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 تهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ا

ــا محمــٍد وعلــى آ ــه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین ل
 وصحبه أجمعین.

: قــال یوســف، بــن هللا عبــد ثناحــدَّ : االستحاضــة �ــاب: "-تعــالى رحمــه هللا–قــال اإلمــام البخــاري 
 قالـت: قالـت أنهـا -رضـي هللا عنـه– عائشـة عـن أبیـه، عـن عروة، بن هشام عن ،مالكٌ  أخبرنا
 أفـأدع ،أطهر ال إني هللا، رسول �ا: -وسلم علیه هللا صلى- هللا لرسول حبیشٍ  أبي بنت فاطمة
 ."»الَحْیَضةِ �ِ  َوَلْیَس  ،ِعْرقٌ  َذِلكَ  ِإنََّما« :-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال؟ الصالة

 ذلِك.
ــْیَس  ،ِعــْرقٌ  َذِلــكِ  ِإنََّمــا«" ــِإَذا ،ِ�الَحْیَضــةِ  َوَل ــ اْتُرِكيَفــ الَحْیَضــةُ  َلــتِ َأْقبَ  َف ــِإَذا َالَة،الصَّ ــْدُرَها، َذَهــبَ  َف  َق

مَ  َعْنكِ  َفاْغِسِلي  ".»َوَصلِّي الدَّ
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
 جر�ـان الـدم فـي غیـر االستحاضـة:االستحاضـة" "�ـاب  :-تعـالى رحمـه هللا–فیقول اإلمام البخـاري 

فــالحیض لــه رائحــة ودٌم أســود ُ�عــِرف  ،الوقــت المعتــاد للحــیض، وقــد �ختلــف عنــه فــي لونــه ورائحتــه
أو ُ�عـــرف تعرفـــه النســـاء، ومدتـــه معلومـــة عنـــد �ثیـــٍر مـــن النســـاء، وأمـــا  ،مـــن الَعـــرف وهـــو الرائحـــة

فــي غیــر أوانــه �النســبة للنســاء، وقــد تطــول االستحاضــة فهــو جر�ــان الــدم فــي غیــر الوقــت المعتــاد 
 مدته �خالف الحیض الذي له أكثر وله أقل.

وأما االستحاضة فمنهن من اسُتحیضت سبع سنین، وتطول مـدة االستحاضـة؛ ولـذلك االستحاضـة 
ال تمنع من الصالة، وال من الصیام، لكن علیهـا أن تتوضـأ لكـل صـالة أو لوقـت �ـل صـالة علـى 

ِئي ِلُكلِّ َصَالةٍ «ن أهل العلم، والحدیث الخالف المعروف بی  .»َتَوضَّ
وهل �متنع زوجها من قر�انها �الحـائض أو ال؟ �عـض العلمـاء �قـول: ُ�كـره أن توطـأ المستحاضـة، 

ُتصلي فال مانع من أن �قر�هـا زوجهـا،  تو�عضهم �منع، وابن عباس �قول: "الصالة أعظم" مادام
طــاهرات فــي الصــالة، والصــیام، والجمــاع وغیرهــا مــن وأن �طأهــا زوجهــا، و�كــون حكمهــا حكــم ال

 األحكام إال أن االستحاضة تنقض الوضوء �الحدث الدائم، وعلى هذا تتوضأ لكل صالة.
ــد ثناحــدَّ : "-رحمــه هللا–�قــول اإلمــام  ــن هللا عب ــال" التنیســي" یوســف ب ــا: ق ــكٌ  أخبرن مــام دار إ" مال

 خالتـه" عـن" عـروة بـن الز�یـر" أبیـه عـن" یـرابـن الز�" عـروة بـن هشـام عن" الهجرة مالك بن أنـس
 أم المؤمنین." عائشة"
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علیـه الصـالة –وهـذه إحـدى المستحاضـات فـي عهـده " حبـیشٍ  أبـي بنـت فاطمـة قالـت: قالت أنها"
وهو خروج الـدم،  ،التي أوصلهن �عضهم إلى عشر، عشر من النسوة ُ�صبن بهذا البالء -والسالم

 نز�ف، وقد ُ�سمیه �عض الفقهاء دم فساد.وقد ُ�قال له في ُعرف المتأخر�ن: 
دم �عنـــي ینـــزل الـــ" أطهـــر ال إنـــي هللا، رســـول �ـــا: -وســـلم علیـــه هللا صـــلى- هللا لرســـول "قالـــت

 �استمرار. 
رق �عني مصدره ع "»ِعْرقٌ  َذِلكِ  ِإنََّما« :-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال؟ الصالة أفأدع"

ذا قـال خرج من عرٍق ُ�قـال لـه: العـاذر �ـالراء، �ـ�فإنه ینبع أو  عرٌق ُ�قال له: العاذل، وأما الحیض
ة أهل العلم، واألطباء �عرفون مثل هذه األمور، وقد تكون لها أسـماء غیـر هـذه المسـمیات المعروفـ

 األطباء. منعند أهل العلم 
 صــیام والجمــاعاللــیس �الحیضــة التــي تمنــع مــن الصــالة و  »ِ�الَحْیَضــةِ  َوَلــْیَس  ِعــْرقٌ  َذِلــكِ  ِإنََّمــا«

 وغیرها من األحكام.
ـَالةَ  َفاْتُرِكي الَحْیَضةُ  َأْقَبَلتِ  َفِإَذا« الـدم، ورائحـة  ز الـذي هـو لـون تعـرف متـى ُتقبـل إمـا �ـالتمیی »الصَّ

كـن �أو �العادة أن تكون في الیوم �ذا من الشهر، وتنتهي في الیوم �ـذا مـن الشـهر، فـإذا لـم  ،الدم
  �العادة.هناك تمییز فإنها تعمل حینئذٍ 

العـادة علـى التمییـز، وعلـى �ـل حـال إذا وِجـد التمییـز فهـو أخــص  مـن �قـدمو�عضـهم یـرى العكـس 
 �الحیض من مجرد العادة مع عدم اختالف الدم.

َالَة، َفاْتُرِكي« فـإذا أقبلـت  »َهاَقـْدرُ «لك قـال: �معنـى أنهـا ال تـرى الطُّهـر؛ ولـذ »َقْدُرَها َذَهبَ  َفِإَذا الصَّ
 �عنـي سـتة »َقْدُرَها َذَهبَ  َفِإَذا« ،ف ما أقبل، لكن ذهابها ُ�عرف؟ في الحدیث ال ُ�عـرفالحیضة ُعرِ 

 أ�ام أو سبعة على حسب المعتاد �النسبة لِك أو ألهلك ونسائك.
مَ  َعْنكِ  َفاْغِسِلي َقْدُرَها، َذَهبَ  َفِإَذا« ألنـه ُغسـٌل  ي الـدم واغتسـلي؛اغسـل ،�عنـي اغتسـلي »َوَصلِّي الدَّ

 . أعلمحیض، �هللامن ال
 طالب:.......

مــا تعــرف،  صــة البیضــاء أو غیرهــالكــن ُ�مكــن أن هــذه ال تعــرف انقضــاء حیضــتها، ال تعــرف �القَ 
 .  فمثل هذا �عمل �العادة

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
ا تـو�  ذا قلنـاههـ ،حـةأقبلت �حتمل أن تكون عادتها، وأن �كون تمییزها �ـاللون والرائ إذا »َأْقَبَلتِ  َفِإَذا«

 هذا. �العادة، قلنا »َقْدُرَها َذَهبَ  َفِإَذا«كنت معنا؟ نعم لكن فإذا أدبرت 
 طالب:.......
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قدمـة العـادة م :نعم إذا وِجد أحیاًنـا ال یوجـد تمییـز ترجـع إلـى العـادة، هـو قیـل العكـس عنـد الحنابلـة
 ُمحــدد لونــه أســود ورائحتــه علــى التمییــز، لكــن إذا عرفنــا أن هــذا الــدم دم الحــیض، وجــاء فــي وقــتٍ 

معروفة، و�عد أ�ـام ذهـب هـذا الـدم �أوصـافه وجـاءت القصـة البیضـاء، نقـول: اصـبري علـى العـادة 
 ن؟! ا�قي یوم

 طالب:.......
ألصـق �الموضـوع؛  ،أدق في التحدید؟ التمییـز أدق اأیهم ؟سؤال: نقول: اصبري؟ وصار أیهما أهم

 فــرق إال هیــوم السـا�ع والثـامن �النسـبة لالستحاضــة؟ مـا فیـالفـرق بـین ال مــاألنـه مسـألة دم مسـتمر، 
ن دتهــا، إذ ال ُتكلَّـف أكثـر مــأنـه إذا تعـذر التمییـز ولــم یـذهب دم الحـیض �أوصــافه فإنهـا تجلـس عا

 .ذلك
رأة فـي " تقـدم أنهـا جر�ـان الـدم مـن فـرج المـ�ـاب االستحاضـة" :: "قوله-رحمه هللا–قال الحافظ 

 .من عرق �قال له: العاذل �عیٍن مهملٍة وذاٍل معجمة غیر أوانه، وأنه �خرج
 .روةعإني ال أطهر" تقدم في �اب غسل الدم من روا�ة أبي معاو�ة عن هشاٍم وهو ابن " :قوله

و�ــان عنــدها أن طهــارة  "إنــي ُأســتحاض"فــي هــذا الحــدیث التصــر�ح ببیــان الســبب وهــو قولهــا 
 .فكانت"الحائض ال تعرف إال �انقطاع الدم 

 فكنَّت.
 "فكنَّت �عدم الطهر عن اتصاله، و�انت علمت أن الحائض ال تصلي"

 لحظة لحظة.
 ؟ماذا

 طالب:.......
" �نا�ـة رأطهـ ال إنـيلماذا؟ ألن الدم مستمر، فكنَّت �قولهـا: " "إني ال أطهر"فكنَّت ما قال...قالت: 
 .عن عدم انقطاع الدم

اله، إال �انقطــاع الــدم، فكنَّــت �عــدم الطهــر عــن اتصــ"و�ــان عنــدها أن طهــارة الحــائض ال تعــرف 
 ،فظنــت أن ذلــك الحكــم مقتــرٌن �جر�ــان الــدم مــن الفــرح ،و�انــت علمــت أن الحــائض ال ُتصــلي

 ."أفأدع الصالة" :فأرادت تحقق ذلك فقالت
 ".فقال: ال"وزاد في الروا�ة الماضیة  ،�كسر الكاف» َذِلكَ  ِإنََّما« :قوله
 نعم. »ِعْرقٌ  َذِلكَ  ِإنََّما ال« فقال:

ان �ـو �لهم، و�ن �فتح الحاء �ما نقله الخطابي عن أكثر الُمحدثین أ »ِ�الَحْیَضةِ  َوَلْیَس « :"قوله
 ".قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر

   .اءحالِحیضة هذا اختیار الخطابي، و�عضهم نقل االتفاق على أنه في هذا الموضع �فتح ال



 
 

 

 
 
 

٥  
 

Íà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶^=fi4ò=٥ 

بــات أراد إث -صــلى هللا علیــه وســلم-وهــو متعــیٌن أو قر�ــٌب مــن المتعــین؛ ألنــه  :"وقــال النــووي 
 .االستحاضة ونفي الحیض

 .فیجوز فیه الوجهان مًعا جواًزا حسًنا »الَحْیَضةُ  َأْقَبَلتِ  َفِإَذا«وأما قوله: 
 .انتهى �المه

 .هللا أعلم، �والذي في روایتنا �فتح الحاء في الموضعین
مَ  َعْنــكِ  َفاْغِســِلي«قولــه:  ه فــي �ــاب إذا �ــأي: �عــد االغتســال �مــا ســیأتي التصــر�ح  »َوَصــلِّي الــدَّ

حاضت في شهٍر ثالث حیض من طر�ق أبي أسامة عن هشـام بـن عـروة فـي هـذا الحـدیث قـال 
 .ولم یذ�ر غسل الدم ،»ثم اغتسلي وصلي« :في آخره

نهم هشام، منهم من ذ�ر غسل الـدم ولـم یـذ�ر االغتسـال، ومـوهذا االختالف واقٌع بین أصحاب 
 من ذ�ر االغتسال ولم یذ�ر غسل الدم، و�لهم ثقاٌت وأحادیثهم في الصحیحین".

�عضــهم اقتصــر علــى لفــظ، والثــاني اقتصــر علــى لفــٍظ آخــر، وهــو ثابــٌت مــن الطــر�قین، ولــیس هــذا 
تصــر فــي روایتــه علــى أحــد األمــر�ن، و�نمــا هــو مــن �ــاب االقتصــار واالجتــزاء، �ــلٌّ اق ،�اضــطراب

 .  ُبد منه، واالغتسال ال ُبد منهغسل الدم ال ،فكالهما ثابت
؛ "و�لهــم ثقــاٌت وأحــادیثهم فــي الصــحیحین، فُیحمــل علــى أن �ــل فر�ــٍق اختصــر أحــد األمــر�ن

 .لوضوحه عنده
 حــدیث وفیــه اخــتالٌف ثالــث أشــرنا إلیــه فــي �ــاب غســل الــدم مــن روا�ــة أبــي معاو�ــة، فــذ�ر مثــل

ـِئي ِلُكـلِّ َصـَالةٍ ُثمَّ « :الباب وزاد جـزم  رٌج، وقـول مـنورددنـا هنـاك قـول مـن قـال: إنـه مـد ،»َتَوضَّ
بن ز�ـٍد  فقد رواه النسائي من طر�ق حماد ،�أنه موقوٌف على عروة، ولم ینفرد أبو معاو�ة بذلك

د بهذه الز�ادة، وأومأ مسلٌم أ�ضـا إلـى ذ لك، فقـد لـك، ولـیس �ـذعن هشام، وادعى أن حماًدا تفرَّ
 .رواه الدارمي من طر�ق حماد بن سلمة، والسراج من طر�ق �حیى بن سلیم �الهما عن هشام

 وفي الحدیث دلیٌل على أن المرأة إذا میزت دم الحیض من دم االستحاضة". 
 طالب:.......

 نعم مرفوع موصول.
 طالب: صحیح؟

 صحیح نعم.
 حیض".یزت دم الحیض من دم االستحاضة ُتعتبر دم ال"وفي الحدیث دلیٌل على أن المرأة إذا م

 ر.َتعتبِ 
 .حیض""وفي الحدیث دلیٌل على أن المرأة إذا میزت دم الحیض من دم االستحاضة َتعتبر دم ال

 .عمًال �التمییز
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حكـم  "وتعمل على إقباله و�د�اره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثـم صـار حكـم دم االستحاضـة
أو  صــالة، لكنهــا ال ُتصــلي بــذلك الوضــوء أكثــر مــن فر�ضــٍة واحــدٍة مــؤداة الحــدث، فتتوضــأ لكــل

ِئي ِلُكلِّ َصَالةٍ ُثمَّ «مقضیة؛ لظاهر قوله:   و�هذا قال الجمهور". »َتَوضَّ
 هم �حددون بوقت الفر�ضة؟ طالب:

ــمَّ «الحنفیــة  ــلِّ َصــَالةٍ ُث ــِئي ِلُك نیفــة ي الحهــل هــو لكــل فر�ضــة أو لوقــت �ــل صــالة؟ هــذا رأ» َتَوضَّ
 وسیأتي.

ا "وعنــد الحنفیــة أن الوضــوء متعلــق بوقــت الصــالة، فلهــا أن ُتصــلي �ــه الفر�ضــة الحاضــرة ومــ
ــِئي وَ «شــاءت مــن الفوائــت مــا لــم �خــرج وقــت الحاضــرة، وعلــى قــولهم المــراد �قولــه:  ُكــلِّ لِ َتَوضَّ

 .و�حتاج إلى دلیل ،أي: لوقت �ل صالة، ففیه مجاٌز للحذف» َصَالةٍ 
 ُ�ستحب لها الوضوء لكل صالة وال �جب إال �حدٍث آخر". :ةوعند المالكی

 .بناًء على أن الجملة مدرجة
 .إن اغتسلت لكل فرٍض فهو أحوط" :"وقال أحمد و�سحاق

 طالب:.......
ِئيُثمَّ «ال، إذا ثبتت   ما له وجه �الم مالك. »َتَوضَّ
 طالب:.......

 ولو أعلوه.
 طالب:.......

 .-رحمه هللا-من جملٍة أعلها   هذه جملة و�م إالأبو حاتم ما أعلَّ 
 ُ�عمل �قواعد المشقة؟هل طالب: 

، الــذین الوضــوء مــا فیــه مشــقة، الحــدث دائــم، ُتصــلي والحــدث قــائم، ُتصــلي �عــد ذلــك تصــلي ثانیــة
 و�قولــون: الصــالة األولــى ارتفعــت بوضــوٍء رفــع عنهــا الحــدث، فــال تتوضــأ ثانیــة إال ُ�علــون الجملــة
 الحدث مستمر. كن في حدث ثانٍ �حدٍث ثاني، ل
 طالب:.......

 �قول؟ ماذا
 طالب:.......

من �ـل صـالة،  �عني ُتقدر لوقت �ل صالة، �عني تعمل �الجملة، لكن ُتقدر لوقت �ل صالة بدًال 
 .   الة أظهر، والتقدیر ال دلیل علیهلكل ص

واز سـماع ال النساء، وجـ"وفیه: جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فیما یتعلق �أحو 
 .وفیه غیر ذلك .صوتها للحاجة

 .وقد استنبط منه الرازي الحنفي"
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 تعرف الرازي الحنفي؟ 
 من �عرفه؟ 

 في أحكام القرآن.
 طالب:.......

 الجصاص نعم.
قـدر « :"وقد استنبط منه الـرازي الحنفـي أن مـدة أقـل الحـیض، ثالثـة أ�ـام، وأكثـره عشـرة؛ لقولـه

 ."»�نت تحیضین فیهااأل�ام التي 
قـال: ألنه قال: أ�ام، واأل�ـام جمـع، وأقـل الجمـع ثالثـة وأكثرهـا عشـرة؛ ألن مـا زاد علـى العشـرة مـا �ُ 

ى لثالثـة إلـن، وأمـا األ�ـام فمـن ااعشر یوًما، وما قبلها یوٌم أو یومـ اأ�ام، ُ�قال: أحد عشر یوًما، اثن
 . العشرة، هذا استنباطه

 قـال: یومـان(أ�ـام) ثالثـة، وأكثـره عشـرة، فأمـا دون الثالثـة فإنمـا �ُ  "ألن أقل ما �طلق علیه لفظ
ذلك أحـد عشـر یوًمـا وهكـذا إلـى عشـر�ن، وفـي االسـتدالل بـ :و�وم، وأما فوق عشـرة فإنمـا �قـال

 ".نظر
 طالب:.......

 على قولهم �االستحباب أنها ُمعلة، أنت عرفت مالك یوم أردته؟
 طالب:.......

 نفسه؟ ا �فعل؟ماذمن �ه سلٌس دائم 
 طالب: نفسه.

 قرأ.ا
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 �سحاق مثل مالك ُ�ستحب.و قول أحمد 
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 .»ثم اغتسلي لكل صالة«في لفظ  هیرون الُغسل؛ ألن ،هذا ُغسل
 ؟طالب: عند أبي داود

 .سهلما هو توضئي، جمع صوري  »ثم اغتسلي لكل صالة«في لفظ 
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 وسـف،ی بـن هللا عبـد ثناحـدَّ : المحـیض دم غسـل �ـاب" :-تعـالى رحمـه هللا–قال اإلمام البخـاري 
: لـتقا أنهـا �كـرٍ  أبـي بنـت أسـماء عـن المنـذر، بنـت فاطمـة عـن ،هشامٍ  عن ،مالكٌ  أخبرنا: قال

 ابأصـ ذاإ إحـدانا أرأیـتَ  هللا، رسـول �ـا: فقالـت -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسول امرأةٌ  سألت
 ابَ َأَصــ ِإَذا«: -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول فقــال تصــنع؟ �یــف الحیضــة مــن الــدم ثو�هــا
مُ  ِإْحَداُكنَّ  َثْوبَ   .»ِفیهِ  ُتَصلِّيلِ  ُثمَّ  ِ�َماٍء، ِلَتْنَضْحهُ  ُثمَّ  َفْلَتْقُرْصُه، الَحْیَضةِ  ِمنَ  الدَّ
 نبــ الــرحمن عبــد عــن لحــارث،ا بــن عمــرو أخبرنــي: قــال ،وهــٍب  ابــن اأخبرنــ: قــال أصــبغ، ثناحــدَّ 

 تقـرص ثـم تحـیض، إحـدانا �انـت: قالـت -رضـي هللا عنـه-عائشـة عن أبیه، عن ثهحدَّ  القاسم،
 ".طهرها عند ثو�ها من الدم

 تقرص أو تقترص؟
 طالب: تقترص نعم.

 والروا�ة الثانیة �ا شیخ؟
 .نعم

 ثـم سـائره، علـى وتنضـح فتغسـله ،طهرهـا عنـد ثو�هـا من الدم رصتتق ثم تحیض، إحدانا كانت"
 ".فیه تصلي

ـــول اإلمـــام البخـــاري  المحـــیض هـــو الحـــیض "�ـــاب غســـل دم المحـــیض"  :-تعـــالى رحمـــه هللا–�ق
أو مكانـه، والـدم دم  فالمحیض هـو الحـیض ]٢٢٢[البقرة:} َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى{

 الحیض نجس �جب غسله.
 هللا عبـد ثناحـدَّ "یورده مـن األدلـة تحـت هـذه الترجمـة، فقـال: البخاري ما جزم �حكم استناًدا إلى ما 

 ابن عروة." هشامٍ  عن" ،اإلمام" مالكٌ  أخبرنا: قال" ،هو التنیسي السابق" یوسف بن
 لىصـ- هللا رسـول امـرأةٌ  سـألت: قالـت أنهـا �كـرٍ  أبـي بنـت أسـماء عن المنذر، بنت فاطمة عن"

 �یـف ،ةالحیضـ مـن الـدم ثو�هـا أصـاب إذا إحـدانا یـتَ أرأ هللا، رسـول �ا: فقالت -وسلم علیه هللا
مُ ا ِإْحـَداُكنَّ  َثـْوبَ  َأَصـابَ  ِإَذا«: -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسول فقال تصنع؟  ةِ الَحْیَضـ ِمـنَ  لـدَّ

هـا، بر�ق�أنها تقرصه  صرِّحوا�ات ما �ُ في �عض الر " »ِفیهِ  ِلُتَصلِّي ُثمَّ  ِ�َماٍء، ِلَتْنَضْحهُ  ُثمَّ  َفْلَتْقُرْصُه،
 ُه،َفْلَتْقُرْصـ«ضح علیه الماء؛ تقرصه لیذهب لونه، وأمـا حكـم النجاسـة فـال یـذهب إال �الغسـل ثم تن

غسـل وُ�حـك صلي فیـه، وقـد �ُ تُ إذا زالت النجاسة وطهر المحل  »ِفیهِ  ِلُتَصلِّي ُثمَّ  ِ�َماٍء، ِلَتْنَضْحهُ  ُثمَّ 
إذا یــبس صــعب ذهــاب أثــره، وحینئــٍذ إذا  �صــلع �عنــي �حجــر، ُ�غســل �المــاء وال یــذهب األثــر؛ ألنــه

فرة التي تبقى.  فعلت األسباب ُتصلي فیه، وال �ضر األثر الذي هو الصُّ
هـــذا الكـــالم  ،وال ُ�قـــال: إن هـــذا اللـــون یـــدل علـــى �قـــاء العـــین، �قـــاء اللـــون یـــدل علـــى �قـــاء العـــین
ثــوب تصـــعب صــحیح، لكنــه مــع ذلـــك غیــر مقــدور علـــى إزالتــه؛ ألن الــدم إذا یــبس وتمكـــن مــن ال
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فیهـا  إزالته، �عني �المنظفـات الموجـودة فـي وقـتهم، أمـا عنـدنا وفـي وقتنـا تنوعـت المنظفـات وصـار
 .نوع قوة ُتذهب األثر أ�ًضا

ــال  ــالى رحمــه هللا–ق ــه-تع ــاب غســل دم الحــیض"" :: "قول هــذه الترجمــة أخــص مــن الترجمــة  �
 المتقدمة".

 المحیض؟أم الحیض عندك 
 طالب: عندي المحیض.

  والمتن؟
 طالب:......

 نعم.
هذه الترجمـة أخـص مـن الترجمـة المتقدمـة فـي �تـاب الوضـوء  �اب غسل دم المحیض"" :"قوله

 ".وهي غسل الدم
والدم أعم؛ ألنـه قـد �كـون مـن الحـیض، وقـد �كـون مـن غیـره، فهـذه أخـص فـي دم المحـیض، فالـدم 

مسفوح الُمجمع على نجاسـته، وأعـم مـن سبق الكالم في غیر دم الحیض في طهارته، وغیر الدم ال
أن �كون دم حیٍض أو مسفوًحا في ترجمة �اب غسـل الـدم، واختلـف العلمـاء فـي الـدماء التـي غیـر 

 .دم الحیض والدم المسفوح �ما تقدم
الم ، وقـد تقـدم الكـ"هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في �تاب الوضوء وهي غسل الـدم

ا، أخرجـه هنـاك مـن روا�ـة �حیـى القطـان عـن هشـام، و�سـناد هـذه هناك على حدیث أسـماء هـذ
 الروا�ة �التي قبلها مدنیون سوى شیخه".
 .قیة �لهم مدنیون من مالك فما فوق عبد هللا بن یوسف التنیسي من مصر، والب

صـاح بـذ�ر "وفیه من الفوائد ما في الذي قبله، وجواز سؤال المرأة عما ُ�ستحیي من ذ�ـره، واإلف
ك وفیـه: اسـتحباب فـر ، ما �ستقذر للضرورة، وأن دم الحیض �غیره من الدماء في وجوب غسله

 النجاسة الیا�سة لیهون غسلها".
 .في لتطهیر الثوبل؛ ألن هذا ال �كألن ما ُذِكر تقرصه، ثم لتنضحه هذا قبل الغس

 طالب:......
النضح، هو عندهم ُشح في المیاه، لكن لیس هذا النضـح المز�ـل للنجاسـة؛ ألنـه فـي وقـت رطو�تـه 

ء، ذهبت عینه، لكن یبقى التطهیـر الـذي علـى القواعـد المعروفـة �المـا ،إذا ُقِرص وُنِضح ذهب أثره
 ثم.... وال �كفي فیه النضح؛ ألنها لیست نجاسة ُمخففة مثل المزي،

 طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:......
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  ؟التنیسي معروف، التنیس بلٌد من مصر تعرفونه، تعرف تنیس
 طالب: .............

 ها؟یلإما ذهبت 
 طالب: .............

، ف فیهــا فــي �تــاٍب یبلــغ ســبع مجلــداتد؟ مــن الــبالد المندرســة؛ ألن البلــدان المصــر�ة ُأِلــتوجــیــن أ 
مــع جاٌب لثــاني فــي الــبالد المندرســة، والخمســة الباقیــة فــي الــبالد الحالیــة، �تــاألول وا ن:ااثنــمنهــا 

فـــي دار  مطبــوع ي فیهــا خمســة أشــخاص، وعشــرة أشــخاص، وهــذافــأوعى، ذ�ــر حتــى العــزب التــ
فـــي مجلـــٍد واحـــد �بیـــر، ال �ســـتغني عنـــه  ،بـــوالق مطبعـــة الكتـــب المصـــر�ة، وطبعتـــه األولـــى فـــي

 مصري.ال
 طالب:......

 .نعم
 ....طالب:..
 عند�م؟

 طالب:......
 أنا عندي منه ُنسختان دار الكتاب، وُنسختان بوالق.

 طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:......
. فیـه فوائـد، و�ـل البلـدان مـا تظـن مصـر فقـط ،هو أظنه ُمعجم البلدان المصر�ة �تاب �بیر وماتع

 لها معاجم. كل البلدان
 طالب:......

 الثوب هذا نعم.
 طالب:......

 ماء �طهرونه، إذا ذهبت العین خالص.�غیر  
 بـن مـروع أخبرني: قال ،وهٍب  ابن يأخبرن: قال" وهو ابن الفرج" أصبغ ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 

 ،أبیـه عـن ثـهحدَّ  القاسـم، بن الرحمن عبد عن" الثالثة مصر�ون  ،وهؤالء �لهم مصر�ون " الحارث
 .شةالقاسم بن محمد عن عائشة، تصیر عمته عائ" عائشة عن

 طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:......
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 �عني ابن محمد بن أبي �كر تكون عائشة عمته."عن عبد الرحمن بن القاسم" 
د أنـه " وهـذ أكیـطهرها عند ثو�ها من الدم تقرص ثم تحیض، إحدانا �انت: قالتا عنه هللا رضي"

م وسـیأتي الكـال "فیـه تصـلي ثـم سـائره، على وتنضح فتغسله" أكید أنه قد یبس "طهرها عندیبس "
 .على الغسل
، " هـو وشـیخه وشـیخ شـیخه الثالثـة مصـر�ون حـدثنا أصـبغ" :قولـه : "-رحمـه هللا–قال الحافظ 

 .والباقون وهم ثالثٌة أ�ًضا مدنیون 
ن وهــو محمــوٌل علــى أنهــن ُ�ــ -صــلى هللا علیــه وســلم-" أي أزواج النبــي كانــت إحــدانا" :قولــه

ؤ�ـده و�هذا یلتحق هذا الحدیث �حكم المرفـوع، و� - علیه وسلمصلى هللا-�صنعن ذلك في زمنه 
 حدیث أسماء الذي قبله.

ل، وأن المراد �النضح في حدیث أسماء الغس ،حدیث عائشة �فسر حدیث أسماء :قال ابن �طال
اق دفًعـا للوسوسـة؛ ألنـه قـد �ـان سـی ؛"وتنضـح علـى سـائره" فإنمـا فعلـت ذلـكوأما قـول عائشـة 

الصـالة  إشـارٌة إلـى امتنـاع ""ثـم تصـلي فیـه :�انت تغسل الدم ال �عضه، وفي قولهاحدیثها أنها 
 ".في الثوب النجس

 .و�عض المالكیة ال �عتبرونه شرًطاو�زالة النجاسة من شروط الصالة، 
 .ا�القاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله �أطراف أصا�عه "ثم تقترص الدم" :"قوله

 ".سماءمعناه تقتطع �أنها تحوزه دون �اقي المواضع، واألول أشبه �حدیث أ :الجوزي وقال ابن 
 وهو أوضح في المعنى التفسیر األول، نعم.

ــد طهرهــا"" :"قولــه ــر الروا�ــات، وللمســتملي والحمــوي  عن ــد طهــره"�ــذا فــي أكث أي: الثــوب،  "عن
 .والمعنى عند إرادة تطهیره
 ".في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهیره وفیه جواز ترك النجاسة
 .زم إزالتها إال عند إرادة الصالةوهو على البدن وأنه ال یل

: القــ إســحاق، ثناحــدَّ  :لمستحاضــةلعتكــاف ال�ــاب ا: "-تعــالى رحمــه هللا–قــال اإلمــام البخــاري 
 صـلى -يالنبـ أنا عنه هللا رضي– عائشة عن عكرمة، عن ،خالدٍ  عن هللا، عبد بن خالد ثناحدَّ 
 الطسـت وضـعت فر�مـا ،الـدم تـرى  مستحاضـةٌ  وهـي نسـائه �عـض معـه اعتكف -وسلم علیه هللا

 شـيءٌ  هـذا �ـأن: فقالـت العصـفر، مـاء رأت -رضي هللا عنـه- عائشة أن وزعم الدم، من تحتها
 .تجده فالنة كانت

 مع عتكفتا: تقال عائشة، عن عكرمة، عن ،خالدٍ  عن ،زر�عٍ  بن یز�د ثناحدَّ : قال قتیبة، ثناحدَّ 
 تحتهـا والطست ،والصفرة الدم ترى  فكانت أزواجه، من امرأةٌ  -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول
 .تصلي وهي
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 أن: -اهللا عنهـ رضـي– عائشـة عـن عكرمـة، عـن ،خالـدٍ  عـن ،معتمرٌ  ثناحدَّ : قال مسدد، ثناحدَّ 
 ".مستحاضة وهي اعتكفت المؤمنین أمهات �عض

 المستحاضة في حكـم الطـاهرات، واالعتكـاف ال ُتشـترط لـه الطهـارة، ""�اب االعتكاف للمستحاضة
 ومع ذلك المستحاضة في حكم الطاهرات؛ ولذلك تصوم، وُتصلي، وتعتكف أ�ًضا.

 ابن منصور." إسحاق ثناحدَّ ": -رحمه هللا–قال 
 طالب:........
 �عني الواسطي.

 .مهران الحذاءابن " خالدٍ  عن" الطحان" هللا عبد بن خالد ثناحدَّ : قال"
 معـه اعتكـف -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي أن -اعنهـ هللا رضـي– عائشـة عـن عكرمة، عن"

ــرى  مستحاضــةٌ  وهــي نســائه �عــض ــدم ت ســیأتي الخــالف الطو�ــل فــي المــراد بهــذه المــرأة التــي " ال
حیث جـاء التصـر�ح بـذلك أو  تاعتكفت هل هي من أمهات المؤمنین �ما تدل علیه �عض الروا�ا

 و�ن لـم تكـن مـن أزواجـه؟ -علیـه الصـالة والسـالم–نساء اللواتي لهن عالقة وُقرب من النبي من ال
 كما سیأتي الكالم فیه طو�ل. 

لــئال تلــوث المســجد تضــع  "الــدم مــن تحتهــا الطســت وضــعت الــدم فر�مــا تــرى  مستحاضــةٌ  وهــي" 
 طسًتا ینزل فیه الدم.

 . ةمن الذي زعم؟ عكرم" العصفر ماء رأت عائشة أن وزعم"
دم دم �عني لون الـ" تجده فالنة �انت شيءٌ  هذا �أن: فقالت ،العصفر ماء رأت عائشة أن وزعم"

ة الذي �خرج من هذه المرأة أصفر؛ ولـذا �قـول العلمـاء: الصـفرة والكـدرة فـي زمـن العـاد االستحاضة
 أة.حیض، فالصفرة من هذا النوع، في غیر زمن العادة لیس �حیض، ومنه ما �خرج من هذه المر 

 الحذاء." خالدٍ  عن ،زر�عٍ  بن یز�د ثناحدَّ : قال" وهو ابن سعید" قتیبة ثناحدَّ " قال:
 مــن امــرأةٌ  -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول مــع اعتكفــت: قالــت عائشــة، عــن عكرمــة، عــن"

جـلَّ  –" هـذه بلـوى وابـتالء مـن هللاصـليتُ  وهـي تحتها والطست ،والصفرة الدم ترى  فكانت أزواجه،
ومـــن ُعوفیـــت  -جـــلَّ وعـــال–مـــن وجـــدت مثـــل هـــذا وصـــبرت فلهـــا األجـــر والثـــواب مـــن هللا  -وعـــال

 فلتحمد هللا على ذلك.
 ذاء.الح" خالدٍ  عن" ابن سلیمان" معتمرٌ  ثناحدَّ : قال" وهو ابن سرهد معروف" مسدد ثناحدَّ "
 مولى ابن عباس." عكرمة عن"
�عـض  -علیـه الصـالة والسـالم– اعتكفـت معـه" اعتكفـت المؤمنین أمهات �عض أن: عائشة عن"

نســائه �عنــي مــن أمهــات المــؤمنین، وُذِكــر غیــرهن مــن المعتكفــات، وفــي آخــر األمــر �ثــر النســاء، 
 -علیـه الصـالة والسـالم–وحصل التضییق على النـاس، فخـرج النبـي ، و�ثرت األخبیة في المسجد

 ن على الناس. من معتكفه وخرجوا معه للتأدیب؛ أو لئال �ضیق المسجد �الناس وُ�ضیقو 
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عنــد الصــحابیات  الحــرص علــى العبــادة" مستحاضــة اعتكفــت وهــي المــؤمنین أمهــات �عــض أن"
 –جـاءت لعبـادة اعتكفـت مـع النبـي �حیث �خرج الدم وُ�رى، وُ�وضع طست مـا تقـول: أخجـل أو...

لتقتــدي �ــه، وأســماء بنــت ُعمــیس خرجــت مــن المدینــة وهــي فــي الطلــق،  -علیــه الصــالة والســالم
محمد بـن أبـي �كـر فـي المحـرم فـي ذي الحلیفـة عشـرة �یلـو عـن بیتهـا، مـن حرصـهم علـى وولدت 

ومــن حرصــهم علــى إبــراء الذمــة مــن هــذه الفر�ضــة، مــن  -علیــه الصــالة والســالم–الحــج مــع النبــي 
  هذا الر�ن من أر�ان اإلسالم تخرج وهي على هذه الحال.

؟ مــن أجــل البحــث، مــاذالحــج مـن أجــل ومـع األســف ُیوجــد ُطــالب علــم فـي �لیــات الشــر�عة ُیؤجــل ا
 �قــول: البحــث سُیســلم �عــد الحــج، قــد �كــون هــذا لــه نــوع عــذر؛ ألنــه لــو تــأخر مــا ُقِبــل و�ــذا، �قــول:

السنة ر�یع ما یتفوت أو صید، هذا وزن الحج ر�ن من أر�ان اإلسالم في نفـس طالـب علـم �صـل 
لـت: مـا �عـد أحرمـت أرجـع، حتـى لـو إلى هذا الحـد؟! وهـذه امـرأةٌ فـي الطلـق وتلـد فـي المحـرم مـا قا

تقول هذا الكـالم مـا طلعـت أصـًال، وهـذا مـن حرصـهم علـى الخیـر، وحرصـهم علـى أن كانت ُتر�د 
 .-علیه الصالة والسالم -إبراء الذمة مما أوجبه هللا علیه، وحرصهم على االقتداء �النبي

 قرأ.ا
 .-تعالى رحمه هللا–قال 

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
ثنا إسـحاق هـذا رقـم أحـد عشـر، قـال: الواسـطي،نعم   الواسطي؛ ألنـه فـي حاشـیة الیونینیـة قـال: حـدَّ

 ه�عــض النُّســخ مــا فیــومرســوم علیــه أنهــا مــن روا�ــات الصــحیح فــي �عــض النُّســخ، و�ذا جــاء فــي 
 .مجال لالجتهاد

   .أي جوازه "�اب اعتكاف المستحاضة" :قوله"
�قـال  " هو الطحان الواسطى، وشـیخه خالـد هـو ابـن مهـران الـذيعبد هللا"حدثنا خالد بن  :قوله

 .الحذاء �الحاء المهملة والذال المعجمة الُمثقلة" :له
حـذاء قالوا في ترجمته: أنه لم �كن حذاء، و�نما �ان �جلس عند الحذائین فُنسـب إلـیهم، فقیـل لـه: ال

�ــل متوســط، لكــن فــي مقابلــة حمیــد آخــر مــن أجــل ذلــك، مثــل: ُحمیــد الطو�ــل، قــالوا: إنــه لــیس �طو 
 .ر أرادوا أن ُ�فرقوا بینهما بهذاقصی

 ."ومدار الحدیث المذ�ور علیه، وعكرمة هو مولى ابن عباس
مـن  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ما عرفنا َمن أزواج النبـي  :" قال ابن الجوزي �عض نسائه" :قوله

ه، �ـت �قولها من نسائه أي النسـاء المتعلقـات والظاهر أن عائشة أشار  :كانت مستحاضة، قال
 .-صلى هللا علیه وسلم-وهي أم حبیبة بنت جحش أخت ز�نب بنت جحٍش زوج النبي 
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میـدي عقـب وقـد ذ�رهـا الح ،"امـرأًة مـن أزواجـه"یـرد هـذا التأو�ـل قولـه فـي الروا�ـة الثانیـة  :قلت
 الروا�ة األولى".

 .هذا ما �حتمل التأو�لمؤمنین" "إن �عض أمهات الوفي األخیرة قال: 
لروا�ـة "وقد ذ�رها الحمیدي عقب الروا�ة األولى، فما أدري �یف غفل عنها ابن الجـوزي، وفـي ا

 .""�عض أمهات المؤمنینالثالثة 
ابن الجــوزي فــ ه،لــومــا دخابــن الجــوزي لــه عنا�ــة فــي الصــحیح، ولــه حاشــیة وفیهــا فوائــد، مــا ُ�قــال: 

 .واعظ ما له عالقة ال
ر زوجاته ومن المستبعد أن تعتكف معه امرأٌة غی ،""�عض أمهات المؤمنینوفي الروا�ة الثالثة "

 .و�ن �ان لها �ه تعلق
ز�نـب أم المـؤمنین، وحمنـة  :وقد حكى ابـن عبـد البـر أن بنـات جحـش الـثالث �ـن مستحاضـات

ا وسیأتي حـدیثه زوج طلحة، وأم حبیبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك،
 .في ذلك

اسُتحیضـت وذ�ر أبو داود من طر�ق سلیمان بن �ثیـٍر، عـن الزهـري، عـن عـروة، عـن عائشـة: 
 و�ذا وقع فـي »اغتسلي لكل صالة« :-صلى هللا علیه وسلم-ز�نب بنت جحش فقال لها النبي 

نـت أنهـا �ا الموطأ أن ز�نب بنت جحش اسُتحیضت، وجـزم ابـن عبـد البـر �أنـه خطـٌأ؛ ألنـه ُذكـر
 .تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي �انت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبیبة أختها

هـا ُ�حمـل علـى أن ز�نـب بنـت جحـش اسُتحیضـت وقًتـا �خـالف أخت :وقال شیخنا اإلمام البلقینـي
 .فإن استحاضتها دامت

 .أعلم �هللا ،و�ذا ُ�حمل على ما سأذ�ره في حق سودة وأم سلمة :قلت
وسـودة  :قال -صلى هللا علیه وسلم-وقرأت �خط ُمغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي 

 بنت زمعة ذ�رها العالء بن الُمسیب، عن الحكـم، عـن أبـي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـین،
 فلعلها هي المذ�ورة".

ا.  سودة �م عمرها في هذا الوقت؟ �بیرة جد�
 ؟ُ�ستبعد�عني طالب: 
 بیرة، والفقهاء �قولون: ال حیض �عد خمسین سنة مع أنه ُوِجد من تحیض.هي �

 طالب:.......
االستحاضــة معــروف أنهــا نز�ــف قــد تــأتي نعــم غیــر الحــیض، الحــیض لــه ارتبــاٌط �الحمــل والــوالدة، 

 .  ط �الحمل؛ ألنه غذاء الجنینالحیض له ارتبا

خرجـه أا، وذ�ـر البیهقـي أن ابـن خز�مـة وهو حـدیُث ذ�ـره أبـو داود مـن هـذا الوجـه تعلیًقـ :"قلت
 موصوًال.
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ثه �ه". :قلت  لكنه مرسٌل؛ ألن أ�ا جعفر تا�عيٌّ ولم یذ�ر َمن حدَّ
ل هل من أسالیب البیهقي أن �قو  وذ�ر البیهقي أن ابن خز�مة أخرجه موصوًال"قوله: "قد ُ�ستغرب 

ـهیلي بـدل البیهقـي، هـو الئـقمثل هذا؟ وتحت في طبعة بوالق �ذا في ُنسخ، وفي ُنسٍخ أخـرى ا  لسُّ
هیلي، لكن هو موجوٌد في البیهقي في الجزء األول صفحة ثالثمائة وتسعة وثالثین؟   �السُّ

 ؟عندك
 طالب:.......

قــرأ تثالثمائــة وخمســة وثالثــین، فاالســتبعاد یبعــد إذا �انــت الحقیقــة، هــذه هــي الحقیقــة، و�ال أول مــا 
وصـوًال" �عیـد عـن تصـرفات األئمـة المسـندین، لكـن البیهقـي وذ�ر البیهقي أن ابن خز�مة أخرجه م"

عن ابن خز�مة، و�روي الحدیث موصوًال عن طر�قه أو عن طر�ـق غیـره مـن األئمـة،  امادام متأخرً 
 لكن التخر�ج في �تب المتقدمین......

 طالب:.......
هیلي، نال لیس دیدنهم وال منهجهم؛ ولذلك في طبعة بوالق �ذا في ُنسخ، وفي ُنسٍخ أخ  عم.رى السُّ

نن لسعید بن منصور ثنا خال :"وقرأت في السُّ ثنا إسماعیل بن إبراهیم، قال: حدَّ ذاء، ٌد هو الحـحدَّ
�انـــت معتكفـــًة معـــه وهـــي  -صـــلى هللا علیـــه وســـلم-عـــن عكرمـــة أن امـــرأًة مـــن أزواج النبـــي 

ثنا �ـــه خالــٌد مـــرًة أخـــرى عـــن عكرمــة أن أم ســـلمة �انـــ :مستحاضــة، قـــال ت عاكفـــٌة وهـــي وحـــدَّ
 .مستحاضة، ور�ما جعلت الطست تحتها

رت �ه هذه المرأة؛ التحاد المخرج :قلت  .وهذا أولى ما ُفسِّ
ا بــن ُعلیــة عــن عكرمــة، ووصــله خالــد الطحــان، و�ز�ــد بــن زر�ــع وغیِرهمــاوقــد أرســله إســماعیل 

 بذ�ر عائشة فیه".
 ؟ماذا

 وغیُرهما.
 .بخاري الموصول فأخرجه"وغیُرهما بذ�ر عائشة فیه، ورجَّح ال

وقد أخرج ابـن أبـي شـیبة عـن إسـماعیل بـن ُعلیـة هـذا الحـدیث �مـا أخرجـه سـعید بـن منصـور 
 .بدون تسمیة أم سلمة

 .�هللا أعلم
 .أي ألجل الدم "من الدم" :قوله
م عـ" هو معطوٌف على معنـى العنعنـة أي: حـدثني عكرمـة �كـذا، وزعـم، وأ�عـد مـن ز وزعم" :قوله

 .أنه معلق
 ".كأن" �الهمز وتشدید النون " :قوله
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ادًفـا �عني هو قال؛ ألن الزعم ُ�طلق وُ�راد �ه تضعیف القـول والتشـكیك فیـه، وُ�طلـق مر  "زعم"�عني 
 . لیل وُ�وافقه، �عني: قال..للقول، وفي �تاب سیبو�ه وزعم الخ

 .قبل" الظاهر أنها تعني المرأة التي ذ�رتها فالنة" :"قوله
 .ورأیت على حاشیة نسخة صحیحه"

 صحیحٍة.
 هـي رملـة أم حبیبـة بنـتفالنـة "ورأیت على حاشیة نسخٍة صحیحٍة من أصل أبي ذر ما نصـه: 

 فإن �ان ثابًتا فهو قوٌل ثالٌث في تفسیر المبهمة. أبي سفیان،
نـت أم وعلى ما زعم ابن الجـوزي مـن أن المستحاضـة لیسـت مـن أزواجـه، فقـد ُروي أن ز�نـب ب

سلمة اسُتحیضت، روى ذلك البیهقي واإلسماعیلي فـي جمعـه حـدیث �حیـى بـن أبـي �ثیـر، لكـن 
یرة؛ الحدیث في ُسنن أبي داود من حكا�ة ز�نب عن غیرها وهو أشبه، فإنها �انت في زمنه صغ

 ألنه دخل على أمها في السنة الثالثة وز�نب ترضع.
یل بـن أبـي صـالح، عـن الزهـري عـن عـروة وأسماء بنت عمیس حكاه الدارقطني مـن روا�ـة سـه

 .عنها
وهو عند أبي داود علـى التـردد هـل هـو عـن أسـماء أو فاطمـة بنـت أبـي حبـیش، وهاتـان  :قلت

مهـا، تعلق؛ ألن ز�نب ر�یبتـه، وأسـماء أخـت امرأتـه میمونـة أل -صلى هللا علیه وسلم-لهما �ه 
ســر داود، فهــؤالء ســبٌع �مكــن أن تفو�ــذا لحمنــة وأم حبیبــة �ــه تعلــق وحــدیثهما فــي ُســنن أبــي 

 .المبهمة �إحداهن
مـن الصـحابیات غیـرهن فسـهلة بنـت  -صـلى هللا علیـه وسـلم-وأما مـن اسُتحیضـت فـي عهـده 

هـا ابـن سهیل ذ�رها أبو داود، وأسماء بنت مرثد ذ�رهـا البیهقـي وغیـره، و�اد�ـة بنـت غـیالن ذ�ر 
لصـحیحین، ووقـع فـي ُسـنن أبـي داود منده، وفاطمة بنت أبي حبیش وقصتها عن عائشة فـي ا

فظـن �عضـهم أنهـا القرشـیة الفهر�ـة، والصـواب أنهـا بنـت أبـي حبـیش،  ،عن فاطمـة بنـت قـیس
 .مةوقد �ملن عشًرا �حذف ز�نب بنت أبي سل ،واسم أبي حبیش قیس، فهؤالء أر�ع نسوة أ�ًضا

، وجـواز حـدثها جواز ُمكث المستحاضة فـي المسـجد، وصـحة اعتكافهـا وصـالتها :وفي الحدیث
 في المسجد عند أمن التلو�ث، و�لتحق بها دائم الحدث ومن �ه جرٌح �سیل".

 خالص؟أم نأخذ الباب 
 طالب:.......

 نعم.
 رأ�كم؟  ما؟ �ستمرأم ترون أن �قف الدرس 

 طالب:.......
 الوقوف طیب.
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 طالب:.......
 االستمرار.

 طالب:.......
 ؟ماذا

سـتمر یهـا الـدورة الشـهر�ة وتن، و�سبب العـالج الكیمـاوي تأتهذا �قول: زوجته مر�ضة �السرطا
 علًما أنها غیر منتظمة �سبب العالج، هل علیها قضاء الصالة؟ لفترة شهور

�عنــي فــي وقــت الــدورة، وُتعــرف الــدورة �النســبة لمــن �ســتمر معهــا الــدم مــع المستحاضــة ُتعــرف إمــا 
 .هذا التغیر ءانت تجلسها قبل طرو �التمییز إذا �ان لون الدم یتغیر أو �العادة التي �

 �هللا أعلم.
 اللهم صلَّ وسلم و�ارك على نبیك محمد.

 
 
 

        
      
 
 
 
 
 


