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 اآلراء الفقهية لإلمام أبي الفياض البصري الشافعي المتعلقة بالطهارة  
 )جمًعا ودراسة فقهية مقارنة(

 صاحل مبارؾ دعكيك د.                                                                                         
 أستاذ الفقو ادلشارؾ، قسم الدراسات اإلسبلمية، كلية اآلداب،  

 جامعة حضرموت                                                                                               

 الملخص:
ادلفرقة يف  ،الشافعي الفقهية ادلتعلقة بالطهارةتستهدؼ ىذه الدراسة ٚتع آراء اإلماـ أيب الفياض البصرم 

بطوف الكتب الفقهية، كدراستها دراسة مقارنة بآراء فقهاء ادلذاىب الفقهية األربعة، كمناقشتها بإيراد الدليل 
كالتعليل، كالنظر فيما تؤكؿ إليو ادلناقشة من الرجحاف، كذلك من خبلؿ منهجية االستقراء كاالستدالؿ 

 كالتحليل.
ب البحث أف يقسم على ٘تهيد كمبحثُت، خيصص التمهيد للتعريف باإلماـ أيب الفياض البصرم، كتطل

لآلراء الفقهية ادلتعلقة  لآلراء الفقهية ادلتعلقة بالوضوء كنواقضو كالغسل، كخيصص الثاين كادلبحث األكؿ
 بالنجاسات كالتيمم كاالستمتاع باحلائض.

الفياض البصرم درس كدرَّس بالبصرة كعنو  اائج منها: أف اإلماـ أبكقد توصلت الدراسة إىل ٚتلة من النت
أخذ ٚتاعة من فقهائها، كييعد من كبار فقهاء الشافعية الذين اشتهرت كذاعت أقواذلم يف مصنفات ادلذىب 

من  كغَتىا، كٚتعت الدراسة ٙتانية آراء فقهية لو فيما يتعلق بالطهارة، منها: أنو يرل التفصيل فيما غلب غسلو
شعر الصيدغ، فما استعلى على األذنُت منو، فهو من الرأس، كما اضلدر عنهما فمن الوجو. كأف النائم احملتيب إف  
كاف ضليف البدف معركؽ األليتُت انتقض كضوؤه، كإف كاف حليم البدف، تنطبق أليتاه على األرض مل ينتقض 

ينا فهو طاىر مأكوؿ، كإف كاف ضعيفنا رخونا فهو كضوؤه، كأف البيض الكائن يف جوؼ الطائر ادليت؛ إف كاف قو 
إف كاف يضبط  -إذا كانت زكجتو حائضنا  –صلس، كأف احليات كالوزغ ليست ذات نفس سائلة. كأف الرجل 

نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو أك شدة كرع جاز لو االستمتاع ٔتا بُت السرة كالركبة، كإال فبل غلوز 
 لو.

ا ما ىو موافق لؤلصح عند الشافعية، كأخرل صححها كاستحسنها بعض متأخرم كىذه اآلراء منه
 الشافعية، كىناؾ آراء موافقة للمذاىب الفقهية األخرل.

 الكلمات ادلفتاحية: آراء، فقهية، فقو الطهارة، أبو الفياض البصرم.
 المقدمة:

كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهد اهلل فبل مضل  إف احلمد هلل، ضلمده كنستعينو
ا عبده كرسولو.  لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدن

 أما بعد:
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دلذاىب الفقهية، فقد أصلبت اإلمة اإلسبلمية على مر األزمنة كالعصور الكثَت من الفقهاء من سلتلف ا
 قدموا ثركة فقهية عظمية ييفخر هبا على مر العصور.

كمن ىؤالء األئمة، اإلماـ أبو الفياض البصرم الشافعي، أحد أئمة ادلذىب الشافعي، الذم لو الكثَت من 
لعلم اآلراء كاألقواؿ الفقهية ادلتناثرة يف بطوف الكتب، أراد الباحث ٚتع ىذه األقواؿ كإبرازىا للمهتمُت با

 الشرعي عمومنا كالفقو خصوصنا.
كقد ٚتع الباحث ىذه اآلراء من أمهات كتب الفقو الشافعي، مع صياغة ادلسائل صياغة فقهية، كبياف 
رأم اإلماـ أيب الفياض البصرم، كذكر أقواؿ من كافقو كخالفو من أصحاب ادلذاىب الفقهية، كإيراد أىم 

 يو ادلناقشة من الرجحاف إف ظهر ذلك.أدلتهم كتعليبلهتم، كالنظر فيما تؤكؿ إل

 أىمية البحث وأسباب اختياره:
 ترجع أعليَّة ىذا البحث، كأسباب اختياره إىل اآليت:

 إبراز اآلراء الفقهيَّة إلماـ من األئمة الفقهاء، كىو أبو الفياض البصرم، ليكوف بُت أيدم الباحثُت. -1
 ، مع عدـ كجود كتاب غلمع متفرؽ أقوالو.يف بطوف الكتب -رٛتو اهلل  -تناثر أقوالو كآرائو  -2
 إثراء الفقو اإلسبلميِّ بوجوهو فقهية مأثورة، كمعرفة مستمسكاهتا الدليلية كالتعليلية. -3
 مكانة اإلماـ أيب الفياض البصرم بُت العلماء؛ كبالتَّايل أعليَّة آرائو كاستنباطاتو الفقهيَّة. -4

 الدراسات السابقة:
 البصرم.آلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض دراسة سابقة ٕتمع ا –حسب علم الباحث  –ال توجد 
 حدود البحث:

حدكد الدراسة ذلذا البحث ىو ٚتع اآلراء الفقهية ادلتعلقة ٔتسائل الطهارة ادلذكورة عن اإلماـ أيب الفياض 
 البصرم من كتب الفقو الشافعي كاستعراضها، كمقارنتها بأقواؿ العلماء.

 خطة البحث:
 طة البحث على مقدمة ك٘تهيد كمبحثُت:احتوت خ

 .ادلقدمة: كفيها أعلية البحث كأسباب اختياره كالدراسات السابقة كحدكده كخطتو كمنهجو 
 .التمهيد: كفيو التعريف باإلماـ أيب الفياض البصرم 
 .ادلبحث األكؿ: اآلراء الفقهية ادلتعلقة بالوضوء كنواقضو كالغسل، كفيو أربع مسائل فقهية 
 فقهية. فيو أربع مسائلالثاين: اآلراء الفقهية ادلتعلقة بالنجاسات كالتيمم كاالستمتاع باحلائض، ك  ادلبحث 
 .اخلا٘تة: كفيها أىم النتائج كالتوصيات 
  .ادلصادر كادلراجع 

 منهج البحث وخطواتو:
 آلتية: يقـو منهج البحث على ادلنهج االستقرائي كاالستداليل كالتحليلي، كسار البحث على اخلطوات ا
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 مطالعة كتب تراجم أعبلـ الفقهاء دلعرفة السَتة الشخصية كادلكانة العلمية لئلماـ أيب الفياض البصرم. -1
 ٚتع آراء اإلماـ أيب الفياض البصرم الفقهية ادلختصة بالطهارة من كتب الفقو الشافعي. -2
اقشتها بإيراد الدليل دراسة تلك ادلسائل دراسة مقارنة بآراء فقهاء ادلذاىب الفقهية األربعة، كمن -3

 كالتعليل.
بياف ما توصل إليو الباحث من نتائج مقارنة األقواؿ الفقهية ادلختلفة، كذلك ببياف ما يظهر رجحانو  -4

 منها، مع ذكر كجوه الًتجيح غالبنا.
 إثبات النصوص القرآنية كفق مصحف ادلدينة. -5
 فيها. ٗتريج األحاديث النبوية، كبياف درجتها بنقل حكم أىل االختصاص -6
 عزك األقواؿ كاآلثار إىل مظاهنا. -7

 تمهيد: التعريف باإلمام أبي الفياض البصري:
 أوًًل: اسمو ونسبو ونسبتو وكنيتو:

 .(1)ىو زلمد بن احلسن بن ادلنتصر أبو الفياض البصرم الشافعي نزيل بغداد
 .(2)كمسى البعض اسم أبيو: احلسُت

 ثانًيا: مولده ووفاتو: 
ال يعرؼ تاريخ مولده، كما ال يعرؼ تاريخ كفاتو على كجو التحديد، ذلذا قاؿ ابن قاضي شهبة يف 

 -أم يف الذين كانوا يف العشرين اخلامسة من ادلائة الرابعة  –طبقاتو: ))ال نعرؼ كقت كفاتو كذكرتو ىنا تقريبنا 
 .(3)فإف تلميذه الصيمرم يف الطبقة اآلتية((

 .(4)ىػ 385حدكد سنة كأرخ البعض كفاتو يف 
 ثالثًا: شيوخو: 

دىرىسى اإلماـ أبو الفياض البصرم بالبصرة، كمل تذكر كتب الًتاجم شلن تتلمذ عليهم سول اإلماـ أيب 
ىٍركىرٍُّكًذم.

 حامد ادل
كىو أبو حامد أٛتد بن بشر بن عامر، العبلمة، شيخ الشافعية، مفيت البصرة، كصاحب التصانيف. تفقو 
ا لػ )سلتصر( ادلزين، كألف يف األصوؿ،  بأيب إسحاؽ ادلركزم، كصنف كتاب )اجلامع( يف ادلذىب، كألف شرحن

ناطق، كأخذ عنو فقهاء البصرة،  ككاف إمامنا ال يشق لو غبار، ككتابو ادلوسـو باجلامع أمدح لو من كل لساف
كمن أعياف تبلمذتو كأبو الفياض البصرم، أبو إسحاؽ ادلهراين، كأبو القاسم الصيمرم، تويف يف سنة اثنتُت 

  .(5)كستُت كثبلث مائة

 رابًعا: تالميذه:
ذكر كل من ترجم لئلماـ أيب الفياض رٛتو اهلل أنو قد تفقو عليو كأخذ عنو فقهاء البصرة؛ لكن مل يذكركا 
منهم إال الصيمرم، كلعل ذلك الختصاصو بو، كشهرتو بعد ذلك خاصة حينما توىل القضاء، كىو عبد 
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أحد األئمة أصحاب الوجوه،  الواحد بن احلسُت بن زلمد، القاضي اإلماـ أبو القاسم الصيمرم، نزيل البصرة،
 أخذ عنو ٚتاعة من أىل الفضل، منهم: أقضى القضاة أبو احلسن ادلاكردم.

 ككاف حافظنا للمذىب، حسن العبارة، حسن التصانيف، ارٖتل الناس إليو من الببلد لؤلخذ عنو. 
(، ككتاب يف  من تصانيفو: كتاب )اإليضاح يف ادلذىب(، ك)القياس كالعلل(، ك)أدب ادلفيت كادلستفيت

 .(6)الشركط. ككانت كفاتو بعد سنة ست كٙتانُت كثبلث مئة

 مكانتو العلمية:: خامًسا
يعد اإلماـ أبو الفياض البصرم رٛتو اهلل من كبار فقهاء الشافعية الذين اشتهرت أقواذلم كذاعت يف 

 مصنفات ادلذىب، كشلا يدؿ على مكانتو العلمية ما يأيت:
 ركا أنو من األئمة ادلصنفُت، قاؿ اإلماـ ابن الصبلح: ))كاف من األئمة البصريُت ثناء العلماء عليو، فذك

 .(8)((، ككصفو احلافظ الذىيب بالفقيو(7)ادلصنفُت، من تصانيفو: البلحق باجلامع الذم صنفو شيخو
 .أف لو يف ادلذىب كجوىنا كاختيارات مسطورة يف كتب األصحاب 
  لبعض أقوالو. اختيار األئمة كتصحيحهم كاستحساهنم 
  ،تكرر ذكره كالنقل عنو يف معتمد كتب ادلذىب، كأعبلىا كتابا الشيخُت؛ كعلا العزيز شرح الوجيز للرافعي

  كركضة الطالبُت للنوكم.

 سادًسا :تصانيفو: 
 .(9)البلحق باجلامع: كىو تتمة لكتاب اجلامع يف الفركع الذم ألفو شيخو أبو حامد ادلركركذم -1
 .(10)ٔتهذب أيب الفياض البصرم ادلهذب: كىو مشهور -2

 

 المبحث األول
 اآلراء الفقهية المتعلقة بالوضوء ونواقضو والغسل

 كفيو أربع مسائل: 
 المسألة األولى: حكم شعر الصُّدغ:

الصٍُّدغ: بضم الصاد كسكوف الداؿ، ىو ما بُت حلظ العُت إىل أصل األذف، أك ما اضلدر من الرأس إىل مركب 
 .(11)الشعر الذم تدىل على ىذا ادلوضع صدغنااللحيُت، مث مسوا 

، فعلى ما تقدـ فالصدغ ىو القدر (12)كيعرفو الفقهاء بأنو: الشعر احملاذم لرأس األذف نازالن إىل أكؿ العذار
 احملاذم للنصف األعلى لؤلذف، يبتدئ من أعلى األذف بقليل إىل عظم الفنك الفاصل بُت الصدغ كالوجنة.

الفياض البصرم رٛتو اهلل التفصيل فيما غلب غسلو من شعر الصيدغ، فما استعلى على يرل اإلماـ أبو 
 . (13)األذنُت منو، فهو من الرأس، كما اضلدر عنهما فمن الوجو



 

13 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 3، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل مبارؾ دعكيكد.  ... اآلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض البصرم الشافعي ادلتعلقة بالطهارة

، كاختلفوا يف (14)يف اجلملة على كجوب غسل الشعر الواقع يف حد الوجو -رٛتهم اهلل  -كاتفق الفقهاء 
 ىل ىو من الوجو أـ من الرأس؟ بعض الشعر، كمنو شعر الصٍُّدغ،

كيكاد متأخرك فقهاء ادلذاىب األربعة يتفقوف على أف الصيدغ داخل يف حدكد الرأس، فييمسح معو عند 
 . (15)االستيعاب

أهنا رأت النيب صلى اهلل عليو كسلم يتوضأ، قالت: »كمن أدلة ما ذىبوا إليو حديث الربيع بنت معوذ: 
، فمسحو صلى اهلل عليو كسلم (16)«كما أدبر، كصدغيو، كأذنيو مرة كاحدةمسح رأسو، كمسح ما أقبل منو، 

 . (17)مع الرأس دليل أنو منو، كألنو شعر متصل بو، كمل ينقل أنو غسلو مع الوجو
، ككاف ابن عمر يقوؿ (18)كاحملـر حينما ػللق الرأس ػللق معو موضع الصدغ؛ ألنو منو، كال ينبغي تركو لو

 ، كما فوؽ العظمُت علا الصدغاف، فهما من الرأس. (19)افصل اللحية من الرأسللحالق: بالغ العظمُت 

 . (20)كىناؾ ركاية عند احلنابلة أف الصدغ من الوجو، كىي أيضنا ركاية عن الشافعي
: أف الصدغ من الرأس على الصحيح من ادلذىب، كأنو ىو ظاىر كبلـ أٛتد، كحكى (21)ففي اإلنصاؼ

ُت، كاختار أنو من الوجو ابن حامد كابن عقيل. قاؿ ابن قدامو: "كذكر بعض أبو احلسُت يف الصدغ ركايت
 .(22)أصحابنا يف الصدغ كجهنا آخر أنو من الوجو؛ ألنو متصل بالعذار أشبو العارض، كليس بصحيح"

خبلؼ الشافعية يف الصدغ، ىل ىو من الرأس أـ من الوجو؟ فقاؿ:  -رٛتو اهلل  -كذكر النوكم 
فيو، فقطع ادلصنف كاألكثركف بأف الصدغ من الرأس، كشلن قطع بذلك الشيخ أبو حامد  "كاختلف أصحابنا

كالبندنيجي كاحملاملي كسليم الرازم يف الكفاية كالقاضي حسُت كابن الصباغ كالشيخ نصر كالبغوم كآخركف، 
أيب الفياض كٚتهور كحكى ادلاكردم فيو ثبلثة أكجو: أحدىا من الرأس، كالثاين: من الوجو، كالثالث: كىو قوؿ 

البصريُت أف ما استعلى على األذنُت منو فهو من الرأس، كما اضلدر عنهما فمن الوجو، قاؿ الركياين: ىذا 
 .(23)الثالث ىو الصحيح، كقاؿ صاحب ادلستظهرم: ىذا الثالث ظاىر الفساد"

 كتصحيح الركياين لقوؿ أيب الفياض يعتمد على أمور منها:

 ينقسم على قسمُت: األعلى منو من الرأس، كما اطلفض منو من الوجو.األكؿ: أف الصيدغ 
 .(24)كالثاين: أف الوجو زلدكد باألذنُت، فما عبل منهما ال يدخل يف حده، فهو من الرأس

الثالث: أف الصيدغ يف موقعو سعة، فمنو ما يدخل يف حدكد الرأس اللتصاقو بتدكير الرأس، كمنو ما يقع يف 
 و بُت األذنُت، فاقتضى ذلك التفريق يف حده عند الوضوء.حدكد الوجو؛ لكون

، على أف بعض الفقهاء (25)كاختار ىذا ٚتهور البصريُت كغَتىم، بل نسبو الرٍُّكياين للجمهور مطلقنا
ييعرِّؼ الصدغ بأنو ما ػلاذم رأس األذف فقط، كما ذكره ادلرداكم عن بعض احلنابلة كصاحب احلاكم الكبَت، 

 .(26)، كابن عبيداف كاجملد يف شرحوكرلمع البحرين
من  (27)كعلى ىذا ال يظهر ما ذكره صاحب ادلستظهرم كىو القفاؿ الشاشي يف كتابو حلية العلماء

 ظهور فساد ىذا القوؿ، بل رٔتا كاف األظهر ظهوره، كاهلل أعلم.  
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 المسألة الثانية: انتقاض وضوء النائم المحتبي:
ا فهل ينتقض كضوؤه؟ كاالحتباء: أف يقعد اإلنساف على أليتيو كينصب إذا ناـ ادلتوضئ حاؿ كونو زلتبئن 

 .  (28)ساقيو، كػلتيب عليها بثوب أك ضلوه أك بيده
يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم التفصيل فيمن جلس على أليتيو رافعنا لركبتيو زلتبئنا عليهما فقاؿ: إف كاف 

نتقض كضوؤه؛ ألف السبيل ال يكوف زلفوظنا، كإف كاف حليم النائم على ىذه احلاؿ ضليف البدف معركؽ األلية ا
البدف تنطبق أليتاه على األرض يف ىذا احلاؿ مل ينتقض كضوؤه؛ ألف السبيل يصَت زلفوظنا، فلو ناـ مًتبعنا 
فغلبو النـو حىت ماؿ عن جلوسو؛ فإف ارتفعت أليتاه عن األرض يف ميلو انتقض كضوؤه، كإف مل ترتفع فهو 

 .(29)كما لو مل ؽلل  على كضوئو
، كالقوؿ بو زلل اتفاؽ بُت ادلذاىب يف اجلملة، سواء قيل بأف  كادلسألة مبنية على نقض الوضوء بالنـو

 .(30)عُت النـو ناقض أك دلظنة احلدث منو
ًو العىٍيناًف، فمن ناـ »كاألدلة على ذلك متعددة، منها: حديث علي بن أيب طالب مرفوعنا:  كًكاءي السَّ

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يأمرنا، أف ال ننزع »، كحديث عن صفواف بن عساؿ، قاؿ: (31)«فليتوضأ
 ، كغَتىا من أحاديث الباب.(32)«خفافنا، ثبلثة أياـ، إال من جنابة، لكن من غائط، كبوؿ، كنـو

 كاختلف الفقهاء يف صور ىيئات النـو كتفصيبلهتا اليت تنقض الوضوء، كاليت ال تنقضو.
ا، كينقضو (33)احلنفية فذكر ا، أك قاعدن : أف النـو ال ينقض الوضوء ما داـ قائمنا، أك راكعنا، أك ساجدن

مضطجعنا، أك متكئنا، أك على إحدل أليتيو، كقرركا أف القاعد كاحملتيب ال ينتقض كضوؤه، كيعللوف بأف مقعده 
 .(34)مستقر على األرض فيأمن خركج شيء منو

، سواء كاف النائم كذىب ادلالكية: إىل أف الن ، قصَتنا، أك طويبلن ـو ينقض الوضوء إذا كاف ثقيبلن
مضطجعنا، أك جالسنا، أك ساجدنا، كال ينتقض بالنـو اخلفيف طويبلن كاف أك قصَتنا، إال أنو يندب الوضوء من 

أك بسقوط اخلفيف إف طاؿ، كالثقيل ما ال يشعر صاحبو باألصوات، أك باضلبلؿ حبوتو إف كاف جالسنا زلتبينا، 
 . (35)شيء من يده، كقرركا أف احملتيب ال كضوء عليو؛ ألنو ال يثبت لو نزكؿ كلو استثقل

كقسم احلنابلة النـو على ثبلثة أقساـ، األكؿ: نـو ادلضطجع فينقض الوضوء يسَته ككثَته، كالثاين: نـو  
كالراكع كالساجد، كالظاىر عن أٛتد  القاعد، إف كاف كثَتنا نقض كإف كاف يسَتنا مل ينقض، كالثالث: نـو القائم

التسوية بُت القياـ كاجللوس؛ ألهنما يشتبهاف يف االطلفاض كاجتماع ادلخرج، قاؿ ابن قدامو: "كالظاىر عنو يف 
الساجد التسوية بينو كبُت ادلضطجع؛ ألنو ينفرج زلل احلدث، كيعتمد بأعضائو على األرض، كيتهيأ خلركج 

ا ٔتحل احلدث على األرض أف ال ينقض منو اخلارج فأشبو ادلضطجع، كاأل  كىل يف احملتيب أنو مىت كاف معتمدن
 .(36)إال الكثَت؛ ألف دليل انتفاء النقض يف القاعد ال تفريق فيهن، فيسوم بُت أحوالو"
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كذكر الشافعية أف النـو ناقض للوضوء على أم ىيئة كانت، سواء مضطجعنا أك مكبنا أك متكئنا أك قائمنا 
ا يف الصبلة أك خارجها، إال يف حاؿ أف يكوف جالسنا شلكننا مقعده من مقره كلو راكبنا على دابة أك راكعن 
 .(37)كضلوىا

كتطرؽ الشافعية لنـو احملتيب كحكم كضوئو، فقاؿ النوكم: "كلو ناـ زلتبينا، كىو أف غللس على ألييو رافعنا 
حكاىا ادلاكردم كالركياين، أحدىا: ال ينتقض كادلًتبع،  ركبتيو زلتوينا عليهما بيديو أك غَتعلا ففيو ثبلثة أكجو،

كالثاين ينتقض كادلضطجع، كالثالث إف كاف ضليف البدف ْتيث ال تنطبق ألياه على األرض انتقض كإال فبل، 
 .(38")قالو أبو الفياض البصرم كادلختار األكؿ

يب ال ينتقض كضوؤه ما داـ مقعده كيتلخص شلا تقدـ أف ادلذاىب األربعة تكاد تتفق على أف النائم احملت
 مستقرنا كمتمكننا من مقره، إال أف احلنابلة يشًتطوف عدـ طوؿ النـو مع القعود.

 ، كاستندت ىذه األقواؿ على ضركرة اجلمع بُت األحاديث السابقة الدالة على نقض الوضوء بالنـو
اب رسوؿ اهلل صلى اهلل كاف أصح»كأحاديث أخرل كردت يدؿ ظاىرىا على عدمو، كحديث أنس، قاؿ: 

اعتم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو »، كحديث ابن عباس قاؿ: (39)«عليو كسلم يناموف مث يصلوف كال يتوضؤكف
 . (40)«كسلم ليلة بالعشاء حىت رقد الناس كاستيقظوا كرقدكا كاستيقظوا

فناموا شلكنُت كٛتل أكثر العلماء ىذه األحاديث على أف الصحابة كانوا جالسُت ينتظركف الصبلة 
، كليس نومهم نـو ادلستغرؽ  . (41)مقاعدىم من األرض، كدليل ذلك أف الركاة مل يذكركا أهنم توضأكا من النـو

كذكر النوكم رٛتو اهلل: أف ىذه األحاديث زلمولة على نـو غَت ادلمكن كىذا يتعُت، ادلصَت إليو؛ للجمع 
 .(42)بُت األحاديث الصحيحة

من التفصيل بُت النحيف معركؽ البدف، كبُت اللحيم ادلستقر  -رٛتو اهلل  -فياض كما ذكره اإلماـ أبو ال
 سلرجو اختلف الشافعية يف اعتماده كتوجيهو؛ للًتدد يف أف زلل احلدث ىل ينضغط مع اذليزاؿ. 

فرجح بعضهم أف ال فرؽ بُت بُت النحيف كغَته يف عدـ النقض، كىو ما صححو النوكم يف الركضة، 
، كنقل الرافعي يف الشرح الصغَت عن الركياين، أف النحيف ينتقض كضوؤه، (43)لرفعة: إنو ادلذىبكقاؿ ابن ا

كقاؿ األذرعي: إنو احلق، نقلو اخلطيب يف ادلغٍت مث قاؿ: "كٚتع شيخي بينهما بأف عبارة الركضة زلمولة على 
 .(44)ضليف مل يكن بُت مقره كمقعده ٕتاؼ، كالشرح على خبلفو، كىو ٚتع حسن"

كذىب بعضهم إىل أف اخلبلؼ لفظي، فالقائلوف بنقض نـو النحيف يعنوف الذم بُت بعض مقعده كمقره 
، كمقابلوىم يعنوف اذلزيل الذم ليس بُت بعض مقعده كمقره ٕتاؼ، كما أشار إىل ذلك احمللي  رٛتو  -ٕتاؼو

كؿ بالتجايف ما ال ؽلنع خركج شيء ، قاؿ الرملي يف النهاية: "كلعل مراد األ(45)لعدـ التنايف بُت القولُت -اهلل 
 .(47). قاؿ اجلمل: كحينئذ فاخللف لفظي(46)لو خرج ببل إحساس عادة"

كيقرر متأخرك الشافعية ما ذكره اإلماـ أبو الفياض من التفصيل، كاعتمدكه يف كتبهم؛ إذ العربة ْتفظ 
 .(49)لرٍُّكياين قوالن لؤلصحاب ٚتلة، كجعلو اإلماـ ا(48)السبيل؛ فمىت ما كجد التجايف مل يصر السبيل زلفوظنا
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 المسألة الثالثة: مس الذََّكر بما بين األصابع:
     أف مس الذكر ناقض للوضوء إذا كقع بباطن الكف  -رٛتو اهلل  -يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم 

مستقببلن بظاىر  ال بظاىره، فإف مس ٔتا بُت أصبعيو مستقببلن لعانتو بباطن الكف انتقض كضوؤه، كإف كاف 
 . (50)كفو ال ينتقض الوضوء؛ مراعاة لؤلغلب

، كمن أشهر (51)كالوضوء من مس الذكر ىو مذىب ٚتاىَت العلماء من ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة
من مس ذكره »أدلتهم حديث بسرة بنت صفواف رضي اهلل عنها أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

من أفضى بيده إىل ذكره، ليس دكنو »ة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ: ، كحديث أيب ىرير (52)«فليتوضأ
 . (53)«سًت، فقد كجب عليو الوضوء

، كبو يقوؿ عامة الصحابة رضي اهلل (54)كقد كردت أحاديث عدة هبذا ادلعٌت عن تسعة عشر صحابينا
 . (55)كالتابعُت" -سلم صلى اهلل عليو ك  -عنهم. قاؿ الًتمذم: "كىو قوؿ غَت كاحد من أصحاب النيب 

كذىب احلنفية إىل عدـ النقض ٔتس الذكر استنادنا على حديث طلق بن علي رضي اهلل عنو قاؿ: سأؿ 
 .(56)«إظلا ىو بضعة منك»رجل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قاؿ: 

بعد اختبلفهم يف درجة كل منهما، كقد اختلف العلماء يف توجيو احلديثُت، حديث طلق كحديث بسرة، 
 فذىب بعضهم إىل الًتجيح، كبعضهم إىل اجلمع، كنوجز ذلك يف اآليت:

 فمن ذىب لًتجيح حديث بسرة، رجحوه بوجوه منها:

أف حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي رضي اهلل عنهما، فإنو سليم اإلسناد، كقد نقل  -1
، كقاؿ البيهقي: "يكفي يف ترجيح حديث (57)الباب"الًتمذم عن البخارم: "إنو أصح شيء يف ىذا 

بسرة على حديث طلق أف حديث طلق مل ؼلرجو الشيخاف كمل ػلتجا بأحد من ركاتو، كحديث بسرة 
 .(58)قد احتجا ّتميع ركاتو، إال أهنما مل ؼلرجاه ..." 

فسأؿ عن مس أف  حديث طلق بن علي منسوخ، فإنو قدـ ادلدينة كىم يبنوف ادلسجد يف أكؿ اإلسبلـ  -2
أسلم عاـ خيرب بعد ذلك بست سنُت، فيكوف  –كىو أحد ركاة حديث النقض  -الذكر، كأبو ىريرة 

 . (59)ناسخنا حلديث طلق
أف حديث طلق مبقو على الرباءة، كحديث بسرة ناقل عن الرباءة األصلية، كالناقل مقدـ؛ ألف أحكاـ  -3

 . (60)الشارع ناقلة عما كانوا عليو
شواىد كثَتة تعضده، ركاىا تسعة عشر صحابينا، كحديث طلق ال شاىد لو، كىو أف حديث بسرة لو  -4

 .(61)قوؿ أكثر الصحابة رضي اهلل عنهم
 .(62)أف ركاة بسرة مثبتة للنقض كركاية طلق نافية، كادلثبت مقدـ على النايف -5
أف حديث طلق زلموؿ على أنو حكَّ فخذه فأصاب ذكره بيده بظاىر الكف كما تدؿ عليو ركاية أنو    -6

 . (63)كاف يف الصبلة
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 كمن ذىب إىل ترجيح حديث طلق رجحو لوجوه منها:
أف حديث طلق أصح إسنادنا من حديث بسرة ادلختلف فيو، كقد جاءت ركاية طلق من طرؽ عدة  -1

هلل بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيو طلق بن علي، قاؿ الًتمذم: أصحها ركاية مبلـز عن عبد ا
. كقاؿ الطحاكم : حديث مبلـز ، صحيح مستقيم اإلسناد، (64)كىو أحسن شيء ركم يف ىذا الباب

غَت مضطرب يف إسناده كال يف متنو، مث ركل بسنده عن علي بن ادلديٍت قولو: حديث مبلـز ىذا، 
 .(66)الفبلس: ىو عندنا أثبت من حديث بسرة، كقاؿ (65)أحسن من حديث بسرة

كيرجح حديث طلق على حديث بسرة رضي اهلل عنها بأف ركاية الرجاؿ أقول من ركاية النساء؛ ألهنم  -2
 . (67)أحفظ للعلم كأضبط؛ كذلذا جعلت شهادة امرأتُت بشهادة رجل

ختبلؼ الركاة يف نسبها كبسرة رضي اهلل عنها غَت مشهورة، إٍذ قلة ركايتها تدؿ على قلة صحبتها، كا -3
يدؿ على جهالتها؛ ألنو قيل: إهنا كنانية، كقيل: أسدية، كلو سيلِّم عدـ جهالتها فليست توازم طلقنا يف 

 . (68)شهرتو ككثرة ركايتو كطوؿ صحبتو
كمن جهة النظر فالعلماء ال ؼلتلفوف أف من مس ذكره بظاىر كفو أك بذراعيو مل غلب يف ذلك كضوء،   -4

وف مسو إياه بباطن كفو كذلك، كإذا كاف مسو بفخذه كىي عورة مل غلب عليو بذلك فالنظر أف يك
 . (69)كضوء، فمماستو إياه بغَت العورة أحرل أف ال توجب عليو كضوءنا

 كمن أىل العلم من سلك مسلك اجلمع بُت احلديثُت، كىؤالء اختلفوا على قولُت:
عمبلن ْتديث بسرة، كال غلب عمبلن ْتديث طلق بن علي، األكؿ: أف مس الذكر يستحب منو الوضوء مطلقنا 

كقد بوب ابن خزؽلة يف صحيحو بقولو: "باب استحباب الوضوء من مس الذكر"، مث ذكر حديث بسرة، مث 
ركل بسنده عن مالك أنو قاؿ: "أرل الوضوء من مس الذكر استحبابنا كال أكجبو"، كركل بسنده أيضنا عن 

، كاختار ىذا القوؿ ابن (70)لوضوء من مس الذكر، فقاؿ: "أستحبو كال أكجبو"اإلماـ أٛتد أنو سئل عن ا
 .  (71)ادلنذر، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية

الثاين: أنو إف كاف ادلس بشهوة كجب الوضوء حلديث بسرة، كإف كاف لغَت شهوة مل غلب حلديث طلق، كيؤيد 
يقتضي أف احلكم يف مس الذكر كاحلكم  ، فإف ىذا«ىل ىو إال بضعة منك؟»ذلك أنو قاؿ يف حديث طلق: 

يف مس سائر األعضاء الذم ال يقارف مسو شهوة، فإف مسو مسنا ؼلرج بو عن مس نظائره من بقية اجلسد، 
كىو ما كاف بشهوة كجب عليو الوضوء، قاؿ ابن عبد الرب: "كىذا الذم استقر من مذىب مالك عند أىل 

 .(72)ادلغرب من أصحابو"
، كلكن ادلقصود ىنا ىو التفريع على مذىب اجلمهور (73)كردكد يطوؿ عرضهاكللمذاىب مناقشات 

القائلُت بالنقض من مس الفرج عمومنا، كإيضاح رأم اإلماـ أيب الفياض البصرم رٛتو اهلل، كمذاىب الفقهاء 
 فيو.
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 فادلذىب عند احلنابلة أف نقض الوضوء يكوف بكل الكف بطنو كظهره سواء، كال ينقض بغَت الكف من
األعضاء، كذلك بناء على أف "اإلفضاء" الوارد يف احلديث ال يقتصر على باطن الكف بل يشمل ظاىره 

 . (74)أيضنا
كعندىم ركاية أف النقض ؼلتص ببطن الكف ألنو آلة اللمس، كيف حرؼ كفو كجهاف، قاؿ يف 

 . (75)اإلنصاؼ: "األكىل النقض، كىو ظاىر النص"
      لفرج أف يكوف ادلس بباطن الكف أك جنبو أك بباطن األصابع كيشًتط ادلالكية يف النقض بلمس ا

ا دكف غَتىا من أجزاء اجلسم  . (76)أك جنبها أك برأس اإلصبع كلو زائدن
كيعتمد الشافعية القوؿ بأف الناقض ىو دلس الفرج ببطن الكف، كضابط ذلك ىو ما يستًت عند كضع 

األصابع كادلنحرؼ إليهما مع ٖتامل يسَت؛ ألف التلذذ إظلا إحدل اليدين على األخرل من بطن الراحتُت كبطن 
 . (77)يكوف بو، كعليو فبل نقض بادلس برؤكس األصابع أك ٔتا بينها أك ْترفها أك ْترؼ الكف

كىناؾ كجو للشافعية ببطبلف الوضوء ٔتس الفرج برؤكس األصابع، بناء أف الكف ما بُت األظفار كالزند، 
، فباطن الكف ما قابل ظاىره، كصححو  كىذا الوجو يستند إىل أف باطن الكف ما بُت األظفار كالزند طوالن

 ، كىذا موافق دلشهور مذىب ادلالكية. (78)الرٍُّكياين، كقاؿ: إنو ادلذىب
قاؿ النوكم: مث الوجهاف يف موضع االستواء من رؤكس االصابع، أما ادلنحرؼ الذم يلي الكف فإنو من 

ا،   . (79)قالو الرافعيالكف فينقض كجهنا كاحدن
كفصَّل اإلماـ أبو الفياض البصرم بأنو: إف مس ٔتا بُت أصبعيو مستقببلن لعانتو بباطن الكف انتقض 
كضوؤه، كإف كاف مستقببلن بظاىر كفو ال ينتقض الوضوء؛ مراعاة لؤلغلب يف مقارنة الباطن، ككأنو أراد أف 

عُت كالكف مستقبلة للعانة؛ مقارنة باطن الكف للذكر ٗتتلف باختبلؼ كضع الكف، فإف دلس ما بُت األصب
فإف األغلب أف يكوف ادلس بباطن الكف اليت تلي راحة اليد، كإف كاف مستقببلن بظاىر الكف؛ فاألغلب أف 
الذم ؽلس ىي حواؼ الكف من جهة الظاىر ال الباطن، كسبق ما ذكره النوكم أف ادلنحرؼ الذم يلي الكف 

ا فيما يبدك، فإنو من الكف فينقض كجهنا كاحدنا، كعكسو ال ي نقض، فهذا التفصيل متصور كقريب كليس بعيدن
  . (80)كلكن رده ادلاكردم كالرٍُّكياين كقاال: "كىذا ال كجو لو؛ الستواء ادلعٌت يف  احلالُت"

 المسألة الرابعة: ىل يوجب اإليالج بحائل الغسل؟
يف مسألة لف الرجل على ذكره خرقة كإيبلجو يف فرج  -رٛتو اهلل  -يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم 

حىت تغبت احلشفة التفصيل؛ فإف كانت اخلرقة غليظة ٘تنع احلرارة كاللذة مل غلب عليو الغسل، كإف كانت رقيقة 
 .  ( 81)كجب الغسل

لرجل البالغ حشفة ذكره يف فرج مطيق للجماع، كال ؼلتلف الفقهاء يف أصل ادلسألة، كىي أف إيبلج ا
كإف مل  قببلن أك دبرنا، من ذكر أك أنثى، طائع أك مكره، نائم أك يقظاف أف ذلك موجبه للغسل لكليهما

، كقد كاف اخلبلؼ موجودنا فيو يف الصدر األكؿ، كمل يبق فيو خبلؼ بعد، قاؿ النوكم: "مىت غابت (82)ينزؿ
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، كقد كاف فيو خبلؼ لبعض احلشفة يف الفرج كجب  الغسل على الرجل كادلرأة، كىذا ال خبلؼ فيو اليـو
 .(83)الصحابة كمن بعدىم، مث انعقد اإلٚتاع على ما ذكرناه"

كمن أدلة ما أٚتعوا عليو حديث أيب موسى األشعرم قاؿ: اختلف يف ذلك رىط من ادلهاجرين 
فق أك من ادلاء، كقاؿ ادلهاجركف بل إذا خالط فقد كاألنصار، فقاؿ األنصاريوف ال غلب الغسل إال من الد

  كجب الغسل، قاؿ أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذف يل، فقلت ذلا: 
يا أماه، أك يا أـ ادلؤمنُت، إين أريد أف أسألك عن شيء، كإين أستحييك، فقالت: ال تستحي أف تسألٍت عما  

يت كلدتك، فإظلا أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على اخلبَت سقطت، قاؿ كنت سائبلن عنو أمك ال
كيف « إذا جلس بُت شعبها األربع كمس اخلتاف اخلتاف فقد كجب الغسل»رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

 . (84)«كإف مل ينزؿ»لفظ 
َت إنزاؿ ىل غلب االغتساؿ كاختلف الفقهاء يف حكم إيبلج الذكر ادللفوؼ ٓترقة كضلوه يف الفرج من غ

 من ذلك ؟
فذىب الشافعية على الصحيح عندىم إىل كجوب الغسل بإيبلج حشفة الذكر مطلقنا ملفوفنا ْتائل أـ 
ال، كىو قوؿ عند ادلالكية، ككجو عند احلنابلة نسبو الزركشي لؤلكثرين، ككجهو أف األحكاـ متعلقة باإليبلج 

 .(85)كقد حصل؛ كألنو يسمى موجلنا
ح احلنابلة عدـ كجوب الغسل بإيبلج احلشفة ْتائل من خرقة ككيس كضلوه؛ ألف اإليبلج إظلا ىو كصح

كقع على اخلرقة، كمل ؽلس الذكر الفرج كال البشرة، كما أنَّو مع احلائل ال يصدؽ عليو أنو مىسَّ اخلتاف اخلتاف، 
 .(86)فبل غلب الغيٍسل

اإليبلج يف فرج بذكر ملفوؼ ْتائل إف كاف رقيقنا ْتيث كيقرر احلنفية كادلالكية على ادلرجح عندىم أف 
غلد حرارة الفرج كاللذة كجب الغسل؛ ألف اللذة حاصلة كإظلا ؽلنع كماذلا، كقد يصل بلل الفرج إىل الذكر، كإف  

 .(87)كانت كثيفة ٘تنع اللذة كالبلل فبل غسل
ن التفصيل بُت احلائل الرقيق كالغليظ م -رٛتو اهلل  -كعلى ما تقدـ فإف ما ذىب إليو اإلماـ أبو الفياض 

يف كجوب الغسل من األكؿ كعدمو من الثاين بشرط عدـ اإلنزاؿ موافق دلا عليو احلنفية كادلالكية، كذىب ذلذا 
 . (88)القوؿ من متقدمي الشافعية القاضي حسُت رٛتو اهلل

كالذم يقصد بو منع احلمل  -كشلا تقدـ ييعلم حكم استعماؿ العازؿ الذكرم الطيب الرقيق عند اجلماع 
فهو موجب للغسل كإف مل ينزؿ دلا إليبلجو من اللذة كادلتعة كحرارة الفرج  -بقذؼ الرجل داخل كيس العازؿ 

باتفاؽ الفقهاء، باستثناء اخلبلؼ عن احلنابلة يف ذلك، كما يًتتب بإيبلجو بقية األحكاـ من إفساد الصـو 
 كاحلج كغَتعلا.
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 المبحث الثاني
 اآلراء الفقهية المتعلقة بالنجاسات والتيمم واًلستمتاع بالحائض

 كفيو أربع مسائل:
 المسألة األولى: حكم ما في جوف الطائر الميت من البيض.

 لو ماتت الدجاجة كضلوىا من الطيور ادلأكولة، كيف جوفها بيض، فهل باطن ىذا البيض طاىر أـ صلس؟
ل يف ىذا ادلسألة: فإف كاف البيض قوينا فهو طاىر مأكوؿ، كإف  يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم التفصي

 .(89)كاف ضعيفنا رخونا، فهو صلس
كقد اتفق العلماء على أف البيض اخلارج من الطائر مأكوؿ اللحم حاؿ حياتو أك بعد تذكيتو ذكاة شرعية 

 ؿ:، كاختلفوا يف البيض الكائن يف جوؼ الطائر ادليت على ثبلثة أقوا(90)طاىر مأكوؿ
القوؿ األكؿ: أنو طاىر مطلقنا سواء كاف قوينا متصلبنا أـ رخونا، رطبنا أـ يابسنا. كىو مذىب احلنفية، ككجو 

 .(91)للشافعية، كبو قاؿ ابن عقيل من احلنابلة
 كشلا احتجوا بو يف ذلك ما يأيت:

 (92)٘تيُّز البيض عن الطائر، فصار بالولد أشبو. 
  الطَت منفصل عنو، ليس من أجزائو، فتحرمي الطائر ال يكوف ٖترؽلنا أنو شيء طاىر يف نفسو، مودع يف

 .(93)للبيض
  لُّوي احلياة من أجزاء اذلوية ألنو ال حياة يف البيض، فبل ػللها ادلوت، فبل يتنجس، كاألصل أف كل ما ال ٖتًي

 .(94)زلىٍكيوـه بطهارتو بعد موت ما ىي جزؤه
 القشر قبل أف يقول، فبل ينجس منها إال ما كاف القى  ألف البيضة عليها غاشية رقيقة كاجللد، كىو

 .(95)النجاسة، إال أهنا تطهر إذا غسلها؛ ألف ذلا من القوة ما ؽلنع تداخل أجزاء النجاسة فيها

 القوؿ الثاين: أنو صلس مطلقنا.
نقل كبو قاؿ مالك كالليث، كىو كجو عند الشافعية، قاؿ النوكم: كحكاه ادلتويل عن نص الشافعي، كىو 

 .(96)غريب شاذ ضعيف. كحكي عن علي بن أيب طالب كابن مسعود كابن عمر
 كحجتهم يف ذلك ما يأيت:

 .(97)أف البيض يتشرب رطوبة ادليتة كيستقي منها، فيصَت مثلها
 .(98)أف البيض قبل االنفصاؿ جزء من الطائر، فيكوف البيض جزءنا من ادليتة

ي مودعة فيها، غَت متصلة هبا، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من ادليتة؛ كرد قوذلم: بأهنا ليس جزءنا منها، كإظلا ى
 .(99)كألهنا خارجة من حيواف ؼللق منها مثل أصلها، أشبهت الولد احلي

القوؿ الثالث: إف تصلب البيض فهو طاىر كإال فنجس. كىو قوؿ أيب الفياض، كأيب احلسن بن القطاف، 
 .(101)، كاختاره بعض ادلالكية(100)ية كاحلنابلةكٚتهور الشافعية، كىو األصح عند الشافع
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 كحجتهم يف ذلك ما يأيت:
  أف البيض إذا مل يشتد قشرىا فهي من أجزاء ادليتة، فتحـر بتحرمي ادليتة، كإذا اشتد قشرىا فقد صار شيئنا

 .(102)آخر، كىو منفصل عن الدجاجة فيحل
 (103)اء صلسأنو ال يصل إليها شيء من النجاسات أشبو ما لو غيًمسىٍت يف م. 
 (104)كألهنا بيضة صلبة القشر، طرأت النجاسة عليها، فأشبو ما لو كقعت يف ماء صلس. 
  كألف البيضة مودعة يف احليواف ال ٖتلها احلياة كادلوت، كلو تفرخت ىذه البيضة كاف الفرخ طاىرنا       

 .(105)ببل خبلؼ
 فتنجس، كأما القوية فإهنا ليست متصلةن اتصاؿ ًخلقىةو بل ىي  أف البيض السيالة ٗتالطها الرُّطيوبات

ميودىعة
(106). 

كلعل القوؿ الثالث القائل بالتفصيل أقرب، ىو القوؿ بُت ما إذا تصلبت البيضة اخلارجة كقويت قشرهتا 
 فتكوف طاىرة، كبُت ما إذا كانت رطبة رخوة فتكوف صلسة، كذلك لقوة حجة ىذا القوؿ، كألف البيضة إذا
خرجت رطبة فإهنا صلسة بنجاسة كعائها ألف ضعفها رٔتا جعل النجاسة تسرع إليها، فتكوف كاللنب، كأما 

 اخلارجة بعد تصلب قشرىا فإنو يصَت كاحلاجب عن النجاسة عن باطنها فتكوف طاىرة، كاهلل أعلم.
 

 المسألة الثانية: ىل الحيات والوزغ ذات نفس سائلة أم ًل؟
الدـ، كمنو قوذلم ال نفس لو سائلة أم ال دـ لو غلرم، كمسي الدـ نػىٍفسنا ألف النفس اليت ىي ادلراد بالنفس: 

 .(107)اسم جلملة احليواف قوامها بالدـ
فاحليواف الذم لو نفس سائلة: ىو الذم إذا ذبح ساؿ دمو عن موضعو، كالدجاج، كاحلماـ، كما أشبههما؛ 

 ألف النفس ىي الدـ.
 .(108)لو سائلة: ىو الذم إذا ذبح مل يسل دمو عن موضعو، كالذباب كالزنبوركاحليواف الذم ال نفس 

 .(109)كبالنسبة للحيات كالوزغ يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم أهنا ليست ذات نفس سائلة
كقد اختلف الفقهاء يف عدعلا شلا لو نفس سائلة أـ شلا ليس ذلما نفس سائلة، فعند الشافعية فيها كجهاف: 

   أبو القاسم الدراكي، كأبو حامد اإلسفرايٍت: أهنا ذات نفس سائلة، كالثاين: قالو أبو الفياض  األكؿ: قالو
، (111)ككجو عند احلنابلة (110)كأبو القاسم الصمَتم: أهنا ليست ذات نفس سائلة، كىو مذىب ادلالكية

 .(112)ائلةكصحح النوكم كوف احلية ذلا نفس سائلة، كنقل قطع اجلمهور بأف الوزغ ليس لو نفس س
فإذا مات ما ال نفس ذلا سائلة يف دكف القلتُت من ادلاء فهل ينجس؟ فيو قوالف مىٍشهيورىاًف نص عليهما 

 الشافعي، كنقل إماـ احلرمُت قوالن ثالثنا سلرجنا. 
 فالقوؿ األكؿ: أنو على طهارتو ال ينجس، كبو قاؿ الشافعي يف القدمي؛ كىو قوؿ ٚتهور الفقهاء كاختيار ادلزين،

 .(113)كىو قوؿ أيب حنيفة، كمالكو كأٛتد، كىو األصح عند الشافعية
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 كشلا استدلوا بو: 
  :بىابي يف إناء »حديث أيب عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا كقع الذُّ

اء ، فإف يف أحد جناحيو داء، كيف اآلخر شفاء، كإنو يتقي ّتناحو الذم فيو الد(114)أحدكم، فامقلوه
 (115)«فليغمسو كلو

 .(116)كجو الداللة: أف ادلقل يفضي إىل ادلوت سيما إذا كاف الطعاـ حارنا، فلو صلس ادلاءي دلا أمر بو
  يا سلماف كل طعاـ كشراب كقعت -صلى اهلل عليو كسلم   -كحديث سلماف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل " :

 .(117)" فيو ذبابة ليس ذلا دـ فماتت فيو فهو حبلؿ أكلو كشربو ككضوؤه
 كىذا إف ثبت نص ال ػلتمل خبلفو. 

  كألنو ال ؽلكن االحًتاز منو، فلو مل يعف عنو، مل يؤكل الباقبلء ادلطبوخ، كاجلنب؛ ألنو ال ينفك من كقوع
 .(118)الذباب فيو

يف  ِت بن أيب كثَت، كىو قوؿ الشافعيكالقوؿ الثاين: أنو ينجس بذلك، كبو قاؿ زلمد بن ادلنكدر كػل
 . (119)اجلديد

 كشلا احتجوا بو:
 (120)أنو حيواف ال يؤكل بعد موتو ال حلرمتو، فأشبو ما لو نفس سائلة. 
 .كألهنا صلاسة حلت ماء قليبلن قياسنا على سائر األصلاس 
  صلى  -كألف االحًتاز منو شلكن بتخمَت اإلناء، كلذلك جاء اخلرب عن أيب ىريرة قاؿ: "أمرنا رسوؿ اهلل

، فكاف أمره بذلك حفظنا للماء من (121)ضوء كإيكاء السقاء كإكفاء اإلناء"بتغطية الو  -اهلل عليو كسلم 
كقوع ما ينجس بو، كغالب ما يقع فيها ىو الذباب كاحلشرات فدؿ على أنو موجب لتنجيس ما مات 

 .(122)فيو
         القوؿ الثالث: نقلو إماـ احلرمُت عن صاحب التقريب قوالن سلرجنا: أنو يفرؽ بُت ما يكثر كيعم، كبُت 
ما ال يكثر، فالذم يعم: كالذباب، كالبعوض، كما يف معناعلا، كالذم ال يعم: كاخلنافس، كالعقارب، 

 كاجليعبلف. 
ككيجِّوى ىذا القوؿ بأف ادلعتمد يف توجيو قوؿ احلكم بالطهارة تعٌذر االحًتاز، كىذا إظلا يتحقق فيما يكثر، 

، كال فقوى يف النظر إىل عد  .(123)ـ الدـفاقتضى ذلك تفصيبلن
قاؿ النوكم: كىذا القوؿ غريب كادلشهور إطبلؽ قولُت، كالصواب الطهارة كىو قوؿ ٚتهور العلماء بل نسب 

 . (124)ٚتاعة الشافعي إىل خرؽ اإلٚتاع يف قولو اآلخر بالنجاسة
      لكن قد ثبت القوؿ بالنجاسة عن ٚتاعة من التابعُت كابن سَتين كػلِت بن أيب كثَت كزلمد بن ادلنكدر

 .ذكره كما سبق
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 المسألة الثالثة: من صلى بتيمم بعد طلب الماء ثم بان وجود ماء ًل يعلم بو:
مىٍن تيمم بعد طلب ادلاء كصلى مث كجد ادلاء يف رحلو أك أف ال يكوف قد علم بو؛ بأف كاف يف منزلو بئر 

 علمها بعد صبلتو بالتيمم. ماء خفيت عليو، فلم يعلم هبا حىت تيمم كصلى، فهو مل يعلم البئر أصبلن مث
يرل اإلماـ أبو الفياض البصرم: أنو يعترب حاؿ البئر، فإف كانت ظاىرة األعبلـ، بينة اآلثار، فعليو 

 .(125)اإلعادة، كإف كانت خفية غَت ظاىرة، فبل إعادة عليو
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ادلسألة على ثبلثة أقواؿ:

كادلالكية، كقوؿ للشافعية كاحلنابلة، كقاؿ بو  صبلة، كىو قوؿ مذىب احلنفيةالقوؿ األكؿ: ال ٕتب عليو إعادة ال
 . (126)أبو العباس بن سريج

 كاحتج القائلوف بعدـ  اإلعادة باآليت:
 :[ كىذا تيمم كىو غَت كاجد، فدخل ٖتت ٣٤]النساء:  چې  ى  ى   ائ  چ  قوؿ اهلل تعاىل

رحلو؛ ألنو قد طلب مثلو فلم غلد، كمل يكلف إصابة األمر، سواء نسي ادلاء يف رحلو أك مل يكن يف 
 .(127)ادلاء، كإظلا كلف الطلب

  أف العجز عن استعماؿ ادلاء قد ٖتقق بسبب اجلهالة، كالنسياف، فيجوز التيمم كما لو حصل العجز
 . (128)بسبب البعد أك ادلرض أك عدـ الدلو، كالرشا

 (129)أنو غَت قادر؛ إذ ال قدرة بدكف العلم . 
 يعد مفرطنا يف مثل ىذا احلاؿ.كألنو ال  

القوؿ الثاين: ٕتب عليو إعادة الصبلة سواء بُت ظهور ادلاء يف رحلو، كبُت ظهوره يف غَت رحلو، كىو ركاية 
 .(130)دلالك، كقوؿ للشافعي كاحلنابلة كأيب يوسف، كحيكي عن أيب علي ابن خَتاف

 استدؿ القائلوف باإلعادة باآليت:  
 :كالنسياف كاجلهل ال ؼلرجو من الوجود، كإظلا [ ٣٤]النساء:  چې  ى  ى   ائ  چ  قولو اهلل تعاىل

  ؼلرجو من العلم بالوجود.

  .كألف ما مل يكن طهورنا يف حاؿ الذكر مل يكن طهورنا يف حاؿ النسياف، كادلاء النجس 
  .كألف شركط الطهارة بالذكر ال يسقط فعلها بالنسياف، كناسي الثوب ليسًت عورتو 
  ناسينا دلا  بالنسياف حكم ذلك األصل، كادلكفركألف كل أصل لـز ادلسَت إليو يف حاؿ الذكر مل يسقط

 . (131) لو
 .كألف ظاىر ىذا التفريط فوجبت اإلعادة 

انت ظاىرة األعبلـ، بينة اآلثار، فعليو اإلعادة، كإف كانت خفية القوؿ الثالث: أنو ينظر إىل حاؿ البئر، فإف ك
غَت ظاىرة، فبل إعادة عليو، كبو قاؿ أبو حامد كأبو الفياض البصرم كٚتهور البغداديُت كالبصريُت من 

 .  (132)الشافعية، كصححو النوكم، كىو قوؿ للحنابلة اختاره ابن قدامة
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 كاحتجوا باآليت: 
  يف غَت رحلو على الظاىر دكف الباطن، ٓتبلؼ رحلو، فإذا كانت ظاىرة كاف بأنو يعمل على الطلب

ذلك منو تقصَتنا يف الطلب، فتلزمو اإلعادة، كإذا كانت باطنة مل يكن مقصرنا يف الطلب فسقطت عنو 
 . (133)اإلعادة

عليو كلعل األقرب من األقواؿ ىو القوؿ الثالث كىو اعتبار حاؿ كجود ادلاء، فإف كاف ظاىرنا غلب 
اإلعادة؛ كإف كاف غَت ظاىر فبل إعادة عليو، سواء كاف ادلاء يف رحلو أك كجود البئر قريبة منو كغَت سلفية، كذلذا 
ٛتل البعض قويل الشافعي على اختبلؼ احلالُت: فادلوضع الذم قاؿ: ال إعادة عليو؛ إذا كانت البئر خفية، 

دلوضع الذم قاؿ: عليو اإلعادة؛ إذا كانت عبلمتها مثل أف كانت يف بسيط من األرض ال عبلمة عليها، كا
 ظاىرة، فيكوف قد فرط يف طلبها.

رَِّة والرُّكبة:  المسألة الرابعة: حكم اًلستمتاع من الحائض بما بين السُّ
اتفق الفقهاء على حرمة رلامعة الزكج لزكجتو يف فرجها حاؿ احليض، كعلى جواز االستمتاع فيما فوؽ 

الركبة، كاختلفوا يف االستمتاع ٔتا بُت السُّرًَّة كالرُّكبة، كىو ادلراد ٔتا ٖتت اإًلزىاًر، فَتل اإلماـ أبو السرة كدكف 
ًة كىرىعو  الفياض البصرم رٛتو اهلل: أف الرجل إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو، أك ًشدَّ

جىازى كىًإالَّ فىبلى غلوز لو
(134) . 
 مة فلهم يف ادلسألة أربعة أقواؿ:كأما الفقهاء عا

 .(135)القوؿ األكؿ: ٖترمي االستمتاع ٔتا بُت السرة كالركبة، كىو قوؿ أيب حنيفة كمالك كالشافعي
 استدلوا باآليت:

 :قولو تعاىل فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَوِحيض : [.222]البقرة 
كجو الداللة: أف اآلية تقتضي اعتزاؿ احلائض حاؿ احليض كمن مث ٖترمي الفرج، كذلك أف من يرعى حوؿ 

 .(136)احلمى يوشك أف ؼلالط احلمى
  :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يباشر نساءه فوؽ اإلزار كىن »حديث ميمونة قالت

 .(137)«حيض
 لك ما فوؽ »ن امرأيت كىي حائض؟ قاؿ: كسئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ما ػلل يل م

 . (138)«اإلزار
 كجو الداللة: جواز االستمتاع من احلائض ٔتا فوؽ اإلزار، كىذا يدؿ على بقاء ما عداه على التحرمي.

  ،صلى اهلل  -قاؿ كألف االستمتاع ٔتا ٖتت اإلزار يدعو إىل االستمتاع بالفرج، فاإلزار ٔتثابة حرمي للفرج
 .(139): "من رتع حوؿ احلمى يوشك أف يوقعو"، فوجب أف ؽلنع منو-عليو كسلم

القوؿ الثاين: إباحة االستمتاع ٔتا بُت الركبة كالسرة، كبو قاؿ اإلماـ أٛتد، كزلمد بن احلسن، كحكي عن 
 . (140)الشافعي يف القدمي. 
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 كاستدلوا باآليت: 
 :قولو تعاىل  النَِّساَء فِي اْلَوِحيضفَاْعتَِزلُوا : [.222]البقرة 

كجو الداللة: أف احمليض: اسم دلكاف احليض، كادلقيل كادلبيت، فتخصيصو موضع الدـ باالعتزاؿ دليل على 
 . (141)إباحتو فيما عداه، كألنو كطئ حـر لؤلذل فاختص بو كالوطء يف الدبر

  عن أنس أف اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوىا كمل يؤاكلوىا كمل يشاربوىا كمل غلامعوىا يف
، فقاؿ رسوؿ اهلل  فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَوِحيضالبيت فسئل رسوؿ اهلل عن ذلك فأنزؿ اهلل تعاىل 

 .(142)«جامعوىن يف البيوت كاصنعوا كل شيء إال النكاح»صلى اهلل عليو كسلم: 
  :قالت فقلت:  ،«ناكليٍت اخلمرة من ادلسجد»عن عائشة قالت: قاؿ يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 . (143)«إف حيضتك ليست يف يدؾ»، فقاؿ: إين حائض
كجو الداللة: أف كل عضو منها ليست فيو احليضة، فهو يف الطهارة ٔتعٌت أنو يبقى على ما كاف ذلك العضو 

 .(144)عليو قبل احليضة، كدؿ على أف احليض ال حكم لو يف غَت موضعو الذم أمر باالجتناب لو من أجلو
 ىٍكريكهً كألف اجلماع يف الفرج، إظلا ػلـر ب

 .(145)سبب األذل، فبل ػلـر االٍسًتٍمتىاع ٔتا حواليو كادلوضع ادل
، كىو  ًة كىرىعو جىازى كىًإالَّ فىبلى القوؿ الثالث: أنو إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو أك ًشدَّ

 .(146)كجو عند الشافعية قاؿ بو أبو الفياض البصرم، كاستحسنو النوكم كغَته
 كدليلهم حديث عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضنا، فأراد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

صلى اهلل عليو أف يباشرىا "أمرىا أف تتزر يف فور حيضتها، مث يباشرىا، قالت: كأيكم ؽللك إربو، كما كاف النيب 
 .(147)كسلم ؽللك إربو"

كيشهد ذلذا القوؿ مباشرة ادلرأة يف حاؿ الصياـ؛ فإنو يفرؽ فيها بُت ًمن ؼلاؼ على نفسو كمن يأمن، 
لَّمى  -: كافى النيب -أيضنا  -كقد قالت عائشة  يقبل كيباشر كىىوى صائم، ككاف أملككم  -صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسى

 إلربو.
ال غلوز مباشرة احلائض، كىو قوؿ عىبيدة السلماين كغَته، من أنو ال يباشر شيئنا منها. كىذا  القوؿ الرابع:

القوؿ شاذ منكر، كمستبعد صحتو، مردكد باألحاديث الصحيحة ادلذكورة يف الصحيحُت كغَتعلا، يف مباشرة 
 .(148)فوؽ اإلزار -عليو السبلـ  -النيب 

و التفصيل؛ إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف كالظاىر أف األقرب ىو القوؿ الثالث، كى
شهوتو أك شدة كرع جاز كإال فبل؛ ألف فيو ٚتعنا بُت األدلة، كألف أدلة اإلباحة أقول داللة، كمباشرة النيب 
صلى اهلل عليو كسلم فوؽ اإلزار زلمولة على االستحباب كالتورع، كالتفرقة بُت ضعف الشهوة كشدهتا راعاىا 

 ع يف أكثر من موضع.الشر 
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 الخاتمة: 
 ؽلكن تلخيص أىم النتائج كالتوصيات اليت توصلت إليها ىذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

 أوًًل: النتائج:
  ال يعرؼ تاريخ مولده اإلماـ أيب الفياض البصرم، كما ال يعرؼ تاريخ كفاتو على كجو التحديد، كإظلا

 ق.385ذكر على كجو التقريب يف حدكد سنة 
 .أنو درس كدرَّس بالبصرة كعنو أخذ ٚتاعة من فقهائها 
  يعد اإلماـ أبو الفياض البصرم من كبار فقهاء الشافعية الذين اشتهرت أقواذلم كذاعت يف مصنفات

 ادلذىب كغَتىا.
  :ٚتعت الدراسة ٙتانية آراء لئلماـ أيب الفياض فيما يتعلق بالطهارة، كىي 

الصيدغ، فما استعلى على األذنُت منو، فهو من الرأس، كما  يرل التفصيل فيما غلب غسلو من شعر -1
 اضلدر عنهما فمن الوجو.

أف النائم احملتيب إف كاف ضليف البدف معركؽ األليتُت انتقض كضوؤه، كإف كاف حليم البدف، تنطبق أليتاه  -2
 على األرض مل ينتقض كضوؤه.

لكف، انتقض كضوؤه، كإف كاف مستقببلن إف مس الرجل ذكره ٔتا بُت أصبعيو مستقببلن لعانتو بباطن ا -3
 بظاىر كفو ال ينتقض؛ مراعاة لؤلغلب.

إذا لف الرجل على ذكره خرقة كأكجلو يف فرج حىت غابت احلشفة؛ فإف كانت اخلرقة غليظة ٘تنع احلرارة  -4
 كاللذة مل غلب عليو الغسل، كإف كانت رقيقة كجب الغسل.

قوينا فهو طاىر مأكوؿ، كإف كاف ضعيفنا رخونا، فهو البيض الكائن يف جوؼ الطائر ادليت؛ إف كاف  -5
 صلس.

 أف احليات كالوزغ ليست ذات نفس سائلة. -6
مىٍن تيمم بعد طلب ادلاء كصلى مث كجد ادلاء، فلم يعلم بو حىت تيمم كصلى، أنو يعترب حاؿ البئر، فإف   -7

 ، فبل إعادة عليو.كانت ظاىرة األعبلـ، بينة اآلثار، فعليو اإلعادة، كإف كانت خفية غَت ظاىرة
   إف كاف يضبط نفسو عن إصابة الفرج؛ إما لضعف شهوتو  -إذا كانت زكجتو حائضنا  -أف الرجل  -8

ًة كىرىعو جىازى لو االستمتاع ٔتا بُت السُّرًَّة كالرُّكبة، كىًإالَّ فىبلى غلوز لو.  أك ًشدَّ
  كاستحسنها بعض متأخرم أف من ىذه اآلراء ما ىو موافق لؤلصح عند الشافعية، كأخرل صححها

 الشافعية، كىناؾ آراء موافقة للمذاىب الفقهية األخرل.
 ثانًيا: التوصيات:

  يوصي الباحث الباحثُت باالجتهاد يف ٚتع بقية آراء اإلماـ أيب الفياض البصرم ادلتعلقة باألبواب
 الفقهية ادلختلفة األخرل.

  كمعرفة مآخذىا، إعماالن دلنهجية فقو الدليل العناية ّتمع فقو األعبلـ من الفقهاء؛ إلظهارىا
 كاالستنباط، كإثراء الفقو اإلسبلميِّ بوجوهو فقهية مأثورة.
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 الهوامش:
( كالعقد ادلذىب يف طبقات ٛتلة ادلذىب 1/146( كطبقات الشافعية البن الصبلح )119ينظر: طبقات الفقهاء )ص (1)

 (.2/54( كىدية العارفُت )1/136( كطبقات الشافعية لقاضي شهبة )194)ص
 (.119ينظر: طبقات الفقهاء )ص (2)
 (.1/136ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ) (3)
 (.2/54( كىدية العارفُت )9/184ينظر: معجم ادلؤلفُت ) (4)
( كطبقات الشافعية 6/165( كالوايف بالوفيات )16/166( كسَت أعبلـ النببلء )2/211ينظر: هتذيب األمساء كاللغات ) (5)

 (.1/137( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/12للسبكي )
( كالوايف بالوفيات 2/575( كطبقات الشافعية البن الصبلح )17/14سَت األعبلـ )( ك 28/218ينظر: تاريخ االسبلـ للذىيب ) (6)
(18/81.) 
 (.1/146( كالطبقات البن الصبلح )2/265ينظر: هتذيب األمساء كاللغات ) (7)
 (.9/86ينظر: تاريخ االسبلـ ) (8)
 (.9/184معجم ادلؤلفُت )( ك 1/575(كشف الظنوف )1/146ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصبلح ) (9)
 (.18/320( كالوايف بالوفيات )8/257ينظر: طبقات السبكي ) (10)

 (.335/ 1( كادلصباح ادلنَت )263/ 3( كمقاييس اللغة )785( كالقاموس احمليط ص )439/ 8( ينظر: لساف العرب )(11
 (.295/ 1كاإلكليل )( كالتاج 396/ 1( كاجملموع شرح ادلهذب )86/ 1( ينظر: ادلغٍت البن قدامة )(12
 (.1/289( ككفاية النبيو )1/396( ينظر: اجملموع )(13
 (.83/ 1( ينظر: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع البن القطاف )(14
( كالتاج كاإلكليل 1/396( كاجملموع )86/ 1( كادلغٍت )85/ 1) ( كالشرح الكبَت للشيخ الدردير2/ 1( ينظر: تبيُت احلقائق )(15

 (.414/ 2( كمرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح للقارم )295/ 1دلختصر خليل )
 ( كصححو الًتمذم.129( سنن أيب داكد )13( ينظر: سنن الًتمذم )(16
 (.126/ 1( ينظر: ادلغٍت )(17
 (.1/396( كاجملموع )17/ 1عبد الوىاب البغدادم )( ينظر: التلقُت يف الفقو ادلالكي، ل(18
 (.356/ 3( ينظر: اإلشراؼ البن ادلنذر )(19
 (.126/ 1( كادلغٍت )180/ 1( كالفركع كتصحيح الفركع البن مفلح )1/396( ينظر: اجملموع )(20
 (.154/ 1( اإلنصاؼ للمرداكم )(21
 ( .126/ 1( ادلغٍت )(22
 (.87/ 1( كْتر ادلذىب للركياين )173/ 1كم الكبَت )( كينظر: احلا396/ 1( اجملموع )(23
 (.173/ 1( ينظر: احلاكم الكبَت )(24
 (.347/ 1( كينظر: النفح الشذم شرح جامع الًتمذم البن سيد الناس )87/ 1( ْتر ادلذىب )(25
 (155/ 1( ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم )(26
 .(1/118( ينظر: حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء )(27
 (.17/ 2( كاجملموع شرح ادلهذب )160/ 14( ينظر: لساف العرب )(28
 (.393/ 1( ككفاية النبيو )17/ 2( كاجملموع شرح ادلهذب )1/182( ينظر: احلاكم الكبَت )(29
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( كمواىب اجلليل للحطاب 78/ 1( كادلبسوط للسرخسي )19، 18/ 2( كاجملموع )71/ 1( ينظر: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )(30
 (.128/ 1( كادلغٍت )39/ 1( كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن صليم )294/ 1)

( كابن 17/ 2( كحسنو النوكم يف اجملموع )477( كسنن ابن ماجو )203( كسنن أيب داكد ) 886( ينظر: مسند أٛتد )(31
 (.52/ 1الصبلح، كما يف خبلصة البدر ادلنَت )

 (  كغَتعلا.2/17( كصححو الًتمذم، كالنوكم يف اجملموع ) 478ن ماجو )( كسنن اب96( ينظر: سنن الًتمذم )(32
 (.111/ 1( كمنح اجلليل )15/ 1( كاذلداية شرح البداية للمرغيناين )78/ 1( ينظر: ادلبسوط للسرخسي )(33
 (.72/ 1)( كفتح القدير للكماؿ بن اذلماـ 20/ 1( كرلمع األهنر لشيخي زاده )78/ 1( ينظر: ادلبسوط للسرخسي )(34
 (.295/ 1( كمواىب اجلليل للرعيٍت )146/ 1( كالكايف البن عبد الرب )231/ 1( ينظر: الذخَتة للقرايف )(35
 (.1/71( كيف شرح منتهى اإلرادات أف احتباء النائم ناقض)182/ 1( كالشرح الكبَت البن قدامة )128/ 1( ادلغٍت )(36
 (.1/116( كهناية احملتاج للرملي )1/135( كٖتفة احملتاج البن حجر )1/74(كركضة الطالبُت )2/17( ينظر اجملموع )(37
 (. 2/17( اجملموع شرح ادلهذب )(38
 (. 376( صحيح مسلم برقم ) (39
 (.642( كصحيح مسلم ) 545( صحيح البخارم )(40
 (.69/ 5( كعمدة القارم للعيٍت )196/ 2( ينظر: شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )(41
 (.19/ 2اجملموع شرح ادلهذب )( ينظر: (42
 (.393/ 1(،  كفاية النبيو البن الرفعة )74/ 1( ينظر: ركضة الطالبُت )(43
 (.144/ 1( مغٍت احملتاج للخطيب الشربيٍت )(44
 (.28/ 1( شرح احمللي على ادلنهاج )(45
 ( .116/ 1( هناية احملتاج )(46
( كالغرر البهية مع حاشية 37( كادلنهاج القومي البن حجر )ص: 116/ 1( كهناية احملتاج )199/ 1( ينظر :حاشية اجلمل )(47

 (.113( كبشرل الكرمي )ص36/ 1( كحاشيتا قليويب كعمَتة )1/43( كحاشية البجَتمي )137/ 1الشربيٍت )
( كحاشية 1/137( كالغرر البهية مع حاشية الشربيٍت )37جر )ص: ( كادلنهاج القومي البن ح116/ 1( ينظر: هناية احملتاج )(48

 (.113( كبشرل الكرمي ص )199/ 1( كحاشية اجلمل )36/ 1( كحاشيتا قليويب كعمَتة )1/43البجَتمي )
 (.145/ 1( ْتر ادلذىب للركياين )(49
 (.1/405( ككفاية النبيو )2/38( كاجملموع )1/197( ينظر : احلاكم الكبَت )(50
 (.1/131( كادلغٍت )34/ 2( كاجملموع )433/ 1( ىو مشهور مذىب مالك كمعتمد احلنابلة. ينظر: التاج كاإلكليل )(51
( 181( كسنن أيب داكد )82( كسنن الًتمذم )27293( كمسند أٛتد )34/ 1( كاألـ للشافعي )130( ينظر : موطأ مالك )(52

خارم أنو أصح شيء ئمة: أٛتد، كػلِت بن معُت، كالًتمذم، كنقل عن الب( كصححو األ517( كسنن ابن ماجو )447كسنن النسائي )
 (.340/ 1: تلخيص احلبَت)يف الباب. ينظر

( كصححو 472( كمستدرؾ احلاكم )1118( كصحيح ابن حباف )533( كسنن الدارقطٍت )8404مسند أٛتد ) ( ينظر:(53
التلخيص احلبَت  ( 471/ 2(، البدر ادلنَت )247/ 1الستذكار )احلاكم كابن حباف كابن السكن كابن عبد الرب كغَتىم. انظر: ا

(1/347.) 
 (.1/187( كشرح الزرقاين على ادلوطأ )65( عدَّدىم بأمسائهم الكتاين، كجعلو السيوطي كغَته متواترنا. انظر: نظم ادلتناثر )ص(54
 (.146/ 1( سنن الًتمذم )(55
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( 521( كسنن ابن ماجو )165( كسنن النسائي)182( كسنن أيب داكد )85( كسنن الًتمذم )16286( ينظر : مسند أٛتد )(56
قاؿ الًتمذم: كىو أحسن شيء ركم يف ىذا الباب، كصححو ابن حـز كالفبلس كابن منده كابن حباف كالطحاكم كابن حجر كغَتىم، 

/ 2( كالبدر ادلنَت )1/347ص احلبَت )كضعفو الشافعي كأبو حامت كأبو زرعة كالدارقطٍت كالبيهقي كابن اجلوزم كآخركف. ينظر: تلخي
 (.254/1( كفتح البارم )466
 .(347/ 1(. التلخيص احلبَت )141/ 1( سنن الًتمذم )(57
 (.347/ 1( نقلو عنو احلافظ يف التلخيص احلبَت )(58
كالبيهقي يف اخلبلفيات ( 77( كاحلازمي يف االعتبار )239/ 1( كابن حـز يف احمللى )405/ 3( كشلن ذىب للنسخ ابن حباف )(59

(1 /331.) 
 (.250/ 1( كنيل األكطار )239/ 1( ابن حـز يف احمللى )(60
 (.65( كنظم ادلتناثر للكتاين ص )1/187( كشرح الزرقاين على ادلوطأ )338/ 3( ينظر: التمهيد البن عبد الرب )(61
 (.48/ 1( ينظر: الركضة الندية شرح الدرر البهية لصديق خاف )(62
 (.329/ 1ظر: اخلبلفيات للبيهقي )( ين(63
 (.147/ 1( سنن الًتمذم )(64
 (، كسبق ذكر بعض من صححو من األئمة.76/ 1( شرح معاين اآلثار )(65
 (.347/ 1( ينظر: تلخيص احلبَت )(66
 (.66/ 1( كنصب الراية للزيلعي )55/ 1( ينظر:  شرح فتح القدير )(67
 (.66/ 1ية للزيلعي )( نصب الرا43( ينظر: االعتبار للحازمي )(68
 (.76/ 1( ينظر: شرح معاين اآلثار )(69
(، 17/309( كما ذكره عن اإلماـ مالك كأٛتد ركاية عنهما. ينظر: البياف كالتحصيل البن رشد )63/ 1( صحيح ابن خزؽلة )(70

 (.202/ 1اإلنصاؼ للمرداكم )
 (.241/ 21الفتاكل )( كرلموع 205/ 1( ينظر: األكسط يف السنن كاإلٚتاع كاالختبلؼ )(71
 (.45/ 1( كبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد )23/ 1( كالتلقُت يف الفقو ادلالكي )249/ 1( ينظر: االستذكار )(72
 .(1/239( كاحمللى البن حـز )76/ 1كما بعده( كشرح معاين اآلثار ) 297/ 1( للوقوؼ على ذلك ينظر: اخلبلفيات للبيهقي )(73

 كما بعدىا(. 713/  10( كموسوعة أحكاـ الطهارة للدبياف )250/ 1( كنيل األكطار )46-39كاالعتبار للحازمي )
 (.249/ 1( كحاشية الركض ادلربع )132/ 1( ينظر: ادلغٍت )(74
 ( .136/ 1( كادلبدع يف شرح ادلقنع البن مفلح )204/ 1( ينظر: اإلنصاؼ للمرداكم )(75
 ( .433/ 1كاإلكليل دلختصر خليل )( كالتاج 224/ 1( ينظر: الذخَتة للقرايف )(76
 (.148/ 1( كمغٍت احملتاج للشربيٍت )1/144( ينظر: ٖتفة احملتاج البن حجر )(77
 (.76/ 1( كركضة الطالبُت )150/ 1( ينظر: ْتر ادلذىب للركياين )(78
 (.38/ 2( كاجملموع شرح ادلهذب )69/ 2( ينظر: فتح العزيز للرافعي )(79
 (.150/ 1( كْتر ادلذىب )1/197( ينظر: احلاكم )(80
 (.134/ 2( كاجملموع )163/ 1( كْتر ادلذىب )4/228( ينظر : البياف للعمراين )(81
 (.97/ 1( كاإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )235/ 1( كادلغٍت )132/ 1( ينظر: األكسط البن ادلنذر )(82



 

32 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 3، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 صاحل مبارؾ دعكيكد.  ... اآلراء الفقهية لئلماـ أيب الفياض البصرم الشافعي ادلتعلقة بالطهارة

 

( كعمدة 1/375( كفتح البارم البن رجب )97/ 1(. كينظر: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع )40/ 4( شرح النوكم على مسلم )(83
 (.247/ 3القارم )

 (.348،349( صحيح مسلم رقم )(84
 (.1/60( كشرح الزركشي على اخلرقي )450/ 1( كمواىب اجلليل )232/ 1( كاإلنصاؼ )134/ 2( ينظر: اجملموع )(85
 (.340/ 1رح ادلمتع )( كالش232/ 1( كاإلنصاؼ )143/ 1( ينظر: كشاؼ القناع عن منت اإلقناع )(86
 (.197/ 1(التاج كاإلكليل )254/ 1( حاشية الدسوقي )61/ 1( البحر الرائق )334/ 1( ينظر: البناية شرح اذلداية )(87
ىٍركىرٍُّكًذم )(88

 (.373/ 1( ينظر: التعليقة على سلتصر ادلزين للقاضي حسُت بن زلمد بن أٛتد ادل
 (.2/237( ككفاية النبيو )1/73ينظر: احلاكم الكبَت ) (89)
 (.1/27( كتبيُت احلقائق )2/555ينظر: اجملموع ) (90)
، 1/244( كاجملموع )1/73( كاحلاكم الكبَت )1/112( كالبحر الرائق )1/17( اجلوىرة النَتة )5/43ينظر: بدائع الصنائع ) (91)
 (.1/94( كاإلنصاؼ )1/54دلقنع )( كادلبدع شرح ا2/237( ككفاية النبيو )2/570
 (.2/237( كالكفاية )1/73ينظر: احلاكم ) (92)
 (.5/43ينظر: بدائع الصنائع ) (93)
 (.1/112( كالبحر الرائق )1/17ينظر: اجلوىرة النَتة ) (94)
 (.1/55ينظر: ادلغٍت ) (95)
( التفريع يف فقو 2/237( ككفاية النبيو )2/570، 1/244( كاجملموع )1/73( كاحلاكم الكبَت )290/ 2ينظر: األكسط ) (96)

 (.1/93( كمواىب اجلليل )1/321اإلماـ مالك )
 (.4/107( كالذخَتة )3/375ينظر: البياف كالتحصيل ) (97)
 ( 1/73( كالشرح الكبَت على ادلقنع )2/237لنبيو )( ككفاية ا1/245( كاجملموع )1/72ينظر: احلاكم الكبَت ) (98)
 (.1/55ينظر: ادلغٍت ) (99)
( 1/54( كادلبدع شرح ادلقنع )2/237( ككفاية النبيو )2/570، 1/244( كاجملموع )1/73احلاكم الكبَت )ينظر:  (100)

 (.1/94كاإلنصاؼ )
شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة »( كأسهل ادلدارؾ 1/93( كمواىب اجلليل )3/375ينظر: البياف كالتحصيل ) (101)

 (1/63« )مالك
 (.5/43ينظر: بدائع الصنائع ) (102)
 (.1/94( كاإلنصاؼ )1/54ينظر: ادلبدع شرح ادلقنع ) (103)
 (.1/55ينظر: ادلغٍت ) (104)
 (.1/26ينظر: ْتر ادلذىب ) (105)
 (.1/272( كالغاية يف اختصار النهاية لعز الدين ابن عبدالسبلـ )1/37ينظر: هناية ادلطلب للجويٍت ) (106)
 (.2/617ينظر: ادلصباح ادلنَت ) (107)
 (.1/83( كمواىب اجلليل )1/32ينظر: البياف يف مذىب الشافعي ) (108)
 (.1/312( كحلية العلماء )1/129) ( كاجملموع1/32( كالبياف يف مذىب الشافعي )1/322ينظر: احلاكم ) (109)
 (.1/87مواىب اجلليل ) (110)
 (.1/339( كاإلنصاؼ )1/35ينظر: ادلغٍت ) (111)
 (. 129- 1/128( كاجملموع )1/322ينظر: احلاكم ) (112)
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( 1/129( كاجملموع )1/31( كالعزيز شرح الوجيز )1/255( كْتر ادلذىب )1/321( كاحلاكم )1/18ينظر: األـ ) (113)
( 1/87( مواىب اجلليل )1/23( كالتوضيح يف شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب )1/62( كبدائع الصنائع )1/51كادلبسوط )

 (.1/33كادلغٍت )
ٍقل: اٍلغىٍمس. ينظر: ادلصباح ادلنَت )أم: اغمسوه يف الطعاـ أك الشراب (114)  (.2/577، كىاٍلمى
 (.3844( كسنن أيب داكد )3320صحيح البخارم ) (115)
( كالتجريد 1/51( كادلبسوط )1/31( كالعزيز شرح الوجيز )1/33( كالبياف يف مذىب الشافعي )1/321ينظر: احلاكم ) (116)

 (.1/289للقدكرم )
 (.1/456( كىو معلوؿ من كجوه بينها ابن ادللقن يف البدر ادلنَت )1/383الكربل للبيهقي )( كالسنن 1/49سنن الدارقطٍت ) (117)
 (.1/33ينظر: البياف يف مذىب الشافعي ) (118)
( كاإلشراؼ على نكت مسائل 1/129( كاجملموع )1/255( كْتر ادلذىب )1/322( كاحلاكم )1/18ينظر: األـ ) (119)

 (.1/180اخلبلؼ )
 (.1/33 مذىب الشافعي )ينظر: البياف يف (120)
 ( من حديث جابر.2012( كأصلو يف صحيح مسلم )4311سنن ابن ماجو ) (121)
 (.1/322ينظر: احلاكم ) (122)
 (.1/249هناية ادلطلب ) (123)
 (.1/180( كاإلشراؼ على نكت مسائل اخلبلؼ )1/281( كاألكسط البن ادلنذر )1/129ينظر: اجملموع ) (124)
 (.2/80( كفاية النبيو )2/265( كاجملموع )1/287ينظر: احلاكم الكبَت ) (125)
( كعيوف األدلة 1/31( كدرر احلكاـ شرح غرر األحكاـ )1/134( كفتح القدير البن اذلماـ )1/49ينظر: بدائع الصنائع ) (126)
 (.2/265( كاجملموع )1/287(. كاحلاكم الكبَت )1212 – 3/1211)
 (.1212 – 3/1211( كعيوف األدلة )1/103اـ زلمد بن احلسن )ينظر: األصل لئلم (127)
 (.1/49( كبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/122ينظر: ادلبسوط ) (128)
 (.1/134ينظر: فتح القدير البن اذلماـ ) (129)
( كاجملموع 1/287( كاحلاكم الكبَت )1/203ٖتبَت ادلختصر )ك ( 1/358( كمواىب اجلليل )1/49ينظر: بدائع الصنائع ) (130)
 (.1/278( كاإلنصاؼ )2/80( كفاية النبيو )2/265)
 (.1/287احلاكم الكبَت )  ينظر:( 131)
 (.3/1216( كعيوف األدلة )1/187( كادلغٍت 2/80كفاية النبيو )ك ( 2/265( كاجملموع )1/287ينظر: احلاكم الكبَت ) (132)
 (.1/287ينظر: احلاكم الكبَت ) (133)
 ( .364( اجملموع )1/297( العزيز )1/380ينظر: احلاكم ) (134)
( كتبيُت 2/362( كاجملموع )1/136( كركضة الطالبُت )1/297( كالعزيز شرح الوجيز )5/185ينظر: األـ للشافعي ) (135)

( كالتوضيح يف 1/245( كشرح الزُّرقاين على سلتصر خليل )1/166( كفتح القدير )1/646( كالبناية شرح اذلداية )1/57احلقائق )
 (.7/353كموسوعة أحكاـ الطهارة )( 1/253شرح ادلختصر الفرعي البن احلاجب )

 (.7/353( كموسوعة أحكاـ الطهارة )2/363اجملموع شرح ادلهذب ) ( 136)
 (.294صحيح مسلم ) (137)
 ( إسناده جيد.233/ 1(. قاؿ ابن ادلقن يف ٖتفة احملتاج )212) 1/55سنن أيب داكد ( 138)
 ( .2051حلديث يف البخارم )( كا2/363( كاجملموع شرح ادلهذب ) 1/297العزيز شرح الوجيز ) (139)
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( 1/242( كادلغٍت البن قدامو )2/362( كاجملموع )1/136( كركضة الطالبُت )1/297ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز )( 140)
( كالتوضيح يف 1/245( كشرح الزُّرقاين على سلتصر خليل )1/166( كفتح القدير )1/57( كتبيُت احلقائق )2/198ككفاية النبيو )

 (.7/353( كموسوعة أحكاـ الطهارة )1/198( ككشاؼ القناع )1/253تصر الفرعي البن احلاجب )شرح ادلخ
 (.1/243( كادلغٍت )2/361ينظر: اجملموع شرح ادلهذب ) (141)
 (.302صحيح مسلم: ؾ: احليض، باب: اصنعوا كل شيء إال النكاح، رقم)  (142)
 (.298، رقم )صحيح مسلم: ؾ: احليض، باب: احلائض تناكؿ من ادلسجد (143)
 (.1/321ينظر: االستذكار ) (144)
 (.1/297ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز ) (145)
 (.2/364( كاجملموع )1/297( كالعزيز شرح الوجيز )1/312( كْتر ادلذىب )1/385ينظر: احلاكم الكبَت )( 146)
 (.302صحيح البخارم: ؾ: احليض، باب: مباشرة احلائض، رقم ) (147)
( كشرح سنن أيب داكد 2/35( كفتح البارم البن رجب )2/373( كادلهمات )1/364( كاجملموع )1/380ينظر: احلاكم ) (148)

 (.2/33لبدر الدين العيٍت )
 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم* 
عطا، ىػ(، ٖتقيق: سامل زلمد 463االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب القرطيب )ت:  (1

 ـ.2000 – 1421، األكىل، 1بَتكت، ط/ –زلمد معوض، دار الكتب العلمية 
 ، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناكم «شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة مالك»أسهل ادلدارؾ  (2

 .2لبناف، ط/ –ىػ(، دار الفكر، بَتكت  1397)ت: 
ىػ(، احملقق: صغَت أٛتد 319إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم )ت: اإلشراؼ على مذاىب العلماء، أبو بكر زلمد بن  (3

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1اإلمارات العربية، ط/ -األنصارم، مكتبة مكة الثقافية 
ىػ(، ٖتقيق كىدرىاسىة: الدكتور زلمَّد بوينوكالن،  189األصل، أبو عبد اهلل زلمد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت:  (4

، بَتكت   ـ.2012 -ىػ 1433، 1لبناف، ط/ –دار ابن حـز
      احلازمي اذلمداين، زين الدين  االعتبار يف الناسخ كادلنسوخ من اآلثار، أبو بكر زلمد بن موسى بن عثماف (5

 ىػ.1359، 2حيدر آباد ، الدكن، ط/ -ىػ(، دائرة ادلعارؼ العثمانية 584: )ت
ىػ(، احملقق: 628مَتم الفاسي، ابن القطاف )ت: اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع، علي بن زلمد بن عبد ادللك احل (6

 ـ. 2004 -ىػ 1424، 1حسن فوزم الصعيدم، الفاركؽ احلديثة للطباعة كالنشر، ط/
بَتكت،  -ىػ(، دار ادلعرفة 204األـ، أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع ادلطليب )ت:  (7

 ـ.1990ىػ/1410الطبعة: بدكف طبعة، سنة النشر: 
اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلبلؼ، عبلء الدين أبو احلسن علي بن سليماف ادلرداكم الدمشقي الصاحلي  (8

 بدكف تاريخ. -، 2ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، ط/885احلنبلي )ت: 
ٖتقيق:  ىػ(،319األكسط يف السنن كاإلٚتاع كاالختبلؼ، أبو بكر زلمد بن إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم )ت:  (9

 ـ.1985ىػ، 1405، 1الرياض، ط/ -صغَت أٛتد بن زلمد حنيف، دار طيبة 
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ىػ(، احملقق:  502ْتر ادلذىب )يف فركع ادلذىب الشافعي( الركياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت   (10
 ـ.2009، 1طارؽ فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط/

   ب الشرائع،عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين احلنفي بدائع الصنائع، بدائع الصنائع يف ترتي (11
 ـ.1986 -ىػ 1406، 2ىػ(، دار الكتب العلمية، ط/587)ت: 

ىػ(، 595بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن رشد القرطيب الشهَت بابن رشد احلفيد )ت:   (12
 ـ.2004 -ىػ 1425بعة، تاريخ النشر: ف طالقاىرة، الطبعة: بدك  –دار احلديث 

البدر ادلنَت يف ٗتريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبَت، ابن ادللقن، أبو حفص عمر بن علي بن أٛتد   (13
، 1الرياض، ط/ -ىػ(، احملقق: مصطفى أبو الغيط كآخركف، دار اذلجرة للنشر كالتوزيع 804الشافعي )ت: 

 ـ.2004-ىػ1425
ٍكعىًٍتُّ الرباطي احلضرمي الشافعي بشرل ال  (14        كرمي، بشىرح مىسىائل التَّعليم، سىعيد بن زلمد بىاعىلٌي بىاًعشن الدَّ

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1ىػ(، دار ادلنهاج للنشر كالتوزيع، جدة، ط/1270)ت: 
  نفي بدر الدين العيٍت البناية شرح اذلداية، أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب احل  (15

 ـ.2000 -ىػ 1420، 1بَتكت، لبناف، ط/ -ىػ(، دار الكتب العلمية 855)ت: 
ىػ(، احملقق: قاسم زلمد 558البياف يف مذىب الشافعي، ػلِت بن أيب اخلَت بن سامل العمراين اليمٍت الشافعي )ت:  (16

 ـ.2000 -ىػ1421، 1جدة، ط/ –النورم، دار ادلنهاج 
ل كالشرح كالتوجيو كالتعليل دلسائل ادلستخرجة، أبو الوليد زلمد بن أٛتد بن رشد القرطيب البياف كالتحصي  (17

 ـ. 1988 -ىػ 1408، 2ىػ(، حققو: زلمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، ط/520)ت:
  ادلالكي التاج كاإلكليل دلختصر خليل، زلمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم الغرناطي، ادلواؽ   (18

 ـ.1994 -ىػ 1416، 1ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط/897)ت: 
ىػ(، 748تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات ادلشاىَت كىاألعبلـ، مشس الدين زلمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاؽٍلاز الذىيب )ت:  (19

 ـ.2003، 1احملقق: بشار عٌواد معركؼ، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، ط/
ىػ(،  743تبيُت احلقائق شرح كنز الدقائق، عثماف بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت:  (20

 ىػ.1313، 1بوالؽ، القاىرة، ط/ -ادلطبعة الكربل األمَتية 
ىػ(، احملقق: مركز الدراسات  428التجريد للقدكرم، أٛتد بن زلمد بن أٛتد بن جعفر أبو احلسُت القدكرم )ت:   (21

 ـ. 2006 -ىػ 1427، 2القاىرة، ط/ –لفقهية كاالقتصادية، دار السبلـ ا
      ٖتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، أٛتد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي، ادلكتبة التجارية الكربل ٔتصر،   (22

 ـ.1983 -ىػ 1357الطبعة: بدكف طبعة، عاـ النشر: 
ىٍركىرٍُّكًذم )ت: التعليقة على سلتصر ادلزين للقاضي حسُت بن زل  (23

ىػ(، احملقق: علي زلمد معوض  462مد بن أٛتد ادل
 مكة ادلكرمة. -عادؿ أٛتد عبد ادلوجود، مكتبة نزار مصطفى الباز  -

ب ادلالكي )ت:  (24 ىػ(، احملقق: 378التفريع يف فقو اإلماـ مالك، عبيد اهلل بن احلسُت بن احلسن أبو القاسم ابن اجلىبلَّ
 ـ. 2007 -ىػ 1428، 1لكتب العلمية، بَتكت، ط/سيد كسركم حسن، دار ا

التلخيص احلبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت، أبو الفضل أٛتد بن علي بن زلمد بن أٛتد بن حجر العسقبلين   (25
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 ـ.1989ىػ. 1419، 1ىػ(، دار الكتب العلمية، ط/852)ت: 
(، احملقق: زلمد  ىػ422ت:  التلقُت يف الفقو ادلالكي، أبو زلمد عبد الوىاب بن علي الثعليب البغدادم ادلالكي )  (26

 ـ.2004 -ىػ 1425، 1بو خبزة احلسٍت، دار الكتب العلمية، ط/
           يب التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمرم القرط  (27

ادلغرب،  –ىػ(، ٖتقيق: مصطفى بن أٛتد، زلمد عبد الكبَت، كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 463)ت: 
 ق.1387عاـ النشر: 

 .ىػ(، دار الكتب العلمية، بَتكت676هتذيب األمساء كاللغات، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت:   (28
ىػ(، احملقق: د. أٛتد 776الفرعي البن احلاجب، خليل بن إسحاؽ بن موسى، )ت:التوضيح يف شرح ادلختصر   (29

 ـ.2008 -ىػ 1429، 1بن عبد الكرمي صليب، مركز صليبويو للمخطوطات كخدمة الًتاث، ط/
        اجلوىرة النَتة على سلتصر القدكرم، أبو بكر بن علي بن زلمد احلدادم العبادم الزَّبًيًدٌم اليمٍت احلنفي   (30

 ىػ.1322ىػ(، ادلطبعة اخلَتية، الطبعة: األكىل، 00800)ت: 
يػٍرىًمٌي ادلصرم الشافعي )ت:   (31        ىػ(، 1221حاشية البجَتمي على اخلطيب، سليماف بن زلمد بن عمر البيجى

 ـ.1995 -ىػ 1415دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر: 
شرح منهج الطبلب، سليماف بن عمر بن منصور العجيلي  حاشية اجلمل، ادلسمى فتوحات الوىاب بتوضيح  (32

 ىػ(، دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.1204األزىرم، ادلعركؼ باجلمل )ت: 
ىػ(، دار الفكر، 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، زلمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ادلالكي )ت:   (33

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ىػ(، 1392شية الركض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، عبد الرٛتن بن زلمد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدم )ت:حا  (34

 ق. 1397، 1الناشر: )بدكف ناشر(، ط/
بَتكت، الطبعة: بدكف  –حاشيتا قليويب كعمَتة، أٛتد سبلمة القليويب كأٛتد الربلسي عمَتة، الناشر: دار الفكر   (35

  ـ.1995 -ىػ 1415طبعة، 
احلاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي، أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب ادلاكردم   (36

 -ىػ 1419، 1ىػ(، احملقق: علي معوض، كعادؿ عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط/450)ت:
 ـ.1999

بن أٛتد الشاشي القفاؿ، حققو: حلية العلماء يف معرفة مذاىب الفقهاء، ادلؤلف: سيف الدين أبو بكر زلمد   (37
 ـ.1988، 1ادلملكة األردنية، عماف ط/ -ياسُت أٛتد درادكو، مكتبة الرسالة احلديثة 

ىػ(، دار إحياء الكتب 885درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ، زلمد بن فرامرز بن علي الشهَت ٔتبل خسرك )ت:   (38
 العربية، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

      ىػ(،  احملقق: 684العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ادلالكي القرايف )ت: الذخَتة، أبو  (39
 ـ.1994، 1بَتكت، ط/ -دار الغرب اإلسبلمي

ىػ(، ٖتقيق: زىَت الشاكيش، 676ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت:   (40
 ـ.1991ىػ / 1412، 3عماف، ط/ -مشقد -ادلكتب اإلسبلمي، بَتكت
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الركضة الندية شرح الدرر البهية، أبو الطيب زلمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيٍت البخارم   (41
 ىػ(، دار ادلعرفة.1307الًقنَّوجي )ت: 

    اقي، الناشر: ىػ(، ٖتقيق: زلمد فؤاد عبد الب273سنن ابن ماجو، أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيٍت، )ت:   (42
 فيصل عيسى البايب احلليب.  -دار إحياء الكتب العربية 

   سنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًِّجٍستاين   (43
 بَتكت. –ىػ(، احملقق: زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، صيدا 275)ت: 

ىػ(، احملقق: بشار عواد 279سنن الًتمذم، زلمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى، الًتمذم، أبو عيسى )ت:  (44
 ـ. 1998بَتكت، سنة النشر:  -معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 

ىػ(، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط 385سنن الدارقطٍت، أبو احلسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدم الدارقطٍت )ت:   (45
 ـ. 2004 -ىػ 1،1424لبناف، ط/ –الرسالة، بَتكت  كآخركف، مؤسسة

    ىػ(، احملقق: زلمد عبد القادر عطا، 458السنن الكربل، أٛتد بن احلسُت بن علي بن موسى البيهقي )ت:   (46
 ـ.2003 -ىػ 1424، 3لبناف، ط/ –دار الكتب العلمية، بَتكت 

ىػ(، ٖتقيق: عبد الفتاح 303ت:سنن النسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )  (47
 ـ.1986 – 1406، 2حلب، ط/ –غدة، مكتب ادلطبوعات اإلسبلمية أبو 

: قىػ(، احملق748اؽٍلاز الذىيب )ت:سَت أعبلـ النببلء، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أٛتد بن عثماف بن قى   (48
 ـ.1985ىػ / 1405، 3رلموعة بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط/

ىػ(، ضبطو كصححو: 1099شرح الزُّرقاين على سلتصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أٛتد الزرقاين )ت:  (49
 ـ.2002 -ىػ 1،1422السبلـ زلمد أمُت، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط/عبد

اإلماـ مالك، زلمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، ٖتقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد،  شرح الزرقاين على موطأ  (50
 ـ.2003 -ىػ 1424، 1القاىرة، ط/ –مكتبة الثقافة الدينية 

       ىػ(، 772شرح الزركشي على سلتصر اخلرقي، مشس الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي ادلصرم احلنبلي )ت: (51
 ـ. 1993 -ىػ  1413، 1دار العبيكاف، ط/

ىػ(، دار إحياء الًتاث 676شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم )ت:   (52
 ق.1392، 2بَتكت، ط/ –العريب 

ىػ(، 855شرح سنن أيب داكد، أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد الغيتايب احلنفي بدر الدين العيٍت )ت:  (53
 ـ.1999-ىػ  1420، 1الرياض، ط/ –يم، مكتبة الرشد احملقق: خالد بن إبراى

ىػ(، ٖتقيق: أبو ٘تيم ياسر 449شرح صحيح البخارم البن بطاؿ، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد ادللك )ت:   (54
 ـ.2003 -ىػ 1423، 2السعودية، الرياض، ط/ -بن إبراىيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

مد بن سبلمة بن عبد ادللك بن سلمة األزدم احلجرم ادلصرم ادلعركؼ شرح معاين اآلثار، أبو جعفر أٛتد بن زل  (55
 ـ.1994ىػ، 1414، 1ىػ(، عامل الكتب، ط/321بالطحاكم )ت: 

، 1ىػ(، دار ابن اجلوزم، ط/1421الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع، زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت )ت:  (56
 ىػ. 1428 - 1422
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ىػ(، عامل 1051يونس بن صبلح الدين ابن حسن البهويت احلنبلي )ت: شرح منتهى اإلرادات، منصور بن  (57
 ـ.1993 -ىػ 1414، 1الكتب، ط/

          صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف، زلمد بن حباف بن أٛتد بن حباف، التميمي، أبو حامت، البيسيت   (58
 ـ.1993 – 1414، 1بَتكت، ط/ –ىػ(، احملقق: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة 354)ت: 

ىػ(، احملقق: د. زلمد 311صحيح ابن خزؽلة، أبو بكر زلمد بن إسحاؽ بن خزؽلة بن ادلغَتة النيسابورم )ت:   (59
 بَتكت. –مصطفى األعظمي، ادلكتب اإلسبلمي 

  صحيح البخارم، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي، احملقق: زلمد زىَت بن ناصر الناصر، الناشر:   (60
 ىػ.1422وؽ النجاة، الطبعة: األكىل، دار ط

ىػ(، احملقق: زلمد فؤاد عبد الباقي، 261صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتم النيسابورم )ت:   (61
 بَتكت. –دار إحياء الًتاث العريب 

هبة طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن زلمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي ش (62
 ىػ.1407،  1بَتكت، ط/ –ىػ(، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خاف، عامل الكتب 851)ت:

ىػ(، 643طبقات الفقهاء الشافعية، عثماف بن عبد الرٛتن، أبو عمرك، تقي الدين ادلعركؼ بابن الصبلح )ت:  (63
 ـ.1992، 1بَتكت، ط/ –احملقق: زليي الدين علي صليب، دار البشائر اإلسبلمية 

ىػ(، احملقق: د. زلمود زلمد 771ت الشافعية الكربل، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت: طبقا (64
 ىػ.1413، 2الطناحي د. عبد الفتاح زلمد احللو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط/

الرائد العريب، ىػ(، احملقق: إحساف عباس، دار 476طبقات الفقهاء، أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم )ت:   (65
 ـ.1970، 1لبناف، ط/ –بَتكت 

ىػ(،  804العقد ادلذىب يف طبقات ٛتلة ادلذىب، ابن ادللقن أبو حفص عمر بن علي بن أٛتد الشافعي )ت:  (66
 ىػ. 1417، 1لبناف، ط/ –احملقق: أؽلن نصر األزىرم، دار الكتب العلمية، بَتكت 

ن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب احلنفي بدر الدين عمدة القارم شرح صحيح البخارم، زلمود بن أٛتد ب  (67
 بَتكت. –ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب 855العيٍت )ت: 

عيوف األدلة يف مسائل اخلبلؼ بُت فقهاء األمصار، علي بن عمر بن أٛتد البغدادم ادلالكي ادلعركؼ بابن القصار   (68
مكتبة ادللك فهد الوطنية، الرياض، عاـ النشر:  ىػ(، دراسة كٖتقيق: عبد احلميد بن سعد، الناشر:397)ت:

 ـ.  2006 -ىػ  1426
ىػ(، احملقق: إياد خالد الطباع،  660الغاية يف اختصار النهاية، عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ السلمي )ت:   (69

 ـ.2016 -ىػ 1437، 1لبناف، ط/ –دار النوادر، بَتكت 
 الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، زكريا بن زلمد بن أٛتد بن زكريا األنصارم، زين الدين أبو ػلِت السنيكي   (70

 ىػ(، ادلطبعة ادليمنية، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.926)ت: 
بَتكت،  - فتح البارم شرح صحيح البخارم، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، دار ادلعرفة  (71

 ق.1379
   فتح البارم شرح صحيح البخارم، زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن احلسن، السىبلمي، البغدادم،   (72
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ادلدينة النبوية،  -ىػ(، ٖتقيق: زلمود عبد ادلقصود كآخركف، مكتبة الغرباء األثرية 795مث الدمشقي، احلنبلي )ت: 
 ـ.1996 -ىػ 1417، 1ط/

ىػ(، احملقق: علي عوض، 623فتح العزيز شرح الوجيز، عبد الكرمي بن زلمد بن عبد الكرمي الرافعي القزكيٍت )ت:  (73
 ـ.1997 -ىػ 1417، 1لبناف، ط/ –كعادؿ أٛتد، دار الكتب العلمية، بَتكت 

الفكر، الطبعة: ىػ(، دار 861فتح القدير، كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ بابن اذلماـ )ت:  (74
 بدكف طبعة كبدكف تاريخ. 

الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الدين علي بن سليماف ادلرداكم، زلمد بن مفلح بن زلمد احلنبلي   (75
 مػ.2003 -ىػ 1424، 1ىػ(، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، ط/763)ت:

ىػ(، ٖتقيق: بإشراؼ: زلمد نعيم 817د بن يعقوب الفَتكزآبادل )ت:القاموس احمليط، رلد الدين أبو طاىر زلم  (76
 ـ. 2005 -ىػ  1426، 8العرقسيوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر، بَتكت، ط/

ىػ(، احملقق: زلمد كلد 463الكايف يف فقو أىل ادلدينة، يوسف بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرب القرطيب )ت:  (77
 ـ.1980ىػ/1400، 2الرياض احلديثة، الرياض، ط/ ماديك ادلوريتاين، مكتبة

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيٍت ادلشهور باسم حاجي    (78
 ـ.1941بغداد، تاريخ النشر:  –ىػ(، مكتبة ادلثٌت 1067خليفة )ت: 

ىػ(، 710، صلم الدين، ادلعركؼ بابن الرفعة )ت:كفاية النبيو يف شرح التنبيو، أٛتد بن زلمد بن علي األنصارم   (79
، دار الكتب العلمية، ط/  ـ.2009، 1احملقق: رلدم زلمد سركر باسلـو

لساف العرب، زلمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعي اإلفريقي   (80
 ىػ. 1414، 3بَتكت، ط/ –ىػ(، دار صادر 711)ت:

ىػ(، 884ادلقنع، إبراىيم بن زلمد بن عبد اهلل بن زلمد ابن مفلح، أبو إسحاؽ، برىاف الدين )ت: ادلبدع يف شرح  (81
 ـ. 1997 -ىػ 1418، 1لبناف، ط/ –دار الكتب العلمية، بَتكت 

بَتكت، الطبعة: بدكف  –ىػ(، دار ادلعرفة 483ادلبسوط، زلمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )ت:  (82
 ـ.1993 -ىػ 1414لنشر: طبعة، تاريخ ا

رلمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، عبد الرٛتن بن زلمد بن سليماف ادلدعو بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم   (83
 ىػ(، دار إحياء الًتاث العريب، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.1078)ت:

ىػ(، احملقق: عبد الرٛتن بن قاسم، 728ت:رلموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد احلليم بن تيمية )  (84
 ـ.1995ىػ/1416رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف، ادلدينة النبوية، عاـ النشر: 

           اجملموع شرح ادلهذب ))مع تكملة السبكي كادلطيعي((، أبو زكريا زليي الدين ػلِت بن شرؼ النوكم   (85
 ىػ(، الناشر: دار الفكر.676)ت: 

 –ىػ(، دار الفكر 456باآلثار، أبو زلمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم )ت: احمللى  (86
 بَتكت، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، علي بن سلطاف زلمد، أبو احلسن نور الدين ادلبل اذلركم القارم   (87
 ـ.2002 -ىػ 1422، 1لبناف، ط/ –ىػ(، دار الفكر، بَتكت 1014)ت:
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ادلستدرؾ على الصحيحُت، أبو عبد اهلل احلاكم زلمد بن عبد اهلل بن زلمد بن ٛتدكيو النيسابورم ادلعركؼ بابن   (88
 ـ.1990 – 1411، 1بَتكت، ط/ –ىػ(، ٖتقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية 405البيع )ت:

ىػ(، احملقق: شعيب األرنؤكط 241د بن زلمد بن حنبل الشيباين )ت:مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل، أبو عبد اهلل أٛت  (89
 ـ.2001 -ىػ  1421، 1كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط/

ىػ(، 770ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت، أٛتد بن زلمد بن علي الفيومي مث احلموم، أبو العباس )ت: ضلو   (90
 بَتكت. –ادلكتبة العلمية 

 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت. -ضا كحالة، مكتبة ادلثٌت معجم ادلؤلفُت، عمر ر   (91
ىػ(، 977مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج، مشس الدين، زلمد بن أٛتد اخلطيب الشربيٍت الشافعي )ت:  (92

 ـ.1994 -ىػ 1415، 1الناشر: دار الكتب العلمية، ط/
مد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهَت بابن ادلغٍت، موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن زل  (93

 ىػ(، مكتبة القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة.620قدامة ادلقدسي )ت:
ىػ(، احملقق: عبد السبلـ زلمد 395مقاييس اللغة، أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو احلسُت )ت:  (94

 ـ.1979 -ىػ 1399شر: ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ الن
ىػ(، دار الفكر 1299منح اجلليل شرح سلتصر خليل، زلمد بن أٛتد بن زلمد عليش، أبو عبد اهلل ادلالكي )ت:  (95

 ـ.1989ىػ / 1409بَتكت، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:  –
      السعدم األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسبلـ،  ادلنهاج القومي، أٛتد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي  (96

 ـ. 2000 -ىػ 1420، 1ىػ(، دار الكتب العلمية، ط/974أبو العباس )ت:
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The Jurisprudential Opinions of Imam Abu Al-Fayyad Al-Basri Al-Shafi’i  

Related to Purity 

(collection and comparative jurisprudence study)  

 

Dr. Saleh Mubarak Daakek 

  

Abstract: 

This study aims to collect the jurisprudential opinions of Imam Abu al-Fayyadh al-

Basri al-Shafi’i related to the separate purity in the bellies of jurisprudence books, and 

studying it a comparative study with the opinions of the jurists of the four schools of 

jurisprudence, and discussing them by providing evidence and reasoning, and looking at 

what the discussion leads to from the preponderance, through the methodology of 

induction, inference and analysis. 

The research required is divided into a preface and two chapters, the preamble was 

devoted to introducing Imam Abu al-Fayyad al-Basri, and the first topic: jurisprudential 

opinions related to ablution and its nullifications and washing, and the second was devoted 

to jurisprudential opinions related to uncleanliness, tayammum, and enjoyment of the 

menstruating woman. 

The study reached to a number of results, including: that Imam Abu al-Fayyadh al-

Basri studied and taught in Basra and from him took a group of its jurists, and he is 

considered one of the senior Shafi’i jurists who became famous and their sayings spread in 

the works of the doctrine and others. The study collected eight jurisprudential views of him 

regarding purity, including: he sees details of what must be washed from the hair of the 

temples, so whatever is above the ears is from the head, and whatever descends from them 

is from the face. And that the sleeper who  was thin in the body with veins of his buttocks 

invalidated his ablution, and if he was flesh of the body, his buttocks would apply to the 

ground and his ablution did not invalidate, and that the eggs that are in the belly of the 

dead bird; If it is strong, then it is pure and eaten, and if it is weak and soft, then it is 

impure, and that serpents and geckos are not of a liquid soul. And that the man - if his wife 

is menstruating - if he controls himself from the injury of the vagina; Either because of his 

weak desire or severe piety, it is permissible for him to enjoy what is between the navel 

and the knee, otherwise it is not permissible for him. 

Some of these opinions are in agreement with the most correct of the Shafi’is, and 

others were corrected and approved by some of the later Shafi’is, and there are opinions in 

agreement with the other schools of jurisprudence. 
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