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اللهم  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم على نبینا  ،والحمد هلل ،"�سم هللا
 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین

روى ابن عدي عن  ،�اب الحیض :في محرره -یرحمه هللا تعالى -قال اإلمام ابن عبد الهادي 
 محمد بن عمرو عن ابن شهاب.."

 روى ابن.. 
 عن محمد..
 روى ابن..
 ابن عدي..
 ابن أبي..

 عفا هللا عنك.
 أبي عدي..روى ابن 

و�كون  ،إلى صاحب الكامل ،روى ابن عدي انصرف الذهن إلى صاحب الكامل :ألنك إذا قلت
رً   وهو مظنة الضعیف. ،ألن ما یتفرد �ه ابن عدي ضعیف ؛إلى ضعف الخبر احینئذ مؤشِّ

 ومــــــــــــا نمـــــــــــــي لعـــــــــــــد وخـــــــــــــط و�ـــــــــــــر
 

 ومســـــــــــند الفـــــــــــردوس ضـــــــــــعفه شـــــــــــهر 
 روى ابن أبي عدي.. ،فهذه مظان الضعیف 

رضي هللا  -"روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
 :-صلى هللا علیه وسلم-أن فاطمة بنت أبي حبیش �انت تستحاض فقال رسول هللا  -عنها

فإذا �ان اآلخر فتوضئي  ،ذلك فأمسكي عن الصالةفإذا �ان  ،إن دم الحیض دم أسود �عرف«
والحاكم  ،رواته �لهم ثقات :وقال ،رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني ،»وصلي
قد روى هذا الحدیث غیر واحد فلم یذ�ر أحد منهم ما  :وقال النسائي ،على شرط مسلم :وقال

 وهو منكر." ،ن عمرو على هذه الروا�ةلم یتا�ع محمد ب :وقال أبو حاتم ،ذ�ر ابن أبي عدي
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 ،أجمعین، أما �عد
 ،االحیض مصدر حاضت تحیض حیًض  "�اب الحیض" :-رحمه هللا تعالى -فیقول المؤلف

ومناسب  ،�عني سال ،حاض الوادي :عربوجاء في �تب اللغة من قول ال ،وأصله من السیالن
و�عرفه أهل العلم �أنه دم طبیعة وجبلة  ،فهو سیالن الدم من المرأة  ،ا للمعنى االصطالحيجد� 

 -�هللا ،في أوقات معلومة ،یرخیه الرحم من رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة ،یرخیه الرحم
علیه الصالة -�ما قال النبي  ،آدموقد �تبه على بنات  ،وأوجده لحكمة ،خلقه -جل وعال
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ن إ :وجاء ما یدل على أن نساء بني إسرائیل ابتلین �الحیض حتى قال �عضهم ،لعائشة -والسالم
 ؟لیس �صحیحأم لكن هذا الكالم صحیح  ،الحیض لم �عرف قبل نساء بني إسرائیل

آدم لصلبه فما بنات �عني من أول األمر  »إن هللا �تبه على بنات آدم«في الحدیث الصحیح  
أو ابتلى بنات  ،وما جاء مما یدل على أن هللا �تبه على بنات بني إسرائیل ،دونهن وما �عدهن

 -خلقه هللا ،وأنهن ابتلین بذلك ،�حمل على �ثرته ،بني إسرائیل �ه فإنما یراد �ه إن صح �ثرته
حیح من أقوال أهل ولذا القول الص ،تغذ�ة الجنین ،وهي تغذ�ة الجنین ،لحكمة عظیمة -جل وعال

 ،بدلیل أن الحیض جعل عالمة على براءة الرحم ،ن الحامل ال تحیض الحامل ال تحیضإ :العلم
ولو �انت الحامل تحیض  ،الحیض حینما جعل في العدد إنما سبب ذلك لُیعلم بذلك براءة الرحم

وما  ،تحیض ولهذا المرجح عند أهل العلم أن الحامل ال ،ما عرفنا براءة رحمها �عدم الحیض
 .أو نز�ف على ما سیأتي في االستحاضة ،استحاضة ،ینزل معها من دم �حكم �أنه دم فساد

محمد بن أبي  "وروى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة" :قال 
�محمد بن عمرو فیه ما تقدم من لین  ،مكانه في الحفظ معروف عند أهل العلم ،عدي ثقة ثبت

ولعله هو المرجح أن  ،وتوسط �عضهم ،لد�انته ؛ووثقه آخرون  ،فه �عضهم �سببهضعَّ  ،في حفظه
فحدیثه من  ،ضعف الحفظ عنده لیس �شدید ،ألن ضعفه لیس �شدید ؛حدیثه من قبیل الحسن

 .قبیل الحسن
الحدیث هذا الحدیث اختلف فیه  "-رضي هللا عنها-عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة " 

رواه أبو داود والنسائي وابن حبان " :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف  ،ا�بیرً ا أهل العلم اختالفً 
قد روى  :وقال النسائي ،على شرط مسلم :والحاكم وقال ،رواته �لهم ثقات :والدارقطني وقال

لم یتا�ع  :وقال أبو حاتم ،هذا الحدیث غیر واحد فلم یذ�ر أحد منهم ما ذ�ر ابن أبي عدي
 ."ه الروا�ة وهو منكرمحمد بن عمرو على هذ

�قول في تهذیب  -رحمه هللا تعالى -ابن القیم ،واستنكره �عضهم ،على �ل حال صححه آخرون  
بیَّن فیه  ،ال �ستغني عنه طالب علم ،وهذا الكتاب في غا�ة األهمیة لطالب العلم ،سنن أبي داود

و�دل  ،ه �حاكي المتقدمینفهو � ،العلل التي في سنن أبي داود �كالم ال نظیر له عند المتأخر�ن
 .رحمه هللا ،على إمامته ورسوخ قدمه في هذا الشأن

نقل ابن  ،منقطع :حدیث عروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان في بیان الوهم واإلیهام :�قول 
ورواه عن محمد بن عمرو محمد بن  ،القیم ألنه انفرد �ه محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة

وهذا  ،والثانیة عن زاد فیه عائشة بین عروة وفاطمة ،ما من �تا�ه هكذاأبي عدي مرتین إحداه
ولكن  ،وهذا متصل ،وهو الذي ساقه المؤلف واعتمده ،زاد فیه عائشة بین عروة وفاطمة ،متصل

وقد جاء  ،ا فیهأورث ذلك نظرً  ،فزاد عائشة ،ا ومن حفظه متصالً لما حّدث �ه من �تا�ه منقطعً 
فإذا نسبه إلى فاطمة مباشرة  ،ا �ه أنه أخذه من عائشة ال من فاطمةفي سنن أبي داود مصرحً 
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والحدیث الذي  ،خالته ،ومكانه من عائشة معروف ،عن عروة عن فاطمة �كون أسقط عائشة
 ؟من مسند فاطمةأم ساقه المؤلف هنا من مسند عائشة 

عائشة ال من إنه أخذه من  :فإذا أسقط عائشة صار من مسند فاطمة �قول ،من مسند عائشة 
إنه  :أما قوله :�قول ابن القیم ،ا هذا �الم ابن القطانفإذا أسقط عائشة صار منقطعً  ،فاطمة

وقد  ،فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ واإلتقان معروف ال ُ�جَهل ،منقطع فلیس �ذلك
 ،وقد أدرك �لتیهما ،ومرة عن عائشة عن فاطمة ،حفظه وحدث �ه مرة عن عروة عن فاطمة

فاالنقطاع الذي رمي �ه حدیث مقطوع  ،وعائشة خالته ،ففاطمة بنت عمه ،وسمع منهما بال ر�ب
�عني ال �منع أن �كون یرو�ه عن  ،وقد صرح �أن فاطمة حدثته �ه .هذا �الم ابن القیم ،دابره

ال مانع أن �سمع الحدیث  ،ن یرو�ه عنها مرة أخرى بدون واسطةأو  ،فاطمة بواسطة عائشة
 ،وله أمثلة �ثیرة ،ثم �عد ذلك �سمعه منها فیرتقي و�ترك الواسطة ،ن صاحبة الشأنبواسطة ع
ح أن الحدیث ثابت ،وهذا منها  .وأقل أحواله الحسن ،فالمرجَّ

 "�انت تستحاض ،أن فاطمة بنت أبي حبیش �انت تستحاض -رضي هللا عنها-عن عائشة " 
 ؛وفي غیر هذا الكتاب أحادیث أخرى  ،�أتي في األحادیث األخرى حدیث حمنة وحدیث أم حبیبة

وهن ابتلین  ا،تسعً  -علیه الصالة والسالم-ألنه بلغ عدد المستحاضات في زمن النبي 
لكنها من  ،فهذه بلوى النز�ف ومصیبة �النسبة للمرأة  ،حمنة استحیضت سبع سنین ،�االستحاضة

علیه الصالة -ي وقد شكت إلى النب ،ضمن المصائب التي تؤجر علیها إذا صبرت واحتسبت
إن شاء  ،فالشكوى إنما تكون فیما �ضر �اإلنسان على ما سیأتي ذ�ره ،على ما سیأتي -والسالم

لكن علیها أن تصبر وتحتسب �غیرها من  ،فال شك أن مثل هذا �ضر �المرأة  ،هللا تعالى
السیوطي نظمهن في حاشیته على النسائي  ،علم فیمن استحیضلتسع ذ�رهن أهل ا ،المصائب

 في بیتین �قول:
 قــــد استحیضـــــت فـــــي زمـــــان المصـــــطفى

 
ـــــــــــد رواهـــــــــــا الراو�ـــــــــــة   تســـــــــــع نســـــــــــاء ق

ــــــــــــات جحــــــــــــش ســــــــــــودة والفاطمــــــــــــة   بن
 

 ز�نـــــــــــــب أســـــــــــــماء وســـــــــــــهلة و�اد�ــــــــــــــة 
نات جحش ثالث بنات جحش ثالث حمنة و� ،سودة وفاطمة وز�نب وأسماء وسهلة و�اد�ة ست 

لكن  /ثبت حدیث حمنةو ثالث مع أنه ثبت حدیث أم حبیبة  ،ا ز�نب أم المؤمنینأم حبیبة وأ�ًض و 
 .إلى دلیل فالقول �أنها �انت تستحاض �حتاج /حدیث ز�نب لم یثبت لم یثبت

 الستحاضة والحیض أصلوا "�انت تستحاض ،أن فاطمة بنت أبي حبیش �انت تستحاض" 
لكن ز�د في  ،الحیض واالستحاضة أصل المادة والحروف األصلیة واحدة ،المادة واحد

وأهل العلم �قررون أن ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة  ،االستحاضة حروف ال توجد في الحیض
عن الحیض قد تشتمل االستحاضة على حیض  ازائدً  افدل على أن في االستحاضة قدرً  ،المعنى
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 ،عن الحیض إذا جاءت في غیر وقته وقلت مدته عن مدة الحیض تكون أقلوقد تنفرد  ،وز�ادة
وهذا هو السبب الز�ادة على ما جاء في أصل  ،لكن الغالب أن االستحاضة أكثر من الحیض

 .ء والیاء والضادصل المادة التي هي الحاالتاء زائدة على أالمادة السین و 
 غیر مطرد؟ أم هذا مطرد قولهم ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة المعنى هل  

 طالب:.........
أبلغ وأقوى في  ،حذر أبلغ من حاذر نعم غیر مطرد من ذلك صیغة المبالغة فاعل حذر مثالً 

 .إنما هو أغلبي ،فهذا لیس من المطرد ،مع أن حاذر أكثر في الحروف ،المعنى من حاذر
 .دم �كثرة ونز�ف�عني مبتالة ابتلیت �خروج ال ،فاطمة بنت أبي حبیش �انت تستحاض

إن دم الحیض دم أسود  ،إن دم الحیض أسود« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا " 
 ؛دم الحیض تعرفه النساء ،تعرفه النساء ،�عَرف �عني تعرفه النساء »�عِرف«وفي روا�ة  ،»�عرف

فإذا أخبرت  ،مولذلك البنت المبتدأة أول ما تبدأ ما تدري تفزع إذا رأت الد ،ألنه یتكرر علیهن
�عِرف �عني له عرض  :والروا�ة األخرى  ،فیعَرف �عني �عرفه النساء ،ألنها تعِرف ؛أخبرتها ،أمها

ثخین  ،ا ثخین غلیظوهو أ�ًض  ،فدم الحیض له عالمات منها أنه أسود وله رائحة منتنة ،رائحة
تحاضة فإنه �خالف دم االس ،هذه عالمات دم الحیض �خالف دم االستحاضة ،غلیظ أسود منتن

هذه العالمات الفارقة بین دم الحیض ودم  ،ا رقیق لیس بثخینوهو أ�ًض  ،ولیست له رائحة ،أحمر
 ،�عني ال یتأكسد وال یتجلط �سرعة ،و�ذ�ر �عضهم أن دم الحیض ال یتخثر �سرعة ،االستحاضة

 ؟معنى یتأكسد ما ،�خالف غیره من الدماء فإنه �مجرد ما �خرج یتأكسد
 .�عد أن �ان سائالً  اعلیه األكسجین �عني �كون صلبً إذا جاء مر  
�عني وجد ذلك فكان  »فإذا �ان ذلك ،فإذا �ان ذلك ،إن دم الحیض دم أسود �عَرف أو �عِرف« 

 ناقصة؟ أم هنا تامة 
 للدم؟أم ذلِك؟ اآلن اإلشارة للمرأة أم ذلَك  »فإذا �ان ذلك فأمسكي« ،تامة

 طالب:.........
 ،هذا دلیل على أن الحائض ال تصلي »فإذا �ان ذلَك فأمسكي عن الصالة« ،إًذا �كون ذلكَ  

وال  ،تمسك عن الصیام وعن الصالة ،وهذا محل إجماع بین أهل العلم ،ا هي ال تصوموأ�ًض 
�عني إذا  ،»فأمسكي عن الصالة« ،بل �حرم علیها أن تصوم وتصلي ،�صحان منها لو فعلت

�عني غیر  »فإذا �ان اآلخر ،فأمسكي عن الصالة« وجد ذلك الدم الموصوف بهذه األوصاف
فإذا �ان اآلخر  ،»فتوضئي وصلي«إذا وجد غیره  ،المعروف عند النساء ،األسود الذي له رائحة

هذا محمول على المبتِدئة أو  :وأهل العلم �قولون  ،�عني دم االستحاضة األحمر فتوضئي وصلي
 ان؟ أو �صح األمر  ،ة أ مبتدَ أم ة مبتِدئة أ المتبدَ 
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طیب تجاِدل  ؟طیب ماذا عن المجاَدلة والمجاِدلة ،هي التي َبدأت أو ُبِدئت �الدم؟ هي ُبِدئت
 ،�اب بدء الحیض :وفي البخاري  ،وهنا من طرف واحد ،ألن الفعل من طرفین ؛اوتجاَدل أ�ًض 
ا مبتِدئة �معنى أنه :أال �صح أن �قال ،ة أ ة مبتدأ فهي مبتدَ  ،فالذي یبدأ الحیض ،بدء الحیض

لكن إسناد الفعل إلى الطالب و�سناد  ،هذا طالب مبتِدئ :�ما �قال ،جدیدة على هذا األمر
 .االبتداء هنا إلى الحیض ال إلى المرأة 

فغیر المعتادة التي هي  ،هذا الحدیث عند اإلمام أحمد محمول على المبتَدأة غیر المعتادة 
امرأة مبتَدأة و�نت مبتدأة أول  هي ،تعمل �عادتهاوالمعتادة  ،تعمل �التمییز ،المبتَدأة تعمل �التمییز

�كون ا و أحیانً إلى آخر �كون أسود  لكن یتغیر لونه من حین �امًال  اض شهرً ما نزل علیها الحی
 ،ا فمثل هذه التي لیست لها عادة تعمل �التمییز �ما هنا إذا جاء األسود تمسكا أحمر أحیانً أ�ًض 

وهي تحیض  ،التي أكبر منها لها عادة من خمس سنواتأختها  ،إذا جاء اآلخر تتوضأ وتصلي
ولو اختلفت العادة مع التمییز هذا عند َمن؟ اإلمام أحمد  ، تعمل �عادتهاولها عادة ستة أ�ام مثًال 

ا له اإلمام أحمد أ�ًض  ،فالحدیث محمول عنده على المبتَدأة غیر المعتادة فتعمل حینئذ �التمییز
هي أن العمل �التمییز مطلق وهذا الحدیث �شمل المبتدأة و�شمل و  ،روا�ة توافق مذهب الشافعي

عند الشافعي وروا�ة عند  ،ندهالتمییز أقوى من العادة ع ،العادةا المعتادة فالتمییز أقوى من أ�ًض 
 .والعادة عند اإلمام أحمد في المشهور عنه أقوى  ،اإلمام أحمد

 التي ال ،المعتادة تعمل �العادة ،زة تعمل التمییزالممی ،الحال الثالثة التي ال عادة لها وال تمییز 
تحیض غالب عادة نسائها ستة أو سبعة على ما سیأتي في زاد عادة لها وال تمییز سیأتي أنها 

 ،تجلس عادتها المعتادة ستة أ�ام ،المستحاضة معتادة ولو �میز تجلس عادتها :�قول ،المستقنع
والعادة  ،ألنها معتادة ؛تجلس السادس :السادس �قولجاءها الدم األسود خمسة أ�ام وانقطع في 

تجلس عادتها  :زاد معها الدم األسود سبعة أ�ام �قول ،عادتها ستة أ�ام ،عنده أقوى من التمییز
 . الستة أ�ام

�ما  ،واألدلة على هذا وهذا ،وال شك أن التفاوت في الدم له أثر في الحكم له أثر في الحكم 
وأجاب عن أدلة اآلخر�ن  ،فاإلمام أحمد له أدلته ،ا سیأتي في األحادیث�م ،سیأتي في األحادیث

والشافعي قوله واضح �ل النساء مبتدأة معتادة �بیرة صغیرة زادت  ،�مثل هذا �حمله على ما ذ�ر
الشهر  ا،إذا �ان أسود �عَرف أو �عِرف تجلس هذا الشهر أسبوعً  امعها المدة استحیضت شهرً 

وهو  ،هذا قول اإلمام الشافعي ،اتجلس تعمل �التمییز مطلقً  ،ثالث عشرة أ�امال ،الثاني خمسة أ�ام
إذا  ،تجلس عادتها ،عادتها�والقول المعروف عند الحنابلة أنها تعمل  ،روا�ة عن اإلمام أحمد

 .ولو نقص الدم إلى ثالثة ،ولو زاد الدم إلى عشرة ،كانت المعتادة ستة تجلس ستة فقط
فإذا �ان اآلخر فتوضئي  ،فإذا �ان ذلك فأمسكي عن الصالة ،د �عَرفإن دم الحیض دم أسو « 

الداعي  ،�ما �قول الحنابلة ،حمل الحدیث على المعتادة ،حمل الحدیث على المعتادة ،»وصلي
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وأنها تتحیض ستة أ�ام وسبعة وتجلس عادتها التي  ،إلیه معاَرضته لما سیأتي لبعض األحادیث
تلك األحادیث وُنص على أن المعتادة تجلس عادتها دل على أن فمادام عاَرض  ،كانت تحیضها

 .ألنها أحیلت على التمییز ؛هذه غیر معتادة
نسیت  ،و�ن نسیتها عملت �التمییز ،والمستحاضة معتادة ولو ممیزة تجلس عادتها :قول في الزاد� 

 ؟ماذا تصنعفییز ال عادة وال تم ،فإن لم �كن لها تمییز ،تعمل �التمییز ،ما تدري �م ،العادة
فإذا  ،غالب ما �حیض أقار�ها من النساء ستة أو سبعة على ما سیأتي ،تجلس غالب الحیض 

انقطع األسود المعروف عند  ،توضئي وصلي ،كان اآلخر فتوضئي وصلي �اعتبار أنه انقطع
ألن الحیض  ،أو ال بد من الغسل ،توضئي وصلي :هل �كفي أن نقول ،وجاء األحمر ،النساء

 ؟غسلا �جب الو�انقطاعه حقیقة أو حكمً  ،هىانت
لكن  ،وسیأتي ما یدل على االغتسال ،»فإذا �ان اآلخر فتوضئي وصلي«اآلن في الحدیث  

وحكمنا �أنه  ،ا في حال االستحاضة مثالً األصل أن الحائض إذا انقطع دمها حقیقة أو حكمً 
أو �جلوسها غالب أ�ام  ،هناك عادةأو �العادة إن �ان  ،انقطع إما �التمییز إن �ان هناك تمییز

ا فإذا انقطع الدم حقیقة أو حكمً  ،�جب علیها الغسل ،و�ن لم ینقطع حقیقة ،االحیض انقطع حكمً 
�كفي  ،و�ذا �ان اآلخر انقطع األسود المعروف فتوضئي وصلي :هنا �قول ،وجب علیها الغسل

�عني غسل  ،وهو االغتسال ما �كفي؟ �عني �عد المعروف المقرر �النسبة للحیضأم الوضوء 
 ما هو بواجب؟ أم الحیض واجب 

أمر ال بد منه  ،و�ن سكت عنه في هذا الحدیث ،فهذا أمر ال بد منه ،هذا معروف ومقرر ،واجب
 ،فتغتسل إذا انقطع األسود المعروف ،ألنه معلوم من أدلة أخرى  ؛و�ن سكت عنه في هذا الحدیث

 .تتوضأ وتصلي ، یلزمها غسل على ما سیأتي تقر�رهوال ،ثم �عد ذلك تتوضأ وتصلي لكل صالة
 :والحاكم وقال ،رواته �لهم ثقات :والدارقطني قال ،رواه أبو داود والنسائي وابن حبان" :�قول 

فلم یذ�ر أحد منهم ما ذ�ر  ،قد روى هذا الحدیث غیر واحد :وقال النسائي ،على شرط مسلم
 ."ابن أبي عدي

�عني  ،في متنه أو في إسناده ،دي في إ�ش؟ في متنه أو في إسنادهلم یذ�ر ما ذ�ر ابن أبي ع 
 .ما ذ�ره ابن أبي عدي ،ومن عداه لم یذ�روا عائشة ،ابن أبي عدي ذ�ر عائشة ،عائشة

 "وهو منكر ،وهو منكر ،لم یتاَ�ع محمد بن عمرو على هذه الروا�ة ،لم یتاَ�ع :وقال أبو حاتم" 
وال شك أن تفرد من ال �حتمل تفرده نكارة عند جمع من  ،نكارةومجرد التفرد عند �عض أهل العلم 

وهو أحد قسمي  ،السیما إذا �ان ال �حتمل تفرده ،�طلقون علیه النكارة ،أهل العلم المتقدمین
والثاني مجرد التفرد �النسبة لمن  ،القسم األول ما تضمن مخالفة ،المنكر والشاذ عند ابن الصالح

 أن الحدیث أقل أحواله أنه حسن.وعرفنا  ،ال �حتمل تفرده
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إن  ،�ا رسول هللا :قلت :قالت -رضي هللا عنها-: وعن أسماء بنت عمیس -رحمه هللا-"قال 
صلى هللا علیه -فقال رسول هللا  ،فاطمة بنت أبي حبیش استحیضت منذ �ذا و�ذا فلم تصلي

 "»َمْركن.. في بحان هللا! هذا من الشیطان لتجلسس« :-وسلم
 ِمر�ن. ،نَبرِمرَ�ن �مِ 

وتغتسل  ،اواحدً  غسالً رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر فإذا  ،ِمر�ن في لتجلس«"
رواه أبو داود  ،»وتتوضأ فیما بین ذلك ،وتغتسل للفجر غسالً  ،اواحدً  للمغرب والعشاء غسالً 

 وقد أعله �عضهم." ،على شرط مسلم :والدارقطني والحاكم وقال
أسماء بنت  "وعن أسماء بنت عمیس"في الحدیث الثاني  -هللا تعالىرحمه -�قول المؤلف 

 عمیس معروفة �انت زوجة لمن؟ 
علي بن أبي  ،ثم �عده لما مات ،تحت أبي �كر لما استشهدثم �عده  ،جعفر بن أبي طالب الطیار
 .طالب علي بن أبي طالب

التي مر  "ي حبیشإن فاطمة بنت أب ،�ا رسول هللا :قلت :وعن أسماء بنت عمیس قالت" 
ألنها  ؛�عني تر�ت الصالة "فلم تصلِّ  ،استحیضت منذ �ذا و�ذا" ،ذ�رها في الحدیث السابق

فهي تر�ت  ،على أن �ل من خرج منها الدم ال تصلي ألنه �خرج منها الدم بناءً  ؛مستحاضة
 .فلم تصل منذ �ذا و�ذا ،الصالة

إنما  ،صالة هذه المدة وهذا لیس �حیضترك التعجب �یف ت »سبحان هللا!« :فقال رسول هللا" 
هل جاء أمرها �ما تر�ته  ؟هل ُأمرت �قضاء ما تر�ته من الصلوات ،هو ر�ضة من الشیطان

لكن التعجب �عني �ونها  ،�عني الحدیث لیس فیه شيء من ذلك ؟�قضاء ما تر�ته من الصالة
لى أن من ترك صالة نسیها �عني القواعد العامة واألدلة والنصوص الكثیرة تدل ع ،تترك الصالة

�ثیر من النساء في بدا�ة  ،وهذا �حصل ،لكن الجاهل مثل هذه ،أو نام عنها فلیصلها إذا ذ�رها
 ،ثم تسأل �عد سنین هي في أول األمر لما بلغت ،وال تقضي ،وتترك الصیام ،األمر تترك الصالة

على   تصلي وال تصوم بناءً ثم تستمر ال ،وقد تكون بلغت في سن مبكرة في التاسعة وفي العاشرة
أو تزعم أنه ال  ،ال أحصي �م رمضان تر�ت :ثم تقول ،ثم �أتي السؤال �عد سنین ،أنها مازالت

ولیست �ل المدة ال تصلي وال تقضي وال تصوم  ،یلزمها قضاء هذه األ�ام التي هي حیض �الفعل
 .وال ُأمرت �قضاء ،ما صلت ،لكن هذه ما قضت ،وتقضي الصیام

وال �شق  ،إذا �انت تحصیه تحصي هذا :أو نقول ،ن الجاهل �عذر �مثل هذاإ :قولفهل ن 
 ،�عني امرأة استحیضت سبع سنین وتر�ت الصلوات هذه �شق علیها أن تؤمر �القضاء ،علیها

 ،أو هذا مرده التساهل ال الجهل ،هل �خفى مثل هذا علیها ،لكن إذا �انت في بیئة مسلمة
 ؟والتفر�ط
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 امعروفً  اأما إذا �ان محصورً  ،القضاء �شق فمثل هذا المشقة تجلب التیسیرأما إذا �ان  
 .واألدلة تدل على هذا ،هذا یلزمها القضاء ،ما فّرطت فیه ا،مضبوطً 

مكثت هذه المدة الطو�لة ال  بتعج »سبحان هللا!« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  
إنما هي ر�ضة من « :الحدیث الذي یلیه قال في ،»من الشیطان هذا من الشیطان«هذا  ،تصلي

وهو �جري من ابن آدم  ،�عني رفسها ،�عني رفسة ر�ضها ،ر�ضة من الشیطان ،»الشیطان
وثیقة �كثر من التسلط  -جل وعال-�سلط على بني آدم إذا لم تكن الصلة �اهلل  ،مجرى الدم

حصل له �سببه غفلة تضره وقد � ،فینسیه ما �حتاج إلى ذ�ره ،�كثر من التسلط علیه ،علیه
 .یتضرر �سببها

ا �ه متعلقً  ا بذ�ره متصالً لهجً  -جل وعال-المقصود أن على اإلنسان أن �كون على ذ�ر من هللا  
 .من الشیطان وشر�ه وشره -جل وعال -ا �اهلل�ه مستعیذً 

في لتجلس « ،واألصل فیه الوجوب ،الالم الم األمر »لتجلس ،سبحان هللا! هذا من الشیطان« 
تجلس  اتجعل طستً  ،�عني مثل الطست ،اإلجانة التي ُتغسل فیها الثیاب :الِمْرَكن قالوا »ِمْرَكن

 ؟وجود الصفرة فوق الماء دلیل على إ�ش ،هذا اختبار »فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل« ،فیه
 ؛لدم األسودانقطاع ا ،وال یلزم أن �كون انقطع الدم �له ،وجدت صفرة �عني انقطاع الدم األسود

والالم الم  ،»فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل« ،ألن األحمر إذا اختلط �الماء صار أصفر
 .على ما سیأتي ،والجمهور حملوه على االستحباب ،واألصل في األمر الوجوب ،األمر

سل للفجر وتغت ،اواحدً  وتغتسل للمغرب والعشاء غسالً  ،اواحدً  فلتغتسل للظهر والعصر غسالً « 
 ،ألن أمرها �االغتسال خمس مرات �شق علیها ؛�عني تغتسل ثالث مرات في الیوم ،»غسالً 

وللفجر  ،وللمغرب والعشاء غسل ثانٍ  ،للظهر والعصر هذا غسل واحد :فلتغتسل ثالث مرات
 �عني وجود الصفرة هل هو عالمة على انقطاع الدم �الكلیة أو انقطاع دم الحیض؟  ،غسل ثالث

 ،ألنه لو �ان عالمة النقطاع الدم �الكلیة ما أمرها أن تغتسل ثالث مرات ؛حیض فقطدم ال
تغتسل  ،وتغتسل للظهر والعصر ،تغتسل للمغرب والعشاء ،تغتسل مرة واحدة و�نتهي اإلشكال

ألن التوقیت مع األمر �االغتسال لكل  ؛وفي الحدیث الذي یلیه أنها تجمع بین الصالتین ،للفجر
 .الالحق هل هو حقیقي أو صوري  وسیأتي ما في الجمع ،هاوقت �شق علی

 تفإذا اغتسل ،�عني تغتسل للظهر والعصر ،تتوضأ فیما بین ذلك »وتتوضأ فیما بین ذلك« 
وقل مثل هذا فیما بین المغرب  ،وصلت الظهر ووجد فاصل بینها و�ین العصر تتوضأ للعصر

 .والعشاء
فروي عن  ،عني في حكم االغتسال �النسبة للمستحاضة� ،اختلف العلماء :في سبل السالم �قول 

واغتسلي «وجاء األمر �ه  ،جماعة من الصحا�ة والتا�عین أنه �جب علیها االغتسال لكل صالة
 ،وضعفوا روا�ة االغتسال لكل صالة ،وذهب الجمهور إلى أنه ال �جب علیها ذلك ،»لكل صالة



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲٤E= ١٠ 

بنت أبي حبیش أنها �انت تتوضأ لكل  إنه منسوخ �حدیث فاطمة :وقیل ،إنه منسوخ :وقیل
توضئي لكل «وجاء أمرها بذلك  ،على ما سیأتي في حدیثها أنها �انت تتوضأ لكل صالة ،صالة
 .»صالة

 ؛الجمهور حملوه على االستحباب ،والجمع بین األحادیث �حمل األمر على إ�ش؟ االستحباب 
 ،واألمر أصله الوجوب ،لالم لألمرألن األحادیث األخرى صرفت هذا الحدیث و�ال فاألصل أن ا

الجمع بین  ،واالكتفاء �األمر �الوضوء دلیل على أنه لیس بواجب ،عدم ذ�ره في الوقائع الالحقة
هو  :ألن منهم من قال ؛األحادیث �حمل األمر على االغتسال �االغتسال على الندب أولى

ا ال یثبت والنسخ أ�ًض  ،إلى النسخألنه إذا أمكن الجمع ال �صار  ؛أولى من القول �النسخ ،منسوخ
 .االحتمال

وقد أعله  ،وقد أعله �عضهم ،على شرط مسلم :رواه أبو داود والدارقطني والحاكم وقال" :�قول 
 ،هكذا رواه سهیل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة :ممن أعله البیهقي قال عقیبه "�عضهم

ري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبیبة والمشهور روا�ة الجمهور عن الزه ،واختلف فیه علیه
 .ال أنها في قصة فاطمة بنت أبي حبیش ،على ما سیأتي ،بنت جحش

وعلى �ل حال الحدیث مروي من طر�ق سهیل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن  
الثقات  ةوأنه ال یرتقي إلى درجة أو إلى مرتب ،سهیل بن أبي صالح فیه �الم ألهل العلم ،أسماء

حدیثه  ،لكن المرجح في شأنه أنه مثل محمد بن عمرو ،فیه �الم �ثیر ألهل العلم ،ثباتاأل
 حسن.
فأتیت  ،�نت أستحاض حیضة �ثیرة شدیدة :: وعن حمنة بنت جحش قالت-رحمه هللا-"قال 
 :فوجدته في بیت أختي ز�نب بنت جحش فقلت ،أستفتیه وأخبره -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 ؟فما تأمرني فیها قد منعتني الصیام والصالة ،ني أستحاض حیضة �ثیرة شدیدةإ هللا، �ا رسول
 :قالت ،»فتلجمي« :قال ،هو أكثر من ذلك :قالت ،»فإنه یذهب الدم ،أنعت لك الكرسف« :قال

-ا فقال النبي إنما أثج ثج�  ،هو أكثر من ذلك :قالت »افاتخذي ثو�ً « :قال ،هو أكثر من ذلك
فإن قو�ت علیهما فأنِت  ،سآمرك �أمر�ن أیهما صنعِت أجزأ عنكِ « :-صلى هللا علیه وسلم

ثم  ،فتحیضي ستة أ�ام أو سبعة أ�ام في علم هللا ،إنما هي ر�ضة من الشیطان :فقال ،أعلم
ا وعشر�ن لیلة ا وعشر�ن لیلة أو ثالثً أر�عً  يفإذا رأیت أنك قد طهرت واستنقأت فصل ،اغتسلي
و�ذلك فافعلي �ما تحیض النساء و�ما �طهرن  ،�جزئك فإن ذلك ،وصومي وصلي ،وأ�امها

فإن قو�ت على أن تؤخري الظهر وتؤجلي العصر فتغتسلین حین  ،لمیقات حیضهن وطهرهن
ثم تؤخر�ن المغرب وتعجلین العشاء ثم تغتسلین  ،اتطر�ن وتصلین الظهر والعصر جمیعً 

�ذلك فافعلي وصومي إن و  ،وتغتسلین مع الصبح وتصلین ،وتجمعین بین الصالتین فافعلي
 .»قو�ت على ذلك
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رواه أحمد وأبو داود  ،»إليَّ  نهو أعجب األمر�« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  
وحسنه البخاري  ،و�ذلك صححه أحمد بن حنبل ،وصححه ،وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه

فرد �ه ابن عقیل ولیس ت :وقال الدارقطني ،تفرد �ه ابن عقیل ولیس �قوي  :وقال الدارقطني
وهو مختلف في  ،تفرد �ه عبد هللا بن محمد بن عقیل :ووهنه أبو حاتم وقال البیهقي ،�قوي 

 االحتاج �ه."
أخت ز�نب أم المؤمنین وأخت  "وعن حمنة بنت جحش" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  ،نعم

�عني فیما  ،نت أستحاض� ،"أستحاض حیضة �ثیرة شدیدة �نت :قالت"أم حبیبة اآلتي ذ�رها 
�نت  ،ألنها مبتالة استحیضت في �عض الروا�ات سبع سنین ؛ولعله استمر بها ،مضى

�سیل  ،ا على ما سیأتي�عني في �میة الدم �ثرة شدیدة �انت تثج ثج�  ،أستحاض حیضة �ثیرة
 .�قوة یندفع منها الدم �قوة ،منها الدم �غزارة شدیدة

�عني أطلب الفتوى في  ،السین والتاء للطلب "أستفتیه -وسلمصلى هللا علیه -فأتیت النبي " 
ألن الفتوى بیان الحكم  ؛�فرق أهل العلم بین الفتوى والقضاء ،الفتوى بیان الحكم ،أمري وشأني

یبین  -جل وعال -والمفتي موقِّع عن هللا ،والقضاء بیان الحكم مع اإللزام ،مع عدم اإللزام �ه
وقد  ،فإن �ان �حق فالفتوى من أفضل األعمال ،وهو نائب عن هللا ،للناس حكم هللا في الوقائع

و�ن �انت �غیر حق فلیكن المرء منها على حذر  ،توالها سادات األمة من نبیها إلى یومنا هذا
وأنها قول على هللا  ،فهي جدیرة �التوقي لما ورد في شأنها من النصوص ما یدل على عظم أمرها

علیه الصالة -النبي و  ،-علیه الصالة والسالم-تستفتي النبي  ،و�ذب على هللا ،�غیر علم
البن القیم �تاب  ،-جل وعال -والمفتون هم الموقعون عن هللا ،وهو إمام المفتین ،مفتٍ  -والسالم

إعالم أو  ،و�قصد بذلك المفتین ،عظیم جدا في هذا الباب اسمه إعالم الموقعین عن رب العالمین
ألن فیه شروط  ؛فكل من یتصدى للفتوى ال بد أن �قرأ هذا الكتاب ،إعالم �عني إخبار ،أعالم

وفتاوى الصحا�ة  -علیه الصالة والسالم-فتاوى النبي  ،المفتي وآداب المفتي ونماذج للفتوى 
أو أعالم �ما ضبطه �عضهم ففیه األعالم من هذه األمة الذین قاموا بهذا  ،والتا�عین ومن �عدهم

�ستفتونك في الكاللة  ،و�فتي ما یدل على أنه مفتٍ  -جل وعال-ق هللا وجاء في ح ،الشأن العظیم
ُ ُ�ْفِتیُكْم ِفي اْلَكَالَلةِ { ،قل هللا فأخبر  ،�فتیكم في الكاللة ،]١٧٦[سورة النساء: }َ�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل للااَّ

 .�أنه �فتي -جل وعال -عن نفسه
أم  "یت أختي ز�نب بنت جحشفوجدته في ب" ،�عني عن أمري وشأني "أستفتیه وأخبره" 

في �عض النسخ �ثیرة على ما تقدم  "إني أستحاض حیضة �بیرة هللا، �ا رسول :فقلت" ،المؤمنین
والنساء السیما من  ،"قد منعتني الصیام والصالة فما تأمرني فیها؟ ،شدیدة" :في صدر الحدیث

و�حز في نفسها أن  ،اتصف منهن �الحرص على أمر الدین �شق علیها هذا األمر مشقة عظیمة
ولذا �عمد �ثیر من النساء  ،وهي ال تصوم وال تصلي ،الناس �صلون وتراهم �صلون و�صومون 
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ألن  ؛من أجل استغالل األوقات أو األماكن الفاضلة إلى استعمال وتناول ما �منع من نزول الدم
أن الدورة تأتیها هذا فیه مشقة على النفس �النسبة لمن لدیها حرص و�ال �عض النساء تفرح أن 

خالف على  ،لئال تالم �النسبة لحضور الصلوات المطولة التي تشق علیها ؛في العشر األواخر
 .لكن أهل الحرص �شق علیهم ذلك ،ما تهواه النفوس

 ،وهذا ینبني على مسألة وهي هل الحیض مرض �حیث ُ�كَتب للحائض ما �انت تعمله قبل ذلك 
 مع الناس والصالة مع الناس إال الحیض �كتب لها أو ال �كتب؟وأنها إذا لم �منعها من الصوم 

والمسألة خالفیة بین أهل العلم فلكونه  ،اا مقیمً المر�ض والمسافر �كتب له ما �ان �عمله صحیحً  
[سورة  }َ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى{ ،]٢٢٢[سورة البقرة: }ُقْل ُهَو َأًذىأذى {
 ،و�منع من مزاولة األعمال ،ألنه أذى یؤذي �المرض ؛منهم من یلحقه �المرضف ،]٢٢٢البقرة:

فما المانع من �تا�ة  ،�كتب لها مادام المنع لیس بیدها وال �سببها :فیقول ،مثل ما �منع المرض
 ؟أجرها على هذا القول

�ان �كتب لها ألنه لو  ؛في دینها اولذا عد حیضها نقصانً  ،ال، ال �كتب لها :والقول اآلخر �قول 
 ا.ما صار نقصانً 

وأنه ما منعها من  ،رؤوف رحیم إذا علم من المرأة صدق النیة -جل وعال-وعلى �ل حال هللا  
ولن �ضیع  ،لن �ضیع عملها -جل وعال-فاهلل  ،فیها -جل وعال-هذه العبادة إال ما خلق هللا 

یتمنى أن   ً ه �األعمى مثالألن �عض الناس یؤجر أجر المجاهد وهو في الجهاد ال یلزم ؛نیتها
لكن �عض المبصر�ن �عاَقب معاَقبة  ،مثل هذا یؤجر على هذه النیة ،ا فیجاهد ً لو �ان مبصر

ال لئ ،شخص في الصف �جاهد یتمنى أن لو �ان أعمى أو أعرج ،ولو �ان في الصف ،المتخلِّف
بل  ،واألجر الثوابوالنیة لها مدخل �بیر في  ،النیات متفاوتة بال شك ،�جب في حقه الجهاد

 المدار علیها فاألعمال �النیات..
�عض النساء �حز في نفسها أن الناس  "قد منعتني الصیام والصالة ؟فما تأمرني فیها" 

إنما  ،في هذا الوقت الفاضل أو استغالالً  ،�صومون في رمضان وهي تصوم ال رغبة في العبادة
 ،ولها مدخل في ثوابها قلة و�ثرة ،هذه ظنیة ،�شق علیها أن تصوم وحدها إذا انتهى صیام الناس

لصف و�ین صالتیهما �ما بین والرجالن �صلیان �جوار أحدهما اآلخر في ا ،فالناس یتفاوتون 
 .واألعمال بنیاتها ،فاألمور �مقاصدها ،واألرض السماء

�عني  ،»فإنه یذهب الدم« ،�عني القطن ،�عني أصف لك الكرسف »أنعت لك الكرسف« :قال 
اجعلي  ،�عني تحفظي »فتلجمي« :قال ،ما �كفیه الكرسف "هو أكثر من ذلك :قالت" ،تص الدم�م

واالستثفار عندهم �ما جاء في حدیث أسماء بنت  ،استثفري  ،في موضع الدم عصا�ة أو حفاظة
ثم تأتي �خرقة وال حاجة إلیه  ،تر�ط على وسطها حبًال  ،استثفري  :عمیس لما ولدت في المیقات

وال تحتاج إلى شد  ،وما تحتاج حباًال  ،ألنه وجد أمور میسرة تتحفظ بها النساء ؛له اآلنوال داعي 
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هو  :قالت" »فتلجمي« .ثم �عد ذلك تأتي �خرقة وتلفه على قبلها وتر�طه بهذا الخیط ،وال ر�ط
�عني أكثر من مسألة التلجم الذي �كتفى فیه على موضع  »افاتخذي ثو�ً «: قال ،أكثر من ذلك

 .ز�د في اللف الخارج
وأفضل الحج  ،والثج هو سیالن الدم �قوة ،اتثج ثج�  "اإنما أثج ثج�  ،هو أكثر من ذلك :قالت" 

 إ�ش؟ 
أنتم ترون الذبیحة لما  ،والثج ثج الدم في الهدي ،العج رفع الصوت �الذ�ر والتلبیة ،العج والثج

 .قوةثج �عني � ،األضحیة أو الهدي أو غیرها �یف �خرج الدم ،ُتذَ�ح
فإن قو�ت  ،سآمرك �أمر�ن أیهما صنعت أجزأ عنكِ « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي " 

علیه -والنبي  ،ا إال وسعهاألن هللا ال �كلف نفسً  ؛�عني األمر متروك إلیكِ  ،»علیهما فأنت أعلم
 :قالف ،فإن قو�ت علیهم فأنت أعلم ،ترك األمر الختیارها ،رؤوف رحیم �أمته -الصالة والسالم

والر�ضة  ،]٤٢[سورة ص: }اْرُكْض ِبِرْجِلكَ { ،�عني رفسة �الرجل ،»إنما هي ر�ضة من الشیطان«
ستة أو سبعة أو هذه  »فتحیضي ستة أ�ام أو سبعة أ�ام ،من الشیطان« ،ا ومعنىهي الرفسة وزنً 

 للتخییر أو للشك أو لإل�احة أو للتنو�ع والتقسیم.
....................... 

 
ـــــــــــــم  ـــــــــــــر أ�ـــــــــــــح قســـــــــــــم �ـــــــــــــأو وأبه  خیِّ

 ،هذا للتنو�ع ،هذا للتنو�ع :�قولون  ،فإن �ان فافعلي �ذا أو �ذا ،�عني أن األمر مبهم ،أو لإلبهام 
و�عض ، نهن �جلسن ستة أ�امجرت العادة أ فبعض النساء تتحیض ستة أ�ام �اعتبار أن أقار�ها

 -علیه الصالة والسالم-لكن هو �خاطب  ،ألن أقار�ها تجلس سبعة ؛النساء تجلس سبعة أ�ام
التنو�ع �اعتبار أن األقارب أنواع ال أن  ،وهي امرأة واحدة ا�یف �كون تنو�عً  ،امرأة واحدة

ر�ها تصیبها الحیضة ستة أ�ام فإن �نت من هذا النوع التي أقا ،ال، األقارب أنواع ؟المخاطبة أنواع
 ،و�ن �نت من هذا النوع التي أقار�ها تتحیض سبعة أ�ام تحیضي سبعة أ�ام، فتحیضي ستة أ�ام

ال تز�د  :لكن لو �ان أقار�ها تجلس تسعة أ�ام نقول ،والتنصیص على الغالب ،وهذا هو الغالب
 ؛ن ال تعمل �عادة وال تمییزاآل ،ال تز�د ل:و�ذا �ان أقار�ها �جلس خمسة أ�ام نقو  ،على سبعة

هذه لیست معتادة وال  ،ولو �انت ممیزة عملت �التمییز ،ألنها لو �انت معتادة جلست عادتها
 .�حصل ألقار�هااعتبار ما  ،هذه تجلس ستة أ�ام أو سبعة ،ممیزة

 أو أبت �ه من غیر نظر ،�عني هذا األمر ال أستطیع أن أجزم �ه »في علم هللا ،في علم هللا« 
ألن الحیض  ؛وهذا غسل الحیض ،اوجو�ً  »ثم اغتسلي«�علم  -جل وعال-في عادة أقار�ك هللا 

فإذا رأیت أنك قد طهرت واستنقأت  ،ثم اغتسلي« ،اانقطع حكمً  ،احكمً  ؟احكمً أم انقطع حقیقة 
إن تحیضت  ،�عني �األ�ام أر�ع وعشر�ن لیلة »ا وعشر�ن لیلةفصلي أر�ًعا وعشر�ن لیلة أو ثالثً 

 ،وصومي وصلي«إن تحیضت سبعة أ�ام �عني �قیة الشهر  ،وعشر�ن لیلة اة أ�ام وثالثً ست
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معتادة تجلس  ،و�ن لم تمیز ،ا�عني �كفیك شرعً  »فإن ذلِك أو فإن ذلَك �جزئك ،وصومي وصلي
أو تصلي  ،اال تصلي أبدً  :ل بهذا فإما أن �قالألنه لو لم �ق ؛اأ�ام عادتك هذا �كفیك شرعً 

 ن هذا حكم شرعي یرجع إلیه متى؟ لك ،�استمرار
�عني  »و�ذلك فافعلي« ،ا�كفیك شرعً  »فإن ذلَك �جزئك ،فإن ذلكِ « ،إذا لم �كن َثمَّ عادة وال تمییز

�عني غالب النساء من أقار�ك  ،»كما تحیض النساء«أو سبعة في �ل شهر  تجلسین ستة أ�ام
علوم أن الرجوع إلى عادة غالب وم ،و�ما �طهرن لمیقات حیضهن ،�عني أحالها إلى أقار�ها

و�ما �طهرن « ،النساء �ما في هذا الحدیث خاص فیمن ال عادة لها وال تمییز على ما تقدم
أم عند�م تؤخر�ن وتعجلین  »لمیقات حیضهن وطهرهن فإن قو�ِت على أن تؤخر�ن وتعجلین

 بدون؟أم تؤخري وتعجلي؟ �النون 
 طالب: .......

 بدون نون؟ تؤخري �الیاء؟
 الب: .......ط

وهنا في (س) و(ر) و(ط) و(هـ) تؤخري  ،ي في البلوغ بدون �اءذعلى �ل حال المعروف ال
أر�عة أصول �حذف  ةن ثالثا�عني �م في األصول واحد اثن ،و(س) و(ر) و(ط) و(هـ) تعجلي

هل ألنه في  ؟لكن لماذا أثبت النون  ،هو مقتضى القواعد ،وهو مقتضى قواعد العر�یة ،النون 
األصل أن �قول في (س) إلى آخر  ،صول التي خرج منها النون ثابتة؟ لم یبین هذا �عنياأل

�عني األصول المخطوطة األر�ع  ،وما أثبته فهو مقتضى ما في األصول ،النسخ األر�ع تؤخري 
هل ألن األصول التي خرج فیها الحدیث  ؟فعالم اعتمد في إثبات النون  ،األصول ما فیها نون 

حدیث أحمد وأبو داود وابن ماجه ن أبي داود وغیره األصول التي خرجت المن المسند وسن
هل فیها نون؟ أو عالم اعتمد في إثبات النون؟ والقواعد تقتضي حذف  ،الترمذي إلى آخرهو 

 ؟واألصول األر�عة التي اعتمد علیها �لها �حذف النون  ،النون 
 فلماذا أثبت النون؟  

في  انت في األصول المخرج منها �ذلك و�ال �صیر خطًأال �مكن أن یثبت النون إال إذا �
أْن هذه �عني من األصول المخطوطة  ،أو �كون عنده أصل اعتمده فیه إثبات النون  ،التحقیق

یاء المؤنثة الوالفعل المقترن � ،عملها في الفعل ما عملها في الفعل أْن ولْن وَ�ْي النصب
 ء في شواهد العر�یة ما یدل على إلغائها.لكن جا ،المخاطبة ُینَصب �إ�ش؟ �حذف النون 

ـــــــــــا ـــــــــــى أســـــــــــماء و�حكم  أن تقـــــــــــرآن عل
 

 ........................ 
الحدیث أو  لكن إثباته �حتاج إلى أن �كون اعتمد على األصول التي خرج منها ،فله ما �شهد له 

ألن  ؛أما أن یثبت من غیر أصل �عتمد علیها فال ،على أصل اعتمده �كون هو أوثق النسخ
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 ،المصادر األصلیة التي خرج منها الخبر ،أتمكن من مراجعة األصول ولم ،األصل أنها عاملة
وهو االغتسال ثالث  ،لتقومي بهذا العملفإن قو�ِت على أن تؤخر�ن الظهر وتعجلین العصر 

تأخیر المغرب وتقد�م العشاء �سمیه  ،تأخیر الظهر وتقد�م العصرو وتجمعین هذا الجمع  ،اتمر 
وتقدم الصالة  ،تؤخر الصالة األولى إلى آخر وقتها ،الجمع الصوري  ،أهل العلم الجمع الصوري 

ا وجاء في حدیث ابن عباس في صحیح مسلم في الجمع أنه صلى سبعً  ،الثانیة إلى أول وقتها
 ،اا صور�� فصار جمعً  ،وعجل الثانیة ،جاء فیه أنه أخر األولى ،ا من غیر خوف وال مطروثمانی� 

 ،-علیه الصالة والسالم-وأراد أال �حرج أمته  ،ألنه بدون سبب ؛وعلیه حمله �عض أهل العلم
لكن الجمع الصوري �معناه  ،فوجهها إلى هذا الجمع ،وأراد أال �حرج هذه المرأة و�شق علیها

ي الثالثة فاآلن وقت صالة العصر  ،معنى أنه ال یوجد فاصل بین الصالة األولى والثانیةالدقیق �
تصلي الظهر في الثالثة وأر�عین دقیقة �معنى أنها إذا  :صحیح؟ نقول ، وست وأر�عین دقیقةمثًال 

هذا جمع صوري  ،وقل مثل هذا في المغرب والعشاء ،سلمت �كون وقت صالة العصر قد دخل
فالحقیقة  ،صوري �اعتبار أن �ل صالة وقعت في وقتها ،قي �اعتبار االلتصاقحقی ،حقیقي

وهو صوري �اعتبار أن �ل صالة  ،ال فاصل بینهما إال اإلقامة ،�اعتبار التصاق الصالتین
 ،وتقو�م ،ما فیه مشقة؟ نعم مع وجود التقو�م سهلأم لكن هل هذا فیه مشقة  ،وقعت في وقتها

فإذا سلَّمت فإذا بها قد  ،أو تقیم لصالة الظهر ،ر�عین �قیم لصالةوالساعة موجودة ثالث وأ
فإذا أقامت و�برت للثانیة دخل وقتها أنت تصور المسألة في وقت  ،وأر�عین مثالً  اصارت خمسً 

 ؟تفعلماذا هذه المرأة 
ألن مالحظة أوائل األوقات وأواخرها بدقة أشق  ؛الجمع الصوري فیه مشقة شدیدة ،ما تستطیع 

ولذا الحنفیة لما منعوا الجمع  ،من أن �صلي �ل صالة في وقتها ،ى المكلف من التوقیتعل
 ،الجمع إنما ُشِرَع لرفع المشقة :�الكلیة حتى في السفر لما منعوه وحملوه على الجمع الصوري قیل

لكن ما  ،ومراقبة أوائل األوقات وأواخرها في المشقة أعظم من أن تصلى �ل صالة في وقتها
وتعجل صالة العصر إلى الثالثة وخمسین  ،أن تؤخر الصالة هنا إلى الثالثة والنصف مثالً  �منع

تأخیر بدقة �حیث تراقب لكن ما هو  ،وفیه تعجیل ،فیه تأخیر ،دقیقة أو خمس وخمسین دقیقة
ألن هذا فیه مشقة عظیمة على  ؛ال ،الشمس هل صار ظل الشيء طوله أو مثله أو مثلیه

 .ما یدل على أن األمر فیه سعة ،ورده إلى قوتها وقدرته ،فإن قو�ت :لولذلك قا ،المكلف
 .المقصود أال تشق على نفسها 
فإن قو�ت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلین حین تطهر�ن وتصلین الظهر « 

ا ولذ .»فافعلي ،ثم تؤخر�ن المغرب والعشاء ثم تغتسلین وتجمعین بین الصالتین ،اوالعصر جمیعً 
ألن  ؛�عني هو �فهم منه أنه جمع صوري  ،جمع من أهل العلم لم یلتفت إلى هذا الجمع الصوري 

لكن أهل العلم لما رأوا الحكمة من مشروعیة الجمع والتخفیف  ،فیه تأخیر األولى وتعجیل الثانیة
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وللمرأة  ،إنه جمع حقیقي :وأن هذا الجمع الصوري أشد من التوقیت قالوا ،على المكلف
فإذا أمكن  ،تؤخر صالة الظهر عن وقتها إلى وقت العصر ا،حقیقی�  اتحاضة أن تجمع جمعً المس

ومع وجود التقاو�م ومع وجود  ،الجمع الصوري ولو وجد فاصل بین الصالتین شيء �سیر
ألن الجمع الحقیقي یترتب  ؛وهو أولى من الجمع الحقیقي ،الساعات أمره سهل �النسبة للمكلفة

لكن المشقة  ،في الجمع الصوري تصلیها في وقتها ،األولى إلى أن �خرج وقتها علیه ترك الصالة
وتغتسلین  ،ثم تغتسلین وتجمعین بین الصالتین فافعلي« ،المترتبة على ذلك ترتفع بوجود الفاصل

 ،تحتاج إلى غسل مستقل ،هي مفردة ،ال ُتجَمع وال ُ�جَمع إلیها الصبح »مع الصبح وتصلین
وهو « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  »ومي إن قو�ت على ذلكو�ذلك فافعلي وص«

 ،وأحسنه -علیه الصالة والسالم -�عني أحب إلیه ،أن تفعل هذا الفعل »أعجب األمر�ن إليَّ 
وهذا یدل على أن �عض األعمال أفضل وأحب وأحسن وأعجب إلى الشارع من  ،وغیره جائز

و�عد  ،األول أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحیضاألمر  »وهو أعجب األمر�ن إلي« ،�عض
لكنها تجمع مع وجود  ،والثاني أن تغتسل لكل صالة ،هذا األمر األول ،ذلك تتوضأ لكل صالة

ثم �عد ذلك  ،ا�عني األمر األول أن تغتسل مرة واحدة إذا انقطع حیضها حقیقة أو حكمً  ،المشقة
أن  -علیه الصالة والسالم-اني وهو أعجب إلیه األمر الث ،تتوضأ لكل صالة على ما سیأتي

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه " :�قول .لوجود المشقة ؛لكنها تجمع ،تغتسل لكل صالة
 "و�ذلك صححه أحمد بن حنبل" ،حسن صحیح :الترمذي �قول "وصححه ،والترمذي وهذا لفظه

 .ي عنها فیما نقله الترمذأ�ًض  "وحسنه البخاري " ،فیما نقله الترمذي
�عني  "ووهنه أبو حاتم" ،في حفظه شيء "ولیس �قوي  ،تفرد �ه ابن عقیل :وقال الدارقطني" 

 "وهو مختلف في االحتجاج �ه ،تفرد �ه عبد هللا بن محمد بن عقیل :وقال البیهقي" ،ضعفه
 وعلى �ل حال حسنه ظاهر.

 .�هللا أعلم
 لى آله وصحبه أجمعین.وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وع 


