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إستهالل
قال اهلل تعاىل:


﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾
سورة البقرة ،جزء من آية)222( :

ت


إهداء


إىل من ربياني صغرياً
إىل أمي الغالية ،ووالدي الكريم حفظهما اهلل تعاىل
إىل رمز من رموز التضحية والبذل
زوجيت الغالية
إىل مهجة القلب ومثرة الفؤاد ،أبنائي األحباء
( أمة الرمحن – عائشة – حممد – أنس )
إىل إخواني الكرام وأخوات الكرميات
إىل من أراد اإلسالم شريعة ومنهج حياة
إىل هؤالء مجيع ًا أهدي رساليت هذه.

شـكر وعرفان

ث


أتوجهإلىاهللتعالىبالحمدوالثناء،والشكركمايحبربناويرضاه،علىأنوفقني

إلنجازهذاالعمل،علىمافيهمنضعفالبشر،وقصرالنظر،فماكانفيهمنصواب

فهومنفضلهومنتهعلي،فلهالحمدوالشكر،وانكانتاألخرىفمننفسيوالشيطان،
ّ
وأسألاهللالعفووالغفران .

وأثني بالشكر الجزيل لجامعتي األولى جامعة اإليمان ممثلة برأيسها فضيلة الشيخ
عبدالمجيدبنعزيزالزنداني،وعميدالدراساتالعلياوكافةإداراةالجامعة .
كما أتوجه بالشكر لجامعتي العريقة جامعة أم درمان اإلسالمية ممثلة في مديرها
البروفيسور/حسنعباسحسنـحفظهاهلل ـوعميدالدراساتالعليا،وعميدكليةالشريعة،

وقسمالفقهالمقارن،ولكافةإدارةالجامعةومشايخهاوكلمنلهفضلعليخاللمراحل
دراستي،أسألاهللأنيجزللهمالثوابوأنيكتبلهمماقدموهفيميزانحسناتهم .

كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ،وخالص المودة ،واالحترام ،لفضيلة شيخي الكريم
والمربي الفاضل األستاذ الدكتور /م وسى محمد عثمان ـ حفظه اهلل ـ المشرف على هذا
البحث على ما بذله من جهد ،وما قدمه من نصح ،وما غمرني به من لطف وأخالق،

وسعةصدر،ولميألجهداًفيقراءةالرسالة،معالتصويبوالتوجيهوالمالحظة،وكانله
األثرالكبيرفيإخراجالبحثبهذهالصورة،فجزاهاهللخيرالج ازء،وكتبأجره .

كماأشكرالشيخينالكريمين :

فضيلةاألستاذالدكتور/محمدالحسنموسىحفظهاهلل 

وفضيلةاألستاذالدكتور/نزارأحمدعبداهللالنويري حفظهاهلل 

على تفضلهما بقبول مناقشة بحثي وتضحيتهما بجزء من وقتهما رغم انشغالهما واعداً
إياهماباألخذبمالحظتهما،وتوصياتهما،فلهمامناهللحسنالثواب،ومنيجزيلالشكر .

وكماأتقدمبالشكروالدعاءلكلمنساهمفيإعانتيمادياًأومعنوياً .


واهللأسالأنيلهمناالسدادواإلخالصفيالقولوالعمل،إنهنعمالمولىونعمالنصير.

مستخلص الرسالة

ج


اشتمل البحث على المسائل الخالفية بين مذهبي الشافعية والهادوية في
الطهارة،استخدمتفيه المنهجاالستق ارئي التحليليمنخاللجمعمالهصلة
بالموضوع،ملحقاً كلمسألةببابها،وهيمحاولةلجمعشتاتالمسائلالمختلفة
واستيعابأحكامهافيدراسة فقهيةمقارنة بينالمذهبينبذكرمحلالنزاع،مع

ذكراألدلة،ومناقشتها،وذكرسببالخالف،مستأنساً برأيالطبفيبعضها،

ثمبيانالراجح وثمرةالخالف،ويتكونالبحثمنمقدمةوستةفصولوخاتمة .

بدأت البحث بالتعريف باإلمامين :الشافعي والهادي ومذهبهما ،وتعريف
الخالف ،وأنواعه ،وأسبابه ،وآدابه ،وقواعده ،ثم نشأته ،وحكمه في اإلسالم،
والتعريفللفقهوالطهارة ،ثماشتملالبحث علىالمسائل المختلففيهافيالمياه
وأحكامها ،وأعيان النجاسات  ،وكيفيةالتطهير منها،كماتناولتعريف الوضوء،
ه،واألغسالالواجبة
وأركانه ،وسننه ،ونواقضه،والغسلوأركانه ،وسننه  ،وموجبات 
والمسنونة ،كما تناول تعريف التيمم وشروطه ،وأركان وسنن التيمم ،ثم المسح
علىالجبيرةوالخفين،كماتناولتعريفالحيض ،معبيانأقلالحيضوأكثره،
وأقلالطهر،وحكمالحيضبعدسناليأس،وحكموضوءالحائضوقتالصالة،
وتعريفالنفاس،معبيانأكثرالنفاس،واشتراطوضعكلالحملمتخلقاً،وجماع
المرأةقبلاألربعين،وحكمدمالحامل ،وتعريفالخالءوآدابه .

ثم اختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات ،والفهارس العامة للرسالة؛ لتكتمل
بذلك الصورة العامة لموضوع الرسالة ،الموسومة بـ" المسائل الخالفية بين
الشافعية والهادوية في الطهارة دراسة فقهية مقارنة" سائالًاهللالتوفيقوالسداد.

ح

Abstract:
The research investigates the intellectual disputes, matters
between
two ideological issues applying the descriptive analytical methods in
collecting associated data with supplemented each matter with its
classified section. The research is collecting the separated issues between
the two principles” Shafii and Hadawiya” in the specific disputes to collect
and submit evidences to be discussed, taking in consideration opinions of
physicians too.
The research composed of an introduction and six chapters as well as
conclusion.
The research started with an introduction to the two “Imams” ; “ Shafii
and Haddi” their own principles with an indication to the argumentative
points, its nature, causes, rules together with its establishment and its
regulated explanation in Islam, together with an identification on “ Fighi”
principles teaches and “ “Tahara” cleanness.
The research emphasizes the argumentative issues in “water” and the
rules about types of dirtiness and how to be clean and remove?
Then the research highlights “wadoo- washing” its principles and rules
as well as its rejections, “ Ghusul – cleaning” , defining “ Tayamum” and its
conditions and principles with applying on forehead “ Gabeera” then
identifying menstruation with specification on little or more ratio, in
addition to the rule of menstrual women and prayers’ time schedule as well
as introducing “ Nufass” birthage with the possibility of putting pregnancy
in perfect, and the conditions of sexual intercourse before fortieth , the rule
of pregnant blood waste. Finally, the definition of wastes disposal and its
ethics.
The research concluded the most important results and
recommendations, index to complete the image of the message. “The
disputed and argumentative between Shafii and Hadawiya” in cleanness
with best regard.


مقدمة

خ


الحمدهلل الذي زيناألرضبعلماءاإلسالم،وجعلهمحجةعلىاألنام،وجعل
ذلكلمايبذلونهفيتقريبالبعيدلطالبالمعرفةكيينالوافهماًأكثربجهدأقل،

ابتغاء وجهاهللعزوجل ،والصالةوالسالمعلىسيدناونبينا محمد  البشير
وأصحابه أفضل
النذير ،الداعي إلى الهدى والى طريق مستقيم ،وعلى آله 
الصالةوأتمالتسليم .
أمابعد :
فإن الشريعةاإلسالميةكاملةوشاملةلكلمصالحالعبادفيالعاجلواآلجل،
وفيالعملبهاتتحققالسعادةللمرءفيالدنياواآلخرة .

ِّ
همنأجل العلوموأرفعهاقد اًر؛إذمنخاللهتتممعرفةالحاللمن
وأنعلمالفق
الحرام،وتتضحاألحكام،فيقفكلفرد عندحده،واليتجاوزهإلىغيره،واناهلل

تعالى إذا أراد بعبد خي اًر فقهه في دينه ،ثم إن علم الفقه علم عظيم ،أمر اهلل
تعالىبهوندبإليهبقولهسبحانه ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
()1

ﯽ ﯾ)  .

وان الناظر والمتأمل في مسائل الفقه والمذاهب الفقهية -وما كان على
مناهجها – يجدتشعباً وتفريعاً كثي اًر فياألبوابوالمباحثالفقهية ،كمايالحظ

تبايناً واضح ًا في عدة مسائل ،واتفاقاً في مسائل أخرى ،ويجد لكل إمام نوادر

وانفراداتلميشاركهغيرهبالقولبها،ولكلإمامحجتهودليله؛وجميعإجتهاداتهم
صادرةعنمعان شرعية،وانخفيتعلىكثيرمنالناس،فكل أرادالحقفيما
اجتهدوترجحعندهمنخاللالنظرفيأدلةالشريعة،وهوإجتهادبشرفماوافق
الصوابأخذبهواالرد،ولكلمجتهدنصيب .
ثملميكناختالفهمهذاعنهوىمتبعواعجاببالرأيوحبفيالمخالفة،
بلكانألسبابعلميةبحتة،اليملكمناطلععليهاإالأنيشكرهمعليه .
()1سورةالتوبة:آية( .)111

د 
وعلم االختالف؛ علم يدعو إلى المحبة واالئتالف ،ونبذ الفرقة والتعصب
لفوائد التي تزيد من
واالختالف ،إذ معرفة المذاهب واإللمام بها ودراستها من ا 
علمالعالمبها،واليفهمتجميعوبحثهذهالمسائلأنه من باب تصيدالزالت
والعثرات،والعياذباهللمنذلك،وانماهيدراسةمنبابالبحثوالمعرفةالعلمية
والدربةعلىالمسائلالفقهية .
وانالدراسةفيكتبالخالفلكفيلةبالكشفعنمآخذكلفريقعلىالفريق
اآلخر وأدلتهم فيما ذهبوا إليه ،وعندئذ يمكن للباحث المنصف أن يتعرف على
الراجحمنالمرجوح،منتلكاآلراءالمتباينةفتضيقالشقةبينالمذاهب،ويلتئم
الصفليواصلالمسلمونمسيرةاإليمانبحولاهللتعالىوقوته .
وعليهفقدقررتأنأساهمفيجمعالمسائلالفقهيةالتيخالفتفيهاالهادوية
الشافعيةفيدراسةفقهيةمقارنة،ليسهلليولطالبالعلماالستفادةمنها .

سائالً اهلل تعاىل التوفيق والسداد

أهمية الموضوع:

ذ 

 .1تكمن  أهمية الموضوع في بيان المسائل الخالفية التي رأتها الشافعية
والهادوية في الطهارة ،إذ هي من أعظم مسائل الخالف بين المذهبين،
اجترجيحاتهموماأدىإليهاجتهادالمذهبينبحلولشرعية.
واستخر
ّ

 .1جمع ما تفرق وتشتت من هذه المسائل في الكتب ،ليسهل على الباحث
الرجوعإليهاوتناولهاواالستفادةمنها.
 .3أنه يعطي بياناً شافياً عن االختالف في المسائل الفرعية الفقهية ،ويوضح
حقيقة االختالف الذي يجهله أو يتجاهله الكثير من المسلمين الذين تفرقوا

وتنازعوا فيما بينهم ،نتيجة هذا االختالف المعتبر من أنه ثروة فقهية في
اإلسالم.
 .4كذلكتناولهكميةكبيرةمنالمسائلالفقهيةالمختلففيهابينالمذهبينحيث
بلغتتسعونمسألةفيالطهارة.
أسباب اختيار الموضوع:
 .1كون المذهب الشافعي والمذهب الهادوي الزيدي متعايشين في بالدنا من
وقتمبكر،وأنأعظمالمسائلوأكثرهامتحدةاآلراء،واختالفهملميكنإالفي
قليلمنالمسائل،فأحببتإبرازهذهاآلراءومقارنتهابينالمذهبين،ومناقشتها
وجعلهافيبحثمستقل.
  .1إثراءالمكتبةالعلميةبمصدرعلمي،فالمكتبةاإلسالميةبحاجةإلىمصادر
علميةموثقةبالبحثوالدراسةالمتعمقة،المدعومةباألدلةوالمناقشةالعلميةفي
جميعموضوعاتالشريعةاإلسالميةوأحكامهاالمختلفة،ولمافيذلكمنرد
علىمنيريدأنيحشرالهادوية(الزيدية)فياإلثنىعشرية،معأنهاأقرب
فرقالشيعةالىالسنة.
 .3كوني أعيش في بالد مذهبها شافعي وزيدي موجودين في البيئة المحيطة
بي،وأسألعنأغلبالمسائل،فقداستفيدأناواياهمفيذلك،معوجودالرغبة
الشديدةفيذلك.

ر 
 .4لمايحصل منالفائدة العظيمةالتي يحظىبهاالمهتمونمنطالبالعلم
والمجتهدون.
  .5اعتبارمذهبمنالمذاهباألربعةأنهديناإلسالمالغيرلدىالبعضمع
الجهلببقيةالمذاهباألخرى،أوعدمتقديرها!.
  .6أنهيعطيالباحثدربةعلىالمحاجة،وتربيةالملكةالفقهيةلديه،وذلكال
يتأتىإالبدراسةكتبالخالفبينالمذاهب.
 .7إزالة  التفاهم والتعامل بين كثيرين من أتباع المذاهب اإلسالمية ،ورمي
بعضهمبعضاً بالجهلأوالزيغوالكفرواالبتداع،ثميتعصبلمذهبمعينوال
يعتبرغيرهمناإلسالم.
الدراسات السابقة:
أثناءبحثيفيالدراساتالسابقةالمختصةبهذاالموضوعلمأجدمنألف
نماوجدت
،وا 
الًبينالمسائلالخالفيةبينالمذهبالشافعيوالهادوي 
بحثاًمستق 
شرحمتناألزهار)،
مسائلمتناثرةفي بطونالكتب:منذلك (البحرالزخار 

وكذلك(ضوءالنهارالمشرقعلىصفحاتاألزهار)،وكذلكفيكتاب(السيل

الجرار المتدفق على حدائق األزهار) ،وهناك محاولة لجمع المسائل الخالفية

عنإمامالشافعيةومفتيهافيالمراوعة(،)1غيرأنهذهالدراسةوالجمعللمسائل
لمتكندقيقةمعكثرتهافقدذكراألقوالوانكانتغيرمعتمدةعندالمذهبين،
وكذلكلميناقشباألدلةأيمسألة ،ودراستهالمتكندراسةعلميةمحكمة .
ثم إن هناك رسالة علمية للباحث /محمد أحمد الوقشي ألفت في المسائل
المختلف فيها بين المذاهب األربعة ومذهب الهادوية الزيدية في باب الطهارة
والصالة،تناولتأمهاتالمسائلحيثبلغمجموعمسائلهفيالطهارةثمانمسائل
فقط .
ولم أعلم عن رسالة أخرى علمية بهذا الموضوع ،وقد بحثت في الموسوعة
العالمية،وسألتأكبرعلماءاليمنفيذلكفنصحونيبذلكوبحثه .
()1السيدحسنبنأحمدعبدالبارياألهدل .

منهج البحث:

ز 

اتبعالباحثاإلجراءاتالتالية:
 .1المنهج االستقرائي التحليلي في الرجوع إلى الكتب المعتمدة عند المذهبين،
واستخراجاآلراءواألقوالالتيخالفتفيهاالهادويةالشافعيةفيالطهارة.
 .1عرض المسائل المختلف فيها بين المذهبين ،وذلك في أي قول خالفت فيه
الهادويةالشافعية،معتقديمقولالشافعيةعلىالهادويةفيذلك.
 .3ذكر تحرير النزاع في كل مسألة ،مع ذكر أدلة كل فريق ،مع بيان وجه
الستداللماأمكن،ومناقشةاألدلةوالترجيحوثمرةالخالف.
 .4بماأنالمناقشةلألدلةلمتكنإالللمذهبينفقداكتفيتبالترجيحألحدهما،أو
الجمع بينهما ولكن ذلك نادر ،مع أن الصواب قد يكون عند غيرهما من
المذاهب،لكنفعلتذلكلوجودهماواشتهارالعملبهما،والخوفعلىاإلطالة
فيالرسالة.
 .5االستفادةمنالجانبالطبيفيبعضالمسائلالمتعلقةبالطب،والرجوعإلى
أهلاالختصاصوأبحاثهمومؤلفاتهم،أوالناقلةعنهم.
 .6عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها في السور ،معتمداً على المصحف
العثماني.

 .7عزو  األحاديث النبوية إلى مصادرها األصلية ،فإن كان في الصحيحين
اكتفيت بهما ،وان كان في غيرهما عزوته إلى مصادره بما يحصل به البيان
والمقصود،وبيانالحكمعليهمنحيثالصحةوالضعفقدراالستطاعة،واذا
تكررذكرالحديثفأكتفيبسبقتخريجهمعذكرالصفحةالتيخرجفيها،مشي اًر
إلى اسم الكتاب ومؤلفه ،والكتاب والباب ،ورقم الجزء والصفحة ،ورقم الحديث

فيماهومرقم.
 .8توثيقالمرجعكامالً عندورودهأولمرة،واذاتكرروثقتهبذكرالمرجعواسم

الشهرةللمؤلفوالجزءوالصفحة،أوالكتابإنكانمشهو اًرواليوجدمماثلفي

تسميته.

.9

س 
الرجوعإلىالمصادرالقديمةالتيعنيتبالتراجموالوفيات،واستخراج

ترجمة مختصرة لإلمام الشافعي ،ثم اإلمام الهادي رحمهما اهلل ،ثم الترجمة
لألعالمالواردةأسماؤهمفيالمتنعداالخلفاءالراشدينلشهرتهم،والمعاصرين
األحياء.
 .11اعتمادالمراجعوالمصادراألصليةلكلمذهب،فال أنقلعنالشافعية
إالمنكتبهم،والهادويةكذلك،وأستشهدبأقوالمنغيرالمذهبين.
 .11إسناد األقوال أو العبارات إلى قائلها  أو مصادرها  إذا كان نقالً

حرفياً؛ واذا كان بالمعنى أشرت إلى المصدر :بتصرف ،واذا تكرر النقل من
كتابأوكتبأشرتإليهابقولي:المرجعالسابق.

 .11وضعتأقواسمحددةلآليات،ولألحاديث،ولآلثار،وكذلكللنقلمن
أقوالأهلالعلم.
 .13التعريف بالمصطلحاتوالمفرداتالتيتحتاجللبيانفينظري،وردها
إلىمعاجماللغة.
 .14االعتمادعلىبعضالمراجعالحديثةفيبعضالمسائل،والرجوعإلى
أهلاإلختصاصفيذلك.
 .15ذكرقائمةموجزةذكرتفيهانتائجالبحث،وأهمالتوصيات.
 .16وضعفهارسعامةلآلياتالقرآنيةواألحاديثالنبويةواآلثارواألعالم
والمصادر ،ففي اآليات حسب ترتيب السور ،وفي األحاديث للترتيب
واألعالم والمصادر ،وختاماً فهرس
األبجدي لمتن الحديث ،وكذلك اآلثار 

لموضوعاتفيالبحث.
خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة.
أما المقدمة فاحتوت على اآلتي:

أهميةالموضوع .
وأسباباالختيار.

والدراساتالسابقة .

ش 

 ومنهجالبحث.
وخطةالبحث.

الفصل األول

التعريف باإلمامين ،وأسباب الخالف ،والتعريفات:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث األول :التعريف باإلمام الشافعي ومذهبه وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :حياةاإلمامالشخصية[نسبه _مولده _ونشأته _وثناءالعلماء

عليه].

المطلب الثاني :حياةاإلمامالعلمية[طلبهللعلم _رحالتهالعلمية _شيوخه

_

تالمذته_أهممصنفاته_وفاته].

المطلب الثالث [ :سبب نسبة المذهب إلى اإلمام الشافعي -وأهم الكتب
الفقهيةالمعتمدةفيالمذهب].

المبحث الثاني :التعريف باإلمام الهادي ومذهبه وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول  :حياة اإلمام الشخصية [ نسبه _ مولده _ ونشأته _ وثناء
العلماءعليه].

المطلب الثاني  :حياةاإلمامالعلمية[طلبهللعلم_شيوخه_تالمذته_أهم
مصنفاته_وفاته].
المطلب الثالث [:سببنسبةالمذهبإلىاإلمامالهادي -وأهمالكتبالفقهية
المعتمدةفيالمذهب].

المبحث الثالث :أهم أسباب اختالف الفقهاء وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول:تعريفالخالفواالختالف،وأنواعه.
المطلب الثاني:نشوءالخالف،وحكمهفياإلسالم.
المطلب الثالث:أهمأسباباختالفالفقهاء.

المبحث الرابع :تعريفات البحث وفيه مطلبان:

ص


المطلب األول:تعريفالفقه.

المطلب الثاني:تعريفالطهارة .
الفصــل الثاني
المسائل الخالفية بين الشافعية والهادوية في المياه والنجاسات.

وفيه ثالثة مباحث وهي:

المبحث األول :في المياه وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول:تعريفالمياهلغةًوشرعاً.

المطلب الثاني:استعمالالماءالمشمسفيالطهارة .
المطلب الثالث:الطهارةبالماءالمغصوب .
المطلب الرابع:حكمالماءالمستعمل .

المطلب الخامس:حكمالماءالمجاورللنجاسة.
المطلب السادس:اشتباهالماءالطاهربالنجس .
المطلب السابع:ورودالماءالقليلعلىالنجاسة .

المبحث الثاني :أعيان النجاسات وفيه ثمانية مطالب:
المطلب األول:تعريفالنجاساتلغةًوشرعاً.
المطلب الثاني:طهارةالمني.

المطلب الثالث:حكمرطوبةالكافر.
المطلب الرابع:حكمبولوروثالحيواناتالمأكولة.
المطلب الخامس:حكمالقيء.

المطلب السادس:حكمدمالسمك.
المطلب السابع:حكمماصلبعلىالجرح.
المطلب الثامن:حكمالدمالباقيفيالعروقبعدالذبح.

المبحث الثالث :كيفية تطهير النجاسات وفيه سبعة مطالب:

المطلب األول:كيفيةتطهيراآلبارالمتنجسة.
المطلب الثاني:كيفيةتطهيرالنجاسةالخفية .

المطلب الثالث:حكماالستجمارباألحجارمعوجودالماء.
المطلب الرابع:كيفيةتطهيربولالصبيالذيلميطعم.
المطلب الخامس:تطهيرجلودالميتةبالدباغ .
المطلب السادس:تطهيراألفواهبالريق.
المطلب السابع:عددغسالتنجاسةالكلب.
الفصل الثالث

المسائل الخالفية بين الشافعية والهادوية في الوضوء.
وفيه ثالثة مباحث وهي:
المبحث األول :تعريف الوضوء وأركانه وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول:تعريفالوضوءلغةًوشرعاً.
المطلب الثاني:مقدارمسحالرأس.

المطلب الثالث:غسلالرأسبدالًمنمسحه.

المطلب الرابع:حكممسحاألذنين.

المطلب الخامس:تخليلاألصابعفيالوضوء .

المطلب السادس:التيامنفيالوضوءبيناليدينوالرجلين .

المطلب السابع:الوضوءبنيةرفعالحدث.
المبحث الثاني :سنن الوضوء وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول:غسلالفرجينفيالوضوء .

المطلب الثاني:التسميةفيالوضوء.
المطلب الثالث:المضمضةواالستنشاق.

المطلب الرابع:حكمأخذماءجديدلمسحاألذنين.
المطلب الخامس:حكممسحالرقبة.
المطلب السادس:حكمالدعاءعندكلعضوفيالوضوء.

المطلب السابع:تجديدالوضوءبعدكلمباح.

المبحث الثالث :نواقض الوضوء وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول:نقضالوضوءبالقهقهةفيالصالة.

ض


المطلب الثاني:نقضالوضوءباللمسبينالذكرواألنثى.

ط 

المطلب الثالث:انتقاضالوضوءبمسالفرجين.
المطلب الرابع:نقضالوضوءبالنوم .

المطلب الخامس:نقضالوضوءمنالقيء.
المطلب السادس:حكمنقضالوضوءبالكذبوالغيبةوالنميمةوأذيةالمسلم.
المطلب السابع:حكممسالمحدثحدثاًأصغرللمصحف.

الفصل الرابع

المسائل الخالفية بين الشافعية والهادوية في الغسل


وفيه ثالثة مباحث وهي:

المبحث األول :تعريف الغسل وأركانه وسننه وفيه ثمانية مطالب:
المطلب األول:تعريفالغسللغةًوشرعاً.

المطلب الثاني:حكمالتسميةفيالغسل .

المطلب الثالث:حكمالمضمضةواالستنشاقفيالغسلللجنابة.
المطلب الرابع:ارتفاعالحدثاألصغربالغسلمنالحدث
األكبربنيته.

المطلب الخامس:حكمالدلكأثناءالغسل.

المطلب السادس:حكمغسلالبدنثالثمرات.
المطلب السابع:مقدارالماءالمستحبفيالغسل.
المطلب الثامن:نقضالشعرالمضفور.
المبحث الثاني :موجبات الغسل وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول:خروجالمنيبشهوة.

المطلب الثاني:حكمالبولقبلالغسلللرجلالممني.
المطلب الثالث:خروجالمنيمنالجنببعداغتساله.

المطلب الرابع:حكماشتراطالغسلبدخولكاملالحشفة.
المطلب الخامس:حكمعبورالمسجدلصاحبالحدثاألكبر.

المبحث الثالث :األغسال الواجبة والمسنونة وفيه خمسة مطالب:

ظ 

المطلب األول:حكمغسلالكافرإذاأسلم.

المطلب الثاني:حكماالغتسالللجمعةبعدالصالة.

المطلب الثالث:حكمالغسلللحجامة.
المطلب الرابع:حكمالغسللدخولالحمام.

المطلب الخامس:حكمأذانواقامةالجنب.

الفصل الخامس

المسائل الخالفية بين الشافعية والهادوية في التيمم
وفيه ثالثة مباحث وهي:

المبحث األول :تعريف التيمم وشروطه وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول:تعريفالتيمملغ ًةوشرعاً .

المطلب الثاني:حكمالطهارةبالترابالمغصوب.
المطلب الثالث:صفةترابالتيمم.

المطلب الرابع:طلبالماءفيحدودالميل.
المطلب الخامس:منوجدمنالماءمااليكفيهلكلأعضاءالوضوء .
المطلب السادس:حكمالتلومبالتيممللعادمللماءفيالسفر.

المطلب السابع:المسافرالواجدللماءبزيادةيسيرةعلىثمنالمثل.
المبحث الثاني :أركان وسنن التيمم وفيه سبعة مطالب:
المطلب األول:حكمالتسميةفيالتيمم.

المطلب الثاني:حكمضربالترابباليدين.
المطلب الثالث:حكمتخليلاللحيةبالتراب.
المطلب الرابع:حكمالترتيببيناليمنىواليسرىفيالتيمم.
المطلب الخامس:حكممنتيمملفقدالماءثموجدهوهويصلي.
المطلب السادس:حكمإمامةالمتيممللمتوضئ .
المطلب السابع:منخشيفوتصالةالجنازةأوالعيدينفهليتيمم؟

المبحث الثالث :المسح على الجبيرة والخفين وفيه ثالثة مطالب:

ع 

المطلب األول:حكمالمسحعلىالجبيرة .

المطلب الثاني:إعادةالصالةعلىالماسحعلىالجبيرة.
المطلب الثالث:حكمالمسحعلىالخفين .

الفصل السادس

المسائل الخالفية بين الشافعية والهادوية في الحيض والنفاس
والخالء

وفيه ثالثة مباحث وهي:

المبحث األول :في الحيض وفيه تسعة مطالب:

المطلب األول:تعريفالحيضلغةًوشرعاً .
المطلب الثاني:أقلالحيض .
المطلب الثالث:أكثرالحيض.

المطلب الرابع:أقلالطهر.
المطلب الخامس:مايرجعإليهإذاجاوزالحيضأكثرمدته .

المطلب السادس:حكمالحيضبعدستينعاماً.

المطلب السابع:متىتثبتللمبتدأةعادة.

المطلب الثامن:حكمأداءأكثرمنفرضبوضوءواحدللمستحاضة
ونحوها.
المطلب التاسع:حكموضوءالحائضوقتالصالة.

المبحث الثاني :في النفاس وفيه ستة مطالب:
المطلب األول:تعريفالنفاسلغةًوشرعاً .
المطلب الثاني:أكثرالنفاس.

المطلب الثالث:حكماشتراطوضعكلالحملمتخلقاً.

المطلب الرابع:فيجماعالمرأةالنفساءإذاطهرتقبلاألربعين .
المطلب الخامس:حكمدمالحامل.

المطلب السادس:حكماالستمتاعبمابينالسرةوالركبة.
المبحث الثالث :في آداب الخالء وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول:تعريفآدابالخالء.

المطلب الثاني:حكماالستتارعندقضاءالحاجة.
المطلب الثالث:حكماستقبالالقبلةواستدبارهاببولأوغائط.

المطلب الرابع:عددالمالعنالتيتجتنبعندقضاءالحاجة .

الخاتمة:
وتشمل على أهم النتائج والتوصيات:
فهرساآلياتالقرآنية.

فهرساألحاديثالنبوية.
فهرساآلثار.
فهرساألعالم.
فهرسالمصادروالمراجع.
فهرسلموضوعاتالبحث.

غ 

