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وقبل االغتسال

)دراسة فقھیة مقارنة ( 

إعداد الد كتور

محمد بن شدید بن شداد الثقفي

أستاذ الفقھ المساعد  بكلیة الشریعة واألنظمة
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المقدمة

رب العالمین ، الرحمن الرحیم ، مالك یوم الدین ،  الحمد 
مین ، المبعوث رحمة للعالمین ، والصالة والسالم على النبي األ

.وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

:أما بعد 

ّفقد حث اإلسالم على الزواج ، ورغب فیھ ، ودعا إلیھ ؛ 
َّلما فیھ من الفوائد الجمة ، فبھ تحصل الراحة ، والطمأنینة ،  َ

والولد 
َوالعفة ، وقضاء الوطر تبر من أھم مقاصد ُ، وھذا األخیر یع() َّ

وقد أباح الشارع االستمتاع بالزوجة إال في أوقات معینة .النكاح 
() .والنفاس() كوقت الحیض

فھل  للزوج أن یطأ مباشرة أم البد من شيء () أما بعد الطھر
آخر؟ ھذا ھو مجال البحث في ھذه الدراسة والتي دعاني إلى 

:بحثھا عدة أسباب أھمھا 

.ء ھذه المسألة المھمة الرغبة في إثرا–١

أھمیة الموضوع نفسھ ؛ حیث یتعلق باألسرة والعالقات –٢
.ُالزوجیة التي البد أن تبنى على أساس صحیح 

جھل بعض األزواج وخاصة حدیثي العھد منھم بالزواج –٣
.بحكم ھذه المسألة 

َّفلم أقف على مؤلف مفرد مستقل : وأما الدراسات السابقة  َ ُ
ة المھمة مشتمل على أقوال الفقھاء والتحقق من لھذه المسأل

صحة نسبتھا إلیھم ، وأدلتھم مع مناقشتھا والخروج من ذلك 
.بنتیجة 

ُوإنما ذكرت ھذه المسألة في كتب الفقھ عند الكالم على حكم 
وقد أشار إلى ھذه المسألة .  الوطء في أثناء الحیض وبعده 
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ورة مقتضبة دون الشیخ األلباني في كتابھ آداب الزفاف بص
() .استقصاء

:خطة البحث 

یتألف ھذا البحث من مقدمة وأربعة  مباحث ثم خاتمة ویلیھا 
:الفھارس على النحو التالي 

وفیھا بیان الموضوع وأسباب اختیاره والدراسات : المقدمة 
.السابقة ، والخطة ومنھج البحث 

.لة وفیھ ذكر أقوال الفقھاء في المسأ: المبحث األول 

وفیھ ذكر أدلة كل فریق مع مناقشتھا : المبحث الثاني 
.واإلجابات علیھا 

.وفیھ الترجیح : المبحث الثالث 

كفارة الوطء بعد الطھر و قبل االغتسال  : المبحث الرابع 

.وفیھا أھم النتائج : الخاتمة 

.ثم الفھارس 

:أما منھج البحث فھو على النحو التالي 

.عزو اآلیات إلى سورھا مع ذكر رقم اآلیة –١

ـ تخریج األحادیث من مصادرھا المعتمدة مع الحكم علیھا ٢
.من أقوال أھل العلم 

التعریف باألعالم الوارد ذكرھم في ھذا البحث ما عدا –٣
.األئمة األربعة 

.التعریف بالكلمات التي تحتاج إلى تعریف –٤

.تب المعتمدة في كل مذھب توثیق األقوال من الك–٥
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.وضع فھارس للبحث –٦

ًوفي الختام أسأل هللا أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم 
.وأن ینفع بھ كاتبھ وقارئھ 

وصلى هللا على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

المبحث األول

أقوال العلماء في المسألة

وقبل ) (المرأة بعد الطھر() اختلف العلماء في حكم وطء
:ُالغسل إلى أربعة أقوال 

إذا انقطع الدم ألقل من عشرة أیام لم یجز : القول األول 
، وإن انقطع () وطؤھا حتى تغتسل ، أو یمضي علیھا وقت صالة

ولو انقطع الحیض دون (). ُلعشرة أیام جاز الوطء قبل الغسل 
وإلى .  عادتھا فإنھ ال یقر بھا  وإن اغتسلت حتى تمضي عادتھا 

() .ھذا ذھب الحنفیة

ال یجوز وطء الحائض بعد انقطاع دم الحیض : القول الثاني 
فإن عدمت الماء أو خافت الضرر .  حتى تغتسل بالماء 

وبھ قال مالك والشافعي وأحمد إال أن .  باستعمالھ تیممت 
() .المالكیة اقتصروا على الغسل دون التیمم

أمرھا أن تتوضأ ثم () َبقَّإذا أدرك الزوج الش: القول الثالث 
، () ، وطاووس() ُوھذا القول ینسب إلى عطاء. یطؤھا إن شاء 

()() .ومجاھد

إن المرأة إذا رأت الطھر فال یحل وطؤھا حتى : القول الرابع 
تغسل جمیع بدنھا بالماء ، أو تتیمم إن كانت من أھل التیمم ، 

نت من أھل فإن لم تفعل فتتوضأ وضوء الصالة ، أو تتیمم إن كا
فأي ھذه .  التیمم ، فإن لم تفعل  فتغسل فرجھا بالماء والبد 
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وإلى ھذا ذھب .  الوجوه األربعة فعلت فقد حل وطؤھا 
() . الظاھریة

وأما بالنسبة للقول الثالث المنسوب إلى عطاء ومجاھد 
أنھ ال یثبت عنھم بل الثابت () وطاووس ، فقد ذكر ابن المنذر

.لجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة عنھم ما وافق قول ا
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ُفأما ما روي عن عطاء وطاووس : حیث قال ابن المنذر 
ومجاھد من القول بأنھا تتوضأ ثم یطؤھا فالثابت عنھم خالفھ ؛ 

وھذا () ُألن الذي روى عنھم الرخصة ھو لیث بن أبي سلیم
() .التثبت  روایتھ

.-لم وهللا أع–فالتحقیق أن األقوال ثالثة 

المبحث الثاني

األدلة والمناقشة

بأنھ : أدلة أصحاب القول األول ، وھم الحنفیة القائلون : ًأوال 
إذا انقطع دمھا ألقل من عشرة أیام لم یجز وطؤھا حتى تغتسل ، 
أو یمضي علیھا وقت صالة ، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل 

إن اغتسلت حتى ولو انقطع دون عادتھا فوق ثالث ال یقربھا و.  
.تمضي عادتھا 

:وقد استدلوا بما یلي 

: البقرة [ ﴿ فاعتزلوا النساء في المحیض ﴾ : قولھ تعالى ) ١
وھذا یقتضي قیام الحیض بھن ، فصار المنھي عنھ ] ٢٢٢

() .وطء الحائض ، وھذه لیست بحائض

﴿ فإذا تطھرن فأتوھن : بأن في قولھ تعالى : ُوأجیب عن ھذا 
 ﴾
ًدلیال على بقاء تحریم الوطء بعد الطھر حتى ] ٢٢٢: ة البقر[ 

َّیتطھرن بالماء ؛ ألن تطھرن تفعلن مأخوذ من قول هللا تعالى  َّ : ﴿
یرید االغتسال ] ٦:  المائدة [ ًوإن كنتم جنبا فاطھروا ﴾ 

.بالماء 

ُوقد یقع التحریم بالشيء وال یزول بزوالھ لعلة أخرى ، دلیل 
﴿ فال تحل لھ من بعد حتى -ًفي المطلقة ثالثا –ذلك قولھ تعالى 

وھي لیست تحل لھ بنكاح ] ٢٣٠البقرة [ ًتنكح زوجا غیره ﴾ 
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الزوج حتى یمسھا ویطلقھا أو یموت ، فكذلك الحائض ال تحل 
() .للوطء حتى تغتسل

﴿ وال تقربوھن : ًومما استدل بھ الحنفیة أیضا قولھ تعالى ) ٢
ُحتى یطھرن ﴾  وحتى غایة تقتضي أن یكون ] ٢٢٢: البقرة[ َْ

حكم ما بعدھا بخالفھا ، فذلك عموم في إباحة وطائھا بانقطاع 
] ٥سورة القدر  [  ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ : الدم كقولھ تعالى 

ِ﴿ حتى یطھرن ﴾ إذا قرئ بالتخفیف فھو ھنا : فكذلك قولھ  ُ ْْ ُ َ
() .انقطاع الدم

ِوقد قرئ  ، وھو یحتمل ما یحتمل بالتشدید» َّحتى یطھرن « ُ
قولھ 

ُحتى یطھرن «  بالتخفیف ، فیراد بھ انقطاع الدم ؛ إذ جائز أن » َْ
َّطھرت المرأة ، وتطھرت : یقال  َُ : ُإذا انقطع دمھا ، كما یقال : َ

ْتقطع الحبل ، وتكسر الكوز َّ َُ َ ََّ انقطع ، وانكسر ، وال : ، والمعنى () َ
() .ًیقتضي ذلك فعال من الموصوف

ْفإذا تطھرن « : أما قولھ و ّ فإنھ یحتمل ما احتملتھ قراءة » َ
ْحتى یطھرن « التشدید ، من قولھ  ُ وھما –من المعنیین » َْ

فیكون اللفظ الثاني تأكید لألول كما –انقطاع الدم ، والغسل 
ال تعطھ حتى یدخل الدار فإذا دخل الدار فأعطھ ، وھذا : تقول 

.كالم سائغ

َالتعلق باآلیة یدفع من وجھین ُوأجیب عن ھذا بأن ْ ُ ُّ:

ُ﴿ وال تقربوھن حتى یطھرن ﴾ : أن هللا تعالى قال : أحدھما  َْ
ًمخففا  َّ َ ُ.

ِوقرئ  ًمشددا » َّحتى یطھرن « ُ ّ ًوالتخفیف وإن كان ظاھرا .  ُ
﴿ وإن : في استعمال الماء فإن التشدید فیھ أظھر كقولھ تعالى 

َّكنتم جنبا فاطھروا ﴾  ً ًفجعل ذلك شرطا في ] .  ٦: ة المائد[ ُ
() .اإلباحة ، وغایة للتحریم
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ُ﴿ حتى یطھرن ﴾ أن : سلمنا أن قولھ تعالى : الوجھ الثاني  َْ
﴿ فإذا تطھرن ﴾ : معناه حتى ینقطع دمھن ، لكنھ لما قال بعد ذلك 

:َّمعناه فإذا اغتسلن بالماء فعلق الحكم على شرطین 

فتوقف جواز .  االغتسال : والثاني.  انقطاع الدم : أحدھما 
.الوطء على ھذین الشرطین 

ًوكذلك إنما یكون حكم الغایة مخالفا لما قبلھا إذا كانت مطلقة 
، فأما إذا انضم إلیھا شرط آخر فإنما یرتبط الحكم بما وقع القول 

() .علیھ من الشرط

وقد حكم الحنفیة للحائض بعد انقطاع دمھا بحكم الحیض في 
َّالعدة ، و لزوجھا علیھا الرجعة مالم تغتسل ، فعلى قیاس : قالوا ِ

() .قولھم ھذا یجب أن ال توطأ حتى تغتسل

لیس في اآلیة تجدید شرط زائد –أي الحنفیة –وأما قولكم 
ًال تعط زیدا شیئا حتى یدخل : وإنما ھو إعادة للكالم ، كما تقول  ً

:الدار فإذا دخل الدار فأعطھ ، فجوابھ من أوجھ 

رضي هللا عنھ أنھ  ()  ُأنھ روي عن ابن عباس: جھ األول الو
. ()اغتسلن : ﴿ فإذا تطھرن ﴾ أي : قال 

ُأن تطھر ال یستعمل إال فیما یكتسبھ اإلنسان ، : الوجھ الثاني  َّ
.وھو االغتسال بالماء فأما انقطاع الدم فلیس بمكتسب 

حب ﴿ وی: أن هللا تعالى قال في آخر اآلیة : الوجھ الثالث 
فمدحھن وأثنى علیھن ، فلو كان المراد بھ . المتطھرین ﴾ 

انقطاع الدم ما كان فیھ 
() .مدح

ُأنھ إذا أمكن حمل اللفظ على فائدة لم یحمل : الوجھ الرابع 
!!؟() على التكرار في كالم الناس ، فكیف بكالم العلیم الحكیم
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ُتقطع الحبل ، وتكسر الك–أي الحنفیة -أما قولكم  َّ وز ، َّ
ُأن ھذه كلھ مجاز ؛ ألن الحبل والكوز جمادات ال یصح : فجوابھ 

وجود الفعل منھا ، وھو في الحائض حقیقة لصحة وجود 
() .الفعل

إذا انقطع دمھا ألقل من عشرة : َّوقد علل الحنفیة قولھم ) ٣
َّأیام لم یجز وطؤھا حتى تغتسل ، أو یمضي وقت صالة ، عللوا 

ُشرة ال یحكم بانقطاع الحیض ؛ الحتمال بأن ما قبل الع: ذلك 
ًعود الدم فیكون حیضا، فإذا اغتسلت ، أو مضى علیھا وقت 

() .صالة دخلت في حكم الطاھرات

َّوینقض قولھم ھذا بما ناقضوا فیھ ، فإنھم تعلقوا بأن الدم إذا  ُ َُ ْ
وال تؤمن عودتھ : انقطع ألقل الحیض لم یؤمن عودتھ ، فیقال 

() .ة ، فبطل ما قالوهإذا مضى وقت صال

وھو قول الجمھور من المالكیة : أدلة القول الثاني : ًثانیا 
القائلین بأنھ ال یجوز الوطء إال بعد : والشافعیة والحنابلة 

:وقد استدلوا بما یلي .  االغتسال 

ْ﴿ وال تقربوھن حتى یطھرن فإذا تطھرن فأتوھن : قولھ تعالى  ّ ْ ُ َْ
َوقد روي ﴿ حتى ] .  ٢٢٢: بقرة ال[ من حیث أمركم هللا ﴾  ُِ

ُیطھرن ﴾ بالتخفیف ، وبالتشدید  والقراءتان في السبع –ًأیضا –َْ
وأما قراءة .  ُفقراءة التشدید صریحة في اشتراط الغسل –

:التخفیف فیستدل بھا من وجھین 

.یغتسلن ، وھذا شائع في اللغة –ًأیضا –معناھا : أحدھما 

انقطاع الدم ، : أحدھما : َّعلقة بشرطین أن اإلباحة م: الثاني 
ُتطھرھن ، وھو اغتسالھن ، وما علق بشرطین ال یباح : والثاني ُ ُِّّ َ َ
() .بأحدھما
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ّبأن تخصیص التطھر : ونوقش استدالل الجمھور ھنا  َّ
باالغتسال دون غیره من الوضوء والتیمم وغسل الفرج قول 

() .على هللا بال برھان

:ُوأجیب عن ھذا بما یلي 

أن ابن عباس رضي هللا عنھ فسره بھذا التفسیر ، وھو ) ١
() .ترجمان القرآن فیؤخذ بقولھ

ّأن التطھر المقرون بالحیض كالتطھر المقرون بالجنابة ) ٢ َُّ ََّ َّ َّ
() .والمراد بھ االغتسال

أن : وھو قول الظاھریة ، وملخصھ: أدلة القول الثالث : ًثالثا 
إما : ز الوطء بعد الطھر یحصل بأحد الوجوه التالیة جوا

.االغتسال ، أو الوضوء، أو غسل الفرج ، أو التیمم بشرطھ 

﴿ وال تقربوھن حتى یطھرن فإذا : وقد استدلوا بقولھ تعالى 
] .٢٢٢: البقرة [ تطھرن فأتوھن من حیث أمركم هللا  ﴾ 

ُ﴿ حتى یطھرن ﴾ معناه : فقولھ  ن الطھر الذي حتى یحصل لھ: َْ
ّ﴿ فإذا تطھرن ﴾ ھو صفة : وقولھ تعالى .  ھو عدم الحیض  َ َ

ُّفعلھن وكل ما ذكرنا یسمى في الشریعة وفي اللغة تطھرا ، فأي  ّ َُ َ
َذلك فعلت ، فقد تطھرت ّ َ َ. ()

: عن ھذا االستدالل ، فقال() وقد أجاب شیخ اإلسالم ابن تیمیة
َّ﴿ فإذا تطھرن ﴾ أي : المراد بقولھ : وقد قال بعض أھل الظاھر  َ َ :

﴿ وإن كنتم : غسلن فروجھن وھذا لیس بشيء ؛ ألن هللا قد قال 
ّجنبا فاطھروا ﴾  َّفالتطھر في كتاب هللا ھو ] ٦: المائدة [ ً

.االغتسال 

[ ﴿ إن هللا یحب التوابین ویحب المتطھرین ﴾ : وأما قولھ 
، فھذا یدخل فیھ المغتسل ، والمتوضيء ] ٢٢٢: البقرة 
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َّوالمستنجي لكن التطھر المقرون بالحیض كالتطھر المقرون  َّ
() .بالجنابة ، والمراد بھ االغتسال

المبحث الثالث

الترجیح بین األقوال

ُبعد سرد األدلة وما أورد علیھا من اعتراضات ومناقشات 
ّوأجوبة فقد ترجح عندي قول الجمھور من المالكیة والشافعیة 

ن الوطء بعد الطھر ال یجوز إال بعد االغتسال والحنابلة القائلین بأ
.

:ووجھ الترجیح وأسبابھ ما یلي 

أنھم أخذوا بتفسیر ابن عباس رضي هللا عنھ في أن ) ١
َّالمراد بالتطھر في اآلیة ھو االغتسال ، وقول الصحابي تطمئن 

.النفس إلى األخذ بھ 

.أن قول الجمھور أحوط وأبرأ للذمة ) ٢

ُمھور وسالمتھ مما أورد علیھ من مناقشة قوة دلیل الج) ٣
.حیث تم الجواب عنھا 
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المبحث الرابع

كفارة الوطء قبل االغتسال 

اختلف القائلون بعدم جواز الوطء قبل االغتسال في كفارة من 
: وطء في ھذه الحال على قولین 

إنھ الكفارة على من وطئ بعد الطھر وقبل : القول األول 
، إنما علیھ التوبة واالستغفار  وھو قول الحنابلة ، االغتسال 

().والمالكیة والشافعیة 

، () َعلیھ نصف دینار ، وبھ قال قتادة: القول الثاني 
()().واألوزاعي 

تقدم أن المالیكة والشافعیة ال یوجبون الكفارة على : األدلة 
من وطئ في الحیض لعدم ثبوت حدیث الصدقة بدینار أو نصف 

عندھم فمن باب أولى عدم إیجاب الكفارة على من وطئ دینار
().بعد الطھر وقبل االغتسال 

أما الحنابلة فمع ثبوت الحدیث عندھم في ذلك إلى أنھم 
عن ابن عباس عن النبي  :   استدلوا بمفھومھ ، وبیان ذلك 

:" صلى هللا علیھ وسلم    في الذي یأتي امرأتھ وھي حائض قال
"  ().ر أو نصف دینار یتصدق    بدینا

وھذه لیست " وھي حائض "حیث جاء في الحدیث 
ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع :" بحائض،  قال في المغني 

وإنما ورد بھا الخبر في الحائض وغیرھا ال یساویھا ؛ألن األذى 
"().المانع من وطئھا قد زال بانقطاع الدم 

أن : قد استدلوا بحدیثأما القائلون بأن علیھ نصف دینار ف
النبي  صلى هللا علیھ وسلم  جعل في الحائض تصاب دینارا فإن 

"  ()أصابھا وقد أدبر الدم عنھا ولم تغتسل فنصف دینار 
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ویجاب بأن ھذا الحدیث موقوف على ابن عباس رضي هللا 
() .عنھ ولم یثبت رفعھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم

حث ـ ھو استحباب االغتسال استنادا ّوالذي یترجح ـ عند البا
ألثر ابن عباس رضي هللا عنھ مع  وجوب التوبة واالستغفار  ـ 

. وهللا أعلم ـ 

وقد سئل الشیخ ابن عثیمین ـ رحمھ هللا تعالى ـ عن رجل 
ُّجامع زوجتھ بعد الطھر وقبل التطھر ؟ فأجاب بقولھ  لیس : ّ

ألن هللا إنما أذن في علیھ شيء من الصدقات في ذلك ،لكنھ آثم ؛
ُّالجماع بعد التطھر ّ.()
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الخاتمة

: وفیھا أھم النتائج وھي كما یلي 

ًأن الطھر شرعا ھو عدم الحیض –١ ْ والطھر المطلق ھو .  ُ
ًماال یكون حیضا وال نفاسا  ً.

من القول -ُأن ما نسب إلى مجاھد وطاووس وعطاء –٢
ال یثبت -ل لزوجھا بأن من انقطع عنھا الحیض تتوضأ وتح

.عنھم 

أن الثابت عن عطاء ، ومجاھد ، وطاووس موافق لقول –٣
.الجمھور كما ذكر ذلك ابن المنذر 

أن قول الجمھور باشتراط الغسل أو التیمم ـ ھو الراجح  –٤
.-وقد تقدم ذكر أسباب الترجیح -

ـ  أن الكفارة غیر واجبة فیما لو وطئ قبل االغتسال ، وإنما٥
.ُعلیھ التوبة من ذلك والغسل استحبابا ؛ألثر ابن عباس 

:التوصیات 

ـ  عقد ندوات و دورات قبل الزواج لتأھیل الشباب والشابات 
.وتبصیرھم بأمور دینھم ، وما ینفعھم في حیاتھم الزوجیة 
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فھرس المصادر

.القرآن الكریم
لعربي ، متوفى أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبدهللا المعروف بابن ا

محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، : ھـ، تحقیق٥٤٣سنة 
. ھـ١٤١٦

ھـ، ٣٧٠أحكام القرآن للجصاص أحمد بن علي الرازي ، متوفى سنة 
. ھـ١٤٠٥محمد الصادق قمحاوي ، دار أحیاء التراث ، بیروت ، : تحقیق

مودود الموصلي الحنفي االختیار لتعلیل المختار لعبدهللا بن محمود بن 
عبداللطیف محمد عبدالرحمن ، دار الكتب : ھـ، تحقیق٦٨٣، متوفى سنة 

. ھـ١٤١٩العلمیة ، بیروت، الطبعة األولى ، 

آداب الزفاف في السنة المطھرة لمحمد ناصر الدین األلباني ، المكتبة 
.اإلسالمیة ـ عمان ، األردن

بن حجر العسقالني ، اإلصابة في تمییز الصحابة ألحمد بن علي 
علي محمد البجاوي ، دار الجیل ، بیروت : ھـ، تحقیق٨٥٢متوفى سنة 

.ھـ١٤١٢،

: ھـ، اعتنى بھ٢٠٤ُاألم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي متوفى سنة 
. حسان عبدالمنان ، بیت األفكار الدولیة 

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف ألبي بكر محمد بن إبراھیم بن 
أبي حماد : ھـ، تحقیق الدكتور٣١٨منذر النیسابوري ، متوفى سنة ال

صغیر أحمد بن محمد حنیف ، دار طیبة ، الریاض ، الطبعة األولى ، 
. ھـ١٤٠٥

البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم الحنفي ، دار المعرفة ، 
. ٢بیروت ، ط

ي ، دار الكتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، لعالء الدین الكاسان
. م١٩٨٢العربي ، بیروت ، 
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تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزیلعي ، متوفى سنة 
أحمد عزو عنایة ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة : ھـ، تحقیق٧٤٣

. ھـ١٤٢٠األولى ، 

تقریب التھذیب ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ، متوفى سنة 
محمد عوامة ، دار الرشید، سوریا ـ حلب ، الطبعة :ھـ، تحقیق ٨٥٢

. ھـ١٤١٢الرابعة ، 

التمھید البن عبدالبر أبي عمر یوسف بن عبدهللا النمري ، متوفى سنة 
مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبدالكبیر البكري ، : ھـ، تحقیق٤٦٣

.ھـ١٣٨٧وزارة األوقاف ، المغرب ، 

لیوسف بن دوناس الفندالوي تھذیب المسالك في نصرة مذھب مالك 
.ھـ١٤٢٨عثمان غزال ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت :تحقیق.ھـ٥٢٣:ت

أحمد عبد الرحمن /ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین ، للدكتور 
.ھـ ١٤٣٤القاضي ، غراس للنشر والتوزیع ، الكویت ، الطبعة الثانیة ، 

محمد محي :حقیقسنن أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني ، ت
.الدین عبدالحمید، دار الفكر

محمد عبد القادر : السنن الكبرى للبیھقي ، أحمد بن الحسین ، تحقیق
.ھـ١٤١٤. عطا، مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة 

سیر أعالم النبالء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، متوفى سنة 
سي ،مؤسسة شعیب االرنؤوط ومحمد نعیم العرقسو: ھـ، تحقیق ٧٤٩

. ھـ١٤١٧الرسالة ، بیروت ، الطبعة الحادیة عشرة ، 

صحیح سنن أبي داود تألیف محمد ناصر الدین األلباني ، مكتبة 
.ھـ١٤١٩المعارف ، الریاض ، 

طبقات الشافعیة ألحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شھبھ ،متوفى سنة 
لكتب العلمیة ، الحافظ عبدالعلیم خان ، دار ا: الدكتور : ھـ، تحقیق ٨٥١

. ھـ١٤٠٧بیروت ، الطبعة األولى ، 

ُفتح القدیر لمحمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام ، 
. ھـ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان٨٦١متوفى سنة 
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الفواكھ الداوني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني ألحمد غنیم 
. ھـ١٤١٥النفراوي ، دار الفكر ، بیروت ، 

القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة والتنبیھ على مذھب 
عبدالكریم :تحقیق. الشافعیة والحنفیة والحنبلیة لمحمد بن أحمد الغرناطي 

.بیروت. ھـ١٤٢٦.المكتبة العصریة . الفضیلي

لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األنصاري 
عامر أحمد حیدر ، دار الكتب : یق ھـ، تحق٧١١المصري ، متوفى سنة 

. ھـ١٤٢٤العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى ، 

. المبسوط للسرخسي ، دار المعرفة بیروت ، لبنان 

المجموع شرح المھذب للنووي یحیى بن شرف ، متوفى سنة 
. ھـ١٤٢٣محمد نجبیب المطیعي ، دار عالم الكتب ، : ھـ، تحقیق٦٧٦

ابن تیمیة أحمد بن عبدالحلیم بن عبد مجموع فتاوى شیخ اإلسالم
ھـ، جمعھا عبدالرحمن بن محمد بن ٧٢٨السالم الحراني ، متوفى سنة 

ُقاسم النجدي ، وساعده ابنھ محمد ، طبع بأمر الملك فھد بن عبد العزیز ، 
. إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمین الشریفین 

، متوفى سنة المحلى لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري 
.ھـ١٤٢٦أحمد شاكر ، مكتبة دار التراث ، القاھرة ، : ھـ، تحقیق ٤٥٦

المستدرك على الصحیحین لمحمد بن عبدهللا النیسابوري ، 
.ھـ١٤١١مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، :تحقیق

المغني شرح مختصر الخرقي لعبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الدكتور عبدهللا التركي ، :ھـ، تحقیق ٦٢٠حي ، متوفى سنة الصال

عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب ، الریاض ، الطبعة الثالثة ، : والدكتور 
. ھـ١٤١٧

. لبرھان الدین ابن مفلح:المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد
طبعة  ال. الریاض. مكتبة الرشد. عبد الرحمن العثیمین/ الدكتور: تحقیق
. ھـ١٤٢١ھـ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة األولى ، ١٤١٠. األولى

مواھب الجلیل لمحمد بن عبد الرحمن الحطاب ، دار الفكر ، بیروت ، 
. ھـ١٣٩٨


