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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 وأنـه �حتـاج إلـى شـرح وتعلیـق، -رحمـه هللا–هذا �قـول: ال �خفـى علـیكم أهمیـة صـحیح مسـلم 

ى بیـان ضمَّن شـرحه �ثیـًرا مـن التأو�ـل وهـي �حاجـٍة إلـ -رحمه هللا–خصوًصا أن اإلمام النووي 
و�ن –ه من رقائق ومواعظ وفوائد ال ُتوجد في غیـر  -رحمه هللا–الحق، �ذلك ما یتمیز �ه شرحه 

ــین، -شــاء هللا ــدة، صــحیح البخــاري یــوم االثن ــدأتم فــي شــرح صــحیح مســلم اكتملــت الفائ  إذا ب
رحمــه  –و �عــد المغــرب، وأرى أن صــحیح مســلموصــحیح مســلم یــوم الثالثــاء إمــا �عــد العشــاء أ

 ولعل هللا ُییسر ذلك �حوله وقوته. ،الحاجة ماسٌة لشرحه -هللا
 د اإلخوان في المكتب، ومقدمته مشروحة �شرحٍ وهو موجود عن ،أوًال: صحیح مسلم ُشِرح �ثیٌر منه

 صار له؟ ماذامبسوط، والكتاب ُقرئ، 
 إالَم وصلنا؟
 طالب:......

واآلن هــو ُ�شــرح �المســجد النبــوي  ..........العبــادات ُشــِرح مــن صــحیح مســلم فــي درس والقــارئ 
ع ما فیـه مـن على شكل دورات، والكتاب �له مع شرح النووي قرأته أكثر من مرة وعلقت على جمی

 �سر هللا نشرها. ،ُمخالفات وهي موجودة
سة كون الكتاب ُ�قرأ وُ�علَّق علیه أمره سهل و�نتهي؛ ألنه غیر مرتبط �طالب ظروفهم تخضع للدرا

واإلجـــازات ینتهـــي، لكـــن إذا ُجِعـــل فـــي درس مثـــل البخـــاري �حتـــاج إلـــى عشـــرات الســـنین، اآلن �ـــم 
 ؟�ةدرس في صحیح البخاري ومازلنا في البدا

 طالب:........
 �م فیها من درس؟ ،سنة ةحدى عشر إ

 طالب:........
�عنــي شــرح �تــاب بــدء الــوحي واإل�مــان مائــة وعشــرة  ،والتطو�ــل أوًال  ،كانــت البــدا�ات علــى درســین

 دروس، بینما بدء الوحي ثمانیة دروس في شرح التجر�د على طوله ثمانیة دروس.
 ،ند الحاجـةع امناسبً  اك المتون وُتقرأ وُ�علَّق علیها تعلیقً لمسُ�سلك فیها  أن فهذه الكتب الطو�لة إما

وُ�تــرك البــاقي ُ�حــال فیــه الطــالب علــى الشــروح، وهــذا الطلــب لــیس �جدیــد الســیما فــي درس الیــوم، 
 ،اننــا عرضــناه مــرارً إوفــي األســبوع الماضــي واحــد مــن الشــیوخ الفضــالء اقتــرح هــذا االقتــراح، وقلنــا: 

في الشرح فوائد تحتاج إلى توضـیح و�یـان �حتـاج إلیهـا طالـب العلـم فیـه  وحصل فیه الخالف؛ ألن
قواعــد، وفیــه ضــوا�ط ُ�حتــاج إلیهــا، فالمســألة فیهــا �عنــي لــیس مــن الخیــر المحــض أن ُنلغــي الشــرح 
ة ونقتصر على المتن ولو �ان فیه بر�ق أو �صیص أمل لإلكمال، لكن یبقى أننا �فوتنـا فوائـد �ثیـر 

�انت الخطة قبل ذلك أشد مما علیـه اآلن، لكننـا خففنـا واقتصـرنا علـى شـرح وعظیمة في الشرح، و 
 واحد بدًال من �ثیر من الشروح.
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لكنـــه �حتـــاج إلـــى عمـــر،  ،علـــى �ـــل حـــال �ـــل شـــيء لـــه ضـــر�بته التوســـع والتفصـــیل أكثـــر فائـــدة
ب؛ لكنه ُینجز، فالترجیح في هذا الباب من األصل متـروك للطـال ،واإلجمال واالختصار أقل فائدة

 وُ�قدرون الفائدة، ومرت تجر�ة �افیة للحكم. ،وعلى مستوى  ،ألنهم �بار
 طالب:........

 �صیر الكرماني.
 طالب:........

 أعرف أنه �ان علق على المتن.
�عــض النــاس یهمــه اإلنجــاز �غــض النظــر عــن الفائــدة، والــبعض اآلخــر �قــول:  ،والمســألة ُمحیــرة

 یه أو ُیدرك عند شیوٍخ آخر�ن.عل نستفید، ما نستفید والباقي ملحوق 
ــدینا تغییــر الطر�قــة فمــن الفــراغ مــن أبــواب  نقــول: إذا وصــلنا إلــى �تــاب الصــالة لعلنــا إن تــرجح ل

 الطهارة.
 طالب:........

 مالك طو�لة وعر�ضة أنت �ا شیخ. آال ال 
 ؟ �قي علیه من الحدیث التاسع عشر �عد الثالثمائة.ننتهي منهكتاب الصالة متى 

 ......طالب:..
 ؟ �م �قي من حدیث في....انعم �قي التیمم، لكن �م �تا�ً 

 طالب:........
 ...تحتاج إلىنعم ثالثون حدیًثا، لكن الثالثین ونحن نأخذ حدیثین ثالثة 

 طالب:........
علـى  أوال الدروس تخلف، الدروس صعب ضبطها، �مر علینا ببعض الدروس تعلیق على فائـدة 

 ما �مكن ضبطه. ،ان و�ذا و�روح الدرسشيء، وسماع �الم اإلخو 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 فقط مائتین ستة وخمسین أنا أظنها أكثر.
 طالب:........

 هللا أعلم.
 .نعم

ــا محمــٍد وعلــى آ ــه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین ل
 وصحبه أجمعین.
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 ؟والعمرة �الحج الحائض هلتُ  �یف: �اب" :-تعالى هللا رحمه–قال اإلمام البخاري 
 -ائشـةع عـن عروة، عن ،شهاٍب  ابن عن ،عقیلٍ  عن اللیث، ثناحدَّ : قال ،�كیرٍ  بن �حیى ثناحدَّ 

 مـن فمنـا الـوداع، حجـة فـي -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبي مع خرجنا: قالت -ارضي هللا عنه
 َمـنْ «: -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول فقـال ،مكـة فقـدمنا �حـج، أهـل من ومنا ،�عمرةٍ  أهل
 َهلَّ أَ  َوَمنْ  َهْدِ�ِه، ِبَنْحرِ  لَّ ُ�حِ  َحتَّى لُّ ُ�حِ  َفالَ  ْهَدى،َوأَ  ِ�ُعْمَرةٍ  َأْحَرمَ  َوَمنْ  ،َفْلُیْحلِّ  ُیْهِد، َوَلمْ  ِ�ُعْمَرةٍ  َأْحَرمَ 
، هُ  َفْلُیِتمَّ  ِ�َحجٍّ  �عمـرة، إال هلـلأ ولـم عرفـة، یـوم ان�ـ حتـى احائًضـ أزل فلـم ،فحضـت: قالت »َحجَّ

 العمــرة، وأتــرك �حــج وأهــل وأمتشــط، رأســي أنقــض أن -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي فــأمرني
 مكـان أعتمـر أن وأمرنـي ،�كـرٍ  أبـي بـن الـرحمن عبد معي فبعث حجي، قضیت حتى ذلك ففعلت
 ".التنعیم من عمرتي

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

�یـف  " �عنـي؟والعمـرة �الحج الحائض هلتُ  �یف: �ابٌ : "-تعـالى رحمه هللا–فیقول اإلمام البخاري 
ألن الحــائض ممنوعــة مــن دخــول البیــت ومــن الطــواف، والطــواف  ؟ُتحــرم �ــالحج والعمــرة الحــائض
 �عــد نیــة الــدخول فــي النســك، فــإذا �انــت ممنوعــة مــن أول األفعــال آكــد أر�ــان العمــرة وأول أر�انهــا

افعلــي مــا �فعــل «: -ارضــي هللا عنهــ–قــال لعائشــة  -علیــه الصــالة والســالم–فكیــف ُتهــل؟ فــالنبي 
 .»الحاج غیر أال تطوفي �البیت

 .لشهیروهو ابن سعد اإلمام ا" اللیث ثناحدَّ : قال ،�كیرٍ  بن �حیى ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 
 ابن خالد." عقیل عن"
 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري." شهاٍب  ابن عن"
�عنـي �عـض النُّسـخ " -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي مـع خرجنـا: قالـت عائشـة عن عروة، عن"

وفــي " -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي مــع خرجنــا " -صــلى هللا علیــه وســلم-فیهــا مــع رســول هللا 
 ، َمن روایته مع رسول هللا؟ -ى هللا علیه وسلمصل-�عض الروا�ات مع رسول هللا 

 الستة، نعم.
 طالب:........
 ال ترى صیده. 
 طالب:........

لهـا ممنوعـة مـن  -علیـه الصـالة والسـالم–ف �البیت، القاعـدة التـي وضـعها النبـي و مثله ال تط ،ال
ـــر؟ ن عـــم، �شـــترطون طوافـــك، لكـــن هـــل لهـــا أن تفعـــل �قیـــة أفعـــال العمـــرة �معنـــى أنهـــا تســـعى وُتقصِّ

 لصحة السعي أن �كون �عد الطواف ولو مسنوًنا.
 .لة إبدال النبي �الرسول أو العكسعلى �لٍّ نعود إلى مسأ
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 طالب:........
إال �عـد الطـواف ولـو مسـنوًنا، و�ـرد علـى هـذا سـعیت قبـل أن أطـوف،  -الجمهـور–قالوا: ال �صح 

 بن عبـد البـر علـى سـعي المفـرد والقـارن قـالوا: هـذا شـاذ، وحملـه �عضـهم �ـا »افعل وال حـرج«قال: 
علیـــه الصـــالة –الـــذي قـــدم ســـعي الحـــج مـــع طـــواف القـــدوم، وقدمـــه علـــى طـــواف الحـــج، فـــالنبي 

 فعله. -والسالم
نــأتي إلــى مســألة إبــدال النبــي �الرســول أو العكــس عنــد أهــل العلــم، فــي مثــل هــذا الســیاق ال إشــكال 

علیـــه –ر بهـــذا االســـم أو بـــذاك هـــو الرســـول فیـــه؛ ألن المقصـــود الحـــدیث عـــن ذاٍت واحـــدة ال تتغیـــ
لى صـ –أو قلنـا رسـول هللا -علیـه الصـالة والسـالم–ذاته واحدة سواٌء قلنا: النبي  -الصالة والسالم
ي ال، ونبیك الـذ«لكن في حدیث ذ�ر النوم لما قال: ورسولك الذي أرسلت، قال:  -هللا علیه وسلم

 علیه. ردَّ  »أرسلت
ن األذ�ـــار توقیفیـــة ال �جـــوز تغییرهـــا، ومـــنهم مـــن قـــال: ألن المعنـــى أل ؛فمـــنهم مـــن قـــال: رد علیـــه

الرســالة غیــر النبــوة، فــإذا قــال: ونبیــك الــذي أرســلت جــاء �معنــًى زائــد مقصــود فــي الــذ�ر  ،�ختلــف
 ي في حدیث البراء بن عازب الذ�ر ِذ�ر النوم.      ذولیس �مقصود في مثل سیاقنا، ال

ي وهـي الحجـة الوحیـدة التـ "الـوداع حجـة فـي -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي مـع خرجنـا: قالت"
علیــه الصــالة –�عــد الهجــرة ســنة عشــر ودَّع فیهــا أصــحا�ه  -علیــه الصــالة والســالم–حجهــا النبــي 

 .»لعلي ال أراكم �عد عامي هذا«قال فیها:  -والسالم
ع الناس فیها.   فالمقصود أنها ُسمیت حجة الوداع لهذا، فلم �حج �عدها ودَّ

لمتمتـع مـن أهـل �عمـرة ُیر�ـد الحـج �عـدها، وهـذا إهـالل ا" �حـج أهـل من ومنا ،�عمرةٍ  أهل من افمن"
 وهذا إهالل المفرد."ومنا من أهل �حج" 

ن أعمـال وقلنا في الصورة والحقیقة، قلنا: المراد المفرد، و�ن قلنا في الصورة شمل أ�ًضـا القـارن؛ أل
 القارن مثل أعمال المفرد. 

 أو» لِلـَفْلُیحْ  ُیْهـِد، مْ َوَلـ ِ�ُعْمـَرةٍ  َأْحَرمَ  َمنْ «: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول الفق مكة، فقدمنا"
 �الفك أو �اإلدغام؟ فیها أ�ًضا اختالف هنا» فلُیحل«

 طالب:........
ن الثالثـي، مـقال الكرمـاني: �فتحهـا و بالمین �الفك، �قول: �ذا في الیونینیة �ضم الیاء، » لَفْلُیْحلِ «
 حلل.فلیَ 

 طالب:........
 من الثالثي من َحل �حل، َمن حلل من �ذا فلَیحلل، أنت قرأتها بالٍم واحدة عندك هكذا؟ ،ال

 طالب:........
 نعم.   
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لعمــرة، هــذا المضــموم إلــى ا �عنــي ُ�حــل مــن إحرامـه �ــالحج »لَفْلُیْحِلــ ُیْهــِد، َوَلــمْ  ِ�ُعْمــَرةٍ  َأْحــَرمَ  َمــنْ «و
 إال ألنــه -علیــه الصــالة والســالم–ولــم �حــل النبــي  -ه الصــالة والســالمعلیــ–قــالوا: �مــا فعــل النبــي 
 َحتَّـى ُ�ِحـلُّ  الَ فَ  َوَأْهَدى ةٍ ِ�ُعْمرَ  ْحَرمَ أَ  َوَمنْ  لَفْلُیْحلِ  ُیْهِد، َوَلمْ  ِ�ُعْمَرةٍ  َأْحَرمَ  َمنْ « ساق الهدي؛ ولذا قال:

  .]١٩٦رة:[البق }ْديُ ى َیْبُلَغ اْلهَ َوَال َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّ {» َهْدِ�هِ  ِبَنْحرِ  ُ�ِحلَّ 
، َأَهــلَّ  َوَمــنْ « ــهُ  َفْلُیــِتمَّ  ِ�َحــجٍّ لهــدي، اارًنــا ولــم �ســق طیــب َمــن أهــل �حــج عرفنــا أن مــن أحــرم ق »َحجَّ

 لكــن مــن أحــرم مفــرًدا، فلُیــتم -علیــه الصــالة والســالم–هكــذا أمــرهم النبــي  فلُیحلــل و�جعلهــا عمــرة
 حجه، لماذا المفرد؟

 ...طالب:.....
ب المفرد مادام ُأمـر القـارن أن ُ�حـل و�جعلهـا عمـرة، ثـم �حـج �عـدها؛ ألنـه لـم �سـق الهـدي، طیـ ،ال

 المفرد ما ساق هد�ه وأحرم �حجٍّ ُمفرد.
 طالب:........
 ي ما معه هدي، القارن الذي ال هدي معه.أمر القارن الذ
 طالب:........

مـا أنـا  ، لكـن المفـرد �قـول:اوال متمتًعـ احـرم قارًنـمـا �فـرق عنـده أنـه � ،القارن مستعد أنه یذ�ح هد�ـه
 فرق إال أنه �فرد للعمرة عن الحج. یوجد؛ ألن القارن مستعد للهدي، فما مهدٍ 

 طالب:........
 یتم؛ ألنه ما عنده نیة ُیهدي فجاء �حجٍّ مفرد. 

ف مضـا "عرفـة"فاعـل،  "یـوم"تامـة، و " "كـان"عرفة یوم �ان حتى احائًض  أزل فلم فحضت: قالت"
  إلیه.

 ،أسـي�عنـي شـعر ر " رأسي أنقض أن -وسلم علیه هللا صلى- النبي فأمرني �عمرة، إال أهلل ولم"
 تنقض شعر رأسها.

هــا بالتــي هــي فــي الصــورة مســتقلة أحرمــت " "وأتــرك العمــرة" العمــرة وأتــرك �حــجٍّ  وأهــل وأمتشــط،"
 قارنـة؛ ولـذا المـرجح فـي إهـاللمستقلة، فتر�ت هذه العمرة المستقلة، وأدخلت علیها الحج فصـارت 

خشــیة  ؛عائشـة أنهــا �انـت متمتعــة قبـل أن ُتوجــه إلـى أن تُــدخل الحـج، تــنقض شـعرها وُتهــل �ـالحج
 أن �فوت الحج؛ ألنها ما طهرت إال یوم النحر.

 طالب:........
نقضــت العمــرة یــوم عرفــة؛ ألنهــا مــا طهــرت، طهــرت فــي یــوم النحــر، أمرهــا أن تحــول اإلحــرام مــن 

 لى حج.عمرة إ
 طالب: یوم عرفة.

 لو طهرت في یوم عرفة ألمكنها الحج.    ،لكن ما طهرت ،یوم عرفة
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 أبــي بــن "عبــد الـرحمن تعنـي أخاهـا" الــرحمن عبــد معـي فبعــث حجـي، قضــیت حتـى ذلــك ففعلـت"
أي لمـا �انـت متمتعـة �انـت تعتمـر  التي رفضـت صـورتها،" عمرتي مكان أعتمر أن وأمرني ،�كرٍ 

أن تُـدخل  -علیـه الصـالة والسـالم–صواحبها، لكن لما خشیت فـوات الحـج أمرهـا عمرة �املة مثل 
 ".التنعیم عمرتي من مكان" الحج علیها وتصیر قارنة

 .نعم
ل مــراده بیــان صــحة إهــال  �ــاب �یــف تهــل الحــائض �ــالحج والعمــرة"": -رحمــه هللا–قــال الحــافظ 

اد بهـا السـتفهام ال الكیفیـة التـي یـر الحائض، ومعنى �یف فـي الترجمـة اإلعـالم �الحـال �صـورة ا
یهـا الصفة، و�هذا التقر�ر یندفع اعتراض من زعم أن الحدیث غیـر مناسـب للترجمـة، إذ لـیس ف

 ذ�ر صفة اإلهالل".
ـ ،نعم ا لیس المـراد مـن الكیفیـة الصـفة و�ال لـو �ـان األمـر �ـذلك فالحـائض �غیرهـا تقـول: لبیـك حج�

 .تقول: �ما تنو�ه من ُنسكمرة، أو مثل غیرها، أو تقول: لبیك ع
ــه: " ــة المســتملي  »مــن أهــل �حــج«قول ــي روا� ــي  »�حجــةٍ «ف ــذا للحمــوي ف ــي الموضــعین، و� ف

 .الموضع الثاني
 .أي �سرف قبل دخول مكة قالت: فحضت"" :قوله
ث ، والكـالم علـى فوائـد الحـدی""حجـيفـي روا�ـة �ر�مـة وأبـي الوقـت  ""حتى قضـیت حجتـي :قوله

 ".إن شاء هللا تعالى ،�أتي في �تاب الحج
تغییـــر النیـــة فـــي المناســـك �ختلـــف حكمـــه عـــن غیـــره مـــن العبـــادات، �ختلـــف عـــن غیـــر الحـــج مـــن 

ن �قلـب أالعبادات، �جوز قلب النیة فـي الصـالة فـي صـور المنفـرد الـذي ُ�صـلي منفـرًدا، �جـوز لـه 
 الصور خالص. فرضه نفًال في الوقت المتسع �جوز له ذلك، لكن في �ثیر من

 طالب:........
مـا فعلـت  ،لكن إ�طال للصـورة ......وأنها حجت قارنة ،على حسب ما تقرر عند أهل العلم ،ال ال

ـرت وحلَّـت ال، حجـت مـع النـاس بنیـة الحـج  ،مثل صواحبها ذهبت إلى البیت وطافت وسعت وقصَّ
 والعمرة مًعا.

 :و�د�اره المحیض إقبال �اب: "-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام البخاري 
 ".رجة�الدَّ  -اعنه هللا رضي– عائشة إلى یبعثن نساءٌ  نو�ُ 

رجة.  الدِّ
 طالب:.......
 والدُّرجة، نعم.

 ."الصفرة فیهو  رسفالكُ  رجة فیها�الدُّ  عائشة إلى یبعثن نساءٌ  نو�ُ "
 .هي أخف الدُّرجة أخف لك
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 تـر�ن حتـى تعجلن ال: فتقول ،الصفرة فیهو  رسفالكُ  فیها رجة�الدُّ  عائشة إلى یبعثن نساءٌ  نو�ُ "
 ن یــدعو نســاءً  أن ثابــتٍ  بــن ز�ــد ةبنــا و�لــغ ،الحیضــة مــن الطهــر بــذلك ر�ــدتُ  ،البیضــاء القصــة

 وعابــت هــذا �صــنعن النســاء �ــان مــا: فقالــت الطهــر، إلــى ینظــرن  اللیــل جــوف مــن �المصــابیح
 .علیهن

هللا  رضـي– عائشـة عـن أبیـه، نعـ ،هشـامِ  عـن سـفیان، ثناحـدَّ : قـال ،محمـدٍ  بـن هللا عبد ثناحدَّ 
 -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي فسـألت سـتحاض،تُ  �انـت ،حبـیشٍ  أبـي بنـت فاطمـة أن -اعنه
 ".»ِ�الَحْیَضةِ  َوَلْیَسْت  ِعْرقٌ  َذِلكَ «: فقال
 .ذلكِ 

ـَالةَ  َدِعيَفـ الَحْیَضـُة، َأْقَبَلتِ  َفِإَذا، ِ�الَحْیَضةِ  َوَلْیَسْت  ِعْرقٌ  كِ َذلِ «: فقال"  َفاْغَتِسـِلي َرْت َأْدَبـ ِ�َذاوَ  الصَّ
 ".»َوَصلِّي

والمحـــیض هــو الحــیض و�قبالـــه " و�د�ــاره المحــیض إقبـــال �ــاب":-تعـــالى رحمــه هللا–�قــول اإلمــام 
�ـــانطالق الـــدم، و�د�ـــاره �ـــالطهر الـــذي یـــرى �عضـــهم أنـــه جفـــاف، والـــذي یـــراه المؤلـــف أنـــه القصـــة 

 البیضاء.
 إعرابها؟ ما نساءٌ  "و�ن نساٌء"
 ...طالب:.....
 سـم �ـان أوا "كن"إذا قلنا: بدل من ُ�ن تالفینا مسألة البراغیث تالفینها، و�ذا قلنا: إن  "و�ن نساٌء"

 فاعلها إن �انت تامة، قلنا: هذا جاٍر على لغة ما �قولون: وأكلوني البراغیث.
 وعلى �ل حال الجمهور ال یرون جواز مسألة البراغیث، و�جعلون ما �عد المضمر بدًال منه.

رجة" " أو رجة�الدِّ  عائشة إلى یبعثن نساءٌ  نو�ُ "  مضبوط بهذا."�الدُّ
وخلـص مـن الـدم  جـفلُیختبر هـل  ؛" القطن، وهذا القطن ُیدَخل في موضع الحیضرسفالكُ  فیها"

 وتوا�عه من ُصفرٍة وُ�درٍة أو ال؟
فرة" فرة " "فیها الصُّ ـفرة؛ ألن توجد ال�عني ما �عد طهرتم مادام  "تعجلن ال: فتقولإذا وجدت الصُّ صُّ

ــفرة والُكــدرة � ـفرة والُكــدرة فــي زمـن الحــیض حــیض، وأمــا �عـد زمــن الحــیض "كنــا ال نعـد الصُّ عــد الصُّ
 زمن الحیض". 

راغ فـالقصة البیضاء سائل أبـیض �فـرزه الـرحم �عـد " البیضاء القصة تر�ن حتى تعجلن ال: فتقول"
 الدورة العادة الحیض. 

 جـوف مـن �المصـابیح یـدعون  نساءً  أن ثابتٍ  بن ز�د ةبنا و�لغ ،الحیضة من الطهر بذلك ر�دتُ "
وال تنتظـر حتـى تقـوم إلـى صـالة  مـا طهـرت، أوتستیقظ المرأة من جوف اللیل طهرت لتـرى " اللیل

علــى معرفــة وقــت وجــوب الصــالة أو عــدم  االصــبح أو إلــى قیــام اللیــل، هــذا ال شــك أن فیــه حرًصــ
  ان �فعله نساء الصحا�ة.وجو�ها؛ لكن هذا قدٌر زائد على ما �
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 طالب:........
 انظر جوابها. 

ــدعون  نســاءً  أن" ــل جــوف مــن �المصــابیح ی ــى ینظــرن  اللی  النســاء �ــان مــا: فقالــت الطهــر، إل
 ون المـرأة األمـورؤ هذا قدر زائد علـى مـا �ـان �فعلـه الصـحا�ة، مـن شـ" علیهن وعابت هذا �صنعن

قـت فهي ال ُتفرِّط في عبادتها، وال تضـیع و  ،لَّتتمشي �البر�ة وعلى العادة متى ما رأت الطهر ص
صالتها، لكن مع ذلك تحتاط مثل هذا االحتیاط �حیث تر�ِّب الساعة مثًال على وقت خـروج وقـت 

ذا مـا العشاء مثًال إذا قلنا: نصف اللیل مثًال تر�ِّب الساعة قبـل نصـف اللیـل �مـدٍة �سـیرة وتـرى، هـ
مـا هـو � ،بوقت �العلم �ـالتكلیف المطالبـة بوقـت العلـم �ـالتكلیف كانوا �فعلونه، و�نما ُ�طالبون متى؟

خ شــأن العمــل �الناســخ متــى ُ�عمــل �ــه؟ إذا بلغــه، قــد �عمــل اإلنســان �المنســوخ؛ ألنــه مــا بلغــه الناســ
 ومن غیر تفر�ط صلواته صحیحة.

جعفـي، لل َمن هو؟ المسندي الجعفـي، البخـاري مـولى" محمدٍ  بن هللا عبد ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 
 .هذا هو الذي أعتق جد البخاري لجعفیین، جد عبد هللا بن محمد لاإلمام البخاري مولى 

 طالب:........
 مرو�ة عن عثمان.

 طالب:........
مــع أنهــم ُ�شــددون علــى معرفــة الناســخ –هــل یلزمــك أنــت تبحــث  ،اآلن أنــت وأنــت تقــرأ فــي الــنص

ال مــن حــین بلوغــه، و�ــذلك الطهــر ال یلزمهــا لكــن أنــت مــا بلغــك نســخ وال عملــت �ــه إ ،-والمنســوخ
�عــض  ،مــع عــدم التفــر�ط، مــا ُ�قــال: غمضــي فقــط واســتمري، المســألة دیــن اإلــى مــن حیــث بلوغهــ

الناس هم بین طرفي نقیض والحق في الوسط، �عض الناس ُ�شدد عل نفسه و�تحرَّج من أمور مـا 
نظـــر إلـــى الســـاعة؛ ألن األصـــل كـــان �فعلهـــا الســـلف، و�عضـــهم یتســـاهل وقـــد �ســـتیقظ �اللیـــل وال ی

 الساعة أمامه. نن الفجر طلع، لكأو�أن الفجر ما طلع، وهو ما یدري  ،استصحاب اللیل
فرق بین من إذا استیقظ وغلب على ظنه عدم طلوع الفجر، وقام ال لُیصلي إنما لینظر في الوقـت 

ــه الوصــول إلــى الحقیقــة فصــار یتصــل علــى فــالن وعــالن، و�ــین مــن ا لســاعة أمامــه ومــا تیســر ل
، ائً أمـا الثـاني أنـت مـا سـمعت شـی ......استیقظ في وقٍت �حتمل فیه طلوع الفجر، و�قول: خـالص

 .و�كون أذن
 طالب: ............

 ال ُبد من التوسط في األمور.ف 
 قلنا: هو المسندي." محمدٍ  بن هللا عبد"
  وهو ابن ُعیینة؛ ألنه لم ُیدرك الثوري." سفیان ثناحدَّ : قال"
 خالته." عائشة عن" عروة بن الز�یر" أبیه عن" ابن عروة" هشامِ  عن"
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هد جمع من النسوة ابُتلین بهذه االستحاضة على ع "ستحاضتُ  �انت ،حبیشٍ  أبي بنت فاطمة أن"
و�طـــول وقـــت نـــزول الـــدم مـــن �ـــاب االستحاضـــة ال مـــن �ـــاب  ،-علیـــه الصـــالة والســـالم–النبـــي 

 الحیض.
ن و�ــال الــدمی" »ِ�الَحْیَضــةِ  َوَلْیَســْت  ،ِعــْرقٌ  كِ َذِلــ« :فقــال -الســالمعلیــه الصــالة و – النبــي فســألت"

یـن؟ مـن عـرق سـواًء �ـان مـن أ�خرجن من عروق، أصل الدم أن �خرج مـن  الحیض واالستحاضة
أدنى الرحم أو قعـر الـرحم، فـإن �ـان مـن قعـر الـرحم فهـو الحـیض، و�ن �ـان مـن أدنـى الـرحم فهـو 

   بدم الفساد، والمتأخرون �قولون: نز�ف. االستحاضة، ُ�عبر عنه الفقهاء
ـَالةَ  َفـَدِعي الَحْیَضُة، َأْقَبَلتِ  َفِإَذا« حیضـة یـف تعـرف إقبـال الك »َوَصـلِّي ِليَفاْغَتِسـ َأْدَبـَرْت  َوِ�َذا الصَّ

 الذي علیها الترجمة؟ بنزول الدم في وقته.
 ند �عض العلماء.إد�ارها �كون �القصة البیضاء أو �الجفاف ع »َأْدَبَرْت  َوِ�َذا«

 .نعم
لمحـیض اتفـق العلمـاء علـى أن إقبـال ا "�ـاب إقبـال المحـیض و�د�ـاره: "-رحمه هللا–قال الحافظ 

ف، وهـو و ُ�عرف �الجف :ُ�عرف �الدفعة من الدم في وقت إمكان الحیض، واختلفوا في إد�اره فقیل
 ".المصنف �ما سنوضحه و�لیه میل ،ا، وقیل: �القصة البیضاءأن �خرج ما ُ�حتشي �ه جاف� 

ج ا ناشــًفا، وأمــا القصــة البیضــاء تخــر یــره جاف�ــالفــرق بــین الجفــاف �خــرج مــا ُ�حتشــى �ــه مــن قطــٍن وغ
فیهــا ســائل أبــیض ینــزل مــن الــرحم، فهــو عالمــة علــى أنــه انتهــى فــرغ مــن �ــل وجــه، والجفــاف قــد و 

 .ُیوجد هذا الجفاف في أثناء الحیض�خرج �عده شيء؛ ألنه قد 
ي أكلـون :�ـالرفع وهـو بـدٌل مـن الضـمیر نحـو "نسـاءٌ "هـو �صـیغة جمـع المؤنـث، و  "و�ـن" :قوله

 .البراغیث، والتنكیر في نساء للتنو�ع، أي �ان ذلك من نوٍع من النساء ال من �لهن
 واســمها -وهــذا األثــر قــد رواه مالــٌك فــي الموطــأ عــن علقمــة بــن أبــي علقمــة المــدني عــن أمــه 

 ."كان النساء"ئشة، قالت: مرجانة موالة عا
رجة" :قوله  ." �كسر أوله وفتح الراء والجیم جمع ُدرج �الضم ثم السكون �الدِّ

�ــذا یرو�ــه أصــحاب الحــدیث، وضــبطه أن عبــد البــر فــي الموطــأ �الضــم ثــم  قــال ابــن �طــاٍل:
عـرف هـل ٍة وغیرهـا لتإنه تأنیث ُدرج، والمراد �ه: ما تحتشـي �ـه المـرأة مـن قطنـ :السكون، وقال

 ؟".�قي من أثر الحیض شيٌء أم ال
 �قول: والمراد �ه.... ماذا

 ؟طالب: ما تحتشي �ه المرأة من قطنٍة وغیرها لتعرف هل �قي من أثر الحیض شيٌء أم ال
 �قول؟ ماذاإًذا هو نفس القطن، والمتن 

 ."الصفرة فیهو  طالب: "الكرسف
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رجة فیها الُكرسف" الشـارح،  لقطن لعلهن یبعثن بوعـاٍء فیـه هـذه القطنـة، أمـا تفسـیرالذي هو ا "�الدُّ
 الذي جعل الدُّرجة هي القطن �ختلف مع ذلك.

 طالب:........
رجة فیها الُكرسف"نعم، لكن ما تصیر القطن؛ ألنه �قول:   . فهي وعاء للكرسف "�الدُّ

 .هو القطن�ضم الكاف والسین المهملة بینهما راٌء ساكنة  "الكرسف" :"قوله
 .زاد مالٌك من دم الحیضة "فیه الصفرة" :قوله
 ." أي: عائشةفتقول" :قوله

ــة بیضــاء نقیــة ال ــى تخــرج القطن ــة هــي النــورة، أي: حت ــاف وتشــدید المهمل  والَقصــة �فــتح الق
ا غیرهـ ُ�خالطها ُصـفرة، وفیـه داللـٌة علـى أن الُصـفرة والكـدرة فـي أ�ـام الحـیض حـیٌض، وأمـا فـي

 .إن شاء تعالى ،فسیأتي الكالم على ذلك في �اٍب مفردٍ 
لـى عوفیه: أن القصـة البیضـاء عالمـٌة النتهـاء الحـیض، و�تبـین بهـا ابتـداء الطهـر، واعُتـرض 

لـك علـى من ذهب إلى أنه ُ�عرف �الجفوف �أن القطنة قد تخرج جافًة في أثناء األمر فـال یـدل ذ
 .أبیض یدفعه الرحم عند انقطاع الحیض طاع الحیض، �خالف الَقصة وهي ماءانق

 .سألت النساء عنه، فإذا هو أمٌر معلوٌم عندهن �عرفنه عند الطهر :قال مالك
 األثر عن �ذا وقعت ُمبهمٌة هنا، و�ذا في الموطأ حیث روى هذا "و�لغ ابنة ز�د بن ثابت" :قوله

بـن  عـن عمتـه عنهـا، وقـد ذ�ـروا لز�ـدعبد هللا بن أبي �كر، أي: ابن محمد بن عمرو بـن حـزٍم 
 ثابت من البنات حسنٌة وعمرٌة وأم �لثوم".

 .حسنة
 طالب:........

 .ذ�روا حسنة
وج سـالم ز ، و�انـت وعمرة وأم �لثـوٍم وغیـرهن، ولـم أر لواحـدٍة مـنهن روا�ـٌة إال ألم �لثـوم "حسنة

 .بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنابن عبد هللا 
 .ألن ابن عبد البر ذ�رها في الصحا�ة :ا أم سعد قالوزعم �عض الشراح أنه

 .انتهى
ذ�ـٌر  ولیس في ذ�ره لها دلیل المدعي؛ ألنه لم �قل: إنها صـاحبة هـذه القصـة، بـل لـم �ـأت لهـا

ب عنده وال عند غیره إال من طر�ق عنبسة بن عبد الـرحمن، وقـد �ـذبوه، و�ـان مـع ذلـك �ضـطر 
 هـل المعرفـةثابـت، وتـارًة �قـول: امـرأة ز�ـد، ولـم یـذ�ر أحـٌد مـن أفیها، فتارًة �قول: بنت ز�ـد بـن 

 أم سعد". :�النسب في أوالد ز�ٍد من ُ�قال لها
 ي �قول....ة إلحدى البنات الثابت ذ�رها؟ الذهل �منع أن تكون هذه الكنیة أم سعد ُ�نی
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 ".وقد ذ�روا لز�د بن ثابت من البنات" طالب:
 أو...ممكن �كون ُ�نیة لحسنة أو عمرة 

 .اطالب: ال یلزم أن �كون اسمً 
 �صیر ُ�نیة ألم �لثوم؟ أن ممكن

 طالب: ال.
 إذا �ان اسم أم �لثوم ما هو ُ�نیة ممكن.

واحــد مــن الشــیوخ �قــول: أنــا أعجــب مــن �ــون األئمــة األر�عــة ُ�نــاهم أبــو عبــد هللا، �لهــم حتــى أبــو 
�لثــوم  میت �ــأم �لثــوم، ولیســت أمحنیفــة تــأتي الغفلــة فــي مثــل هــذه األمــور؟ ولكــن ال �منــع إذا ُســ

 .ُكنیتها أن ُتكنى �أم سعد
 بـن هـي عمـرُة بنـت حـزم عمـة جـد عبـد هللا :"وأما عمة عبد هللا بن أبي �كٍر، فقـال ابـن الحـذاء

 .أبي �كر، وقیل: لها عمته مجاًزا
ت ز�ـد بنـروى عنها جابر بن عبد هللا الصحابي، ففي روایتهـا عـن  ،لكنها صحابیٌة قد�مةٌ  :قلت

 بن ثابت ُ�عد، فإن �انت ثابتٌة فروا�ة عبد هللا عنها منقطعة".
 .؛ ألنه لم ُیدر�ها؛ ألنها عمة جدهنعم

�هللا  ،"ألنــه لــم یــدر�ها، و�حتمــل أن تكــون المــرادة عمتــه الحقیقیــة وهــي أم عمــرٍو أو أم �لثــوم
 .أعلم
 .أي: �طلبن "یدعون" :قوله

 .""�اب تقضي الحائض المناسك �لهاوقد تقدم مثلها في  "ینیدع"وفي روا�ة الكشمیهني 
مؤنـث؟ مؤنـث، فهـل أم مـذ�ر  "أن نساًء یدعون �المصابیح"مؤنـث؟ أم الفاعل فاعل یدعو مذ�ر 
 األلیق یدعون أو یدعین؟ 

 طالب: یدعین.
 :القــاموس وقــال صــاحب "یــدعین" :أي: �طلــبن وفــي روا�ــة الكشــمیهني "یــدعون"ألنــه �قــول:  ؛نعــم

 . ٌة في دعوت، �عني فال فرق بینهمادعیت لغ

 .دعوت لغٌة في دعوت" :"وقال صاحب القاموس
 دعیت.

 ولم ینبه على ذلك صاحب المشارق وال المطالع". ،"دعیت لغٌة في دعوت
 .لمخصصة والمتخصصة في غر�ب الحدیثمع أنها هي ا

للعهـد أي  ""مـا �ـان النسـاءر والـالم فـي قولهـا " أي: إلـى مـا یـدل علـى الطهـ"إلى الطهر :"قوله
بـن نساء الصـحا�ة، و�نمـا عابـت علـیهن؛ ألن ذلـك �قتضـي الحـرج والتنطـع وهـو مـذموٌم، قالـه ا

 .�طاٍل وغیره
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، ألنـه وقـت العشـاء ؛وقیل: لكون ذلك �ان في غیـر وقـت الصـالة وهـو جـوف اللیـل؛ وفیـه نظـرٌ 
 یتبــین �ــه البیــاض الخــالص مــن غیــره، فیحســبن أنهــن و�حتمــل أن �كــون العیــب لكــون اللیــل ال

 .فُیصلین قبل الطهر ،طهرن ولیس �ذلك
وحدیث فاطمة بنت أبـي حبـیٍش تقـدم فـي �ـاب االستحاضـة، وسـفیان فـي هـذا اإلسـناد هـو ابـن 

 ".عیینة؛ ألن عبد هللا بن محمد وهو المسندي لم �سمع من الثوري 

 .نعم
 وهـي ائضالح مع النوم �اب" :-تعالى رحمه هللا–مام البخاري اإل : قال-رحمه هللا–الحافظ  قال
 :ثیابها في
 أبـي بنـت ز�نـب عـن سـلمة، أبـي عـن �حیـى، عـن شـیبان، ثناحـدَّ : قـال ،حفـصٍ  بـن سـعد ثناحدَّ 

 ".سلمة
  طالب:......
 طالب: نعم.

 :الصالة الحائض تقضي ال: �ابٌ "
الَ  َتَدعُ « :-وسلم علیه هللا صلى- النبي عن سعیدٍ  وأبو هللا عبد بن جابرٌ  وقال  .»ةَ الصَّ
 امـرأةً  أن ،اذةٌ معـ حـدثتني: قـال قتادة، ثناحدَّ : قال ،همامٌ  ثناحدَّ : قال إسماعیل، بن موسى ثناحدَّ 

 نـا�؟ أنـت أحرور�ـة: فقالـت طهـرت؟ إذا صالتها إحدانا أتجزي : -اعنه هللا رضي– لعائشة قالت
 ".نفعله فال: قالت أو �ه أمرنا� فال -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع نحیض

الحـائض ال تقضـي الصـالة " الصـالة الحـائض تقضـي ال: �ـابٌ ": -تعـالى رحمـه هللا–قال المؤلـف 
 �خالف الصوم.

َالةَ  َتَدعُ « :-وسلم علیه هللا صلى- النبي عن سعیدٍ  وأبو ،جابرٌ  وقال" المطا�قة بـین ال  ما" »الصَّ
ـَالةَ  َتَدعُ «تقضي الصالة و�ین  �منـع  ؟ �حتمـل أن تكـون تـدع الصـالة فـي األداء �الصـیام وال»الصَّ

ـــَالةَ  َتـــَدعُ « تـــدع الصـــالة فـــي الحـــدیث :أن تقضـــي، لكـــن قولهمـــا ها �عنـــي أداًء وقضـــاًء تـــدع »الصَّ
 مطلًقا، فیشمل القضاء، فُیطابق الترجمة.

سـى بـن مو " تـادةق ثناحـدَّ : قـال ،همـامٌ  ثناحـدَّ : قال إسماعیل، بن موسى ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 
 منبِّه.إسماعیل معروف، وهمام بن 

 .طالب: ابن �حیى
 ابن �حیى نعم.

 هو ابن دعامة السدوسي.  "وقتادة"
لمبهمـة افـي �عـض الروا�ـات مـا یـدل علـى أن المـرأة " لعائشة قالت امرأةً  أن ،معاذةٌ  حدثتني: قال"

 هي معاذة.
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صــیر � مــاذاصــالَتها أو صــالُتها " هــرت؟ط إذا صــالتها إحــدانا أتجــزي  :لعائشــة قالــت امــرأةً  أن"
ــروى  ــٍذ تكــون الصــالة ،�ضــم أولــه والهمــز، أي: تكفــي "أتجــزئ"إعرابهــا؟ علــى المفعولیــة، وُ�  وحینئ

 . فاعًال  ،مرفوعة
  تقضیها إذا طهرت؟أم " �عني هل تكفي هذه الصالة طهرت؟ إذا"
وارج �ـالعراق سـكنها الخــ بلـدةخـوارج المنسـو�ین إلـى حـروراء، �عنـي مـن ال؟" أنـت أحرور�ـةٌ : فقالـت"

 في أول األمر فُنسبت إلیهم أو نسبوا إلیها. 
   .�عني أنت من الخوارج، والخوارج من رأیهم أن الحائض تقضي الصالة �الصوم؟" أنت أحرور�ةٌ "
 .أي: القضاء" �ه �أمرنا فال -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع نحیض كنا"
ــه فــال: قالــت أو" ــا" نفعل ــه" "فــال �أمرن "فــال : أي: القضــاء، وال یبعــد أن �فعلنــه �عنــي لــو لــم تقــل �

ــه" ــال ال یبعــد أن �فعلنــه، وعــدم األمــر تــرك األمــر �ــه بنــاًء علــى األصــل، لكــن لمــا قالــت:  نفعل "ف
كن ل ،ؤمر �هولم ُیوجد؛ ألنه قد ال یُ  ،دلیٌل على أنه ال ُیوجد أو لم ُیوجد أصًال، لم یؤمر �ه نفعله"

ولــیكن  »مــن نــام عــن صــالٍة أو نســیها فلُیصــلها«تــرك الصــالة فعلیــه القضــاء، النسـاء فهمنــه مــن 
 هذا منه.

 . -علیه الصالة والسالم-لكن لما �انوا �مجملهم ال �فعلونه دل على أنهم ال یرون القضاء �أمره 
ع ره إجمـانقل ابن المنذر وغی ""�اٌب ال تقضي الحائض الصالة :: "قوله-رحمه هللا–قال الحافظ 

اجتمـع النـاس  :أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمـر أنـه سـأل الزهـري عنـه، فقـال
نـدب علیه، وحكى ابن عبد البر عن طائفٍة من الخوارج أنهـم �ـانوا یوجبونـه، وعـن سـمرة بـن ج

ه أنــه �ــان �ــأمر �ــه، فــأنكرت علیــه أم ســلمة، لكــن اســتقر اإلجمــاع علــى عــدم الوجــوب �مــا قالــ
  .یرهالزهري وغ

ؤلــف هــذا التعلیــق عــن هــذین الصــحابیین ذ�ــره الم "وقــال جــابر بــن عبــد هللا وأبــو ســعیدقولــه: "
، عـن �المعنى، فأما حدیث جابٍر فأشار �ه إلى ما أخرجه في �تـاب (األحكـام) مـن طر�ـق حبیـٍب 

عطــاء، عــن جــابٍر فــي قصــة حــیض عائشــة فــي الحــج وفیــه: غیــر أنهــا ال تطــوف وال تصــلي، 
 نحوه من طر�ق أبي الز�یر عن جابر.ولمسلم 

یس وفیه: أل ،�اب ترك الحائض الصوم""وأما حدیث أبي سعیٍد فأشار �ه إلى حدیثه المتقدم في 
 .؟إذا حاضت لم تصل ولم تصم

أجــاب  ؟الترجمــة لعــدم القضــاء، وهــذان الحــدیثان لعــدم اإل�قــاع، فمــا وجــه المطا�قــة :فــإن قیــل
َالةَ  َتَدعُ «ي قوله: الكرماني �أن الترك ف  .مطلٌق أداٌء وقضاء »الصَّ

 .انتهى
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وهــو غیــر متجــٍه؛ ألن منعهــا إنمــا هــو فــي زمــن الحــیض فقــط، وقــد وضــح ذلــك مــن ســیاق 
 الحدیثین.

دم والــذي �ظهــر لــي أن المصــنف أراد أن �ســتدل علــى التــرك أوًال �ــالتعلیق المــذ�ور، وعلــى عــ
، قدمة للحـدیث الموصـول الـذي هـو مطـابٌق للترجمـةالقضاء �حدیث عائشة، فجعل المعلق �الم

 ".�هللا أعلم
ـَالةَ  َتـَدعُ «: -علیـه الصـالة والسـالم–والترك في قوله في قـول النبـي  لقضـاء، ء وا�شـمل األدا »الصَّ

 .فتكون الترجمة مطا�قة
 طالب:.......

 .  و هو فهٌم خاطئ ما صار من الجمیعتواطئن علیه، ل ،فهمن

رجــال و " هــي بنــت عبــد هللا العدو�ــة، وهــي معــدودٌة فــي فقهــاء التــا�عین، ني معــاذةحــدثت" :"قولــه
 .اإلسناد المذ�ور إلیها �صر�ون 

نهــا هــي أ�ــذا أبهمهـا همــام، و�ـیَّن شــعبة فــي روایتـه عــن قتـادة  أن امــرأًة قالـت لعائشــة"" :قولـه
 .معاذة الراو�ة

 .�ق عاصٍم وغیره عن معاذةأخرجه اإلسماعیلي من طر�قه، و�ذا لمسلٍم من طر 
 .�فتح أوله، أي: أتقضي ""أتجزي  :قوله

لصـالة أتجزئ �ضم أوله والهمز، أي: أتكفـي المـرأة ا :وصالتها �النصب على المفعولیة، و�روى 
لرفع فصـالتها علـى هـذا �ـا ؟الحاضرة وهي طاهرٌة وال تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحـیض

 .ولى أشهرعلى الفاعلیة، واأل 
لـواو او�عـد  ،أحرور�ٌة" الحروري منسوب إلى حروراء �فـتح الحـاء وضـم الـراء المهملتـین" :قوله

 .الساكنة راٌء أ�ًضا، بلدٌة على میلین من الكوفة، واألشهر أنها �المد
ل: كـن قیـالنسبة إلیها حروراوي، و�ذا �ل ما �ان فـي آخـره ألـف تأنیـٍث ممـدودة، ول :قال المبرد

رجـوا الحروري �حذف الزوائد، و�قال لمن �عتقد مذهب الخوارج: حرورى؛ ألن أول فرقـة مـنهم خ
ق لهم المتفـفاشتهروا �النسبة إلیها، وهم فرٌق �ثیرة، لكن مـن أصـو  ،على عليٍّ �البلدة المذ�ورة

فهمت سـتاورد مـا زاد علیـه مـن الحـدیث مطلًقـا؛ ولهـذا  ،علیها بینهم األخذ �ما دل علیه القـرآن
 عائشة معاذة استفهام إنكار.

لعلـم ال ال، ولكني أسأل، أي سـؤاًال مجـرًدا لطلـب ا :وزاد مسلم في روا�ة عاصم عن معاذة فقلت
 فاقتصرت في الجواب علیه دون التعلیل. ،للتعنت، وفهمت عائشة عنها طلب الدلیل
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للحرج  ؛فلم �جب قضاؤها ،والذي ذ�ره العلماء في الفرق بین الصالة والصیام أن الصالة تتكرر
الصـالة �خالف الصیام، ولمن �قول: �أن الحائض ُمخاطبٌة �الصیام أن �فرق �أنها لم ُتخاطـب �

 أصًال".
ة ما الفرق بینهما؟ "ولمن �قول: �أن الحـائض ُمخاطبـة �الصـیام أن �فـرق �أنهـا لـم ُتخاطـب �الصـال

أو أنهـا  ،نصوص التي ُتوجب الصـالة�عني هل المخاطبة �األصل مع عموم المسلمین �ال ،أصًال"
 لكنه ُخفف عنها. ،خارجة عن هذه النصوص؟ �عني �ما ُ�قال: األصل أنه یلزمها طواف الوداع

 أو هي لم ُتخاطب �ه أصًال؟ ،هل هي ُمخاطبة �الطواف �الطاهرات ثم ُخفف عنها
 طالب:........

 .»غیر أال تطوفي �البیت«ما هو �مثل الصالة 
 نها.مرفوع ع طالب:

 أنا أعرف التفر�ق بینهما، لكن هل هـي مخاطبـة �الصـالة �مخاطبتهـا �الصـیام، ثـم ،ال ما هو بهذا
ُخفـــف عنهـــا �مـــا ُخفـــف عنهـــا فـــي طـــواف الـــوداع أو نقـــول: هـــي غیـــر مخاطبـــة أصـــًال �الصـــبي 

حــراٌم علیهــا أن تصــوم وتصــلي فــي  ،جنــون؟ العلمــاء �قولــون: وال �صــحان منهــا، بــل �حُرمــانموال
 حیض.وقت ال

"ولمـــن �قـــول: �ـــأن الحـــائض ُمخاطبـــة �الصـــیام أن �فـــرق �أنهـــا لـــم ي أوردتـــه فـــي ذلكـــن التنظیـــر الـــ
 �عني هل الحائض في هذا الباب �الصبي والمجنون؟ ُتخاطب �الصالة أصًال"

 طالب:........
 أجل، ال �صح منها الصیام إًذا غیر مخاطبة.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 اف هي مخاطبة مع عموم الحجاج، لكن ُخفف عنها؛ ألنها حائض.�عني في الطو 
 طالب:........

اء والـذي ذ�ـره العلمـ ....�قول هنا قبل وهمت عائشـة "ولمن �قول" ي أوجد اإلشكال ما ذ�ره هناالذ
في الفرق بین الصالة والصیام أن الصالة تتكرر �عني في الیوم خمس مرات، وفـي حیضـها أكثـر 

 فلم �جب قضاؤها للحرج �خالف الصیام. من ثالثین مرة،
 ن الحرج �صیام یوم أشد من الحرج �صالة خمس فروض.إقد �قول قائل: 
 طالب:........

الخالف لفظي، لكن إذا قلنا: المخاطبة ُخفف عنها �سبب الحـیض �الحاجـة المخاطبـة لكـن ُخفـف 
 مثًال غیر مخاطبة؟ عنها �سبب الحیض أو غیر مخاطبة أصًال �الصبي والمجنون، ولو صامت
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یبقـــى أن الحـــائض وهـــي ممنوعـــة مـــن هـــذه العبـــادات هـــل ُ�كتـــب لهـــا أجرهـــا �مـــا ُ�كتـــب للمـــر�ض 
 والمسافر؟

 طالب:........
 كانت تفعل هذه األمور قبل مجيء الحیض، والذي منعها هو الشرع، فهل ُ�قال: أنه ُ�كتب لهـا مـا

 كانت تفعله في وقت طهرها أو ال ُ�كتب؟ 
 ...طالب:.....

 تصیر ناقصة وُ�كتب لها األجر؟ كیف
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 هذا محل السؤال نعم.
 طالب:........

ُیرجى غیر الجزم؛ ألنها لو ُ�تب لها األجر ما صارت ناقصة عقل ودین، ما صارت ناقصـة دیـن 
هـو  ]٢٢٢قرة:[الب }ًذى ُقْل ُهَو أَ َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیضِ {كامل دینها مثل غیرها؛ ألنه ُ�كتب لهـا 

 أذى؟  أم مرض 
 طالب:........

 كمل �مل.
 طالب:........

 .ن �قولو 
 طالب:........
 نعم �مل �مل.

ر �ـه اكتفـاء عائشـة فـي االسـتدالل علـى إسـقاط القضـاء �كونهـا لـم تـؤم :"وقال ابن دقیق العید
 :�حتمل وجهین

و سـقاط األداء، فُیتمسـك �ـه حتـى یوجـد المعـارض وهـأحدهما: أنها أخذت إسقاط القضـاء مـن إ
 األمر �القضاء �ما في الصوم.

 -نـدهعهذا الحكـم لتكـرر الحـیض مـنهن ثانیهما:  قال وهو أقرب: أن الحاجة داعیٌة إلى بیان  
مـر وحیـث لـم ُیبـین دل علـى عـدم الوجـوب، السـیما وقـد اقتـرن بـذلك األ -صلى هللا علیه وسـلم

 .روا�ة عاصم عن معاذة عند مسلم �قضاء الصوم �ما في
�ـذا فـي هـذه الروا�ـة �الشـك، وعنـد اإلسـماعیلي مـن  "فـال نفعلـه :فال �أمرنا �ه، أو قالت" :قوله

ــم نــؤمر �ــه"وجــٍه آخــر  ــم نكــن نقضــي ول ــم نكــن نقضــي أوضــح مــن  "فل واالســتدالل �قولهــا: فل
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اء هنـا قـد ُینـازع فـي االسـتدالل �ـه علـى االستدالل �قولها فلم نؤمر �ـه؛ ألن عـدم األمـر �القضـ
 .عدم الوجوب، الحتمال االكتفاء �الدلیل العام على وجوب القضاء

 ".�هللا أعلم
 قف على هذا.

 وسلم على نبیك. اللهم صلِّ 

      
  

 


