي أٚ ظّددا  ِددٓ اٌغغددً ٚظددٛب ٠مرعددٟ عددثة ٌددٗ ذمددذَ  را اٌغغددً ع١ٍددٗ ٚظددة تاٌشددٙادذ١ٓ

 تاٌغددٓ اٌىددافش تٍدد  تددؤْ رٌدده ِددٓ أٞ. ِٕٙددا وددٟء ٌددٗ ٠رمددذَ ٌددُ فددإْ ٌٍّددشأجن ٔفدداط أٚ ؼدد١ط أٚ

 ٠عددة ٚل١ددً. اٌماعددُ اتددٓ عٕددذ ٠ٕددذب تددً اٌّشددٙٛسن عٍددٝ اٌغغددً ع١ٍددٗ ٠عددة فددال ٚأعددٍُن ِددصال

) ٚوٙشٖ ذعثذان ِطٍما غغٍٗ
4
) 

                                                           
ٔ
 111    1ضحن ِصذس عاتك  روشٖ ن االستعاٌفمٗ عٍٝ اٌّزا٘ة  
ٕ
  47    ِصذس عاتك روشٖ ن ن  االخ١اس وفا٠ح 
ٖ
وراب اٌطٙاسج اٌّؤٌض: ذمٟ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌعثاط أؼّذ تٓ عثذ اٌؽ١ٍُ تٓ عثذ اٌغالَ تٓ عثذ ض تٓ أتٟ اٌماعُ تٓ  -وشغ اٌعّذج فٟ اٌفمٗ  

اٌش٠اض  -إٌاوش: ِىرثح اٌعث١ىاْ  ٘ـ( اٌّؽمك: د. ععٛد تٓ صاٌػ اٌعط١شاْ 728دمحم اتٓ ذ١ّ١ح اٌؽشأٟ اٌؽٕثٍٟ اٌذِشمٟ )اٌّرٛفٝ: 

  348٘ـ ن    1412اٌطثعح: اسٌٚٝن 
ٗ
َوادز   ٌ ه  س  ا َٝ  اٌغَّ ٌ ه   أَوَشف    ٌ َغا َّ ٗ   ف ٟ اٌ َ   فم ا َِ ٌ ه ا  ا  وٙاب دمحمن أتٛ أٚ ص٠ذ أتٛ اٌثغذادٞن عغىش تٓ دمحم تٓ اٌشؼّٓ عثذ: اٌّؤٌض َِ

 اٌؽٍثٟ اٌثاتٟ ِصطفٝ ِٚطثعح ِىرثح وشوح: إٌاوش ؼغٓ تٓ  تشا١ُ٘ ِف١ذج ذمش٠شاخ: ٚتٙاِشٗ( ٘ـ732: اٌّرٛفٝ) اٌّاٌىٟ اٌذ٠ٓ

  115   1ضن  صح اٌصاٌ: اٌطثعح ِصش ٚأٚالدٖن
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: ذعدداٌٝ لٌٛددٗ ٌعّددَٛ ٠ردد١ُّ فإٔددٗ ٌٍغغددً اٌّدداء ٠عددذ ٌٚددُ ا عددالَ فددٟ اٌددذخٛي أساد  را اٌىددافش أْ

){ صع١ذا فر١ّّٛا}  ٌٝ{{ فاغٙشٚا ظٕثا وٕرُ ٚ ْ}
1
 . ٚغ١شٖ ٌٍعٕة عاَ فٙزا. (

 فدددٟ اٌماعدددُ اتدددٓ لددداي. ٠رددد١ُّ فإٔدددٗ اٌّددداء ٠عدددذ ٌٚدددُ ا عدددالَ فدددٟ اٌدددذخٛي اٌىفددداس ِدددٓ أساد ِٚدددٓ

 اٌّددداء أدسن شدددُ ذددد١ُّ فدددإْ ذددد١ُّن أٚ اغرغدددًن أعدددٍُ فدددإرا ظٕدددةن عٕدددذٞ ٚإٌصدددشأٟ: اٌّذٚٔدددح

 اٌعٕاتددح ذدد١ُّ رٌدده تر١ّّددٗ ٔددٜٛ ٌإلعددالَ إٌصددشأٟ ذدد١ُّ ٚ را: أ٠عددا ٚلدداي. ا٘ددـ اٌغغددً فع١ٍددٗ

)ن  ا٘ـ
2
) . 
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 6اٌّاْذج:  
ٕ
 116   1ضِصذس عاتك روشٖ ن اسواد اٌغاٌه  
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 الثالـــث املبحث

 للحي املسنون الغسل 

 عٕدددذ ا عدددالَ ٚاعرٕددداق ٚإٌفددداطن ٚاٌؽددد١ط اٌعٕاتدددح ِدددٓ واٌغغدددً: ٚاظثدددا ٠ىدددْٛ وّدددا اٌغغدددً

 .ٚاٌؽٕاتٍح اٌّاٌى١ح

 .ٚاٌّاٌى١ح اٌؽٕف١ح عٕذ ِغرؽثا أٚ ِٕذٚتا ٠ىْٛ ٚلذ عٕحن ٠ىْٛ ٚلذ

)  ٟ٘ اٌّغٕٛٔٗ االغغاي
1

) تغشفٗ اٌٛلٛف ٚغغً اٌع١ذ٠ٓ ٚغغً اٌعّعٗ غغً( 
2
). 

 

 الجوؼح غسل:   اال   الوطلة

 اٌعّعدددح غغدددً: »ِشفٛعدددا عدددع١ذ أتدددٟ ؼدددذ٠س ِٕٙدددا ِرعدددذدجن سؼاد٠دددس: اٌعّعدددح ٌصدددالج اٌغغدددً

) «ِؽددددرٍُ وددددً عٍددددٝ ٚاظددددة
3

 االعددددرؽثابن ِؤوددددذ ِغددددْٕٛ أٔددددٗ عٍددددٝ ِؽّددددٛي ٚا ٠عدددداب( 

 اغرغددً ِٚددٓ ٚٔعّدددن فثٙددا اٌعّعددح ٠ددَٛ ذٛظددؤ ِددٓ: »عددّشج ؼددذ٠س ٚ٘ددٟ: أخددشٜ سؼاد٠ددس

 .( ع١ٍٗ ِرفك) «أفعً فاٌغغً

: أستدد  ِددٓ ٠غرغددً ٚعددٍُ ع١ٍددٗ ض صددٍٝ إٌثددٟ ودداْ: »لاٌددد عٕٙددا ض سظددٟ عاْشددح ٚؼددذ٠س

) «ا١ٌّد غغً ِٚٓ اٌؽعاِحن ِٚٓ اٌعّعحن ٠َٚٛ اٌعٕاتحن ِٓ
4

 .) 

                                                           
ٔ
 دار: الناشتتتتر( هتتتتـ8ٙٔ: المتتتتتوف ) الهمتتتتام بتتتتاب  المعتتتترو  السيواستتتتي الواحتتتتد عبتتتتد بتتتت  دمحم التتتتدي  كمتتتتا : المؤلتتتت  القتتتتدير فتتتتت  

سد اٌّؽرددداس عٍدددٝ اٌدددذس اٌّخرددداس اٌّؤٌدددض: اتدددٓ عاتدددذ٠ٓن دمحم أِددد١ٓ تدددٓ ِٚدددا تعدددذ٘ان  1/ 44: تتتتاري  بتتتدو ,  ٕ ط, بيتتتروت الفكتتتر

 -٘دددـ 1112ت١دددشٚخ اٌطثعدددح: اٌصا١ٔدددحن -٘دددـ( إٌاودددش: داس اٌفىدددش1222عّدددش تدددٓ عثدددذ اٌعض٠دددض عاتدددذ٠ٓ اٌذِشدددمٟ اٌؽٕفدددٟ )اٌّردددٛفٝ: 

1992َ :156 /1 – 158.  
ٕ
 هتتتـ(2ٗٔالقتتتواني  الفقهيتتتة المؤلتتت : أبتتتو القاستتتم, دمحم بتتت  أحمتتتد بتتت  دمحم بتتت  عبتتتد م, ابتتت  جتتتز  الكلبتتتي ال رنتتتاطي )المتتتتوف :  

كشتتتا  القنتتتتان عتتت  متتتت  اإلقنتتتان المؤلتتتت : منصتتتور بتتت  يتتتتونس بتتت  صتتتال  التتتدي  ابتتتت  حستتت  بتتت   دريتتتتس ِٚدددا تعدددذ٘ان  25 

, -ٕٓٗٔ/  ٔالناشتتتتر: دار الكتتتتتب العلميتتتتة , ط   -هتتتتـ( تحقيتتتتق : هتتتتال  مصتتتتيلحي مصتتتتطف ٔ٘ٓٔ)المتتتتتوف :  البهتتتتوت  الحنبلتتتت 

 ن 173 - 1/ 171
ٖ
 541   1ن ضن ِصذس عاتك روشٖ اٌفمٗ االعالِٟ ٌٍضؼ١ٍٟ  
ٗ
 ودددشغ الَاٌغددد عدددثً سٚاٖ أتدددٛ داٚد ٚصدددؽؽٗ اتدددٓ خض٠ّدددحن ٚسٚاٖ أؼّدددذ ٚاٌث١ٙمدددٟن ٚفدددٟ  عدددٕادٖ ساٚ ف١دددٗ ِمددداي )أظدددش اسؼاد٠دددس 

 اٌؽدددذ٠س داس ن اٌغددد١ذ ٚعّددداد اٌصدددثاتطٟ اٌدددذ٠ٓ عصددداَ ذؽم١دددك ن اٌدددـصٕعأٟ ا١ٌٕدددـٟ اس١ِدددش  عدددّاع١ً تدددٓ دمحم اٌشددد١  - اٌّدددشاَ تٍدددٛ 

 (236 - 1/ 231:ن ِصذس عاتك روشٖ ِٚا تعذ٘ان ١ًٔ اسٚغاس 1/ 86:- ٘ـ 1421 ن 1 غ ن اٌما٘شج -



  ٖٔ 
 

 ٠ٚشدددرشغ اٌدددضٚاين  ٌدددٝ اٌفعدددش غٍدددٛ  ِدددٓ تدددذءا ٠ِٛٙدددا فدددٟ اٌعّعدددح ٌؽاظدددش ِغدددْٕٛ ٚاٌغغدددً

 ظدداء ِددٓ: »عّددش اتددٓ عددٓ اٌعّاعددح سٚاٖ ٌؽددذ٠س اٌّغددعذ  ٌددٝ تدداٌشٚاغ اذصدداٌٗ اٌّاٌى١ددح عٕددذ

 ٚعٕدددذ. ٌٍصدددالج اٌؽٕف١دددح عٕدددذ ٚاٌصدددؽ١ػ اٌّاٌى١دددح عٕدددذ اٌغغدددً ٚ٘دددزا «ف١ٍغرغدددً اٌعّعدددح ِدددٕىُ

 أؼدددذزن شدددُ اٌعّعدددح ٠دددَٛ اغرغدددً فددد١ّٓ اٌخدددالف شّدددشج ٚذظٙدددش. اٌعّعدددح ١ٌدددَٛ اٌغغدددً: غ١دددشُ٘

 ٚال. ا٢خدددش٠ٓ عٕددذ ٌدددٗ ٚذؽصددً اسٌٚددد١ٓن عٕددذ اٌغدددٕح ٌددٗ ذؽصدددً ٌددُ اٌعّعدددحن ٚصددٍٝ فرٛظددؤ

 .  ظّاعا اٌعّعح صالج تعذ اٌغغً ٠عرثش

  را عّٕٙدددا اٌغغدددً أظدددضأٖ ع١دددذن أٚ ظّعدددح غغدددً ِددد  وؽددد١طن ٔؽٛ٘دددا أٚ ٌعٕاتدددح اغرغدددً ِٚدددٓ

 عٕدددذ اٌّغدددعذ ٚذؽ١دددح اٌفدددشض ٔدددٜٛ ٌدددٛ وّدددا اٌّدددزا٘ةن تاذفددداق اٌعّعدددح ٚأذثعٙدددا اٌعٕاتدددح ٔدددٜٛ

) اذفالا ٚؼ١ط ظٕاتح ٌفشظٟ اغرغً ٚوّا اٌشافع١حن
1
) . 

) ٌٍٕغاء ٠غرؽة ٚال اٌّرمذِحن ٌألؼاد٠س اٌّغٕٛٔح اسغغاي آوذ ٚ٘ٛ
2
) . 

 :الؼيذيي لصالج الغسل:   الياً  الوطلة

  ٌزٌه ٠غرغً واْ ٚعٍُ ع١ٍٗ ض صٍٝ إٌثٟ سْ 

 ٠دددَٛ ٠غرغدددً وددداْ ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ إٌثدددٟ أْ صدددؽثح ٌدددٗ ٚوددداْ عدددعذن تدددٓ اٌفاودددٗ عدددٓ

) «إٌؽددش ٠ٚددَٛ اٌفطددشن ٠ٚددَٛ عشفددحن ٠ٚددَٛ اٌعّعددحن
3
 اعددرذي اٌؽددذ٠س: اٌشددٛوأٟ لدداي ٌىددٓ ن(

 . وشعٟ ؼىُ  شثاخ ٠ٕرٙط ِا اٌثاب فٟ ١ٌٚظ ِغْٕٛن اٌع١ذ غغً أْ عٍٝ تٗ

 . اٌعّعح فؤوثٙد اٌعّاعحن ٌٙا وشعد صالج ٚسٔٙا

 صددددالج صددددؽد  ْ ٚؼددددذٖ صددددٍٝ ٌٚددددٛ اٌع١ددددذن صددددٍٝ  ْ ٌؽاظددددشٖ اٌع١ددددذ ٠ددددَٛ فددددٟ ٠ٚىددددْٛ

 .اٌفعش غٍٛ  لثً ٠عضئ فال اٌّعرثشن اٌعذد صالج تعذ صٍٝ تؤْ إٌّفشدن

 

 

 

 

                                                           
ٔ
  2ٙالفقه المنهجي , مصدر سابق ذكره ,  ص   
ٕ
 542   1ض ن ِصذ عاتك روشٖ ن  اٌفمٗ االعالِٟ ٌٍضؼ١ٍٟ 
ٖ
 1/ 236:ِصذس عاتك روشٖ ن ’ سٚاٖ عثذ ض تٓ أؼّذ فٟ اٌّغٕذن ٚاتٓ ِاظٗ ٌُٚ ٠زوش اٌعّعحن ٚ٘ٛ ظع١ض )١ًٔ اسٚغاس 



  ٔٗ 
 

 

 اليال  الوطلة

 غسل الوقوف تؼرفح 

 ِضدٌفدددح ِٚث١دددد ِىدددح ٌٚدددذخٛي اٌدددضٚاي تعدددذ عشفدددح ٌٚٛلدددٛف تددداٌعّشجن أٚ تددداٌؽط ٌإلؼدددشاَ  

 ض صدددٍٝ إٌثدددٟ أْ شاتدددد تدددٓ ص٠دددذ سٜٚ فٍّدددا ا ؼدددشاَ أِدددا: ٚدا  ٚغدددٛاف ص٠ددداسج ٚغدددٛاف

) «ٚاغرغدددً  ٘الٌدددٗ ذعدددشد» ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ
1

 أِدددش تدددذ١ًٌ ٚٔفددداطن ؼددد١ط ِددد  ٌٚدددٛ ٚظدددا٘شٖ( 

) تىش أتٟ تٓ دمحم ٌٚذخ ؼ١ّٕا تٗ ع١ّظ تٕد أعّاء ٚعٍُ ع١ٍٗ ض صٍٝ إٌثٟ
2

 .) 

 حيض هغ  لو هكح لذخو   أها

) ٚعدددٍُ ع١ٍدددٗ ض صدددٍٝ فٍفعٍدددٗ 
3
  را تّٕدددٝن واٌدددزٞ اٌؽدددشَن ِٕطمدددح فدددٟ وددداْ ٌٚدددٛ ٚظدددا٘شٖ ن(

 عٍددددٝ ٚلذِٚددددٗ ٌؽشِرٙددددان ذعظ١ّددددا اٌّذ٠ٕددددح ٌددددذخٛي أ٠عددددا اٌغغددددً ٠ٕٚددددذب. ِىددددح دخددددٛي أساد

)ٚعٍُ ع١ٍٗ ض صٍٝ إٌثٟ ؼعشج
4

.) 

 .  السٌح ف  فليثوته ػرفح، لوقوف  أها

 فألٔٙددددا ٚاٌددددٛدا ن اٌض٠دددداسج ٚغددددٛاف ِٕددددٝ فددددٟ اٌعّدددداس ٚسِددددٟ ِضدٌفددددح ٌّث١ددددد اٌغغددددً ٚأِددددا

 واٌعّعدددح ٌٙدددا اٌغغدددً فاعدددرؽة تععدددان تععدددُٙ ف١دددؤرٞ ف١عشلدددْٛن إٌددداطن ٌٙدددا ٠عرّددد  أٔغدددان

)ٌٍٚرٕظ١ض ٌٍشٚاْػ دفعا
5
) . 

(, والشتتتتافعية 2(, والمالكيتتتتة )ٙاستتتتتحب الفقهتتتتاي ال ستتتت  يتتتتوم عرفتتتتة, وهتتتتو متتتتذهب الحنفيتتتتة )

 (.ٕ(, والحنابلة )ٔ)

                                                           
ٔ
 (1/ 239:ن ِصذس عاتك روشٖ  سٚاٖ اٌرشِزٞ ٚؼغٕٗ )١ًٔ اسٚغاس 
ٕ
 (1/ 241:ِصذس عاتك روشٖ أ٠عا اتٓ ِاظٗ ٚأتٛ داٚد )١ًٔ اسٚغاسسٚاٖ ِغٍُ ِٓ ؼذ٠س عاْشحن ٚسٚاٖ  
ٖ
 (.1/ 241ِصذس عاتك روشٖ  ِرفك ع١ٍٗ )١ًٔ اسٚغاس: 
ٗ
 542   1ن ض ِصذس عاتك روشٖن اٌفمٗ االعالِٟ ٌٍضؼ١ٍٟ 
٘
 543   1ن ض ٔفغٗ  غاتكاٌّصذس اٌاٌفمٗ االعالِٟ اٌضؼ١ٍٟ ن 
ٙ
ن  1ا ِدددداَ عددددالء اٌددددذ٠ٓ اٌىاعددددأٟ اٌؽٕفددددٟ ن داس اٌفىددددـش ٌٍطثاعددددح ٚإٌشددددش ٚاٌرٛص٠دددد  ن غ  -تددددذاْ  اٌصددددٕاْ  فددددٟ ذشذ١ددددة اٌشددددشاْ   

اٌثؽددددش اٌشاْددددك وددددشغ وٕددددض اٌددددذلاْك اٌّؤٌددددض: ص٠ددددٓ اٌددددذ٠ٓ تددددٓ  تددددشا١ُ٘ تددددٓ دمحمن اٌّعددددشٚف  و,  (ٖ٘/ ٔ)نَ  1996 -٘ددددـ  1417

خدددشٖ: ذىٍّدددح اٌثؽدددش اٌشاْدددك ٌّؽّدددذ تدددٓ ؼغددد١ٓ تدددٓ عٍدددٟ اٌطدددٛسٞ اٌؽٕفدددٟ اٌمدددادسٞ ٘دددـ( ٚفدددٟ آ971تددداتٓ ٔعددد١ُ اٌّصدددشٞ )اٌّردددٛفٝ: 

/ ٔ)ن  تدددذْٚ ذددداس٠  -٘دددـ( ٚتاٌؽاوددد١ح: ِٕؽدددح اٌخددداٌك التدددٓ عاتدددذ٠ٓ إٌاودددش: داس اٌىرددداب ا عدددالِٟ اٌطثعدددح: اٌصا١ٔدددح  1138)خ تعدددذ 

ٙٙ,) 

2
اٌضسلدددأٟ اٌّصدددشٞ اسص٘دددشٞ ذؽم١دددك: غدددٗ  ودددشغ اٌضسلدددأٟ عٍدددٝ ِٛغدددؤ ا ِددداَ ِاٌددده اٌّؤٌدددض: دمحم تدددٓ عثدددذ اٌثدددالٟ تدددٓ ٠ٛعدددض 

ِٛا٘دددددة و(, 2ٗٗ/ ٕ)ن 2113َ -٘دددددـ 1424اٌمدددددا٘شج اٌطثعدددددح: اسٌٚدددددٝن  -عثدددددذ اٌدددددشءٚف عدددددعذ إٌاودددددش: ِىرثدددددح اٌصمافدددددح اٌذ١ٕ٠دددددح 



  ٔ٘ 
 

قتتتا  فتتي كتتتتاب ,  و اختيتتار ابتتت  تيميتتة رحمتته م وقيتت : ال يستتتحب ال ستتت  ليتتوم عرفتتة, وهتتت

, ورو  عتتت  ابتتت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلنصتتتا  : )واالغتستتتا  لعرفتتتة قتتتد رو  فيتتته حتتتدي  عتتت  النبتتتي 

وال عتتت  أصتتتحابه فتتتي الحتتتس  ال  ال تتتة أغستتتا :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمتتتر وغيتتتره, ولتتتم ينقتتت  عتتت  النبتتتي 

وال ستتت  يتتتوم عرفتتتة, ومتتتا ستتتو  ذلتتت  كال ستتت   غستتت  اإلحتتترام, وال ستتت  عنتتتد دختتتو  مكتتتة,

, وال عتتتت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لرمتتتتي الجمتتتتار, وللطتتتتوا  والمبيتتتتت بمزدلفتتتتة فتتتتال أصتتتت  لتتتته عتتتت  النبتتتتي 

أصتتتتحابه, وال استتتتتحبه جمهتتتتور ا ئمتتتتة: ال مالتتتت  وال أبتتتتو حنيفتتتتة وال أحمتتتتد, و   كتتتتا  قتتتتد 

 .(  ذكره طائفة م  متأخر  أصحابه .... ال  كالمه رحمه م

فهتتتتذا الكتتتتالم يشتتتتعر بتتتتأ  ابتتتت  تيميتتتتة يتتتتر  استتتتتحباب ال ستتتت  لعرفتتتتة, وأنتتتته منستتتتوب  لتتتت  

الصتتتحابة رنتتتوا  م علتتتيهم, وأ  البدعتتتة هتتتي فتتتي االغتستتتا  ل يتتتر عرفتتتة: كرمتتتي الجمتتتار 

 .(ٗ) ( بمزدلفة , وم أعلمٖوالمبيت )

فتتتتة كمتتتتا أ  ابتتتت  مفلتتتت  رحمتتتته م, وهتتتتو متتتت  تالميتتتتذ ابتتتت  تيميتتتتة رحمتتتته م,: غستتتت  عر 

يعنتتتي  -وطتتتوا  زيتتتارع وودان ومبيتتتت بمزدلفتتتة ورمتتتي جمتتتار,  تتتم قتتتا :  وختتتال  شتتتيخنا 

فتتي ال ال تتة   يعنتتي فتتي ا خيتترع منهتتا: وهتتي االغتستتا  لرمتتي الجمتتار والمبيتتت  -ابتت  تيميتتة 

 (٘والطوا . وهذا يعني أنه ير  مشروعيته لعرفة, وم أعلم. )

 

 

 

 دليل من قال: يستحب الغسل.

                                                                                                                                                                      
اٌع١ٍددددً فددددٟ وددددشغ ِخرصددددش خ١ٍددددً اٌّؤٌددددض: وددددّظ اٌددددذ٠ٓ أتددددٛ عثددددذ ض دمحم تددددٓ دمحم تددددٓ عثددددذ اٌددددشؼّٓ اٌطشاتٍغددددٟ اٌّغشتددددٟن 

ع١ٕدددددٟ اٌّددددداٌىٟ )اٌّردددددٛفٝ:  / ٖن)1992َ -٘دددددـ 1412٘دددددـ( إٌاودددددش: داس اٌفىدددددش اٌطثعدددددح: اٌصاٌصدددددحن 954اٌّعدددددشٚف تاٌؽطددددداب اٌشَّ

 (.2ٖٔ(, ال مر الداني شر  رسالة القيرواني )ص: ٗٓٔ
ٔ
(, ٙٗٔ/ ٕ)ن َ  2112٘ددددـ  1427ا ِدددداَ أتددددٛ عثددددذ ض دمحم تددددٓ  دس٠ددددظ اٌشددددافعٟ ن داس اٌفىددددش ٌٍطثاعددددح ٚإٌشددددش ن غدددداء  -اسَ  

 (, 29ٗ/ ٔ), مصدر سابق ذكره  م ني المحتاج 
ٕ
 1112 1اْ ن غ اتدددٓ ِفٍدددػ ن ودددّظ اٌدددذ٠ٓ اٌّمذعدددٟ أتدددٟ عثدددذ ض دمحم ناٌفدددشٚ  ن عددداٌُ اٌىردددة ن ت١دددشٚخ ن ٌثٕدددذكتتتر فتتتي الفتتترون  

ِطاٌدددة أٌٚددددٟ إٌٙددددٝ فددددٟ وددددشغ غا٠ددددح إٌّرٙددددٝ و(, ٔ٘ٔ/ ٔ) , مصتتتتدر ستتتتابق ذكتتتتره (, كشتتتتا  القنتتتتانٖٕٓ/ ٔ), َ  1982٘دددـ / 

٘دددـ( إٌاودددش: 1243ٌِٛدددذا شدددُ اٌذِشدددمٟ اٌؽٕثٍدددٟ )اٌّردددٛفٝ:  اٌّؤٌدددض: ِصدددطفٝ تدددٓ عدددعذ تدددٓ عثدددذٖ اٌغددد١ٛغٟ ودددٙشجن اٌشؼ١ثدددأٝ

 (.22ٔ/ ٔ)ن 1994 -٘ـ 1415اٌّىرة ا عالِٟ اٌطثعح: اٌصا١ٔحن 
ٖ
ا ٔصددداف فدددٟ ِعشفدددح اٌدددشاظػ ِدددٓ اٌخدددالف اٌّؤٌدددض: عدددالء اٌدددذ٠ٓ أتدددٛ اٌؽغدددٓ عٍدددٟ تدددٓ عددد١ٍّاْ اٌّدددشداٚٞ اٌذِشدددمٟ اٌصددداٌؽٟ  

(: واختتتتتار الشتتتتي  ٕٓ٘/ ٔ) ن تددددذْٚ ذدددداس٠   -اٌرددددشاز اٌعشتددددٟ اٌطثعددددح: اٌصا١ٔددددح  ٘ددددـ( إٌاوددددش: داس  ؼ١دددداء885اٌؽٕثٍددددٟ )اٌّرددددٛفٝ: 
تقتتتي التتتدي : عتتتدم استتتتحباب ال ستتت  للوقتتتو  بعرفتتتة ....هكتتتذا جتتتاي فتتتي كتتتتاب اإلنصتتتا , والموجتتتود فتتتي كتتتتاب مجمتتتون الفتتتتاو  

(ٕٙ /ٖٕٔ:) 
ٗ
 المصدر السابق نفسه . االنصا  , 
٘

 ( ٖٕٓ/ ٔ)ن اٌفشٚ  ِصذس عاتك روشٖ 
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 الدليل األول

متتا رواه عبتتد م بتت  أحمتتد فتتي زوائتتد المستتند, قتتا : قتتا  حتتد ني نصتتر بتت  علتتي, قتتا : حتتد نا 

 يوستت  بتت  خالتتد, قتتا  حتتد نا أبتتو جعفتتر الخطمتتي, عتت  عبتتد التترحم  بتت  عقبتتة بتت  الفاكتته,

كتتتتا  ي تستتتت  يتتتتوم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عتتتت  جتتتتده الفاكتتتته بتتتت  ستتتتعد وكانتتتتت لتتتته صتتتتحبة, أ  رستتتتو  م 

ة, ويتتتوم الفطتتتر, ويتتتوم النحتتتر قتتتا : وكتتتا  الفاكتتته ابتتت  ستتتعد يتتتأمر أهلتتته الجمعتتتة, ويتتتوم عرفتتت

 (.ٔبال س  في هذه ا يام )

 الدليل الثاني 

أ  عبتتتتد م بتتتت  عمتتتتر كتتتتا  ي تستتتت  إلحرامتتتته قبتتتت  أ  يحتتتترم,  متتتتا رواه مالتتتت , عتتتت  نتتتتاف ,

 (ٕولدخوله مكة, ولوقوفه عشية عرفة )

 الدليل الثالث

عتتت  زاذا ,  عليتتتة, عتتت  شتتتعبة, عتتت  عمتتترو بتتت  متتترع, متتتا رواه الشتتتافعي, قتتتا : أخبرنتتتا ابتتت 

قتتا : ستتأ  رجتت  عليتتا رنتتي م عنتته عتت  ال ستت   فقتتا : اغتستت  كتت  يتتوم    شتتئت, فقتتا : 

 (.ٔال س  الذ  هو ال س   قا : يوم الجمعة, ويوم عرفة, ويوم النحر, ويوم الفطر )

 دليل من قال: ال يستحب الغسل.

بيانتته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تد  لتته, بتتأ  النستت  قتتد تتتول  رستتو  م  ذا  بتتت هتتذا القتتو , فكنتته يمكتت  أ  يستت

أنتته اغتستت  لعرفتتة, ولتتو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولتتم ينقتت  عتت  النبتتي « ختتذوا عنتتي مناستتككم»لألمتتة, مناديتتا: 

لشتتتيي متتت   مكتتتا  فعلتتته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اغتستتت  لحفاتتته الصتتتحابة رنتتتوا  م علتتتيهم, وتتتتر  النبتتتي 

  لألمتتتة كفعلتتته الشتتتيي, فتتتالتر  والفعتتت  كالهمتتتا ستتتنة, فتتتال يستتتتحب االغتستتتا  لعرفتتتة تشتتتري

ستتبب يقتنتتي ذلتت  كوجتتود روائتت  كريهتتة فتتي بدنتته,  متت  أجتت  عرفتتة, أمتتا لتتو اغتستت  لوجتتود

 .(ٖ) فهذا سبب آخر ال عالقة له بعرفة

 

 الخاتوح

                                                           
ٔ
 القشير  الحس  أبو الحجاج ب  مسلم: المؤل  وسلم عليه م صل  م رسو   ل  العد  ع  العد  بنق  المختصر الصحي  المسند 

 (.28/ ٗ) بيروت - العربي الترا   حياي دار: الناشر الباقي عبد فؤاد دمحم: المحقق( هـٕٔٙ: المتوف ) النيسابور 
ٕ
 أحادي ه وخرج ورقمه صححه( هـ29ٔ: المتوف ) المدني ا صبحي عامر ب  مال  ب  أنس ب  مال : المؤل  مال  اإلمام موطأ 

 (.ٕٕٖ/ ٔ) , م 98٘ٔ - هـ ٙٓٗٔ: النشر عام لبنا  - بيروت العربي, الترا   حياي دار: الناشر الباقي عبد فؤاد دمحم: عليه وعلق
ٖ
ْبيَا ِ  دمحم ب  ُدْبيَا ِ  عمر أبو: المؤل  الطهارع أحكام موسوعة  : الطبعة السعودية العربية المملكة - الرياض الرشد, مكتبة: الناشر الدُّ

 ٕٓٗ, صٔٔ, ج م ٕ٘ٓٓ - هـ ٕٙٗٔ ال انية,
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  -ف  ختام هذا الثو  توصلت الى اترز الٌتائج  تتلخص فيوا يل  : 

اعدددرعّاي ٚاصدددطالؼا :  اٌغغدددً ٘دددٛ فدددٟ اٌٍغدددح: عددد١الْ اٌّددداء عٍدددٝ اٌشدددٟءن أ٠دددا وددداْ.  (1

اٌّددداء اٌطٙدددٛس فدددٟ ظ١ّددد  اٌثدددذْ عٍدددٝ ٚظدددٗ ِخصدددٛ  ٚلٌٛدددٗ: فدددٟ ظ١ّددد  اٌثدددذْن 

 خشض تٗ اٌٛظٛء فإٔٗ اعرعّاي اٌّاء فٟ تعط أععاء اٌثذْن

 وددداْ ودددشغا ٌعثدددادج أَاٌغغدددً ِشدددشٚ ن عدددٛاء وددداْ ٌٍٕظافدددحن أَ ٌشفددد  اٌؽدددذزن عدددٛاء  (2

 ٚدي عٍٝ ِششٚع١رٗ: اٌىراب ٚاٌغٕح ٚا ظّا ن  ال

ؼصدددٛي إٌظافــدددـح  ٚ ٌٍغغدددً ؼىدددُ وص١دددشج ٚفٛاْدددذ ِرعدددذدجن ِٕٚٙدددا: ؼصدددٛي اٌصــدددـٛاب (3

 ٚ ؼصٛي إٌشاغ 

إرا أمطددد  دَ اٌؽددد١ط فددد ِدددٓ ِٛظثددداخ اٌغغدددً أ٠عدددا أمطدددا  دَ   إٌفددداط ٚاٌؽددد١ط    (4

 ٚإٌفاط  ٚظة ع١ٍٙا اٌغغً تال ذؤخ١ش 

االلرصددددداس عٍدددددٝ غغدددددً ٚاؼدددددذ ٌّدددددا ٠عدددددٛص ظّعدددددٗ تددددد١ٓ  فدددددٟ االعرؽاظدددددح ٠عدددددٛص (5

 اٌصالذ١ٓ: اٌظٙش ٚاٌعصشن ٚاٌّغشب ٚاٌعشاء

ِددٓ ِٛظثدداخ اٌغغددً:  عددالَ اٌىددافشن ٚ٘ددٛ ظٕددة ن أِددا  را أعددٍُ غ١ددش ظٕددةن ف١ٕددذب ٌددٗ  (6

 اٌغغً ِٚٓ أساد ِٓ اٌىفاس اٌذخٛي فٟ ا عالَ ٌُٚ ٠عذ اٌّاء فإٔٗ ٠ر١ُّ

  غً اٌع١ذ٠ٓ ٚغغً اٌٛلٛف تغشفٗاالغغاي اٌّغٕٛٔٗ ٟ٘   غغً اٌعّعٗ ٚغ (7

ِددددٓ اغرغددددً ٌعٕاتددددح أٚ ٔؽٛ٘ددددا وؽدددد١طن ِدددد  غغددددً ظّعددددح أٚ ع١ددددذن أظددددضأٖ اٌغغددددً  (8

 عّٕٙا  را ٜٔٛ اٌعٕاتح ٚأذثعٙا اٌعّعح تاذفاق اٌّزا٘ة 

اٌغغدددً ٌّث١دددد ِضدٌفدددح ٚسِدددٟ اٌعّددداس فدددٟ ِٕدددٝ ٚغدددٛاف اٌض٠ددداسج ٚاٌدددٛدا ن فألٔٙدددا  (9

ُ تععدددان فاعدددرؽة اٌغغدددً ٌٙدددا أٔغدددان ٠عرّددد  ٌٙدددا إٌددداطن ف١عشلدددْٛن ف١دددؤرٞ تععدددٙ

  واٌعّعح دفعا ٌٍشٚاْػ ٌٍٚرٕظ١ض

 استحب الفقهاي ال س  يوم عرفة (11

 

 

 

 

 المصادر 
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  القرآن الكريم

 

 ْرَشتتتاُد الِستتتاِل   لتتتَ  أَشتتتَرِ  الَمَستتتاِلِ  فِتتتي فقتتتِه اإلَمتتتاِم َماِلتتت  المؤلتتت :  (ٔ

عبتتتتد التتتترحم  بتتتت  دمحم بتتتت  عستتتتكر الب تتتتداد , أبتتتتو زيتتتتد أو أبتتتتو دمحم, 

هتتتـ( وبهامشتتته: تقريتتترات مفيتتتدع 2ٖٕشتتتهاب التتتدي  المتتتالكي )المتتتتوف : 

إلبتتتراهيم بتتت  حستتت  الناشتتتر: شتتتركة مكتبتتتة ومطبعتتتة مصتتتطف  البتتتابي 

 وأوالده, مصر الطبعة: ال ال ةالحلبي 

اإلمتتتتتام أبتتتتتو عبتتتتتد م دمحم بتتتتت   دريتتتتتس الشتتتتتافعي , دار الفكتتتتتر  -ا م  (ٕ

 م . ٕٕٓٓهـ  2ٕٗٔللطباعة والنشر , طاي 

اإلنصتتا  فتتتي معرفتتة التتتراج  متتت  الختتال  المؤلتتت : عتتالي التتتدي  أبتتتو  (ٖ

الحستتتت  علتتتتي بتتتت  ستتتتليما  المتتتترداو  الدمشتتتتقي الصتتتتالحي الحنبلتتتتي 

لناشتتتتتر: دار  حيتتتتتاي التتتتتترا  العربتتتتتي الطبعتتتتتة: هتتتتتـ( ا88٘)المتتتتتتوف : 

 بدو  تاري   -ال انية 

البحتتر الرائتتق شتتر  كنتتز التتدقائق المؤلتت : زيتت  التتدي  بتت   بتتراهيم بتت   (ٗ

هتتتتتـ( وفتتتتتي 92ٓدمحم, المعتتتتترو  بتتتتتاب  نجتتتتتيم المصتتتتتر  )المتتتتتتوف : 

آختتره: تكملتتة البحتتر الرائتتق لتتدمحم بتت  حستتي  بتت  علتتي الطتتور  الحنفتتي 

( وبالحاشتتتية: منحتتتة الختتتالق البتتت  عابتتتدي  هتتتـ 8ٖٔٔالقتتتادر  )ت بعتتتد 

 بدو  تاري  -الناشر: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: ال انية 

اإلمتتتام عتتتالي التتتدي  الكاستتتاني  -بتتتدائ  الصتتتنائ  فتتتي ترتيتتتب الشتتترائ   (٘

هتتتتـ  2ٔٗٔ,  ٔالحنفتتتتي , دار الفكتتتتـر للطباعتتتتة والنشتتتتر والتوزيتتتت  , ط 

 م .  99ٙٔ -

رد المحتتتتار علتتت  التتتدر المختتتتار المؤلتتت : ابتتت  عابتتتدي , دمحم أمتتتي  بتتت   (ٙ

هتتتـ( 2ٕٕٔعمتتتر بتتت  عبتتتد العزيتتتز عابتتتدي  الدمشتتتقي الحنفتتتي )المتتتتوف : 

م 99ٕٔ -هتتتتتـ 1ٕٔٔبيتتتتتروت الطبعتتتتتة: ال انيتتتتتة, -الناشتتتتتر: دار الفكتتتتتر

:ٔ٘ٙ /ٔ  . 
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الشتتتتي  دمحم بتتتت   ستتتتماعي  ا ميتتتتر  -ستتتتب  الستتتتالم شتتتتر  بلتتتتو  المتتتترام  (2

عاني , تحقيتتتق عصتتتام التتتدي  الصتتتبابطي وعمتتتاد الستتتيد , الينتتتـي التتتـصن

 هـ   ٕٔٗٔ,  ٔالقاهرع , ط  -دار الحدي  

شتتر  الزرقتتاني علتت  موطتتأ اإلمتتام مالتت  المؤلتت : دمحم بتت  عبتتد البتتاقي  (8

بتتت  يوستتت  الزرقتتتاني المصتتتر  ا زهتتتر  تحقيتتتق: طتتته عبتتتد التتتريو  

لتتتتت , القتتتتتاهرع الطبعتتتتتة: ا و -ستتتتتعد الناشتتتتتر: مكتبتتتتتة ال قافتتتتتة الدينيتتتتتة 

 مٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ

كتتتتتاب الطهتتتتارع المؤلتتتت : تقتتتتي التتتتدي  أبتتتتو  -شتتتتر  العمتتتتدع فتتتتي الفقتتتته  (9

العبتتتاس أحمتتتد بتتت  عبتتتد الحلتتتيم بتتت  عبتتتد الستتتالم بتتت  عبتتتد م بتتت  أبتتتي 

 2ٕ8القاستتتم بتتت  دمحم ابتتت  تيميتتتة الحرانتتتي الحنبلتتتي الدمشتتتقي )المتتتتوف : 

  هتتتـ( المحقتتتق: د. ستتتعود بتتت  صتتتال  العطيشتتتا  الناشتتتر: مكتبتتتة العبيكتتتا

 هـ ,  ٕٔٗٔالرياض الطبعة: ا ول ,  -

فتتتت  القتتتدير المؤلتتت : كمتتتا  التتتدي  دمحم بتتت  عبتتتد الواحتتتد السيواستتتي  (ٓٔ

هتتتتتـ( الناشتتتتتر: دار الفكتتتتتر 8ٙٔالمعتتتتترو  بتتتتتاب  الهمتتتتتام )المتتتتتتوف : 

  ٔ/ ٗٗبدو  تاري  :,  ٕبيروت ,ط 

ابتتتتت  مفلتتتتت  , شتتتتتمس التتتتتدي  المقدستتتتتي أبتتتتتي عبتتتتتد م دمحم الفتتتتترون  (ٔٔ

هتتتتتتـ /  1ٓ2ٔ 1ب , بيتتتتتتروت , لبنتتتتتتا  , ط ,الفتتتتتترون , عتتتتتتالم الكتتتتتتت

 م 982ٔ

د . وهبتتتتتتتة الزحيلتتتتتتتي , دار الفكتتتتتتتر  -الفقتتتتتتته اإلستتتتتتتالمي وأدلتتتتتتتته  (ٕٔ

 ٕٓ٘ص  ٔم ج 992ٔ -هـ  8ٓٗٔ,  ٗالمعاصر , ط 

الفقتتتته المنهجتتتتي علتتتت  متتتتذهب اإلمتتتتام الشتتتتافعي رحمتتتته م تعتتتتال   (ٖٔ

اشتتتتر  فتتتي تتتتألي  هتتتذه السلستتتلة: التتتدكتور ُمصتتتطف  الِختتتْ , التتتدكتور 

البُ تتتا, علتتتي الّشتتتْربجي الناشتتتر: دار القلتتتم للطباعتتتة والنشتتتر ُمصتتتطف  

 ٔم , ج 99ٕٔ -هتتتتتتـ  ٖٔٗٔوالتوزيتتتتتت , دمشتتتتتتق الطبعتتتتتتة: الرابعتتتتتتة, 

 2ٔص
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الفقتتتتته علتتتتت  المتتتتتذاهب ا ربعتتتتتة المؤلتتتتت : عبتتتتتد التتتتترحم  بتتتتت  دمحم  (ٗٔ

هتتتـ( الناشتتتر: دار الكتتتتب العلميتتتة, ٖٓٙٔعتتتوض الجزيتتتر  )المتتتتوف : 

 ٔم , ج ٖٕٓٓ -هتتتتتتتـ  ٕٗٗٔلبنتتتتتتتا  الطبعتتتتتتتة: ال انيتتتتتتتة,  -بيتتتتتتتروت 

 92,ص

القتتتواني  الفقهيتتتة المؤلتتت : أبتتتو القاستتتم, دمحم بتتت  أحمتتتد بتتت  دمحم بتتت   (٘ٔ

 هـ( 2ٗٔعبد م, اب  جز  الكلبي ال رناطي )المتوف : 

كشتتتا  القنتتتان عتتت  متتتت  اإلقنتتتان المؤلتتت : منصتتتور بتتت  يتتتونس بتتت   (ٙٔ

صتتتتال  التتتتدي  ابتتتت  حستتتت  بتتتت   دريتتتتس البهتتتتوت  الحنبلتتتت  )المتتتتتوف : 

الناشتتتر: دار الكتتتتب   -ق : هتتتال  مصتتتيلحي مصتتتطف هتتتـ( تحقيتتتٔ٘ٓٔ

 ٔ, جٕٓٗٔ/  ٔالعلمية , ط 

كفايتتة ا خيتتار فتتي حتت  غايتتة اإلختصتتار المؤلتت : أبتتو بكتتر بتت  دمحم  (2ٔ

بتت  عبتتتد المتتؤم  بتتت  حريتتتز بتت  معلتتت  الحستتتيني الحصتتني, تقتتتي التتتدي  

هتتتتـ( المحقتتتتق: علتتتتي عبتتتتد الحميتتتتد بلطجتتتتي 8ٕ9الشتتتتافعي )المتتتتتوف : 

دمشتتتتق الطبعتتتتة: ا ولتتتت ,  -اشتتتتر: دار الخيتتتتر ودمحم وهبتتتتي ستتتتليما  الن

ٔ99ٗ. 

مختصتتتتر كتتتتتاب المفتتتتاهيم المفتاحيتتتتة لناريتتتتة المعرفتتتتة فتتتتي القتتتترآ   (8ٔ

الكتتتتتريم , عبتتتتتد الكتتتتتريم بليتتتتت  , المعهتتتتتد العتتتتتالمي للفكتتتتتر االستتتتتالمي , 

 9ٔص   ٕٙٔٓ,  ٔالمملكه االردنيه الهاشمية , عما   ,  ط

رستتتو   المستتتند الصتتتحي  المختصتتتر بنقتتت  العتتتد  عتتت  العتتتد   لتتت  (9ٔ

م ملسو هيلع هللا ىلص المؤلتتت : مستتتلم بتتت  الحجتتتاج أبتتتو الحستتت  القشتتتير  النيستتتابور  

هتتتتتـ( المحقتتتتتق: دمحم فتتتتتؤاد عبتتتتتد البتتتتتاقي الناشتتتتتر: دار 3ٕٔ)المتتتتتتوف : 

 بيروت – حياي الترا  العربي 

مطالتتتب أولتتتي النهتتت  فتتتي شتتتر  غايتتتة المنتهتتت  المؤلتتت : مصتتتطف   (ٕٓ

  مولتتتدا  تتتم الدمشتتتقي بتتت  ستتتعد بتتت  عبتتتده الستتتيوطي شتتتهرع, الرحيبتتتان



  ٕٔ 
 

هتتتتـ( الناشتتتتر: المكتتتتتب اإلستتتتالمي الطبعتتتتة: ٖٕٗٔالحنبلتتتتي )المتتتتتوف : 

 م99ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔال انية, 

مطالتتتب أولتتتي النهتتت  فتتتي شتتتر  غايتتتة المنتهتتت  المؤلتتت : مصتتتطف   (ٕٔ

بتتت  ستتتعد بتتت  عبتتتده الستتتيوطي شتتتهرع, الرحيبتتتان  مولتتتدا  تتتم الدمشتتتقي 

ي الطبعتتتتة: هتتتتـ( الناشتتتتر: المكتتتتتب اإلستتتتالمٖٕٗٔالحنبلتتتتي )المتتتتتوف : 

 م99ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔال انية, 

 معجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني الجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي (ٕٕ

https://www.almaany.com/ar/dict/ar 

مواهتتتب الجليتتت  فتتتي شتتتر  مختصتتتر خليتتت  المؤلتتت : شتتتمس التتتدي   (ٖٕ

أبتتتتتو عبتتتتتد م دمحم بتتتتت  دمحم بتتتتت  عبتتتتتد التتتتترحم  الطرابلستتتتتي الم ربتتتتتي, 

عينتتتتي المتتتتالكي )المتتتتتوف :  الناشتتتتر: هتتتتـ( 9٘ٗالمعتتتترو  بالحطتتتتاب الرُّ

 م99ٕٔ -هـ ٕٔٗٔدار الفكر الطبعة: ال ال ة, 

مواهتتتب الجليتتت  فتتتي شتتتر  مختصتتتر خليتتت  المؤلتتت : شتتتمس التتتدي   (ٕٗ

أبتتتتتو عبتتتتتد م دمحم بتتتتت  دمحم بتتتتت  عبتتتتتد التتتتترحم  الطرابلستتتتتي الم ربتتتتتي, 

عينتتتتي المتتتتالكي )المتتتتتوف :  هتتتتـ( الناشتتتتر: 9٘ٗالمعتتتترو  بالحطتتتتاب الرُّ

 م99ٕٔ -هـ ٕٔٗٔدار الفكر الطبعة: ال ال ة, 

موستتتتتوعة أحكتتتتتام الطهتتتتتارع المؤلتتتتت : أبتتتتتو عمتتتتتر ُدْبيَتتتتتاِ  بتتتتت  دمحم  (ٕ٘

المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية  -التتتدُّْبيَاِ  الناشتتتر: مكتبتتتة الرشتتتد, الريتتتاض 

 م ٕ٘ٓٓ -هـ  ٕٙٗٔالطبعة: ال انية, 

موطتتتأ اإلمتتتام مالتتت  المؤلتتت : مالتتت  بتتت  أنتتتس بتتت  مالتتت  بتتت  عتتتامر  (3ٕ

هتتتتتـ( صتتتتتححه ورقمتتتتته وختتتتترج 29ٔا صتتتتتبحي المتتتتتدني )المتتتتتتوف : 

أحادي تته وعلتتتق عليتتته: دمحم فتتتؤاد عبتتتد البتتتاقي الناشتتتر: دار  حيتتتاي التتتترا  

 م 982ٔ -هـ  1ٓ3ٔلبنا  عام النشر:  -العربي, بيروت 



  ٕٕ 
 

 -ستتتيد ا خبتتتار نيتتت  ا وطتتتار شتتتر  منتقتتت  ا خبتتتار متتت  أحاديتتت   (2ٕ

اإلمتتتتام دمحم بتتتت  علتتتت  بتتتت  دمحم الشتتتتوكاني , تحقيتتتتق أنتتتتور البتتتتاز , دار 

 (ٔ/ ٕٔٗم  ٕٔٓٓهـ  ٕٔٗٔ,  ٔالوفاي , ط 

 

 

 

 

 

 

 


