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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات
ــا محمــٍد وعلــى آ ــه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین ل

 وصحبه أجمعین.
ــال اإلمــام البخــاري  ــالى رحمــه هللا–ق ــاب" :-تع ــاس ســمى مــن � ــ المكــي ثناحــدَّ : احیًضــ النف  نب

 لمة،سـ أم بنـت ز�نـب أن سـلمة، أبـي عـن ،�ثیـرٍ  أبـي بن �حیى عن ،هشامٌ  ثناحدَّ : قال إبراهیم،
 فــي مضــطجعةٌ  -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي مــع أنــا بینــا: قالــت حــدثتها ســلمة أم أن حدثتــه

 فــدعاني، نعــم،: قلــت »؟َأُنِفْســتِ «قــال:  حیضــتي، ثیــاب فأخــذت فانســللت، حضــت، إذ ،خمیصــةٍ 
 ".الخمیلة في معه فاضطجعت

ه ا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبین
 أجمعین، أما �عد...

یة " والترجمـة فیهـا تسـماحیًضـ النفـاس سـمى مـن �ـاب: "-تعـالى رحمـه هللا–فیقول اإلمام البخاري 
فســمى الحــیض نفاًســا، والترجمــة مــن ســمى النفــاس  »؟َأُنِفْســتِ «الحــیض نفاًســا لمــا حاضــت قــال: 

من �اب أن فـي �ـل  ا، والنفاس حیًض ایض نفاسً حیًضا، قال �عضهم: الترجمة مقلو�ة، وتسمیة الح
منهمـــا نفًســـا ســـائلة وهـــي الـــدم، الـــنَّفس الـــدم، فـــالحیض فیـــه دم وهـــو نفـــس، والمتصـــفة �ـــه ُنفســـاء، 

  والنفاس أو الوالدة �خرج مع المولود الدم وهو نفس سائلة �عني: دم. 
ــــدِّ الظُّ  ــــى َح ــــناَتســــیُل َعل ــــاِت ُنفوُس  ب

 
 
 

 �عني: دماؤنا.  
ــــ ــــىَوَلیَس ــــدِّ الظُّ  ت َعل ــــاِت َتســــیلُ َح  ب

 
 
 

اتـت ي مـا فیهـا دم مـا تُـنجس المـاء إذا م نفس له سـائلة؛ �عنـي الحشـرات التـوالفقهاء �قولون: ما ال
ال إشــــكال؛ ألن الحــــیض نفــــاس، والنفــــاس علــــى اســــمه  ،والنفــــاس حــــیض ،فیــــه، فــــالحیض نفــــاس

 وهو: الدم. ،سائلة  منهما فیه نفسو�طالقه؛ ألن �ال� 
�ال و أو ما فیـه، قـالوا: األمـر سـهل �عنـي، الخطـب فـي مثـل هـذا سـهل،  از والقول أن فیه قلبً فالتجوُّ 

ســمى الحــیض  -علیــه الصــالة والســالم–الحــدیث النبــي فــي مــن ســمى النفــاس حیًضــا، و  :فالترجمــة
  نفاًسا.
 ."إبراهیم بن المكي ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 .»؟َأُنِفْستِ «" نعم: قلت" »؟َأُنِفْستِ «لها:  لما قال
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 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 فهي ُنفساء، والدم الذي فیها نفاس. »؟َأُنِفْستِ «خالص 

 طالب:.......
 ؟»؟َأُنِفْستِ «َمن الذي قال: 
 طالب:.......

 خالص أطلقه على الحیض.
 طالب:.......

 .-علیه الصالة والسالم-هي حاضت، لكن التسمیة من مقتضى �المه 
دة عـ ،وعنـه أكثـر الثالثیـات فـي الصـحیح ،هذا مـن �بـار شـیوخ البخـاري  "إبراهیم بن المكي ثناحدَّ "

 سـبعة عشـر حـدیًثا مـن طر�ـق ،ُجلهـا ،الثالثیات فـي صـحیح البخـاري اثنـان وعشـرون حـدیًثا ثالثی�ـا
 -ةإن لـم تخـِن الـذاكر –ولهـا بـرقم المكي بن إبراهیم عن یز�د بن أبي عبید عن سـلمة بـن األكـوع، وأ

 برقم مائة وتسعة في الصحیح.
 انظر مائة وتسعة.   ،نختبر

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 مائة وتسعة.

 طالب:.......
ثنا یز�د بن أبي ُعبید عن سلمة.  مكي بن إبراهیم قال: حدَّ

 طالب:........
 أنا أعرف أنه مائة وتسعة من أر�عین سنة.

 ....طالب:...
 كم الرقم عندك؟
 طالب:.......

ل هنــا؟ للمــح األصــل، وقــد �قولــون: للمــح اهــو هــو مثــل مــا تقــول: العبــاس وعبــاس، مــاذا ُ�ســمون 
الصــفة، فحینمــا �قولــون: عبــاس علــى أنــه علــم، و�ذا قیــل: العبــاس استحضــروا الوصــف الــذي هــو 

 العبوس.
 طالب:.......
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 ورقم حدیث الیوم �م؟
 طالب:.......

 نرى المطا�قة. حتىیوم حدیث ال
 طالب:.......

 �عني ترقیم المتن �ختلف عن الشرح.
سـمع مـن سـبعة  ،وهـو مـن �بـار شـیوخ البخـاري  ،�مـا تقـدم -المكـي–�قول: "هو اسٌم ولیس بنسب 

مـنهم یز�ـد بـن أبـي عبیـد المـذ�ور، وهـو مـولى سـلمة بـن األكـوع صـاحب  ؛عشر نفًسا من التا�عین
�عنـــي رقـــم مائـــة - وقـــع فـــي البخـــاري  وهـــذا الحـــدیث أول ثالثـــيٍّ  ،-معلیـــه الصـــالة والســـال–النبـــي 
 ."ولیس فیه أعلى من الثالثیات -وتسعة

" هـي علـى التحر�ـر اثنـان وعشـرون افـردت فبلغـت أكثـر مـن عشـر�ن حـدیثً وقـد أُ �قول ابن حجـر: " 
وهــي  مــتحــدیًثا، واعتنــى �عــض المتــأخر�ن �جمعهــا وهــي ال تحتــاج إلــى جمــع معروفــة �عنــي إذا ُرقِ 

 عندي مكتو�ة في مذ�رتي الخاصة.
وُشــرح شــرحها �عــض الهنــود قبــل ســبعین ســنة، وُشــرِحت مــن �عــض المتــأخر�ن علــى �ــل حــال هــي 

مــا فیــه؟ مــا فیــه، أم أعلــى مــا فــي الصــحیح، ولــیس فــي مســلم شــيء مــن الثالثیــات، والترمــذي فیــه 
مــذي �ــذلك، والنســائي متــأخر علــى مــا فیــه الر�اعیــات مســلم، ابــن ماجــه فــي واحــد أو اثنــین، والتر 

معروف، وفي المسند لإلمام أحمـد أكثـر مـن ثالثمائـة حـدیث ثالثـي مفـردة، وقـد شـرحها السـفار�ني 
  في مجلدین في غا�ة الجودة ثالثیات اإلمام أحمد.

 طالب:.......
 الشافعي متقدم، ومالك الثنائیات �عد.

 طالب:.......
لكـن حینمـا �كـون فـي البخـاري ُتسـاعي، ومـن مرو�ـات فـرق،  هعلى �ل حال مع تقدم الـزمن مـا فیـ

 الحافظ العراقي �عد سبعة قرون ُتساعیات هذا العلو، هذه األسانید العالیة.
ة وهـذا الكـالم لـیس �صـحیح، نعـم فـي قصـ ا،ثالثی�ـ اواحـدً  ازعم �عضهم أن في ُسنن أبي داود حـدیثً 

 ر�اعي. -لذي �عنیناوهذا ا–لكن المرفوع منها ر�اعي، المرفوع منها  ،ثالثیة
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......
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كـي، ُ�قال لـه: م ا، أعرف سودانی� ا�عض الجهات ُتسمي مكی�  تعلى اعتبار أنه اسمه المكي، ومازال
ُ�ســـمون بهــــذا االســــم، وهــــو فــــي األصــــل منســــوب إلـــى مكــــة، لكــــن هــــذا فــــي البلــــدان �لهــــا �عــــض 

ولیس �اسمه هذا، وفي مصر السـعودي، �عنـي التنـاوب بـین البلـدان مـا  السعودیین ُ�قال: المصري 
 فیه إشكال.

 طالب:.......
 ُتر�ي ُ�سمون، ُتر�ي �ثیر.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 مكیة؟ ومدنیة ُ�سمون، وسموا مدنیة.

بیــه؟ ألنــه أســم الدســتوائي مــا ا" هشــامٌ  ثناحــدَّ : قــال إبــراهیم، بــن المكــي ثناحــدَّ " :-رحمــه هللا–قــال 
 قر�ب ذ�رناه.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 سمبر  �جعفر.
حــة التــا�عي الجلیــل الــذي روى عنــه مســلم الخبــر "ال ُ�ســتطاع العلــم برا" �ثیــرٍ  أبــي بــن �حیــى عــن"

ردهـا بن أبي �ثیـر وأو  ىالجسم" العلم ال ُبد فیه من معاناة، وهذه الحكمة التي رواها مسلم عن �حی
دیــث مواقیــت الصــالة مــا جــاءت مــن فــراغ، و�ضــحك علــى نفســه مــن یــزعم أنــه یتلقــى العلــم بــین أحا

ــل مــن  امــن هــذه اآلالت وهــو جــالٌس فــي بیتــه و�ضــغط زر�  ــوم الــدنیا، وظــن أنــه حصَّ تطلــع لــه عل
ل، الموعد متى؟  العلوم ما حصَّ

 طالب:.......
ي مجـالس العلـم مـاذا �سـتذ�ر؟ إذا انطفأت الكهر�اء خالص انتهى، وعنـد المـذاكرة فـي المجـالس فـ

تمـــد ال ُ�منـــع وال ُینفـــى أن ُ�ســـتفاد مـــن هـــذه اآلالت عنـــد أوقـــات الحاجـــة، ُ�ســـتفاد منهـــا، لكـــن أن ُ�ع
د علیها وُ�عول علیهـا هـذا الكـالم لـیس �صـحیح، وال ُتر�ـي طـالب علـم، وال ینـتج منهـا علمـاء، ال ُبـ

ذاكرة مـال ُبـد مـن مزاحمـة الشـیوخ، ال ُبـد مـن  من التعب، ال ُبد من المعاناة، ال ُبد من سهر اللیل،
 األقران، بهذا ُ�ستطاع وُ�نال العلم.  

 ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة المشهور�ن." سلمة أبي عن"
وقـد " نـابی" أم سـلمة أم المـؤمنین" بینـا: قالت حدثتها سلمة أم أن حدثته سلمة، أم بنت ز�نب أن"

  .ُ�قال: بینما



 
 

  
 

=F=Ìá_|||Ägÿ^=yÎw|||ì=}à|||è۲٥۰=|||•^=i_|||k‘=E=öÎ
=

=

٦ 

 �عني في فراشه." -وسلم علیه هللا صلى- يالنب مع أنا"
  .هذه ُ�قال لها: فجائیة" "إذ" حضت إذ ،خمیصةٍ  في مضطجعةٌ "
 وقد ُ�قال: َحیضتي. "یضتيحِ  ثیاب فأخذت فانسللت" قمت �ُخفیة" فانسللت حضت إذ"

نـاك ه "الخمیلـة فـي معـه فاضـطجعت فـدعاني، نعـم،: قلـت" والمـراد: أحضـِت؟" »؟َأُنِفْستِ « "قال:
خمیصة، وهناك خمیلة ما الفرق؟ هي أطلقت الخمیصة والخمیلة على شـيٍء واحـد، فهـل مـن فـرٍق 

، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدینار، تعس عبد القطیفـة«بین الخمیصة والخمیلة؟ في أحادیـث 
 مما یدل على أنهما شیئان. »تعس عبد الخمیصة، تعس عبد الخمیلة
كالمـــه؟ � نـــأتيس مـــن �ـــاب التجـــوز، والشـــارح أو ننتظـــر و�طـــالق الخمیصـــة علـــى الخمیلـــة والعكـــ

 خالص.
�قــول: "خمیصــة �فــتح الخــاء المعجمــة و�الصــاد المهملــة: �ســاٌء أســود لــه أعــالم �كــون مــن صــوٍف 

فـــي شـــيٍء مـــن ُطرقـــه بلفـــظ خمیصـــٍة إال فـــي هـــذه الروا�ـــة، وأصـــحاب �حیـــى، ثـــم  ولـــم أرَ  ،وغیـــره
لصــاد، وهــو موافــٌق لمــا فــي آخــر الحــدیث، قیــل: كلهــم قــالوا: خمیلــة �ــالالم بــدل ا هشــام أصــحاب

 الخمیلــة ثــوٌب لــه خمــل أي: هــدب، وعلــى هــذا ال: الخلیــل الخمیلــة القطیفــة، وقیــل: الطنفســة. وقــال
 منافاة بین الخمیصة والخمیلة فكأنها �انت �ساًء أسود لها أهداب".

 طالب:.......
 �عد. اثالثً  اخشى أن لها اسمً خمیلة؟ أنا أأم �عني صارت مر�بة من األمر�ن تصیر خمیصة 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 ممكن.، نعم
 .نعم

 ألن ؛ةمقلو� الترجمة هذه :قیل : "قوله: "�اب من سمى النفاس حیًضا"-رحمه هللا–قال الحافظ 
 .انفاسً  الحیض سمى من :�قول أن حقها
 لمـرادا �كـون  أن و�حتمـل ،اسالنفـ احیًضـ سـمى من والتقدیر والتأخیر التقد�م على حمل�ُ  :وقیل
 .تكلف �غیر الخبر في ما فیطابق ،الحیض على النفاس لفظ أطلق من "سمى من" :�قوله
 الحـیض تسـمیة ووجـد ،النفسـاء فـي شـرطه على انص�  المصنف �جد لم لما وغیره المهلب وقال
 ".الحیض دمَ  حكم النفاس دم حكم أن منه فهم الحدیث هذا في انفاسً 
 دِم.

 تسـو�ةال فـي الخطـابي نـازع وقـد ،الحكـم فـي ال التسـمیة فـي الترجمـة �ـأن بعقِّـوتُ حیض، "دِم ال
 .سیأتي �ما االشتقاق حیث من بینهما
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 ،خـارجال الـدم تسـمیة فـي األصـل هـو النفـاس أن ثبـتیُ  أن البخـاري  مـراد :وغیره رشیدٍ  بنا وقال
 ".األخص �المعنى تعبیرٌ  �الحیض عنه والتعبیر ،األعم �المعنى تعبیرٌ  �ه والتعبیر

ا جیــد، ومــن أفضــل وأنفــع مصــنفاته  ،ابــن ُرشــید لــه �تــاٌب فــي مناســبات البخــاري  �تــاب طیــب جــد�
 اســم الرحلــة، رحلـة ابــن ُرشــید؟ مـلء العیبــة اسـمها (مــلء العیبــة �مـا ُجمــع �طــول مـاأ�ـش؟ الرحلــة، 

وم یها من أنواع العلـوفالعلوم، الغیبة في الوجهة الوجیهة إلى مكة وطیبة) خمس مجلدات فیها من 
 فـادة مـنهموالفنون، العلماء إذا رحلوا من بلد إلى بلد ال یرحلون لنزهة؛ یرحلون للقـاء أهـل العلـم واإل

 .   و�دونون هذه في رحالتهم ،مذاكرتهمو 
ــفع" ــ ،�ــاألول -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي ربَّ  هــذا ىعلــ فالترجمــة ،�الثــاني ســلمة أم رتوعبَّ

 .أعلم �هللا ،سلمة أم �ه تر عبَّ  لما مطا�قةٌ 
  .هو الدستوائي هشام" قوله: "حدثنا

معــاذ بــن  أخرجهــا مــن طر�ــق أبــو ســلمة حــدثني مــنمســلم  فــي روا�ــةة" أبــي ســلم عــن"قولــه: 
 عن أبیه. هشام

  ب.و�جوز النص ،�الرفع قوله : "مضطجعة"
 قوله: "في خمیصٍة" �فتح الخاء المعجمة و�الصاد المهملة".

حــال  -صــلى هللا علیــه وســلم–، أنــا مضــطجعٌة، و�جــوز النصــب أنـا مــع النبــي مضـطجعة خبــر أنــا
 . كوني مضطجعةً 

ون مـن "قوله: "في خمیصٍة" �فتح الخاء المعجمة و�الصـاد المهملـة: �سـاٌء أسـود لـه أعـالٌم �كـ
 ولم أر في شيٍء من طرقه بلفـظ خمیصـة إال فـي هـذه الروا�ـة، وأصـحاب �حیـى، ،صوٍف وغیره
 ث.�الالم بدل الصاد، وهو موافٌق لما في آخر الحدی ،كلهم قالوا: خمیلة هشام ثم أصحاب

 الطنفسة. :قیل: الخمیلة القطیفة، وقیل 
خمیلـة الخمیلـة ثـوٌب لـه خمـٌل أي: هـدٌب، وعلـى هـذا ال منافـاة بـین الخمیصـة وال ل:الخلیـ وقـال

 ب.فكأنها �انت �ساء أسود لها أهدا
 توحة والثانیة ساكنة، أي ذهبت في خفیة.قوله: "فانسللت" بال مین األولى مف

 ة."فخرجت منها" أي: من الخمیص :اكما سیأتي قر�بً  �حیى عن شیبان زاد المصنف من روا�ة
كأنهــا خافــت وصــول شــيٍء مــن دمهــا إلیــه، أو خافــت أن �طلــب االســتمتاع بهــا  النــووي: قــال

 أذن لها في العود.فذهبت لتتأهب لذلك، أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته؛ فلذلك 
ابي التي قوله : "ثیاب حیضتي" وقع في روایتنا �فتح الحاء و�سرها مًعا، ومعنى الفتح أخذت ثی

 ألن زمن الحیضة �الفتح هي الحیض". ؛ألبسها زمن الحیض
 ألن الحیضة �الفتح هي الحیض، عندك زمن؟

 نعم.طالب: 
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 الحیضة �الفتح هي الحیض"."ومعنى الفتح أخذت ثیابي التي ألبسها زمن الحیض; ألن 
 نسخة ثانیة؟ توجد

 شيء؟  أوما ُصححت، معك ُنسخة قد�مة 
 طالب:.......

 �قول؟ ماذا
 طالب:.......

 نعم.
لكسـر بروا�ـة ا الخطابي أخذت ثیابي التي أعددتها أللبسها حالة الحیض، وجزم :"ومعنى الكسر

 .حیضي �غیر تاء :طرقه بلفظ روا�ة الفتح لوروده في �عض القرطبي النووي، ورجح ورجحها
رقـوا بـین فأصـل هـذه الكلمـة مـن الـنفس وهـو الـدم، إال أنهـم  :الخطـابي قـال" »؟َأُنِفْستِ «"قوله: 

ها. بناء الفعل من الحیض والنفاس، فقالوا في الحیض: نفست �فـتح النـون، وفـي الـوالدة �ضـم
 انتهى.

رأة فـي قـال: ُ�قـال: ُنفسـت المـ صـمعياأل عـن أبـو حـاتم وهذا قول �ثیٍر من أهل اللغة، لكن حكى
 الحیض والوالدة �ضم النون فیهما.

 وقد ثبت في روایتنا �الوجهین فتح النون وضُمها".
 فتح النون وضِمها، �الوجهین...
 ."�الوجهین فتح النون وضِمها

واالضـــطجاع معهـــا فـــي لحـــاٍف واحـــد،  ،النـــوم مـــع الحـــائض فـــي ثیابهـــا جـــواز :وفـــي الحـــدیث 
ك �مـا خاذ المرأة ثیاً�ـا للحـیض غیـر ثیابهـا المعتـادة، وقـد تـرجم المصـنف علـى ذلـواستحباب ات

 ده".سیأتي، وسیأتي الكالم على مباشرتها في الباب الذي �ع
 حاتم؟  ام" تعرف أ�أبو حات حكى"

 طالب:.......
 من هو؟

 طالب:.......
 ؟درس علمنبه، أبو حاتم ما �مر علیكم �ل اي جالذ

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 الرازي أبو حاتم الرازي ال ال ما هو �الرازي، وال ابن حبان.

 طالب:.......
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 �صیر؟ماذا 
 طالب:.......

 أبو حاتم الُبستي هو ابن حبان.
 طالب:.......

 السجستاني، نعم.
 .-تعالى رحمه هللا-قال اإلمام البخاري 

 طالب:.......
 َحیضي ما تقول: ِحیضي ما تقدر.

 ....طالب:...
 .وجه ترجیح هذا ُیرجح أنها حیضتي، مادام روي َحیضي فهي َحیضتي، وهذا

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 ثوب.نعم، 

 طالب:.......
 لو نضبطها ِخمل.

 طالب:.......
 ؟ُخمل �ذا

 أي طبعة؟ ؟معكماذا  
 طالب:.......

 ما أدري ضا�طة عندك؟ ُخمل أو ِخمل.
 طالب:.......
 راجعوا �لكم معكم األجهزة.على �ل حال 
 طالب:.......

 نعم.
 ثنادَّ حــ: قــال قبیصــة، ثناحــدَّ  :"�ــاب مباشــرة الحــائض :-تعــالى رحمــه هللا–قــال اإلمــام البخــاري 

 �نــت :قالــت -اعنهـ رضــي هللا– عائشـة عــن األسـود، عــن إبـراهیم، عــن ،منصـورٍ  عــن ،سـفیانٍ 
 .نبجُ  �النا حدٍ وا إناءٍ  من -وسلم علیه هللا صلى- والنبي أنا أغتسل

 .و�ان �أمرني، فأتزر، فیباشرني وأنا حائض
 .حائض وأنا فأغسله معتكفٌ  وهو إليَّ  رأسه �خرج و�ان
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 شـیباني،ال هـو إسـحاق أبـو أخبرنـا: قال ،مسهرٍ  بن علي أخبرنا: قال ،خلیلٍ  بن إسماعیل ثناحدَّ 
 اإذ إحـدانا �انـت: قالـت -اعنهـ هللا رضـي– عائشـة عن أبیه، عن األسود، بن الرحمن عبد عن

 ورفــ فــي تتــزر أن أمرهــا یباشــرها أن -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول فــأراد ا،حائًضــ كانــت
 ملـك� -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي �ـان �مـا إر�ـه، �ملـك وأ�كـم: قالت یباشرها، ثم حیضتها،

 .الشیباني عن وجر�ر، ،خالدٌ  تا�عه ؟إر�ه
 بــن هللا عبــد ناثحــدَّ : قــال الشــیباني، ثناحــدَّ : قــال الواحــد، عبــد ثناحــدَّ : قــال النعمــان، أبــو ثناحــدَّ 

 رادأ إذا -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسول �ان -اعنه هللا رضي– میمونة سمعت: قال شداد،
 ".الشیباني عن سفیان ورواه ،حائض وهي فاتزرت أمرها نسائه من امرأةً  باشریُ  أن

 ،ةمــس البشــرة �البشــر  :" المباشــرة"�ــاب مباشــرة الحــائض: -رحمــة هللا علیــه–�قــول اإلمــام البخــاري 
وهي أعـم مـن أن تكـون ممـا ُیـراد �ـه االسـتمتاع، فاالسـتمتاع مباشـرة هـو مـس شـيٍء مـن بـدنها مـن 

 غیر حائل مباشرة.
 هو ابن عقبة. " وقبیصة ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 

إذا �ـان  اًرا عـن الحـافظ الـذهبي أنـهوهـو الثـوري، هنـا هـو الثـوري، وذ�رنـا مـر " سـفیانٍ  ثناحـدَّ : قال"
سـطة ألن ابن عیینـة متـأخر، و�ذا �ـان الوا ؛فالذي �غلب على الظن أنه ابن ُعیینة ،االواسطة واحدً 

 أكثر من واحد دل على أن سفیان متقدم، والثوري متقدم.
 عندك، تستدرك؟  صحیح لو عندك شيء أحضره. ماذا

 ماذا �نت تر�د أن تقول؟
 اسطته بینه و�ین البخاري أقل من واسطة ابن ُعیینة.طالب: الثوري و 

 ؟ماذا
 الواسطة بین الثوري والبخاري أقل من الواسطة بین ابن ُعیینة والبخاري؟

 ي �حتاج من الواسطة أكثر؟ أیهما الذ ا،والثوري متقدمً  ،ااآلن إذا �ان ابن ُعیینة متأخرً 
 طالب: المتقدم. 

ي عنــدنا اج إلــى واحــد، لكــن الــذخــالص الثــوري متقــدم فیحتــاج إلــى اثنــین، ابــن ُعیینــة متــأخر �حتــ
 هي أغلبیة. ،واحد، �عني ما هي �قاعدة �لیة �حیث ُ�حكم بها في �ل حدیث

 طالب:.......
 مسلم؟ نعم الشیوخ الستة �لهم.

 طالب:.......
 والثوري.

 طالب:.......
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لغالـب أنـه �كـون فـي مثـل هـذا الموضـع �كـون ابـن ُعیینـة؛ ألنـه واحد، هذا خـالف األصـل، �عنـي ا
هــذه القاعــدة التــي ذ�رهــا الحــافظ الــذهبي فــي التمییــز بــین الســفیانین والحمــادین فــي آخــر  ،متــأخر

ضــوا�ط ال �ســتغني عنهــا طالــب ، والــذهبي یــذ�ر قواعــد و المجلــد الســا�ع مــن (ســیر أعــالم النــبالء)
 وفیــه ،ال، بــل مملــوء مــن العلــم، بــل مــن فنــون العلــم ،ء) تــراجمعلــم، وال �قــول: (ســیر أعــالم النــبال

 ما تخطر لك على �ال. اوتشحذ همتك، وتستفید علومً  ،تقرأ في سیر األئمة ،متعة
ثنا ســفیان، قــال:  ن بــ" ااألســود عــن" النخعــي" إبــراهیم عــن" وهــو ابــن المعتمــر" منصــورٍ  عــن"حــدَّ
 قیس.

 طالب:.......
 عي أ�ًضا. خاله األسود بن یز�د النخ

 أموجـود أنـا هنـا ضـروري " -وسـلم علیـه هللا صـلى- والنبـي أنـا أغتسل �نت :قالت عائشة عن"
 غیر ضروري؟ 
 طالب:.......

غتســل والنبــي، أ لمــاذا؟ لــئال یلــزم منــه العطــف علــى الضــمیر المتصــل مــن غیــر فاصــل، لــو قالــت: 
 : -رحمه هللا–�قول ابن مالك 

ــــــعٍ  ــــــِمیِر َرْف ــــــى َض ــــــلْ ُمتَّ  وِ�ْن َعَل  ِص
 

ـِمیرِ    صـلالمنف َعَطْفـَت َفاْفِصـْل ِ�الضَّ
 ألن المستتر من قبیل المتصل "فافصل �الضمیر المنفصل". 

 أو فاصـــــٍل مـــــا و�ـــــال فصـــــٍل یـــــرد  
 

ـــ  ـــنظم فاشـــًیاف  وضـــعفه اعتقـــد ي ال
 و�عضهم یرى أنه إذا �ُثر ولو �ان في النظم ُیبنى علیه قاعدة وال �صیر ضعیًفا. 

طلـق بلفـظ �ُ " ُجنـب ُ�طلـق أكثـر مـا نـبجُ  �النا واحدٍ  إناءٍ  من -وسلم علیه هللا صلى- والنبي أنا"
ـــًة واحـــدة، تقـــول: ز�ـــٌد ُجنـــب، وهنـــٌد ُجنـــب، والز�ـــدان ُجنـــب ، اإلفـــراد مـــع التـــذ�یر للجمیـــع یلـــزم حال

هــا وهكــذا ُ�طلــق علــى المــذ�ر والمؤنــث، والمثنــى والجمــع والمفــرد �ل ،والهنــدان ُجنــب، والز�ــود ُجنــب
 ".نبجُ  كالنااحد، وقد ُ�طابق فُیقال: ُجنبان إلى آخره، وهنا قال: "بلفٍظ و 
هـو و واألصل فأئتزر، وهـذه لغـة اإلمـام الشـافعي، " و�ان �أمرني، فأتزر: "-ارضي هللا عنه–قالت 

فــي (الشــافیة) البــن الحاجــب �قــول: مؤتعــد ومؤتســر لغــة  -لغــة الشــافعي -اإلمــام اللغــوي القرشــي
 اإلمام الشافعي.

األصـل الـدارج متصـل، قـالوا: مؤتصـل لغـة اإلمـام الشـافعي  ،لـوم الحـدیث �قولـون: مؤتصـلوفي ع
 هذه طر�قته.

وُ�باشـرها مـن فـوق اإلزار أو  -علیـه الصـالة والسـالم–تأتزر �ـأمره " فیباشرني وأنا حائض ،فأتزر"
ــرة ودون الر�بــة، وهــذا مــن �ــاب االحتیــاط؛ ألن مــا بینهمــا مــن الحمــى؛ ألن مــن یرتــع  ممــا فــوق السُّ
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ـــبهات، یوشـــك أن �قـــع فـــي الحـــرام، وهـــذا مـــن �ـــاب  فـــي الحمـــى یوشـــك أن �قـــع في...ُ�قـــارف الشُّ
 االحتیاط والورع، و�ال فما دون الفرج �جوز االستمتاع �ه.

مل ممـا یـدل علـى أنـه ُ�سـتع »اصنعوا �ل شـيٍء إال النكـاح«وفیه الحدیث، الحدیث الوارد في ذلك 
 كل شيء إال موضع الجماع.  

 وهذا تقدم." حائض وأنا فأغسله معتكفٌ  وهو إلي رأسه �خرج و�ان"
 أبــو أخبرنــا: قــال ،مســهرٍ  بــن علــي أخبرنــا: قــال ،خلیــلٍ  بــن إســماعیل ثناحــدَّ : "-رحمــه هللا–قــال 

 إحـدانا �انـت: قالـت عائشـة عـن أبیـه، عن األسود، بن الرحمن عبد عن الشیباني، هو إسحاق
وفــي  ،"تتــزر أن أمرهــا یباشــرها أن -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول فــأراد ا،حائًضــ �انــت إذا

 روا�ة: "أن تأتزر".
 �عني: في شدتها وقوة سیالن الدم." حیضتها فور في"
ــم" ــت یباشــرها، ث ــم :-عائشــة– قال ــك وأ�ك ــه �مل �عنــي إمــا عضــوه أو حاجتــه، المقصــود أن " ؟إر�

�قیـة النـاس السـیما مـن فیـه شـدة  �ملك من إر�ه ما �ملـك �خـالف -علیه الصالة والسالم–الرسول 
 .شهوة من �عض الناس أو من الشباب على وجه الخصوص

ك مــن هنــا�كســر الهمــزة وســكون الــراء، وقــد ُ�قــال: أر�ــه �فتحتــین ُألِّــف ُ�تــب (نها�ــة األرب)  "إر�ــه" 
 �قول نها�ة اإلرب؟

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 �قول؟ ماذا

 طالب:.......
 لألنساب للطنقشندي في أنساب العرب. ه �تابي فنون األدب) للنو�ري، وأ�ًضا فی(نها�ة األرب ف
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

ا لكتــاب الشــو�اني اســمه  ،تعرفــوا مختصــر الصــدیق مختصــر �تــاب الشــو�اني مختصــر جمیــل جــد�
 ما هو بنها�ة األرب.  ،(طلب األدب من أدب الطلب) من �تاب الشو�اني

 وجر�ر، ،خالدٌ  تا�عه ،إر�ه �ملك -وسلم علیه هللا صلى- النبي �ان إر�ه �ما �ملك �كموأ: قالت"
 ".الشیباني عن

 .محمد بن الفضل، ولقبه عارم واسمه" النعمان أبو ثناحدَّ ثم قال: "
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ــال" ــد ثناحــدَّ : ق ــال" ،ابــن ز�ــاد البصــري " الواحــد عب ات أبــو فــي الشــیباني الــذ" الشــیباني ثناحــدَّ : ق
 إسحاق.

الة علیــه الصــ-أم المــؤمنین زوج النبــي " میمونــة ســمعت: قــال شــداد، بــن هللا عبــد ثناحــدَّ : لقــا"
 .-والسالم

ــول:  ــان"تق ــه هللا صــلى- هللا رســول �  رهــا،أم نســائه مــن امــرأةً  باشــریُ  أن أراد إذا -وســلم علی
 ".الشیباني عن سفیان ورواه ،حائض وهي فاتزرت

 طالب:.......
 حدیٍث مستقل. نعم؛ ألن �ل جملة جاءت في

 من صام رمضان إ�ماًنا واحتسـاً�ا«ومن أوضحها ما جاء عن أبي هر�رة في  ،ذ�رنا في مناسبات
 من قـام« ،»من قام رمضان إ�ماًنا واحتساً�ا ُغفر له ما تقدم من ذنبه« ،»ُغفر له ما تقدم ذنبه

هـل هـذه فأبـي هر�ـرة،  �إسـناٍد واحـد عـن »لیلة القـدر إ�ماًنـا واحتسـاً�ا ُغفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه
الُجمــل حــدیث واحــد أو ثالثــة أحادیــث؟ هــذه إذا اختلفــت المناســبات فــي التحــدیث صــارت أحادیــث 

 ، و�ال فاألصل أن ما جاء عن صحابيٍّ واحد، فهو حدیٌث واحد.او�ن �ان السند واحدً 
 طالب:.......

د وغیـره، لكنهـا جاءت في صـحیفة همـام؛ ألن صـحیفة همـام مجموعـة فـي موضـٍع واحـد فـي المسـن
ــنَّة تــأتي ُمفرقــة، وتشــتمل علــى مائــة وثالثــین  فــي البخــاري وفــي مســلم وفــي غیــره مــن دواو�ــن السُّ

 جملة.
 .نعم

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 لعل في �عض طرقه ما یدل على الترجمة، نقرأ ونرى.

 .نعم
 لبشرتین، الاباشرة هنا التقاء : "قوله: �اب مباشرة الحائض "المراد �الم-رحمه هللا–قال الحافظ 

 الجماع.
ور �القـاف والصـاد المهملـة هـو ابـن عقبـة، وسـفیان هـو الثـوري، ومنصـ "حدثنا قبیصة" :قوله"

 هو ابن المعتمر".
 التقاء البشرتین ومنه الجماع؟ ،لكن ما الذي ینفي أن �كون المراد ما هو أعم من ذلك

 نعم.
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صـلى  -بـيدم الكالم على اغتسالها مع النعائشة �وفیون، وتق واإلسناد �له إلى ،"وتقدم الكالم
 .من إناٍء واحد في �تاب الغسل -هللا علیه وسلم

ٍة أتزر بهمـز �ـذا فـي روایتنـا وغیرهـا، بتشـدید التـاء المثنـاة �عـد الهمـزة، وأصـله فئـ "فـأتزر" :قوله
 ساكنٍة �عد الهمزة المفتوحة".

 ؟ذي في روایتهما ال ،طیب اآلن �ذا في روایتنا
 طالب: في همزة واحدة.

  ."كذا في روایتنا"
 طالب: بهمزٍة واحدة.

 �ذا في روایتنا. "فأتزر"�قول: 
 طالب: همزة واحدة وتشدید لتاء.

 التشدید �أتي �الروا�ة المخالفة.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 تسهیل الثانیة و�دخال ألف بینهما.
 �ا شیخ؟ طالب: رأیت صورة الكتاب

 .نعم
 صورة الكتاب.�اإلخوان  جاءطالب: 
 ه من أسبوع؟تبطمن قر�ب وض اشتر�تهي هذا الذ

 طالب:........
 ؟ماذا

  طالب:........
 هللا �صلحك. ،عكست، نعم

 طالب:.......
 .أنت قلبته ،�األرب تنازع �عنوانه أنت ُتنازع في أصل العنوان، ما تنازع

 ؟البخاري الروا�ة الموجودة في ما اآلن 
 طالب: بهمزة واحدة.

 ي "وفي غیرها"؟لتالروا�ة ا ما "فأتزر"بدون؟ أم لكن فیها التشدید 
 طالب:.......

 بدون تشدید؟أم أنا أقول: روایته بتشدید 
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 طالب: بتشدید.
 غلط، هو �قول: "وفي غیرها بتشدید التاء".

 طالب: غیر روایته.
 تشدید....النعم، إًذا روایته �

 .طالب:......
 ؟�ذا في روایتنا، هذه روایته؟ "وفي غیرها بتشدید التاء" �عني روایته بتشدید "فأتزر"�قول: 

 طالب: ال.
 إًذا المثبت غیر روایته.

 طالب:.......
 روایته �غیر تشدید.

 طالب:.......
 وهو من شؤم التصرف في ُ�تب أهل العلم. ،ي أشرنا إلیه مراًرانعم هذا الذ

 طالب:.......
زة" مكــن "كــذا فــي روایتنــا وغیرهــا" �عنــي فــي جمیــع الروا�ــات "بتشــدید التــاء المثنــاة �عــد الهمــم ،نعــم

الروا�ــات تتفــق علــى مــا ُذكــر  ت�انــ هنــأل ؛ُ�شــیر إلــى روا�اتــهمــا هــو  ...انتهــى اإلشــكال، وأصــله
ذ�رنـاه  بهمزٍة ساكنٍة �عد الهمـزة المفتوحـة، ثـم المثنـاة بـوزن أفتعـل" هـذا مـا -�الفك -"وأصله فأئتزر

 عن اإلمام الشافعي، وأنه لغة اإلمام الشافعي، بوزن أفتعل.
 قرأ.           ا

ة كثـر النحـاأ"وأصله فئأتزر بهمزٍة ساكنٍة �عد الهمـزة المفتوحـة، ثـم المثنـاة بـوزن أفتعـل، وأنكـر 
ل: إنه خطأ".  اإلدغام؛ حتى قال صاحب المفصَّ

ل البن �عیش، ال ل؟ شرح المفصَّ ل للزمخشري المتن وشـرحه البـن �عـیش، من صاحب المفصَّ مفصَّ
واالسـم مطـروق ُ�عـرف شـخص اسـمه  ،ما اسمه ابن �عیش؟ على اسمه �عیش بـن علـي بـن �عـیش

 �عیش بن علي بن �عیش.
 طالب:.......

 سمیته �حیى لیحیى.
ل.  كمِّ

ل: إنه خطأ، لكن نقل غیره أنه مذهب الكوفیین، وحكاه الصغاني في   جمـعم"قال صاحب المفصَّ
 .البحر�ن
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ــك ــن مال ــال اب ــن محــیص  :وق ــراءة اب ــه ق ــى الســماع، ومن ــه مقصــوٌر عل ــ{إن ــَؤدِّ الَّ ــنَ تُّ أِذي َفْلُی  }ِم
ء �مـا بـین �التشدید، والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها، وحدد ذلك الفقهـا ]٢٨٣[البقرة:

 .السرة والر�بة عمًال �العرف الغالب
 .یث قبل �ابینوقد سبق الكالم على �قیة الحد

، واإلســناد الخلیــل مــا�ــذا فــي روا�ــة أبــي ذرٍّ و�ر�مــة، ولغیره "حــدثنا إســماعیل بــن خلیــل" :قولــه
 .أ�ًضا إلى عائشة �لهم �وفیون 

 .-صلى هللا علیه وسلم-أي: إحدى أزواج النبي  "إحدانا" :قوله
ٍة بهمـزٍة سـاكن "أن تـأتزر"توجیههـا، وللكشـمیهني  بتشدید المثناة الثانیة، وتقدم أن تتزر"" :قوله

 .وهي أفصح
 .فور الحیض أوله ومعظمه :قال الخطابي ""في فور حیضتها :قوله

 .فور الحیضة معظم صبها، من فوران القدر وغلیانها :وقال القرطبي
تع �ـه، لمـراد عضـوه الـذي �سـتم�كسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قیل: ا �ملك إر�ه"" :قوله
 ر الخطابيحاجته، والحاجة تسمى إر�ا �الكسر ثم السكون، وأر�ا �فتح الهمزة والراء، وذ� :وقیل

ا�ـة في شرحه أنه ُروى هنا �الوجهین، وأنكـر فـي موضـٍع آخـر �مـا نقلـه النـووي وغیـره عنـه رو 
 .الكسر، و�ذا أنكرها النحاس

لیــه صــلى هللا ع-ظــاهٌر فــال معنــى إلنكارهــا، والمــراد أنــه  وقــد ثبتــت روا�ــة الكســر، وتوجیههــا
�ــان أملــك النــاس ألمــره، فــال �خشــى علیــه مــا �خشــى علــى غیــره مــن أن �حــوم حــول  -وســلم

 .الحمى، ومع ذلك فكان یباشر فوق اإلزار تشر�ًعا لغیره ممن لیس �معصوم
 .سد الذرائع و�هذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكیة في �اب

ئض وذهب �ثیٌر من السلف والثوري وأحمـد و�سـحاق إلـى أن الـذي ُ�متنـع مـن االسـتمتاع �الحـا
الفرج فقط، و�ه قال محمـد بـن الحسـن مـن الحنفیـة ورجحـه الطحـاوي، وهـو اختیـار أصـبغ مـن 

 .المالكیة، وأحد القولین أو الوجهین للشافعیة واختاره ابن المنذر
لـوا وحم »اصـنعوا �ـل شـيٍء إال الجمـاع«األرجح دلیًال لحدیث أنس في مسـلم  هو :وقال النووي 

 .حدیث الباب وشبهه على االستحباب جمًعا بین األدلة
 .جـردلـیس فـي حـدیث البـاب مـا �قتضـي منـع مـا تحـت اإلزار؛ ألنـه فعـٌل م :قال ابن دقیٍق العید

 انتهى.
 - عـن عكرمـة، عـن �عـض أزواج النبـياٍد قـويٍّ و�دل علـى الجـواز أ�ًضـا مـا رواه أبـو داود �إسـن

ــا، واســتدل  -صــلى هللا علیــه وســلم أنــه �ــان إذا أراد مــن الحــائض شــیًئا ألقــى علــى فرجهــا ثوً�
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ا وال غســًال فأشــبهت  الطحــاوي علــى الجــواز �ــأن المباشــرة تحــت اإلزار دون الفــرج ال توجــب حــد�
 .المباشرة فوق اإلزار

ــل �عــض الشــافعیة، فقــال إن �ــان �ضــبط نفســه عنــد المباشــرة عــن الفــرج و�ثــق منهــا  :وفصَّ
 .�اجتنا�ه جاز و�ال فال، واستحسنه النووي 

ٍق بین ابتداء الحیض وما �عده؛ لظاهر التقیید �قولها   .""فور حیضتهاوال یبعد تخر�ج وجٍه ُمفرَّ
ٍق.  وال یبعد تخر�ج وجٍه ُمفرِّ

ٍق بـــین ابتـــدا "فـــور  ء الحـــیض ومـــا �عـــده؛ لظـــاهر التقییـــد �قولهـــا:"وال یبعـــد تخـــر�ج وجـــٍه ُمفـــرِّ
علیـه  صلى هللا-" و�ؤ�ده ما رواه ابن ماجه �إسناد حسٍن عن أم سلمة أ�ًضا أن النبي حیضتها

 لدالـة علـىا�ان یتقي سورة الدم ثالًثا، ثم ُیباشر �عد ذلك، وُ�جمع بینه و�ـین األحادیـث  -وسلم
 .تین الحالتینالمبادرة إلى المباشرة على اختالف ها

 هو ابن عبد هللا الواسطي". "تا�عه خالد" :قوله
 المعروف، خالد؟
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 و�ما الطحان فاختار أحدهما؟ اءتنساه! هو إما الحذ
 طالب:........

 طلعه.
 طالب:........

 ؟ ماذا
ل أنت انظر.  كمِّ
 طالب:........

 ردك معك.ب أتیت
 ....طالب:....

 ؟ماذا
 طالب:........

 التقر�ب؟ موجود التقر�ب هذا. انظرالتقر�ب 
 طالب:........

 ماذا �قول؟
 طالب:........
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 ما هو �حث.نعم، 
ل. ل �مِّ  كمِّ

ـــم ُتراجـــع قبـــل  ـــت إذا ل ـــم؛ ألن األســـماء تتفل ـــت العل ـــدرس تحســـن مراجعـــة األســـانید بهـــذا یثب ـــل ال قب
ثنا فالن تقول: هو ابـن فـالن مـالحضور وُمیز المهمل على نفس الكتاب الس ن ند المهمل ُ�میز حدَّ

 خالل مراجعة الشروح و�تب الرجل، و�صفو عند طالب العلم رصید من أسماء الرجال.
 �عد؟ تبحثأنت 

 طالب:.......
 هات.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 قال؟  ماذا

 طالب:........
 ضعَّفه؟

 طالب:........
 ي ُمخرَّج عند ابن ماجه، من رواه؟مظنة مظنة، �عن، نعم

 طالب: منكر الحدیث فیه سعید بن �شیر وهو ُمنكر الحدیث.
 من هو هذا الحافظ؟

    نعم.
 هو ابن عبد هللا الواسطي، وجر�ر هو ابن عبد الحمید". "قوله: "تا�عه خالد"

 الضبي.
 طالب: الضبي نعم.

 تعرفه؟ 
 طالب: ابن ُقرط.

 نعم.
 .هر في روا�ة هذا الحدیث عن أبي إسحاق الشیباني بهذا اإلسناد"أي تا�عا علي بن مس

فــي  وللشــیباني فیــه إســناٌد آخــر �مــا ســیأتي عقبــه، ومتا�عــة خالــد وصــلها أبــو القاســم التنــوخي
ر�ـر فوائده من طر�ق وهب بن �قیة عنـه، وقـد أوردت إسـنادها فـي (تغلیـق التعلیـق) ومتا�عـة ج

 ).اكم في (المستدركوصلها أبو داود واإلسماعیلي والح

 .وهذا مما وِهم في استدراكه لكونه مخرًجا في الصحیحین من طر�ق الشیباني
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 .ورواه أ�ًضا عن الشیباني عن عبد الرحمن بن األسود �سنده هذا منصور بن أبي األسود
 .أخرجه أبو عوانة في صحیحه

 .ري وعبد الواحد هو ابن ز�اد البصهو الذي ُ�قال له: عارم،  حدثنا أبو النعمان"" :قوله
 .رؤ�ة هو ابن أسامة بن الهاد اللیثي، وهو من أوالد الصحا�ة له "عبد هللا بن شداد" :قوله
 فأتزرت. صحىوهو في روایتنا �إثبات الهمزة على اللغة الف "فاتزرت"أي: �اإلتزار  "أمرها" :قوله

مـام أحمـد �عني �سند عبد الواحد، وهو عند اإل "عن الشیباني"ي الثوري �عن "رواه سفیان" :قوله
 .عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفیان نحوه

د الحمیـد وقد رواه عن الشیباني أ�ًضا بهذا اإلسناد خالد بن عبد هللا عند مسلم، وجر�ـر بـن عبـ
ث �ـه عند اإلسماعیلي، وذلك مما یدفع عنه توهم االضطراب، و�أن الشیباني  ارًة مـن تـ�ان ُ�حدِّ

یرهمـا غُمسند عائشة، وتارًة من ُمسند میمونـة، فسـمعه منـه جر�ـٌر وخالـٌد �اإلسـنادین، وسـمعه 
 .�أحدهما

حفـــص بـــن غیـــاث عنـــد أبـــي داود، وأبـــو معاو�ـــة عنـــد  -�إســـناد میمونـــة-ورواه عنـــه أ�ًضـــا 
 .اإلسماعیلي، وأسباط بن محمد عند أبي عوانه في صحیحه

 ".ذ�ر من رواه عنه �إسناد عائشةوقد تقدم 
 اللهم صلِّ وسلم على نبیك ورسولك.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
فعـل مجـرد مـا اقتـرن �ـأمر، وال حـث، وال نهـي، فعلـه  -علیه الصالة والسالم–، فعل من النبي نعم
 عندهم؟ -علیه الصالة والسالم-

  طالب:........
عون األحاأنهم عادتهم   دیث �ستفیدون منها.ُ�قطِّ

 طالب:........
األمــر الثــاني: أنهــم انتقــوا منهــا مــا لــه شــواهد، و�عــض الُجمــل هــو ملــزم بنقــل �ــل مــا هــو صــحیح؟ 

 لیس لها شواهد فال تثبت.
 طالب:........

 وال الحكم �صحة ما لم ُ�خرجاه على شرطهما.
 طالب:........

 شواهد عنده.كون الُجمل التي انتقاها لها تما یلزم؛ ألنه قد 


