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 كتاب الطهارة أمنوذجا ما وافق عليه االمام الشافعي االمام ابي يوسف 

  

  

 امللخص

 .الطهارةمسائل من مسائل كتاب عشر هدف هذا البحث بيان اتفاق عالمين من علماء المسلمين على بعض المسائل الفقهية، وقد اتفقا في 
Summary 

What Imam Shafi'i, Imam Abi Yusuf, agreed upon Purity book as a modelThe aim of this research is to 

show the agreement of two Muslim scholars on some jurisprudential issues, and they agreed on ten issues 

of the Book of Purity. 

 املقدمة 
وعلددى هلددل الطيبددين  ، بيدداء والمر ددلينخدداتل اأ)صددلى ع عليددل و ددلل  وأفضددل الةددأة وأتددل التسددليل علددى  دديد ا محمددد  ،الحمددد ر رب العددالمين

فإن اتفاق العلمداء )رحمهدل ع تعدالى  أو اخدتأفهل فدي أمدر :أما بعد.وصحابتل الهداة المهديين والتابعين لهل بإحسان إلى يوم الدين  ،الطاهرين
دمدة الددين ورعابدة لمةدالع ال،بداو، ومدن فقهدي إ مدا بعبدر عدن  دعة علدل الفقدل، وقدرتدل علدى ا دتيعاب اميد  اآلاتهداواو واهراء، وتو يفهدا ل 

، أ كر هذا فقد حّجر وا عًا، وعّبر عن عدم فهمل لحقيقة اآلاتهاو.وقد يتفق عالل م  عدالل هخدر علدى الدرنل مدن اخدتأفهل فدي التفقيدر الفقهدي
شدعر الباحدث بوااهدة هدذا اآلتفداق وهذا اآلتفداق يككدد علدى صدحة المشدارب والمدوارو علدى الدرنل مدن اخدتأف السدبل والطرائدق، وهدذا اآلتفداق ب

وقوتل، وأ ل هذا الرأي المتفق عليل، رأي وايل معتبر، وعلى وال ال ةوص إن صدر مدن عدالمين كبيرين.وهفدا فدي هدذا البحدث ورا دة اتفداق 
ع تعدالى ، وفدي الطدرف  علمين كبيرين أولهما: أبو يو ف قاضي قضاة الدولة ال،با ية، والتلميذ الفجيب لإلمام أبي حفيفة الفعمان )رحمهمدا

المسدائل  الثا ي: اإلمام الشافعي أحد أئمة هذا الددين المتدين، والمشدار إليدل بالبفدان )رحمدل ع تعالى .وقدد اتفدق العلمدان العالمدان فدي كثيدر مدن
ة تفسدحب إلدى اوا دب فقهيدة الفقهية،  أقتةر على بيان اتفاقهما في مسائل الطهدارة مدن ال،بداواو، لي دون هدذا البحدث مقدمدة لدرا داو مو دع

 .والغرض من هذا البحث معرفدة كتاب الطهارة أنموذجا   -ما وافق عليه اإلمام الشافعي اإلمام أبي يوسفأخرى.فكان هذا البحث المو وم: )
عاو المشدهورة، لدذل  المسائل التي اتفق عليها اإلمامان في المقدام اأو،، إ  أن أثثدر الموضدوعاو الفقهيدة التدي اتفقدا عليهدا هدي مدن الموضدو 

تفاولتهددا باختةددار، وكددان تركيددعي فيهددا علددى التوافددق بيفهما.وكددان اعتمدداوي فددي ا تقةدداء هددذل الموضددوعاو: كتددب الفقددل الحففددي، التددي عفدد  
 بقددر عفابة خاصة بذكر أقوا، فقهداء المدذاهب علدى خدأف كتدب الفقدل الشدافعي التدي لدل تشدر إلدى أقدوا، اإلمدام يو دف )رحمدل ع تعدالى  إآل

محدددوو للغابددة، وقددد  كرتهددا إن وادددو فددي مواضددعها مددن البحددث. ولمددا كددان نرضددي ا تقةدداء المسددائل التددي توافددق فيهددا اإلمامددان، لددذل  لددل 
اقتةر في ارو المسائل علدى كتداب محددو، بدل ا دتعف  بمدا تدوافر لددي مدن مةدار لهدذا الغرض.وكدان مفهجدي فدي البحدث أن ا كدر المسدألة 

 اإلمامين )رحمهما ع تعالى ، ثل أ كر من وافقهما ومن خالفهما من الفقهاء، وأولة كل فريق، بما يتس  لل حجل البحث.  المتفق عليها بين
 ولل أترال لإلمامين )رحمهما ع تعالى  لشهرتهما. 

 وأراأو  كر بطاقاو الكتب إلى قائمة المةاور والمراا  لعدم إثقا، الهوامش.
 وعشرة مسائل.ب ون في مقدمة  وقد اقتض  خطة البحث أن

 المسألة اأولى:  سيان المتيمل للماء.
 المسألة الثا ية: التيمل بغير التراب.

 المسألة الثالثة: الوضوء بالفبيذ.
 المسألة الرابعة:  جا ة اأرواث.

 المسألة ال امسة: ما بستباح من الحائض.
 المسألة الساو ة: خروج الدوو والحةى.

 السابعة: وم السم .المسألة 
 المسألة الثامفة:  كر الهرة.

 المسالة التا عة: الماء المستعمل.
 المسألة العاشرة: المحبوس فاقد الطهورين.

 العمل بإ هار التوافق بين اإلمامين الجليلين أبي يو ف والشافعي )رحمهما ع تعالى . أراو أن أثون قد وفق  في هذا
 مم للماءنسيان املتي املسألة األوىل
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 هل تجوز صأتل بالتيمل؟ ،الماء في رحلل وتيملالمسافر إ ا  سي 
 على قولين:الفقهاء في  ل  اختلف 

 .: آل تجوز صأتلالقول األول
وهددو روابددة عددن مالدد ، إآل أ ددل قددا،: إن أعدداو فحسددن، وفددي ،  2)فددي الجديدددالشددافعي اإلمددام وبددل قددا، ،  1)بددو يو ددفأوهددذا مددا  هددب إليددل اإلمددام 

 . 4)، وتوقف اإلمام أحمد في هذا وفي روابة عفل أ ل بعيد صأتل 3) ، فإ ا خرج الوق  فأ بعيدفي الوق روابة: أ ل بعيد 
 .  5)و كر اتفاق اإلمامين أبي يو ف والشافعي )رحمل ع تعالى  فقهاء الشاف،ية أبًضا

  تدلوا بعدو من اأولة مفها: : احجتهم
 فأ بعتبر  سيا ل، كما لو كان الماء على  هدرل أو معلقداً  ،ن الماء في السفر من أهل اأشياء عفد المسافر، فقد  سي ما آل يفسى عاوة"إ  –  1

فددإن رحلددل فددي يدددل فددأ بجعئددل التدديمل  ؛أن اددواز التدديمل عفددد عدددم المدداء وهددو وااددد للمدداء لكو ددل فددي رحلددلو  ؛فددي عفقددل ففسدديل آل بعتبددر  سدديا ل
 . 6)"ثالم فر بالةوم إ ا  سى الرقبة في ملكل آل بجعئل لهذا

بدل فدالتحق  فكدان القلدب متعلقداً  ،لةيا ة  فسل عن الهأك أن الماء من أعع اأشياء في السفر، لكو ل  بباً  ؛ ل  سي ما آل يفسى عاوة"إ  –  2
 . 7)"الفسيان فيل بالعدم

د للمداء حقيقدة ادأن محدل التديمل حدا، عددم المداء بدفا الكتداب، وهدذا وا ؛إ دل أخطدأ محلدل :لتيمل أخطأ محلل فلل بةع، وإ ما قلفداإن ا"  –  3
، أن الفسيان آل يفافي الواوو، وإ ما يفافي الذكر في ون واادًا  ا ياً  ؛فإ ا  سى آل بةير عاوماً  ،فأل ل وااد قبل الفسيان ؛أما الحقيقة،  وح ماً 

فأل دل وادد  ؛أمدا الح دل يبيفل أن رحلل في يدل والماء في رحلدل في دون المداء فدي يددل فكيدر يتةدور أن بقدا، هدو عداوم لشديء فدي يددل وقبضدل؟
اء وإن خدأ فهدو  داور، وكمدا لدو  دع، المسدافر بجفدب قريدة عدامرة آل على الماء علل  اهر وهو عملل برحلل، ورحل المسافر قلمًا ب لو عن الم

 . 8)"بجوز لل التيمل، أن القرية قلما ت لو عن الماء فأ بجوز أن بجعل عاومًا للماء والحالة هذل، كذل  هاهفا
لى الما ددع، ثددل بددان لددل ا قضدداء مدددة لحدثددل، ثددل  كددر، أو صدد طهددارة تجددب مدد  الددذكر، فلددل تسددقك بالفسدديان، كمددا لددو صددلى  ا ددياً  " التدديمل "– 4

 . 9)"فإ ل نير مفرط، وها هفا هو مفرط بترك الطلب ؛المسع قبل صأتل، ويفارق ما قا وا عليل
 حض جض﴿بددأن اآلفتددراض امددر والفسدديان أمددر هخددر، وقددد رفعدد  الشددريعة الحددرج عددن الفدداس بسددبب الفسدديان، مددن  لدد  قولددل تعددالى:  واعترر  
إ ا مددر بددل أمددر بشددغلل عمددا وراءل، والسددفر محددل المشددقاو، وم ددان الم دداوف  الفسدديان ابلددة فددي البشددر خةوصدداً ، و  10)﴾حط مض خض

 . 11)ففسيان اأشياء  اور
 .: تجوز صأتل وآل يلعمل اإلعاوةالثانيالقول  

، وأخدذ بهدا بعدض فقهداء  14)ي في القدبلوروابة عن اإلمام الشافع ، 13)وروابة أخرى عن مال  ، 12)محمداإلمام أبو حفيفة ووهذا ما  هب إليل 
 . 15)أحمدالشاف،ية، وبل قا، اإلمام 

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
ولدديف فددي و ددعل ا ددتعما، المدداء قبددل علمددل بددل، وإ ا لددل ب ددن  ،ن ع تعددالى لددل ب لفددل إآل لعلمددل، ومعفددى هددذا أن التكليددر بحسددب الو دد "إ – 1

فكدان  قيدر  ،با تعمالل فواوول كعدمل كالمريض، ومن ب اف العطش على  فسل تقديرل أ ل عدم هلة الوصو، إلى الماء وهو العلدل بدل  م اطباً 
هفاك ملكها حتى لو عرض إ سان عليل الرقبة كان لل   الواقف على شفير البئر وليف معل هلة اآل تقاء ففرضل التيمل، ب أف الرقبة فالمعتبر

 أن آل بقبدل وي فدر بالةدوم، وبالفسديان لدل يفعددم ملكدل، وهفدا المعتبدر القددرة علدى ا دتعما، المداء، حتدى لدو عدرض إ سدان عليدل المداء آل بجعئدل
قدد  فدد أن القددرة علدى اآل دتعما، ثابتدة بعلمدل فدأ  التيمل وبالفسيان زال  هذل القدرة فجاز تيممل، وهو ب أف ما إ ا كدان عالمدا بدل و دن أ دل

 . 16)"يفعدم بقفل، وعليل التفتيش فإ ا لل بفعل آل بجعئل التيمل
العجع عن ا تعما، الماء قد تحقق، بسبب الجهالة والفسيان، فيجوز التيمل كما لو حةل العجدع بسدبب البعدد، أو المدرض، أو عددم  "إن –  2

 . 17)"الدلو
خطدأ رحلدل فطلبدل فلدل أالفسيان عذر حا، بيفدل وبدين المداء فسدقك الفدرض بدالتيمل كمدا لدو حدا، بيفهمدا  دب  وان كدان فدي رحلدل مداء و إن "   –  3

 . 18)"بجدل فتيمل وصلى
 طلب الماء.أن الفسيان عذر معتبر، ب أف التفريك في  اإلعاوةتلعم وآل ة ةأالبجواز : الذي يبدو م تارًا هو القو، الثا ي، القول المختار
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 الرتابغري التيمم ب املسألة الثانية
ا هدو الفقهاء اختلف   ا، ونيدر  لد  ممدّ ين الّرطدب والحدائك المجةدّ في صّحة التّديّمل بمدا عددا التّدراب، كدالّفورة والحجدارة والّرمدل والحةدى والطدّ

 :قولينمن افف اأرض على 
 إّن الّتيّمل آل بةّع إآّل بالّتراب الّطاهر  ي الغبار العالق. القول األول: 
وهدو قدو، اإلمدام  . 19)يو دف إ  قدا،: آل بجدوز التديمل إآل بدالتراب والرمدل، ثدل راد  فقدا،: آل بجعئدل إآل بدالتراب ال دالااإلمدام أبدو  وإليل  هب  

 . 21)واإلمام  أحمد،  20)الشافعي
 . 22) الحفابلةعفد وكذا بةّع برمل فيل غبار عفد الّشاف،ّية، وفي 

 .   23)و كر اتفاق اإلمامين أبي يو ف والشافعي اإلمام القفا، )رحمهل ع تعالى  أبًضا
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

 . 24)﴾  مب زب رب ﴿قولل تعالى:  - 1
 . 25)التراب ال الاالمراو بالةعيد هو إن  :وجه الداللة

 . 26)قو، ابن عباس )َرِضَي ُع َعْفُهما : الةعيد هو التراب ال الا - 2
التراب طهور المسلل، والجا والفورة ليسدا بتدراب، فدأ بجدوز التديمل بهمدا، ومدا  دوى التدراب مد  التدراب بمفعلدة  دائر المائعداو مد  المداء   -  3

بالمدداء وون  ددائر المائعدداو، فكددذل  التدديمل، وفيددل إ هددار كرامددة اهومددي، فإ ددل م لددوق مددن التددراب والمدداء فددي الوضددوء، فكمددا ب ددتا الوضددوء 
 . 27)ف ةا ب و هما طهورًا لهذا

 . 28)الةعيد الطيب هو الذي بةلع للفباو، و ل  هو التراب وون السب ة و حوها - 4
 صّحة الّتيّمل بهذل اأشياء المذكورة. :القول الثاني

 . 30)، والمالكّية 29)  هب أبو حفيفة، ومحمدوإليل 
واختلف أبو حفيفة ومحمد فيما بيفهمدا، فقدا، أبدو حفيفدة: بجدوز التديمل ب دل مدا هدو مدن ادفف اأرض التدعق بيددل شديء أو آل، وقدا، محمدد: آل 

الةدعيد، وآل ب دون  لد  إآل بدأن يلتدعق بيددل شديء، بجوز إآل إ ا التعق بيدل شديء مدن أاعائدل، فاأصدل عفددل أ دل آل بدّد مدن ا دتعما، ادعء مدن 
.ويجدوز عفدد الحفةيدة التديمل بالغبدار بدأن  31)وعفد أبي حفيفة هذا ليف بشرط، وإ ما الشرط مف وال اأرض باليددين وإمرارهمدا علدى العضدوين

الحفطدة أو الشدعير أو  حوهدا غبدار  بضرب يددل علدى ثدوب أو لبدد أو صدفة  درج فدارتف  غبدارًا حتدى ولدو كدان علدى الدذهب أو الفضدة أو علدى
فتيمل بل أاعأل في قو، أبي حفيفة ومحمد، وعفد أبي يو ف آل بجعيل، وبعض المشابخ قالوا: إ ا لل بقدر على الةعيد بجوز عفدل، والةحيع  

الةددعيد وهددو ا ددل للتددراب بددل التدديمل ب إن المددأمورأ ددل آل بجددوز فددي الحددالين، وروي عفددل أ ددل قددا،: ولدديف عفدددي مددن الةددعيد، وهددذا واددل قولددل 
ال الا، والغبار ليف بتراب خالا، بل هو تراب من وال وون وال، فأ بجوز بل التيمل. ولهما أ ل اعء من أادعاء اأرض، إآل أ دل لطيدر 

 . 32)فيجوز التيمل بل كما بجوز بالكثير، بل أولى
 ا تدلوا بعدو من اأولة مفها:   حجتهم:

 . 33) ﴾  مب زب رب ﴿قولل تعالى:  - 1
 . 34)الةعيد عبارة عن وال اأرض، و ل  قد ب ون ترابًا ورمًأ وحجراً  وجه الداللة:

 . 35) »َوُاِعَلْ  ِلي اَأْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا «: )صلى ع عليل و لل قو، الفبي  - 2
كو دل طهدورًا، وبدين أن ع بسدر عليدل وعلدى أمتدل، ما  وى التراب من اأرض أ دوة التدراب فدي كو دل م دان الةدأة، فكدذل  فدي  وجه الداللة:

 . 36)وقد تدركل الةأة في موض  التراب كما تدركل في موض  نير التراب فيجوز التيمل بالكل تيسيراً 
الةفر ن كل ما بحترق بالفار فيةير رماوًا كالشجر والحشيش، أو ما يفطب  ويلين كالحديد، و أالحد الفاصل بين افف اأرض ونيرها،  -  3

 . 37)وعين الذهب والفضة، والعااج و حوها، فليف من افف اأرض
 تراب خالا، وفي حا، ا عدامل ب ون العدو، إلى ما كان من افسل ضرورة.بن اأصل في التيمل أن ب ون : إلالقول المختار

 الوضوء بالنبيذ املسألة الثالثة
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  أتدفاولها باختةار.هذل المسألة من المسائل ال أفية الشهيرة لذا 
 اختلف الفقهاء في هذل المسألة على قولين:

 : إن الوضوء بالفبيذ آل بجعي.القول األول
 . 41)، وأحمد 40)، والشافعي 39)، وهو قو، اأئمة: مال  38)وهو قو، اإلمام أبو يو ف، و اإلمام أبو حفيفة في روابة عفل

 . 42)والشافعي من الشاف،ية اإلمام الفووي )رحمهل ع تعالى و كر اتفاق اإلمامان أبي يو ف 
 حجتهل: ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: 

 . 1)﴾مب زب رب يئ ىئ نئ ﴿ قولل تعالى:
 . 2)لفبيذ إلى التراب فقد خالف الكتاباثل من  ،فمن  قلل إلى الفبيذ ،ن الح ل  قل من الماء المطلق إلى الترابأ :وجه الداللة

يتوضددأ بددل ، وهددو روابددة عددن اإلمددام أبددي حفيفددة، وقددا، اإلمددام محمددد: ز الوضددوء بفبيددذ التمددر إ ا لددل بجددد نيددرل، وآل يتدديملااددو : القررول الثرراني
 . 43)ويتيمل
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

وء  » :)صلى ع عليل و لل قا،:  ألفي الفبي )رضي ع عفل   عن عبد ع بن مسعوو ْن َوضدُ َ  مدِ ة   »قدا،:  ، بيدذ :فقلد  «؟َهْل َمعدَ َرة  َطيِّبدَ َثمدَ
 . 1)قا،: فتوضأ مفل «،َوَماء  َطُهور  
والعمل بالددليلين ،  1)﴾مب زب رب يئ ىئ نئ : ﴿قولل تعالىأما أ ل بقتضي واوب الوضوء بفبيذ التمر،   هفا وليل:  وجه الداللة

 . 7)آل تفافي بين واوب الوضوء والتيمل، فيجم  بيفهما كما في  كر الحماروااب إ ا أم ن العمل بهما، وههفا أم ن إ  
 : قو، امهور الفقهاء، بعدم اواز الوضوء بالفبيذ.القول المختار

 جناسة األرواث املسألة الرابعة
 :قولينفضأو مأثو، الحيوا او على اختلف الفقهاء في  جا ة الروث، و 

  .:  جا ة الروثاألولالقول  
 . 45)ةوالشاف،ي،  44)حفيفةالمذهب وهو 

 . 7)و كر بعض فقهاء الشاف،ية اتفاق اإلمامين أبي يو ف والشافعي في هذل المسألة
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

ل أتدى الفبدي )صدلى ع عليدل و دلل  الغدائك فدأمر ي أن هتيدل بثأثدة  فواددو حجدرين والتمسد   ،أحجدارما روال ابن مسعوو )رضدي ع عفدل  أ دّ
 . 46)«هذا ركف»فأخذو روثة فأتيتل بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقا،:  ،الثالث فلل أادل

 . 47)لكان ح مها ح ل الحجارة اً ولو كان طاهر و، الحديث على  جا ة الروث،  :وجه الداللة
 .ما أثل لحمل فروثل طاهر كبولل: الثانيالقول  

 . 51)الحفابلةبل قا، ، و  50)الشاف،يةوهو قو، عفد  ، 49)، والمالكية 48)من الحفةيةوهذا مذهب زفر 
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

 دأ، ر دو، ع )صدلى ع عليدل و دلل : أأتوضدأ مدن لحدوم الغدفل؟ قدا،: إْن شدئ     أّن راأً :)رضي ع عفل  52)ما روى اابر بن  مرة  -  1
فتوضأ وإن شئ  فدأ تتوضدأ، قدا،: أتوضدأ مدن لحدوم اإلبدل؟ قدا،:  عدل، فأتوضدأ مدن لحدوم اإلبدل؟، قدا،: أصدلي فدي مدرابض الغدفل؟ قدا،:  عدل 

 . 53)قا،: أصلي في مبارك اإلبل؟ قا،: »آل«
 . 54) ن للرال بالةأة في مرابض الغفل التي هي مقفة واوو الروثأ عليل و لل   ل )صلى عأ: وجه الداللة

 ويم ن للباحث الرو على هذا بأن كًأ من الغفل واإلبل مأثوآلن، ولو كان الروث طاهرًا لما ا تثفى مبارك اإلبل.
، ولتعددذر للمةددلحة المترتبددة علددى طهارتهددا: الددذي يبدددو م تددارًا هددو القددو، الثددا ي أي  جا ددة أرواث الحيوا دداو مأثولددة اللحددل، القررول المختررار
 التحرز مفها.

 ما يستباح من احلائض املسألة اخلامسة
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بعدد أن يتجفدب شدعار الددم علدى  ال دأف فدي ح دل اآل دتمتاع مفهدا بمدا تحد  اإلزاروإ ما  ،حرمة اآل تمتاع بفرج المرأة الحائضآل خأف في  
 :أقوا،ثأثة 
 .: بستمت  من الحائض بما فوق مئعرها، ويتجفب ما تحتلاألولالقول  

 . 58)أحمداإلمام ، وروابة عن  57)والشاف،ية ، 56)، والمالكية 55)أبو حفيفة وأبو يو فاأئمة وممن  هب إلى  ل  
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

 . 59)﴾خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى﴿قولل تعالى:  - 1
ن قولدل تعدالى )فداعتعلوا الفسداء  يدد،  داهرل علدى ااتفداب الفسداء فيمدا تحد  المئدعر وفوقدل، وبمدا أن العلمداء اتفقدوا علدى إباحدة أ  :وجه الداللة

 . 60)المئعر، في ون ح ل الفهي قائمًا فيما وون المئعر اآل تمتاع من الحائض بما فوق 
أن يباشدرها أمرهدا أن تتدعر )صلى ع عليل و لل  ثا   إحدا ا إ ا كا   حائضًا، فأراو ر و، ع ))قال :   رضي ع عفها)عن عائشة  -  2

 . 61)  بمل  إربل )صلى ع عليل و لل  في فور حيضتها، ثل يباشرها، قال : وأب ل بمل  إربل، كما كان الفبي 
 . 62)أن ما تح  اإلزار آل ب لو من خطر وقوع المحرم ؛و، الحديثان على أن ما تح  اإلزار محقور وما فوقل مباح :وجه الداللة

 .بجوز اآل تمتاع ببدن الحائض فيما  وى الفرج :الثانيالقول  
 . 64)روابة عن اإلمام أحمدهو و  ، 63)محمد بن الحسناإلمام وبل قا، 
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

 . 65)﴾خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى﴿قولل تعالى:  - 1
المذكور في اهبة هو ا ل لم ان الحيض كالمقيل والمبي ، فت ةيةل موض  الدم بداآلعتعا، وليدل أن قولل تعالى: )المحيض     :وجه الداللة

 . 66)على إباحتل فيما عدال 
قدددد ا دددتقل الدآللدددة مدددن واهدددين علدددى حقدددر مدددا تحددد  اإلزار: ﴾، "جب  هئ مئ خئ حئ جئبدددأن قولدددل تعدددالى: ﴿ اعتررر  

حدد  المئددعر وفوقددل، فلمددا اتفقددوا علددى إباحددة اآل ددتمتاع  دداهرل بقتضددي لددعوم ااتفابهددا فيمددا ت،﴾مئ خئ حئ جئ﴿أحدددهما: قولددل: 
 .  67)"إ  لل تقل الدآللة عليل ،مفها بما فوقل  لمفال للدآللة، وح ل الحقر قائل فيما وو ل

درء المفا دد فدبجواز اآل تمتاع ببدن الحائض فيما عدا ما بدين السدرة والركبدة؛ أن القو، اأو، هو القو، الم تار، الذي بقهر :  القول المختار
 مقدم على نيرل. و د الذرائ  واآلحتياط 

  الدود واحلصىخروج  املسألة السادسة
وخدروج الدريع  ،وخدروج المدذي ،وقبدل المدرأة  ،"أام  أهل العلل على أنَّ خروج الغائك من الدبر، وخروج البو، مدن  كدر الرادل  :قا، ابن المفذر

واختلفدوا فدي ال دارج مدن نيدر المعتداو مدن السدبيلين هدل يدفقض الوضدوء . 68)ويواب الوضوء ،من الدبر أحداث يفقض كل واحد مفهما الطهارة
 أو آل على قولين:

أو حةدداة أو وم قلدديًأ أو كثيددرًا أو حدددث بسددتواب : كددل معتدداو خددرج مددن السددبيلين كبددو،  أو نددائك  أو ريددع أو نيددر معتدداو كدددووة القررول األول
 .الوضوء

 . 71)، والحفابلة 70)، والشاف،ية 69)وبل قا، الحفةية
  حجتهل: ا تدلوا بعدو من اأولة مفها:

ل قدا، )رضي ع عفل   72)ما روي عن أبي إمامة الباهلي  فعرقد  المطلدب عبدد بفد  صدةية علدى )صدلى ع عليدل و دلل  ع ر دو، وخدل :أ دَّ
 الوضدوء، الوضدوء: فقدا، المدك ن، أتدى ثدل فأثدل، يدبدل بدين فوضدعتل هخدر، قربد  أو عرقد  ثدل يدبدل،  بدين  فوضعتل  ، 73)عرقاً   لل  فقرب   أو  لل،
 . 74)يدخل فيما عليفا وليف ب رج، فيما الوضوء عليفا إ ما: فقا،

إآل أنَّ خدروج الطداهر لديف  ،علدّق الح دل ب دل مدا ب درج أو بمطلدق ال دارج مدن نيدر اعتبدار الم درج )صدلى ع عليدل و دلل أ دل    :وجه الداللرة
 .فبقي خروج الفجف مراواً  ،بمراو

   . 77)، وهما ض،يفان آل بحل اآلحتجاج بهما 76)، عن علي بن يعيد 75)بأن الحديث في إ فاول عبيد ع بن زحر :اعت  
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 تغتسددل ثددل أبامهددا الةددأة تدددع»: فقددا، المستحاضددة عددن )صددلى ع عليددل و ددلل  ع ر ددو،  ددئل :قالدد   ،عفهددارضددي ع ) عائشددة عددن - 2
 . 78)«صأة كل عفد تتوضأ ثل واحدا نسأ

 .المستحاضة بالوضوء لكل صأة وومها خارج نير معتاو )صلى ع عليل و لل أمر الفبي  :وجه الداللة
أن هدذل اأشدياء وإن كا د  طداهرة فدي أ فسدها؛ لكفهدا آل ت لدو  ؛خروج الدوو والحةى واللحل وعوو الحقفدة بعدد نيبوبتهدا يدفقض الوضدوء  -  3

 . 79)عن قليل  جف ب رج معها والقليل من السبيلين خارج 

 المعتاو آل يفقض الوضوء.: إنَّ ال ارج نير القول الثاني
 . 80)وإلى هذا  هب المالكية

  : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها:حجتهم
ار إنَّ الح ل ُعلَِّق بأعيان هدذل اأشدياء المتفدق عليهدا فقدك، أي البدو، والغدائك والمدذي والدريع والدووي... الدخ لقداهر الكتداب ولقداهر اهثد  -  1

 . 81)المحمو، على ال ةوصيةبذل  واعل  ل  من باب ال اص 
بأنَّ الدوو والحةى وإن لل ب و ا مدن أعيدان هدذل اأشدياء إآل أنَّ خرواهدا مدن السدبيلين آل ب لدو مدن شديء بسدير مدن البدو، أو الغدائك   اعت  

الددم الدذي ب درج مفهدا وإن كان أو ى بلل، و ل  القدر كافي لبطأن الوضوء؛ وأن الفبدي )صدلى ع عليدل و دلل  أمدر المستحاضدة بالوضدوء و 
 . 82)نير معتاو

 . 83)إن ال ارج نير المعتاو كالدوو والحةى والعوو ونيرهما آل يفقض الوضوء، لعدم واوو  ا – 2
بددأن نيددر المعتدداو وإن لددل ب ددن مفةوصددًا عليددل؛ لكفددل بشددترك مدد  المعتدداو فددي العلددة وهددو خددروج الفجا ددة مددن السددبيلين، وهددذا  دداقض اعترر   
 . 84)للوضوء

الم تار هو القو، اأو،؛ أنَّ الدوو والحةى على افتراض طهارتهما آل يففكان عن شيء بسير مدن الفجا دة وأ همدا خارادان قول المختار:  ال
 من السبيلين.
 دم السمك املسألة السابعة

 :قولينختلف الفقهاء في وم السم  من حيث طهارتل و جا تل على ا
 .إن وم السم   جف: القول األول

 . 87)الشافعياإلمام و   86)مال اإلمام وأحد القولين عن  ، 85)وهو قو، اإلمام أبي يو ف
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

 .  88)﴾مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ممقولل تعالى: ﴿ – 1
 . 89)الفهيمسفوح فدخل في عموم المس  وم أن وم : وجه الداللة

 . 90)ويفجف ما وق  فيل ، ل  جف كسائر الدماءإ - 2
 . 91)بأ ل لو كان ومل  جسًا كسائر الدماء لُشرِّع   كاتل اعت  

 .: إن وم السم  طاهرالقول الثاني
 . 95)الشافعيو  ، 94)وأحد القولين عن مال  ، 93)وأحمد  ، 92)ومحمدأبو حفيفة اأئمة: وبهذا قا، 

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
َحاُ،«قولل )صلى ع عليل و لل   – 1 مُ  َواْلَجَراُو، َواْلَكِبُد َوالطِّ  . 96)روي عن الفبي صلى ع عليل و لل »ُأِحلَّْ  َلفا َمْيَتَتاِن َوَوَماِن، السَّ

 .  97)الدآللة: بين الحديث الشرير طهارة السم وال 
 . 98)بأن هذا الحديث فيل ضعفاعت   

 . 99)أثلل إاماع اأمة على إباحة تفاولل م  ومل ولو كان  جسًا لما أبيع - 2
وأ ل لو كدان وم السدم   ؛أبيع إلاماع اأمة على إباحة تفاولل م  ومل فلو كان  جسًا لماالقو، الثا ي، هو : الذي يبدو م تارًا القول المختار

 . جسًا لشرع   كاتل
 سؤر اهلرة املسألة الثامنة
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 الهرة على قولين:  100)الفقهاء في  كراختلف 
 : إن  كر الهرة ليف بفجف.القول األول
 .  103)، والحفابلة 102)، والشاف،ية 101)يو ف واإلمام أبوإليل  هب 

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
 .  5) ل مفللهرة فتشرب مفل ثل يتوضأ اإل اء ثان بةغي )صلى ع عليل و لل  ))ن الفبي إ - 1
 . 104)َوالطَّوَّاَفاِو َعَلْيُكْل«»الِهرَُّة َلْيَسْ  ِبَفَجسة ، فِإ ََّها ِمَن الطَّوَّاِفيَن   فى عفها الفجا ة بقولل:الفبي )صلى ع عليل و لل  ن إ - 2

 . 5): و، الحديثان على طهارة  كر الهروجه الداللة
 : إن  كر الهرة ليف بفجف؛ ولكفل م رول.القول الثاني

 . 106)، وقو، المالكية 105)واإلمام محمدأبو حفيفة وهو قو، اإلمام 
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

فَّْوُر »)صلى ع عليل و لل : قولل  - 1  . 107)َ ْب  «السِّ
 .  108) ل  قط  الفجا ة لعلة الطواف فبقي  الكراهةأآل إ المراو بيان الح ل وون ال لقة والةورة، :وجه الداللة

اُء )صددلى ع عليددل و ددلل  : »قولددل  – 2 ُل اإِل ددَ رَُّة ُنسددِ ُبْغسددَ ْ  ِفيددِل الهددِ التوَراِب، َوِإَ ا َوَلغددَ َراُهنَّ بددِ نَّ َأْو ُأخددْ : ُأوآَلهددُ رَّاو  ْبَ  مددَ ُب  ددَ َ  ِفيددِل الَكلددْ َل ِإَ ا َولددَ
 . 109)«َمرَّةً 

 . 110): و، الحديث على  جا ة الهرة لفجا ة لحمهاوجه الداللة
كراهيتدل أادل أ هدا آل تتحدامى الفجا دة، وهدذا يدد، علدى التفدعل وأن  ،الهرة طاهر م رولاعتبار  كر : الم تار هو القو، الثا ي بالقول المختار

كمددا  ددقك  :أي ،فجعلهددا كددالطوافين عليفددا وهددل المماليدد  ،مددن الطددوافين والطوافدداوالددذي عدددها فيددل حددديث اللددى موافقددة إصددع، واأقددرب أوهددذا 
هدذا  ،إ  فدي كدل واحدد مفهمدا حدرج، وهدو مرفدوع ،ا ة فدي حدق الهدرة بهدذل العلدة قط  الفج ،اآل تئذان في حق من ملكتل أبما فا بعلة الطواف

 . 111)لى التيمل م  واوولإ ل طاهر آل بجوز المةير أ ؛للماء وآل ب رل عفد عدم الماء إ ا كان وااداً 
با دتثفاء الحجدل، ففجا دتها متحققدة كفجا دة والحقيقة أن الهرة تشترك م  فةيلتها من السفورياو مثل اأ د والفمر والفهدد فدي اميد  الةدفاو 

رج تل  الحيوا او، وهي تةيد الحيوا او والحشراو الفجسة، وتل  بالفجا او كالدماء ونيرها إآل أن في معاملتها معاملة نيرهدا السدباع فيدل حد
  اهر، إ  يتعذر التحرز مفها.

 املسالة التاسعة املاء املستعمل
 على قولين: ير بل الماء مستعمأً في السبب الذي بةالفقهاء اختلف 

صدار  ولدو توضدأ أو انتسدل للتبدرو فدإن كدان محددثاً هدو إقامدة القربدة أو إزالدة الحددث،  السبب الذي بةدير بدل المداء مسدتعمأً إن : القول األول
 .الماء مستعمأً 
 . 115)، والحفابلة 114)والشاف،ية،  113)، والمالكية 112)اأئمة: أبو حفيفة وأبو يو ف وزفروإلى هذا  هب 

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
تحدو،  لد  المدا   إلدى المداء وصدار  ، وقدما بمف  الةأةكان قد حل فيها  ل عفد نسل اأعضاءأ  ؛ثر في الماءك إ قاط الفرض مإن    -  1

 . 116)إلى الماء  قير تحو، اهثام
 . 117)أن الماء إ ما بةير مستعمأ بإزالة الحدث ؛اواز الةأة وهو الحدثالمتوضئ قام بل معفى ما   من  - 2
 . 118)ن التغير إ ما ب ون بعوا،  جا ة ح مية عن المحل وا تقالها إلى الماء، وقد ا تقل  إلى الماء في الحالين اميعاً إ - 3

 .يرهو إقامة القربة آل ن السبب الذي بةير بل الماء مستعمأً إن : القول الثاني
 . 119) هب اإلمام محمدوإليل 

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
ْن »عددن عثمددان بددن عفددان )رضددي ع عفددل  قددا،: قددا، ر ددو، ع )صددلى ع عليددل و ددلل :  – 1 اُل مددِ ْ  َخَطابددَ وَء َخَراددَ َن اْلُوضددُ َأ َفَأْحسددَ ْن َتَوضددَّ مددَ

 . 120)  «َأْ َفاِرلِ َاَسِدِل ، َحتَّى َتْ ُرَج ِمْن َتْحِ  
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 .  121)كما ورو في الحديث ،وإ ما تعا، بالقربة ،ن اآل تعما، با تقا،  جا ة اهثام إليل: أوجه الداللة
ُل عن أبي هريرة )رضي ع عفل  أن ر و، ع )صلى ع عليل و لل ، قا،:   –  2 ِري، ثُدلَّ َبْغَتسدِ ِذي آَل َبجدْ اِئِل الدَّ »آَل َيُبوَلنَّ َأَحُدُثْل ِفي الَماِء الددَّ

 . 122) ِفيِل«
 . 123)البو، إليلإلى الماء، كا تقا،  جا ة ن اآل تعما، ب ون با تقا،  جا ة الحدث : و، الحديث أوجه الداللة

ولهدذا  دمي   ، تقل  ل  إلى الماء فيتم ن فيل  وع خبث كالما، الذي تةدق بلاللةأة، ف المتوضئن الوضوء  بب إلزالة اهثام عن إ  -  3
 . 124)الةدقة نسالة الفاس

آلن اآل دتعما،  ؛ي بةير بل الماء مسدتعمأً اعتبار إقامة القربة أو إزالة الحدث السبب الذيبدو م تارًا هو القو، اأو، بالذي  :  القول المختار
 .ب ون با تقا،  جا ة الحدث أو  جا ة اهثام إليل

 احملبوس فاقد الطهورين املسألة العاشرة
 اختلف الفقهاء في صأة الش ا المحبوس، إ ا لل بجد ماًء وآل ترابًا  قيفًا على ثأثة أقوا،:

 : بجب عليل الةأة في الحا، على حسب حالل، وآل يترك الةأة. القول األول
، والةدحيع  127)، وهو قو، اإلمام الشافعي، والةحيع عفد متأخري الشاف،ية 126)، وقو، للمالكية 125)وهو قو، اإلمام أبى يو ف من الحفةية

 . 128)من مذهب الحفابلة
 . 129)بالمةلين "قا، أبو يو ف: " بةلي باإلبماء تشبهًا  

مددا  وقدا، الحفابلددة: آل يعيددد علددى مددا بجددعيء فددي الةددأة مددن قددراءة ونيرهددا، فدأ بقددرأ زائدددًا علددى الفاتحددة وآل بسددبع أثثددر مددن مددرة، وآل يعيددد علددى
لتشدهد اأو، بجعئ في طمأ يفة ركوع أو  جوو أو الوس بين  جدتين، وإ ا فرغ مدن قدراءة الفاتحدة ركد  فدي الحدا،، وإ ا فدرغ ممدا بجدعئ فدي ا

 هض في الحا،، وإ ا فرغ مما بجدعئ فدي التشدهد اأخيدر  دلل فدي الحدا،، وآل يتففدل مدن عددم المداء والتدراب و حدول، أ دل إ مدا أبديع لدل الفدرض 
 . 130)لداعي الضرورة إليل وآل يكم من بةلي على حسب حالل متطهرًا بماء أو تراب لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالل بحدثل

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
 . 131)﴾زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى﴿د قولل تعالى: 1

 .  132): أ ل أمر بالقيام إلى الةأة ولل بفرق بين الطاهر والمحدثوجه الداللة
 . 133)﴾ جخ مح جح﴿قولل تعالى:  - 2

 . 134):  في اهبة عّل كل حا،وجه الداللة
ع عفهمدا  أ هدا ا دتعارو قدأوة مدن أ ددماء )رضدي ع عفهمدا  فهلكد ، فبعدث ر دو، ع )صدلى ع عليدل و ددلل  حدديث عائشدة )رضدي  - 3

 . 135)راًأ فوادها، فأوركتهل الةأة وليف معهل ماء فةلوا، فش وا  ل  إلى ر و، ع )صلى ع عليل و لل  فأ ع، ع هبة التيمل
ي ع عددفهل  صددلوا علددى حسددب حددالهل حددين عدددموا المطهددر معتقدددين واددوب  لدد ، وأخبددروا بددل الفبددي : أن هددكآلء الةددحابة )رضددوجرره الداللررة

 . 136))صلى ع عليل و لل  ولل يفكر عليهل وآل قا،: إن الةأة ليس  واابة في هذا الحا،، ولو كا   نير واابة لبين  ل  لهل
ِل : بقددو،  صددلى ع عليددل و ددلل) بحدددث، أ ددل  ددم  ر ددو، ع)رضددي ع عفددل  ثددان أبددو هريددرة  - 4 ْرُتُكْل بددِ ا َأمددَ اْاَتِفُبوُل َومددَ ُل، فددَ ُتُكْل َعفددْ ا َ َهيددْ »مددَ

 .  137) «َفاْفَعُلوا ِمْفُل َما اْ َتَطْعُتلْ 
 .  138): أن اإل سان مأمور بالةأة بشروطها، فإ ا عجع عن بعضها أتى بالباقي على قدر ا تطاعتلوجه الداللة

 .  139)وادل لعمل أن يتطهر بل، فإ ا عدمل ااز أن بةلي م  عدمل أصلل الماءإن كل ما لو  - 5
 .  140)إ ل تطهير لو قدر عليل لعمل فعلل أال الةأة، فإ ا عجع عفل لعمل فعل الةأة - 6

 واختلف أصحاب هذا المذهب في واوب إعاوة الةأة على رأيين:
 : تجب إعاوة الةأة.ال أي األول

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
ْن »عددن عبددد ع بددن عمددر )رضددي ع عفهمددا ، قددا،: قددا، ر ددو، ع )صددلى ع عليددل و ددلل :  – 1 َدَقة  مددِ ور  َوآَل صددَ ِر ُطهددُ َأة  ِبَغيددْ ُل صددَ آَل ُتْقبددَ

 . 141)«ُنُلو،  
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عفدل كسدائر شدروطها وأركا هدا؛ وأ دل أوى فرضدل علدى أن الحدديث مدرووو بدأن الوضدوء شدرط مدن شدرائك الةدأة فيسدقك عفدد العجدع   اعت  
حسبل، فلل يلعمل اإلعاوة، كالعجع عدن السدترة إ ا صدلى عريا دًا، والعدااع عدن اآل دتقبا، إ ا صدلى إلدى نيرهدا، والعدااع عدن القيدام إ ا صدلى 

 .  142)االساً 
هًأ حدثدل، وكمدن صدلى إلدى القبلدة فحدو، إ سدان واهددل إ دل عدذر  داور نيدر متةدل، فلدل تسدقك اإلعداوة، كمدن صدلى محدددثًا  ا ديًا أو ادا - 2

 .  143)عفها م رهًا، أو مفعل من إتمام الركوع؛ فإ ل يلعمل اإلعاوة
 : عدم إعاوة الةأة.ال أي الثاني

 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم
عفهمدا  فهلكد ، فبعدث ر دو، ع )صدلى ع عليدل و ددلل  حدديث عائشدة )رضدي ع عفهمدا  أ هدا ا دتعارو قدأوة مدن أ ددماء )رضدي ع  - 1

 . 144)راًأ فوادها، فأوركتهل الةأة وليف معهل ماء فةلوا، فش وا  ل  إلى ر و، ع )صلى ع عليل و لل  فأ ع، ع هبة التيمل
 .  145)عليل و لل  باإلعاوة : أن الةحابة )رضي ع عفهل  صلوا بغير طهارة، ولل بأمرهل الفبي )صلى عوجه الداللة

: مددا ا ددتدللتل بددل مددن حددديث عائشددة )رضددي ع عفهددا  مددرووو بأ ددل بحتمددل أن الر ددو، )صددلى ع عليددل و ددلل  أخددر البيددان إلددى وقدد  اعترر  
  . 146)الحااة وهو اائع، والقضاء على التراخي

حاضددددة والعريددددان والمةددددلي باإلبمدددداء لشدددددة ال ددددوف أو إن إبجدددداب اإلعدددداوة يددددكوي إلددددى إبجدددداب  هددددرين عددددن يددددوم، وقيا ددددًا علددددى المست - 2
 . 147)للمرض
مددا ا ددتدللتل بددل مددن أن اإلعدداوة تددكوي إلددى إبجدداب  هددرين، مددرووو بددأن  لدد  آل بمتفدد  إ ا اقتضددال الدددليل، كمددا إ ا اشددتبل عليددل وقدد   اعترر  

   .148)إ ل يلعمل اإلعاوة فقد أوابفا عليل  هرينالةأة أو الةوم فةلى وصام باآلاتهاو، ثل تحقق أ ل فعلل قبل الوق  وأورك الوق ؛ ف
أبضًا أن مدا ا دتدللتل بدل مدن القيداس علدى المستحاضدة مدرووو بدأن عدذرها إ ا وقد  وام، وعمدن بعددها أن أعدذارهل عامدة، فلدو أوابفدا   واعت  

 .  149)اإلعاوة شق وحةل الحرج ب أف هذل المسألة
 : تحرم عليل الةأة، وعليل القضاء.القول الثاني

 . 153)، وروابة عن أحمد 152)، وقو، للشاف،ية 151)للمالكية، وقو،  150)وهو قو، اإلمامين أبي حفيفة وزفر
 : ا تدلوا بعدو من اأولة مفها: حجتهم

 هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي﴿قولل تعالى:   -  1
 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 . 154)﴾جك مق حق مف  خف جفحف مغ
 . 155)قربان الةأة، إآل بوضوء أو تيمل: أن ع تعالى مف  من وجه الداللة
أن ا ددددتدآللكل بقولددددل تعددددالى: )وآل تقربددددوا الةددددأة  مددددرووو بددددأن المددددراو بددددل آل تقربددددوا مواضدددد  الةددددأة، أو أ هددددا محمولددددة علددددى وااددددد  اعترررر  
 .  156)المطهر

أة الطوهوُر، وتحريُمها التكبيُر، وتحلي »قولل )صلى ع عليل و لل :  - 2  . 157) «ُلها التَّسليلِمفتاُح الةَّ
ْن »عددن عبددد ع بددن عمددر )رضددي ع عفهمددا ، قددا،: قددا، ر ددو، ع )صددلى ع عليددل و ددلل :  - 3 َدَقة  مددِ ور  َوآَل صددَ ِر ُطهددُ َأة  ِبَغيددْ ُل صددَ آَل ُتْقبددَ

 . 158)«ُنُلو،  
بغيدر وضدوء وآل تديمل فقدد صدلى بغيدر طهدارة، وآل تكدون : و، الحديثان على أ ل آل بجوز افتتاح الةأة بغيدر طهدارة، ومدن صدلى وجه الداللة

 .  159)صأتل مقبولة بالفا
على اآل تدآل، بالحديث الثا ي أ دل مدرووو بدأن لفقدل وإن ادرى مجدرى ال بدر، فمعفدال معفدى اأمدر، واأوامدر تتوادل إلدى المطيدق لهدا   اعت  

 .  160)فةار ما اختلف فيل نير واخل في المراو بل
 .  161)هارة أصًأ وبدآًل بمف  من ا عقاو الةأة كالحائضإن عدم الط - 4
 . 162)إن الةأة بغير طهور معةية وآل بحةل التشبل بالمةلين فيما هو معةية - 5
 .  163)إن الطهارة شرط أهلية أواء الةأة؛ فإن ع تعالى اعل أهل مفاااتل الطاهر آل المحدث - 6
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 . 164)الفرض بفعلها لل يلعمل اإلتيان بها كالمحدث م  واوو الماءإن كل صأة لل بسقك عفل  - 7
بددأن القيدداس علددى الوااددد للمدداء فددالمعفى فيددل أ ددل قدداور علددى أوائهددا بالطهددارة فلددل بجددع أن بفعلهددا بغيددر طهددارة، ولدديف كددذل  العددااع  اعترر  

 . 165)عفها
 ى أم لل بةل. آل تجب الةأة بل تستحب، ويجب عليل القضاء  واء أصل :القول الثالث

 . 167)، وروابة عن أحمد 166)وهو قو، للشاف،ية
 : لل يذكر أصحاب هذا القو، وليلهل على اآل تحباب إآل أن كان رأي قد قيل للتوفيق بين المذهبين اهتيين.حجتهم

، وأن فددي  168)أ ددل أتددى بمددا أمددر ف ددرج عددن عهدتددل ؛اإلعدداوةوأن الم تددار عدددم بواددوب الةددأة، الم تددار هددو القددو، اأو، : القددو، الم تددار
 معفى نير مقبو،.عاوة اإل

 اخلامتة
 اتفق اإلمامان أبو يو ف والشافعي )رحمل ع تعالى  في باب الطهارة في عشر مسائل، وهي:

 آل تجوز صأتل.فإ ا  سي المسافر الماء في رحلل وتيمل،  .1
 إّن الّتيّمل آل بةّع إآّل بالّتراب الّطاهر  ي الغبار العالق.  .2
 إن الوضوء بالفبيذ آل بجعي. .3

 ث. ارو اأامي   جا ة  .4
 بستمت  من الحائض بما فوق مئعرها، ويتجفب ما تحتل. .5
 .كثيرًا أو حدث بستواب الوضوءثل معتاو خرج من السبيلين كبو،  أو نائك  أو ريع أو نير معتاو كدووة أو حةاة أو وم قليًأ أو  .6

 إن وم السم   جف. .7
 إن  كر الهرة ليف بفجف. .8
 .إن السبب الذي بةير بل الماء مستعمًأ هو إقامة القربة أو إزالة الحدث .9
 بجب عليل الةأة في الحا، على حسب حالل، وآل يترك الةأة. المحبوس، إ ا لل بجد ماًء وآل ترابًا  قيفًا  .10

 املصادر واملراجع 
 ، تحقيدددق الددددكتور فدددكاو عبدددد المدددفعل أحمدددد، وار المسدددلل للفشدددر س 319اإلامددداع، أبدددو ب دددر محمدددد بدددن إبدددراسيل بدددن المفدددذر الفيسدددابوري )و .1

 م.2004 -س 1425والتوزي ، الرياض، 
جامعددة، بغددداو، ال -رحمددل ع-أح ددام الفددأح فددي الفقددل اإل ددأمي،  ددامي محمددوو فددريع الجميلددي، أطروحددة وكتددورال، كليددة اإلمددام اأعقددل  .2

 م.2014 -هد1435
 ، تحقيق عبد السأم محمد علي شاهين، وار الكتب العلمية بيدروو، س 370أح ام القرهن، أبو ب ر أحمد بن علي الرازي الجةاص )و .3

 م.1994 -س 1415
م تبدة ومطبعدة مةدطفى   ،س 683بدن مدوووو الموصدلي الحففدي )و اآلختيار لتعليل الم تار، مجد الدين أبو الفضل عبد ع بن محموو .4

 م.1937 -س 1356البابي الحلبي وأوآلول، مةر، 
 ، تحقيدق س 463اآل تيعاب في معرفة اأصحاب، أبو عمر يو ف بدن عبدد ع بدن محمدد بدن عبدد البدر بدن عاصدل الفمدري القرطبدي )و .5

 . س 1412علّي محمد البجاوي، وار الجيل، بيروو، 
ين أبدو الحسدن علدّي بدن أبدي الكدرم محمدد بدن محمدد بدن عبدد الكدريل الشديبا ي الجدعري المعدروف أ د الغابة في معرفة الةحابة، عع الد .6

 م.1994 -س 1415 ، تحقيق علّي محمد معوض، وعاو، أحمد عبد المواوو، وار الكتب العلمية، بيروو، س 630بابن اأثير )و
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 .س 1355تحقيق حامد إبراسيل كر ون، ومحمد عبد الوهاب بحيري، مطبعة محمد علي صبيع، القاهرة، 

بن رشد القرطبي بن اإلمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الملقب  بدابة المجتهد و هابة المقتةد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد .15
 م.2004 -س 1425 ، وار الحديث، القاهرة، س 595بابن رشد الحفيد )و

، 2 ، وار الكتددب العلميددة، بيددروو، طس 587بدددائ  الةددفائ  فددي ترتيددب الشددرائ ، أبددو ب ددر عددأء الدددين بددن مسددعوو أحمددد الكا ددا ي )و .16
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 ، تحقيددق مةددطفى أبددو الغدديك س 804البدددر المفيددر فددي ت ددريل كتدداب الشددرح الكبيددر للرافعددي، عمددر بددن علددّي بددن الملقددن اأ ةدداري )و .17
 م. 2004 -س 1425السعووبة،  -وهخرين، وار الهجرة للفشر والتوزي ، الرياض

 ، تحقيدق أبمددن س 855حسدين العيفدي الحففدي )وبدن أحمددد بدن ال البفابدة شدرح الهدابدة، بددر الددين أبدو محمددد محمدوو بدن أحمدد بدن مو دى .18
 م.2000 -س 1420صالع ش،بان، وار الكتب العلمية، بيروو، 

 ، تحقيدق قا دل محمدد س 558بدن  دالل العمرا دي اليمفدي الشدافعي )و البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين بحيى بن أبدي ال يدر .19
 م.2000 -س 1421الفوري، وار المفهاج، ادة، 

 ، تحقيددق الدددكتور س 520ان والتحةدديل والشدرح والتوايددل والتعليددل لمسدائل المسددت راة، أبددو الوليدد محمددد بددن أحمدد بددن رشددد الجدد )والبيد .20
 م.1988 -س 1408، 2محمد حجي وهخرين، وار الغرب اإل أمي، بيروو، ط

أحمددد عبددد الكددريل  جيددب، وزارة اأوقدداف   ، تحقيددق الدددكتورس 478التبةددرة، أبددو الحسددن علددّي بددن محمددد الربعددي المعددروف بددالل مي )و .21
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 ، وار الكتداب اإل دأمي، س 743بدن محجدن العيلعدي الحففدي )و تبيين الحقائق شرح كفع الدقائق، أبو عمر ف ر الدين عثمدان بدن علديّ  .22
 ، بأ تاريخ.2بيروو، ط

 ، تحقيق الدكتور محمد أحمد  راج، والدكتور علدي امعدة محمدد، وار س 428القدوري )والتجريد، أبو الحسن أحمد بن محمد البغداوي  .23
 م.2006 -س 1427، 2السأم للطباعة والفشر والتوزي  والترامة، مةر، ط

 -س 1414، 2 ، وار الكتدب العلميدة، بيدروو، طس 539تحفة الفقهاء، أبو ب ر عأء الدين محمد بن أحمد بن أبدي أحمدد السدمرقفدي )و .24
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 م.2007 -س 1428ثسروي حسن، وار الكتب العلمية، بيروو، 

ق محمدددد عوامدددة، وار الرشددديد،  دددوريا،  ، تحقيدددس 852تقريدددب التهدددذيب، أبدددو الفضدددل أحمدددد بدددن علدددّي بدددن حجدددر العسدددقأ ي الشدددافعي )و .26
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 ، س 776التوضيع في شرح الم تةر الفرعي آلبن الحاادب، ضدياء الددين خليدل بدن إ دحاق بدن مو دى الجفددي المدالكي المةدري، )و .27
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 ، الم تبدة الثقافيدة، س 1330الثمر الدا ي في تقريب المعا ي شرح ر دالة ابدن أبدي زيدد القيروا دي، صدالع عبدد السدمي  اأبدي اأزهدري )و .28
 بيروو، بأ تاريخ. 

الفشدددر والتوزيددد ،  ، وار الفكدددر للطباعدددة و س 451الجددام  لمسدددائل المدو دددة، أبدددو ب دددر محمددد بدددن عبدددد ع بدددن يدددو ف التميمددي الةدددقلي )و .29
 م.2013 -س 1434بيروو،  

 -ه1369ه ، مطبعدة الحلبدي، 1221حاشية البجيرمي على شرح المفهل،  ليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المةري الشدافعي )و .30
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 ، وار المعددارف، س 1241حاشددية الةدداوي علددى الشددرح الةددغير، أبددو ال،بدداس أحمددد بددن محمددد ال لددوتي الشددهير بالةدداوي المددالكي )و .31
 مةر، بأ تاريخ.

 ، تحقيق عاو، أحمد عبد المواوو، وعلي محمد معوض، وار س 450الحاوي الكبير، أبو الحسن علّي بن محمد بن حبيب الماوروي )و .32
 م.1999 -س 1419يروو، الكتب العلمية، ب

 ، تحقيق الدكتور با ين أحمد إبراسيل وراوكة، مك سة س 507حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد الشاشي القفا، )و .33
 م.1980 -س 1400الر الة ببيروو، ووار اأرقل بعمان، 

 ، تحقيدق محمدد حجدي، و دعيد أعدراب، ومحمدد بدو خبدعة، س 684الذخيرة، شهاب الدين أبو ال،باس أحمد بدن إوريدف المدالكي القرافدي )و .34
 م.1994وار الغرب اإل أمي، بيروو، 

رو المحتار على الدر الم تار شرح تفوير اأبةار المعروفة بحاشية ابن عابدين، السيد محمد أمين عابدين بن السيد عمدر عابددين بدن  .35
 .س 1386، 2فكر للطباعة والفشر، بيروو، ط ، وار الس 1252عبد الععيع الدمشقي الحسيفي الحففي )و

 ، إشددراف زهيددر الشدداويش، الم تددب اإل ددأمي، س 676روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين، أبددو زكريددا محيددي الدددين بددن شددرف الفددووي )و .36
 م. 1985 -س 1405بيروو،  

ر حاتل صدالع الضدامن، مك سدة الر دالة،  ، تحقيق الدكتو س 328العاهر في معا ي كلماو الفاس، أبو ب ر محمد بن القا ل اأ باري )و .37
 م.1992 -س 1412بيروو،  

 ، تحقيق شعيب اأر اؤوط، وعاو، مرشد، ومحمد كامل قدرل بللدي، وعبدد س 273 فن ابن ماال، أبو عبد ع محمد بن يعيد القعويفي )و .38
 م.2009 -س 1430اللطير حرز ع، وار الر الة العالمية، بيروو، 

 ، تحقيددق شددعيب اأر دداؤوط، ومحمددد كامددل قددرل بللددي، وار س 275أبددو واوو  ددليمان بددن اأشددعث السجسددتا ي اأزوي )و ددفن أبددي واوو،  .39
 م.2009 -س 1430الر الة العالمية، بيروو، 

 ، تحقيق أحمد محمد شداثر وهخدرين، وار إحيداء التدراث العربدي، س 279 فن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي )و .40
 م.1975 -س 1395، 2روو، طبي
 ، تحقيق شعيب اأر اؤوط وهخرين، مك سة الر الة، بيروو، س 385 فن الدارقطفي، أبو الحسن علّي بن عمر الدارقطفي البغداوي )و .41
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لسدأمي، وار الغدرب  ، تحقيدق محمدد الم تدار اس 536شرح التلقين، أبو عبد ع محمدد بدن علدّي بدن عمدر التميمدي المدازري المدالكي )و .42

 م. 2008اإل أمي، بيروو،  
الشدرح الكبيدر مد  المغفدي، المسدمى بالشدافي شدرح المقفد ، شدمف الددين أبدو الفدرج عبدد الدرحمن بدن أبدي عمدر محمدد بدن أحمدد بدن قدامدة  .43

 م.1972 ، وار الكتاب العربي، بيروو، س 682المقد ي )و
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 .س 1403، 2طوار العربية، بيروو، 
 ، تحقيدق حمددي عبدد المجيدد السدلفي، م تبدة العلدوم والح دل، س 360المعجل الكبير، أبو القا دل  دليمان بدن أحمدد بدن أيدوب الطبرا دي )و .68

 م. 1983 -س 1404الموصل، 
الكتداب العربدي،  ، وار س 610المغرب في ترتيب المعرب، أبدو الفدتع  اصدر الددين بدن عبدد السديد بدن علدّي بدن المطدرزي ال دوارزمي )و .69

 بأ تاريخ.
 ، وار س 977بددن أحمددد الشددربيفي القدداهري الشددافعي ال طيددب )و مغفددي المحتدداج إلددى معرفددة معددا ي ألفددام المفهدداج، شددمف الدددين محمددد .70

 م. 1994 -س 1415الكتب العلمية، بيروو، 
 م.1968 -س 1388م تبة القاهرة،  ، س 620المغفي، موفق الدين عبد ع بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقد ي )و .71
 ، وار الكتب العلميدة، بيدروو، س 476المهذب في فقل اإلمام الشافعي، أبو إ حاق إبراسيل بن علّي بن يو ف الفيروزهباوي الشيرازي )و .72

  م1995 -س 1416
 ، تحقيدق طدأ، س 593ي الفرندا ي )والهدابة شرح بدابة المبتدي، أبو الحسين برهان الدين علّي بن أبدي ب در بدن عبدد الجليدل المرنيفدا  .73

 يو ف، وار إحياء التراث العربي، بيروو، بأ تاريخ.
الهدابددة علددى مدددذهب اإلمددام أبددي عبدددد ع أحمددد بددن محمدددد بددن حفبددل الشددديبا ي، أبددو ال طدداب محفدددوم بددن أحمددد بدددن الحسددن الكلدددو ا ي  .74

 \م.2004 -س 1425 ، تحقيق عبد اللطير هميل، ماهر با ين الفحل، مك سة نراس للفشر والتوزي ، الكوي ، س 510)و
 اهلوامش

 

 .1/251يفقر: التجريد:  ( 1)
 .1/286يفقر: الحاوي الكبير:    2)
 .3/1211يفقر: عيون اأولة:    3)
 .1/178يفقر: المغفي:     4)
 ؛ 1/295؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي: 1/157اآلصطأم: يفقر:    5)
 .1/121المبسوط:    6)
 .1/49بدائ  الةفائ :    7)
 .158 -1/157اآلصطأم:     8)
 .1/178المغفي:    9)
 .286 ورة البقرة: من اهبة    10)
 .1/49: بدائ  الةفائ يفقر:    11)
 .1/30يفقر: فتاوى قاضي ان:    12)
 .1/324: الجام  لمسائل المدو ة: يفقر   13)
 .230- 1/229يفقر: بحر المذهب:    14)
 .63يفقر: الهدابة على مذهب اإلمام أحمد:    15)
 .1/122المبسوط:    16)
 .1/49بدائ  الةفائ :    17)
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 .2/264المجموع:    18)
 .1/96يفقر: شرح معا ي اهثار:    19)
 .1/32يفقر: المهذب:    20)
 .1/172كشاف القفاع: يفقر:    21)
 .1/155المغفي: ؛ 1/32يفقر: المهذب:    22)
 .1/183يفقر: حلية العلماء:    23)
 .6 ورة المائدة: من اهبة    24)
 . 1/108يفقر: المبسوط:     25)
 .1/108يفقر: المةدر  فسل:    26)
 .1/108المةدر  فسل:    27)
  1/53يفقر: بدائ  الةفائ :    28)
 .1/108المبسوط:  يفقر:    29)
 .68يفقر: الثمر الدا ي:    30)
 .6بدابة المبتدي:  يفقر:    31)
 .1/54يفقر: بدائ  الةفائ :    32)
 .6 ورة المائدة: من اهبة    33)
 .1/41يفقر: تحفة الفقهاء:     34)
 ؛ صددحيع 438، رقددل )1/95« صدحيع الب دداري: كتدداب الةدأة، بدداب قددو، الفبدي )صددلى ع عليددل و دلل :« اعلدد  لددي اأرض مسدجدا   35)

  .521، رقل )1/370مسلل: كتاب الةأة، باب المسااد ومواض  الةأة: 
 .109د  1/108يفقر: المبسوط:     36)
 .1/41يفقر: تحفة الفقهاء:     37)
 .16- 1/15يفقر: بدائ  الةفائ :    38)
 .1/37: التفري  في فقل اإلمام مال يفقر:    39)
 .1/93المجموع:  يفقر:    40)
 .1/10يفقر: المغفي:     41)
 .1/93يفقر: المجموع:     42)
 . 6 ورة المائدة: من اهبة    1)
 .16- 1/15يفقر: بدائ  الةفائ :   2)

 .1/500يفقر: البفابة:    43)
"؛  دفن الترمدذي: أبدواب  إ دفاول ضد،ير  . قدا، الشديخ شدعيب: "84، رقدل )1/63، باب الوضدوء بالفبيدذ فن أبي واوو: كتاب الطهارة،    1)

وأبددو زيددد راددل مجهددو، عفددد أهددل الحددديث آل تعددرف لددل روابددة نيددر هددذا   . قددا، الترمددذي: "88، رقددل )1/147، بدداب الوضددوء بالفبيددذالطهددارة، 
 ".   الحديث

 . 6 ورة المائدة: من اهبة    1)
 .1/15يفقر: بدائ  الةفائ :    7)

 .1/130لعلماء: يفقر: م تةر اختأف ا   44)
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 .2/113يفقر: المجموع:     45)
 .1/237؛ حلية العلماء: 2/190يفقر: بحر المذهب:    7)

  . 156، رقل )1/43، آل بستفجى بروثصحيع الب اري: كتاب الوضوء، باب    46)
 .2/80الفائق: ركف: هو فعل بمعفى مفعو، من ركستل و قيرل راي  من راعتل، أي: هو في ح ل الراي . وال 
 .2/113يفقر: المجموع:     47)
 .1/65يفقر: تحفة الفقهاء:     48)
 .1/72يفقر: حاشية الةاوي على الشرح الةغير:    49)
 .2/113يفقر: المجموع:     50)
 .2/62يفقر: المغفي:     51)
أبددو خالددد، لددل وأبيددل صددحبة،  ددع، الكوفددة  هددو اددابر بددن  ددمرة بددن افدداوة العددامري السددوائي، حليددر بفددي زهددرة، كفيتددل أبددو عبددد ع؛ قيددل  52)

 .1/488؛ أ د الغابة: 1/224ه . يفقر: اآل تيعاب:  74)و
  . 360، رقل )1/275صحيع مسلل: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم اإلبل،    53)
 .95أح ام الفأح في الفقل اإل أمي: يفقر:    54)
 .10/159يفقر: المبسوط:     55)
 .1/218التبةرة:  يفقر:    56)
 .1/76يفقر: اأم:    57)
 .1/243يفقر: المغفي:     58)
 .222البقرة: من اهبة  ورة    59)
 .1/408يفقر: أح ام القرهن للجةاص:    60)
 ؛ صددحيع مسدددلل: كتدداب الحددديض، بدداب مباشدددرة 302، رقددل الحدددديث )1/67صددحيع الب دداري: كتددداب الحدديض، بددداب مباشددرة الحدددائض،    61)

  .293، رقل )1/242فوق اإلزار، الحائض 
 .1/28يفقر: اآلختيار:     62)
 .10/159يفقر: المبسوط:     63)
 .1/243يفقر: المغفي:     64)
 .222البقرة: من اهبة  ورة    65)
 .1/200؛ كشاف القفاع: 243- 1/242يفقر: المغفي:     66)
 .1/408أح ام القرهن للجةاص:    67)
 .33اإلاماع:   68)
 .1/17، الهدابة: 1/46يفقر: بدائ  الةفائ :   69)
 .50د  1/49مغفي المحتاج:   70)
 .1/214يفقر: المغفي م  الشرح الكبير:   71)
هدد ؛ 81هو صدي  بن عجأن بن وهب الباهلي، أبو أ امة، صحابي كان م  علي في )صفين  و  ن الشام فتوفي في حمدا  دفة )  72)

 .7/16يفقر: اإلصابة: هو هخر من ماو من الةحابة بالشام. 
 .2/311. يفقر: العاهر في معا ي كلماو الفاس: العرق لحل مففرو، أو لحل على عقل   73)
  .7848، برقل )8/210المعجل الكبير:   74)
. يفقر: هو عبيد ع بن زحر الضمري، موآلهل اإلفريقي ولد بأفريقية ووخل العراق في طلب العلل، صدوق ب طئ، من الطبقة الساو ة   75)

 .588تقريب التهذيب:  
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هو علي بن يعيد بن أبي زياو، أبو عبد المل  األها ي الدمشقي. صاحب القا دل بدن عبدد الدرحمن. ضد،ير مدن الطبقدة الساو دة، مداو    76)
 .406 فة بض  عشرة ومائة. تقريب التهذيب: 

 .1/571يفقر مجم  العوائد:   77)
 قا، محققل: إ فاول صحيع. .و 1355، رقل )4/189صحيع ابن حبان:   78)
 .1/214، المغفي م  الشرح الكبير: 50د  1/49، مغفي المحتاج: 1/49، المهذب: 1/46يفقر: بدائ  الةفائ :   79)
 .1/34يفقر: بدابة المجتهد:   80)
 .1/34يفقر: المةدر  فسل:   81)
 .1/197يفقر: التجريد:   82)
 .1/258يفقر: شرح التلقين:   83)
 .1/36بدابة المجتهد: يفقر:   84)
 . 1/61يفقر: بدائ  الةفائ :   85)
 .1/128يفقر: المدو ة:   86)
 .79يفقر: اللباب في الفقل الشافعي:   87)
 .145 ورة  اأ عام: من اهبة   88)
 .1/454المهذب: يفقر:   89)
 .1/29التوضيع في شرح الم تةر الفرعي: يفقر:   90)
 .1/14الثميفة: عقد الجواهر يفقر:   91)
 . 1/61يفقر: بدائ  الةفائ :   92)
 .3/61يفقر: المغفي:    93)
 .1/128يفقر: المدو ة:   94)
 .79يفقر: اللباب في الفقل الشافعي:   95)
 . 3313، رقدل )4/431روي الحديث عن عبد ع بن عمر )رضي ع عفهما ،  فن ابن ماال: أبواب اأطعمة، باب الكبد والطحدا،،   96)
ا، الشيخ شعيب:" حديث حسن؛ هذا إ دفاو ضد،ير لضدعف عبدد الدرحمن بدن زيدد بدن أ دلل؛ قدد توبد ". قدا، البوصديري: "هدذا إ دفاو فيدل عبدد ق

الرحمن بن زيد بن أ لل وهو ض،ير ولل شاهد من حديث عبد ع بن أبي أوفدى روال الفسدائي فدي الةدغرى مقتةدرا علدى  كدر الجدراو؛ أورول 
المتفاسيددة مددن طريددق عبددد الددرحمن بددل وروال الشددافعي وأحمددد فددي مسددفديهما والدددارقطفي فددي  ددففل مددن حددديث ابددن عمددر  ابددن الجددوزي فددي العلددل

 3/237أبضا". مةباح العاااة: 
 . 1/61يفقر: بدائ  الةفائ :   97)
 3/237يفقر: مةباح العاااة:   98)
 .1/61يفقر: بدائ  الةفائ :   99)
السدكر فدي اللغددة: بقيدة الشدديء؛ امعدل أ دير؛ هددو بقيدة المدداء الدذي يبقيهدا الشددارب فدي اإل دداء أو فدي الحدوض ثددل ا دتعير لبقيددة   100)

 . 215؛ المغرب في ترتيب المعرب: 8/542الطعام ونيرل. يفقر: المح ل: ماوة ) أر  
ي الحدوض، ثدل ا دتعير لبقيدة الطعدام أو نيدرل. يفقدر: حاشدية واصطأحا هو: فضلة الشرب وبقية المداء التدي يبقيهدا الشدارب فدي اإل داء، أو فد

. وقدددا، الفدددووي: ومددراو الفقهددداء بقدددولهل:  ددكر الحيدددوان طدداهر أو  جدددف لعابدددل ورطوبددة فمدددل المجمدددوع: 1/35؛ المغفددي: 1/222ابددن عابددددين: 
1/172 . 
 .1/65يفقر: بدائ  الةفائ :   101)
 .53يفقر: بحر المذهب:/  102)
 .2/358يفقر: اإل ةاف:   103)
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 ؛  دددفن الترمدددذي: أبدددواب الطهدددارة، بددداب مدددا اددداء فدددي  دددكر الهدددرة، 75، رقدددل )1/56 دددفن أبدددي واوو: كتددداب الطهدددارة، بددداب  دددكر الهدددرة،   5)
   " هذا حديث حسن صحيع".92، رقل )1/153

مددا ادداء فددي  ددكر  ؛  ددفن الترمددذي: أبددواب الطهددارة، بدداب 75، رقددل )1/56 ددفن أبددي واوو: كتدداب الطهددارة، بدداب  ددكر الهددرة،    104)
 . وقا، الترمذي: " وفي الباب عن عائشة؛ أبي هريرة، هذا حديث حسن صدحيع "؛  دفن ابدن ماادل: أبدواب الطهدارة 92، رقل )1/153الهرة،  

، رقدل 1/51 ؛ السدفن الةدغرى: كتداب الطهدارة، بداب  دكر الهدرة، 367، رقدل )1/240و ففها، باب الوضوء بسدكر الهدرة والرخةدة فدي  لد ، 
  . من حديث أبي قتاوة اأ ةاري )رضي ع عفل .340، رقل )1/178  ،68)
   من حديث عائشة )رضي ع عفها .75، رقل )1/56وفي  فن أبي واوو: كتاب الطهارة، باب  كر الهرة،  
 .1/69يفقر: الععيع شرح الوايع:   5)

 .1/65يفقر: بدائ  الةفائ :   105)
 .2/111والتحةيل: يفقر: البيان   106)
وإ ددفاول صددحيع، كددل  . وقددا، ابددن الملقددن: " 179، رقددل )1/102مددن حددديث أبددي هريددرة )رضددي ع عفددل .  ددفن الدددارقطفي:    107)

. إآل أن الدارقطفي قا،: "تفرو بل عيسى بن المسيب، عن أبي زرعدة؛ 1/446بن المسيب، فةيل مقا،". البدر المفير:  راالل ثقاو، إآل عيسى
 ع الحديث".هو صال

 .1/33يفقر: تبيين الحقائق:    108)
  . قا، الترمذي: "هذا حديث حسن صحيع". 91، رقل )1/151، باب ما ااء في  كر الكلب فن الترمذي: أبواب الطهارة،    109)
 .1/65؛ بدائ  الةفائ : 1/51يفقر: المبسوط:     110)
 .1/127يفقر: المحيك البرها ي:    111)
 .1/24؛ تبيين الحقائق: 1/20الهدابة: يفقر:    112)
 .1/174يفقر: الذخيرة:    113)
 .3/434يفقر: المجموع:     114)
 .1/31كشاف القفاع: يفقر:    115)
 .25 -1/24يفقر: تبيين الحقائق:    116)
 .1/67يفقر: بدائ  الةفائ :    117)
 .1/89يفقر: العفابة:    118)
 .1/69يفقر: بدائ  الةفائ :    119)
  .245، رقل )1/216صحيع مسلل: كتاب الطهارة، باب خروج ال طابا م  ماء الوضوء،    120)
 .1/85؛ شرح فتع القدير: 2/444يفقر: أح ام القرهن للجةاص:    121)
 ؛ صحيع مسلل: كتداب الطهدارة، 239، رقل )1/57متفق عليل. صحيع الب اري: كتاب الوضوء، باب البو، في الماء الدائل،    122)

  . واللفظ للب اري 282، رقل )1/235ي عن البو، في الماء الراثد، باب الفه
 .1/67يفقر: بدائ  الةفائ :    123)
 .1/67يفقر: المةدر  فسل:    124)
 .1/123يفقر: المبسوط:     125)
 .1/207؛ البيان والتحةيل:1/169يفقر: اإلشراف:   126)
 .1/273البجيرمي:  ؛ حاشية1/121؛ روضة الطالبين: 2/354يفقر: فتع الععيع:    127)
 .1/171كشاف القفاع:؛ 1/282اإل ةاف:   128)
 .1/123المبسوط:    129)
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 1/171كشاف القفاع:يفقر:    130)
 .78 ورة اإل راء: اهبة    131)
 .1/124يفقر: المحيك البرها ي:    132)
 .72 ورة اأ عام: من اهبة    133)
 .1/170يفقر: اإلشراف:    134)
؛ صحيع مسلل، كتاب الحيض، بداب التديمل،  336)، رقل 1/74صحيع الب اري، كتاب التيمل، باب إ ا لل بجد ماء وآل ترابا،    135)
  .367، رقل )1/279
 .2/281يفقر: المجموع:     136)
  .1337، رقل )4/1830صحيع مسلل كتاب الفضائل، باب توقيرل صلى ع عليل و لل    137)
 .1/171؛ كشاف القفاع:1/218؛ المبدع:1/170؛ الكافي آلبن قدامة: 2/281المجموع:يفقر:    138)
 .1/170يفقر: اإلشراف:   139)
 .2/1068؛ الحاوي الكبير:1/170يفقر: اإلشراف:   140)
 . 224، كتاب الطهارة، باب واوب الطهارة للةأة، رقل الحديث )1/204صحيع مسلل:    141)
 .1/252يفقر: المغفي:     142)
 .2/281يفقر: المجموع:     143)
  بق ت ريجل.   144)
 .2/281يفقر: المجموع:     145)
 .2/282يفقر: المةدر  فسل:    146)
 .2/282يفقر: المةدر  فسل:    147)
 .2/282يفقر: المةدر  فسل:    148)
 .2/282يفقر: المةدر  فسل:    149)
 .1/123مبسوط: ؛ ال2/380؛ أح ام القرهن للجةاص: 1/125يفقر: اأصل:   150)
 .1/169؛ اإلشراف:1/207يفقر: البيان والتحةيل:   151)
 .1/121؛ روضة الطالبين: 2/354يفقر: فتع الععيع:    152)
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 ، كتداب 61، رقدل )45/ 1ل  في  فن أبدي واوو: كتداب الطهدارة، بداب فدرض الوضدوء، روي الحديث عن علي )رضي ع عف   157)

 ؛  ددفن الترمددذي: أبددواب الطهددارة، بدداب مددا ادداء أن مفتدداح الةددأة 618، رقددل )462/ 1الةددأة، بدداب مددا يددكمر المددأموم مددن اتبدداع اإلمددام، 
لباب وأحسن. وعبد ع بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلل  . وقا، الترمذي: "هذا الحديث أصع شيء في هذا ا3، رقل )8/ 1الطهور،  

فيددل بعددض أهددل العلددل مددن قبددل حفقددل. و ددمع  محمددد بددن إ ددماعيل، بقددو،: كددان أحمددد بددن حفبددل، وإ ددحاق بددن إبددراسيل، والحميدددي، بحتجددون 
يد"؛  دفن ابدن ماادل: أبدواب الطهدارة بحديث عبدد ع بدن محمدد بدن عقيدل، قدا، محمدد: وهدو مقدارب الحدديث. وفدي البداب عدن ادابر، وأبدي  دع

وروي مددن حيددث أبددي  ددعيد ال دددري )رضددي ع عفددل .  ددفن الترمددذي: أبددواب  د  275، رقددل )183/ 1و ددففها، بدداب مفتدداح الةددأة الطهددور، 
 . وقا، الترمذي: "وحديث علي بدن أبدي طالدب أادوو إ دفاوا 238، رقل )464 - 463/ 2الةأة، باب ما ااء في تحريل الةأة وتحليلها، 

  .276، رقل )184/ 1أة الطهور،وأصع من حديث أبي  عيد"؛  فن ابن ماال: أبواب الطهارة و ففها، باب مفتاح الة
  بق ت ريجل.   158)



   

         

 كتاب الطهارة أمنوذجا ما وافق عليه االمام الشافعي االمام ابي يوسف 
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