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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آل ،الحمد هلل رب العالمین
 وصحبه أجمعین، 

ق : "�اٌب إذا حاضت في شهٍر ثالث حیض، وما �صدَّ -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
ْكُتْمَن نَّ َأن �َ {َوَال َ�ِحلُّ َلهُ لقول هللا تعالى:  ؛النساء في الحیض والحمل فیما �مكن من الحیض

}[سورة البقرة: مَ  ُ ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ْ�ٍح: إن امرأة جاءت ببینة ، وُ�ذَ�ر عن علٍي وُشرَ ]٢٢٨ا َخَلَق للااَّ
ق ت، وقال من �طانة أهلها ممن ُیرضى دینه أنها حاضت ثالًثا، أنها حاضت ثالًثا في شهر ُصدِّ

قال خمس عشرة، و  و�ه قال إبراهیم، وقال عطاٌء: الحیض یوٌم إلى ،عطاٌء: أقراؤها ما �انت
نساء معتمر عن أبیه: سألت ابن سیر�ن عن المرأة ترى الدم �عد قرئها �خمسة أ�ام، قال: ال

 .أعلم بذلك
ي حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرن 

قالت: إني  -مصلى هللا علیه وسل-أبي، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبیٍش سألت النبي 
�ام ال، إن ذلِك عرٌق، ولكن دعي الصالة قدر األ«أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: 
 ".»التي �نت تحیضین فیها، ثم اغتسلي وصلي

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

لبخاري: �اٌب إذا حاضت �عني المرأة، في شهٍر ثالث حیض، في شهٍر ثالث فیقول اإلمام ا 
حیض. وهذا بناًء على أن أقل الحیض یوم ولیلة، وأقل الطهر ثالثة عشر یوًما، أقل الحیض یوم 
 ولیلة، وخمسة عشر و�وم ولیلة ثم ثالثة عشر یوم ولیلة، �ضاف إلیها ثالث عشرة، ثم یوم ولیلة

 �م �كون المجموع؟  ،ث عشرةثم �ضاف إلیها ثال
 طالب:...

 ثم یوم ولیلة.
 طالب:...

وعشر�ن. �عني على هذا �مكن أن تحیض ثالث حیض في  ا�عني ستة وعشر�ن وثالثة أ�ام تسعً 
�م �كون أقل، �م �كون أقل مدة تصدَّق فیها  ،أقل الحیض ثالث :شهر واحد. وعند من �قول
 أنها حاضت ثالث حیض؟ 

 طالب:...
ثنین وثالثین، ثالث وثالث وثالث تسع؛ ألن األقوال في هذا عند أهل العلم معروفة، عند أكثر، ا

الحنفیة أقله ستون یوًما، أقل ما تنقضي �ه العدة ستون یوًما، وسیأتي هذا �له، لكن الترجمة التي 
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وأقل  ،على أن أقل الحیض یوم ولیلة عندنا إذا حاضت في ثالث في شهر ثالث حیض بناءً 
ثالث حیض تخرج بها من العدة في شهر واحد.  ،فتكون ثالث حیض ،ثالثة عشر یوًما الطهر

هذا نادر في النساء، لكن إذا �انت المرأة ثقة ُ�قَبل قولها في حیضها. وهذا مما ُتقَبل فیه شهادة 
النساء، وما �صدَّق النساء في الحیض والحمل فیما �مكن من الحیض �عني في األمر الممكن، 

 .و قال لو قالت: حضت ثالث حیض في عشر�ن یوًما ال ُتصدَّق؛ ألنه ال �مكن�عني ل
ُ ِفي أَ لقول هللا تعالى:   }[سورة البْرَحاِمهِ {َوَال َ�ِحلُّ َلُهنَّ َأن َ�ْكُتْمَن َما َخَلَق للااَّ {َوَال ، ]٢٢٨قرة: نَّ

ُ ِفي َأْرَحاِمِهنَّ  �عني من الحمل أو من  ]٢٢٨قرة: }[سورة البَ�ِحلُّ َلُهنَّ َأن َ�ْكُتْمَن َما َخَلَق للااَّ
الحیض، فهي مؤتمنة على ما في رحمها، مؤتمنة مؤتمنة على ما في رحمها، ولذلك أرجع 

}[سورة البقرة: الموضوع إلیها، وقال:  د من الشهادة ما وألنه لو �ان ال ب ،]٢٢٨{َوَال َ�ِحلُّ َلُهنَّ
 أرجع أرجع الموضوع إلیها. 

�عني  ، وُشَرْ�ح، وُ�ذَ�ر عن علٍي وُشرَ�ح: إن امرأة جاءت ببینٍة من �طانة أهلهاوُ�ذَ�ر عن عليٍ 
ألن الشهادة ال بد أن  ؛من أهلها، �عني من خواصها، التي تعرف عادة نسائها، ممن ُیرضى دینه

قت�كون الشاهد ثقة، عدًال   ؛، والمرأة �ذلك، ممن ُیرَضى دینه أنها حاضت ثالًثا في شهٍر ُصدِّ
م.إلم  كان ذلك، �ما تقدَّ

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 هو األصل الوقوع، لكن في.. 

 طالب:...
 ال، ما �مكن، ال بد من اإلمكان.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
ال، ضا�ط اإلمكان ما اتُِّفَق علیه أنه ال �كون الحیض أقل من ذلك، وال �كون الطهر أقل من 

 ذلك. 
أهلها �عني هذا مما ُتقَبل فیه شهادة النساء، وجاءت �ه امرأة إن امرأة جاءت ببینة من �طانة 

�عني ما یلزم العدد، ببینة جاءت ببینة من �طانة أهلها ممن ُیرَضى دینه، ال بد من هذا القید، 
قت، وقال عطاء: أقراؤها  الذي ال ُیرضى دینه ال ُتقَبل شهادته. أنها حاضت ثالًثا في شهٍر ُصدِّ

ا �انت، �عني عادتها التي جرت علیها، والقرء هو الطهر عند جمٍع من أهل أقراؤها م ،ما �انت
والشافعیة  ،العلم، بینما یرى آخرون أنه الحیض، والمسألة معروفة ومفصلة، الحنابلة یرون الطهر
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والحنابلة والحنفیة یرونه الطهر، و�ه قال ، یرون القرء الطهر یرون الحیض، الشافعیة والمالكیة
نخعي، �عني �قول عطاء قال إبراهیم النخعي، أقراؤها ما �انت �عني ما اعتادته، وقال إبراهیم ال
 عطاٌء.

 طالب:...
ومعهم  الحیض، والشافعیة، مع الحنابلة الحنفیة، والشافعیة :القرء الحیض، نعم. الحنابلة :الحنابلة

 .المالكیة أنه الطهر
بن أبي ر�اح: الحیض یوٌم إلى خمس عشرة، وقال إبراهیم، و�ه قال إبراهیم النخعي وقال عطاء  

یوم إلى خمس عشرة، وقال معتمر بن سلیمان التیمي عن أبیه سلیمان بن طرخان، التیمي، 
ام، سألُت ابن سیر�ن عن المرأة ترى الدم �عد ُقرئها �خمسة أ�ام، ترى الدم �عد ُقرئها �خمسة أ�

 القرء هنا ما هو؟ 
 طالب:........

ء أعلم مراد �ه الطهر؛ ألنه �عد طهرها �خمسة أ�ام قال: النساء أعلم بذلك. النسانعم، القرء هنا ال
 معنى هذا؟  مابذلك، �عني ترى الدم �عد طهرها �خمسة أ�ام، قال: النساء أعلم بذلك، 

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؟ماذا

 إمكان الحدوث. طالب:
 سة أ�ام �كون الطهر بین الحیضتین خمسة أ�ام؟ �عني ابتداء حیضة جدیدة؟ �عد طهرها �خم

 طالب:...
 .قال: النساء أعلم بذلك

 اقرأ و�أتي تحر�رها إن شاء هللا. 
 طالب:...

صیغة تمر�ض، لكنه صحیح. والبخاري �عدل عن صیغة الجزم إلى صیغة التمر�ض ألدنى 
ض و�ن �ان الراجح سبب؛ ألنه فیه شك في سماع الراوي عن علي؛ ولذلك عّلقه �صیغة التمر�

 سماعه منه.
 طالب:...

 .نعمعلي وُشرَ�ح 
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 طالب:...
 ...�ن امرأة و . نعمُ�قَبل قوله 
 طالب:...

قال: �اٌب إذا حاضت في شهرها ثالث حیض وما ُ�صدَّق النساء في الحیض والحمل فیما �مكن 
}[ ِفي أَ َق للااَُّ {َوَال َ�ِحلُّ َلُهنَّ َأن َ�ْكُتْمَن َما َخلَ لقول هللا تعالى:  ؛من الحیض سورة البقرة: ْرَحاِمِهنَّ

 .مفهوم اآل�ة أنها إذا أخبرت هي وهي ثقة ُ�قَبل قولها ،�عني إذا أخبرت بذلك ]٢٢٨
 اقرأ اقرأ. 
، : قوله: �اب إذا حاضت في شهر ثالث حیض �فتح الیاء جمع حیضة-رحمه هللا تعالى-قال "

ق �ضم أوله وتشدید الدال ا إذا لم فلمفتوحة، قوله: فیما �مكن من الحیض أي قوله: وما ُ�صدَّ
ق  .�مكن لم ُتصدَّ

 "...قوله 
، فإنها ال ُتصدَّق كما لو ادعت أنها حاضت ثالث حیض في عشرة أ�ام أو خمسة عشر یوًما

 .لعدم اإلمكان
یح عن قوله: لقول هللا تعالى �شیر إلى تفسیر اآل�ة المذ�ورة، وقد روى الطبري �إسناد صح"

كتمن �قال: بلغنا أن المراد �ما خلق في أرحامهن الحمل أو الحیض، فال �حل لهن أن  الزهري 
ابن  ذلك لتنقضي العدة، وال �ملك الزوج الرجعة إذا �انت له، وُروي أ�ًضا �إسناد حسن عن
ملها، عمر قال: ال �حل لها إن �انت حائًضا أن تكتم حیضها، وال إن �انت حامًال أن تكتم ح

ال تقول: إني حائض ولیست �حائض وال لست �حائض وهي حائض، و�ذا في وعن مجاهد: 
لو لم فالحَبل، ومطا�قة الترجمة لآل�ة من جهة أن اآل�ة دالة على أنها �جب علیها اإلظهار 

ق فیه لم �كن له فائدة".  تصدَّ
رضة في المسألة مفت ،وهي ثقة ،نعم، مطا�قة اآل�ة للترجمة أن مفهوم اآل�ة أنها إذا ذ�رت ذلك

اء صدَّق سو تُ ألنه إذا لم  ؛أنها ُتصدَّق، ولو لم ُتصدَّق لما قیل لها: وال �حل لها أن تكتم ،امرأة ثقة
ق. هكتمت أو أخبرت ما فی  فرق، إذا لم ُتصدَّ

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ، أن المرأة حیضة واحدة.نعمهو نادر الوقوع 

 طالب:...
قالمسألة مفترضة في ثقة، وال یدعي ذ  لك إال غیر الثقة، والمسألة مفترضة في ثقة التي ُتصدَّ

 .أمرها قیل لها: أحضري من �شهد لكالثقة، و�ذا ارتیب في 
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ردد في للت ؛"قوله: وُ�ذ�ر عن علٍي وصله الدارمي �ما سیأتي ورجاله ثقات، و�نما لم �جزم �ه
 .سماع الشعبي من علي، ولم �قل إنه سمعه من ُشرَ�ح فیكون موصوالً 

قوله: إن جاءت في روا�ة �ر�مة: إن امرأة جاءت �كسر النون، قوله: ببینة من �طانة  
 أهلها".

هما عرفنا لماذا قال البخاري: وُ�ذَ�ر عن علي وُشرَ�ح، عن علي وُشرَ�ح، �أن السیاق یدل على أن
 ول علي،ؤ قصتان، قصة حصلت لعلي، وأخرى لُشرَ�ح، وسیأتي في السیاق ما یدل على أن المس

 .المسألة إلى ُشرَ�ح، لیحكم فیها وأحال
 "...قوله: ببینة من �طانة أهلها أي خواصها، قال إسماعیل"

 كیف تشهد؟ فواحدة ال تدري عنها أن تأتي باللواتي �طلعن على أسرارها، أما 
ن أقال إسماعیل القاضي: لیس المراد أن تشهد النساء أن ذلك وقع، و�نما هو فیما ُیرى "

 ذا �كون وقد �ان في نسائهن".�شهدن أن ه
 .�كون �عني اإلمكان، إمكان وقوعه أن هذا

ا قلت: وسیاق القصة یدفع هذا التأو�ل، قال الدارمي: أخبرنا �على بن عبید قال: حدثن"
ا الد عن عامر هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقهخإسماعیل بن أبي 

ن، قال علي لُشرَ�ح: اقض بینهما، قال: �ا أمیر المؤمنیفقالت: حضت في شهر ثالث حیض، ف
رضى وأنت ها هنا؟ قال: اقض بینهما، قال: إن جاءت ببینة، إن جاءت من �طانة أهلها ممن ی

ال دینه وأمانته یزعم أنها حاضت ثالث حیض تطهر عند �ل قرء وتصلي جاز لها و�ال فال، ق
 ت، وهذا ظاهر في أن المراد".علي: قالون. قال: وقالون بلسان الروم: أحسن

جاء تفسیر قالون �جید، قالون تعني جید �الرومیة، وهنا قال له: قالون �معنى أحسنت، 
 لتجو�ده للمسألة، فهو جید. ؛واإلحسان

لقصة فهذا ظاهر في أن المراد أن �شهدن �أن ذلك وقع منها، و�نما أراد إسماعیل رد هذه ا"
: ارة �قولهء إنه �عتبر في ذلك عادتها قبل الطالق، و�لیه اإلشإلى موافقة مذهبه، و�ذا قال عطا
 أقراؤها، وهو �المد جمع ُقرء أي".
قل عنه من؟ هو إسماعیل القاضي، إسماعیل القاضي الذي نُ أم و�نما أراد إسماعیل بن أبي خالد 

 أصل المسألة.
 طالب:...

 و�نما أراد إسماعیل الذي مّر ذ�ره، نعم، إسماعیل.
 طالب:...

 إسماعیل القاضي، والثاني من هو؟
 طالب:...



 
 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

 الذي �ظهر أنه إسماعیل القاضي.
 طالب:...

 .ء�جيال ما 
 طالب: هذا في السند.

، قال الدرامي: أخبرنا �على بن عبید، قال: حدثنا إسماعیل بن أبي خالد عن عامر رأیتهأنا 
م هذا ابن أبي خالد. هو ینتمي إلى مذهب معین أو له مذهب معین؟  والشعبي، إسماعیل متقدِّ

 ؟نعم
 طالب: إسماعیل القاضي هو المالكي إسماعیل القاضي.

 .القاضي مالكي، إسماعیل بن أبي خالد؟ راوٍ 
 طالب:...

 .، هذا إسماعیل بن أبي خالد هذا راو�ة ما �مكن، هو لیس له أي دور في القضیة إال الروا�ةنعم
ذلك  ة مذهبه، و�ذا قال عطاء: إنه �عتبر فيو�نما أراد إسماعیل رد هذه القصة إلى موافق"

 العدة ما عادتها قبل الطالق، و�لیه اإلشارة �قوله: أقراؤها، وهو �المد جمع قرء، أي في زمان
 كانت أي قبل الطالق، فلو ادعت في العدة ما �خالف ما قبلها لم ُ�قَبل وهذا األثر".

 یرت عدتها، إلى یوم أو یومین أقل من ذلكقت قالت: تغلِّ إذا �انت عادتها خمسة أ�ام، فلما طُ 
تقلیل  لتخرج من العدة، أحیاًنا ُیتحاَیل على ؛فال ُتصدَّق؛ ألنه واضح أنها أخبرت �أقل من عادتها

 .العدة، ُیتحاَیل على تقلیل العدة
 طالب:........

َتا . ففي الخلع في الخلع الخلع لیس �طالق، بدلیل أنه قال:نعم  ورة َساٌك}[سِن َفِإمْ {الطََّالُق َمرَّ
نة، فالخلع لم الطلقة المبی ]٢٣٠{َفِإن َطلََّقَها}[سورة البقرة: نعم، ثم ذ�ر الخلع  ]٢٢٩البقرة: 

�عتبر، ولذلك المرجح أن العدة حیضة، ُتستبَرأ �حیضة، لو أراد رجل أن �طلق، فقال: من �اب 
�عني تعطیه مائة ر�ال،  ،ا �عدألخلعك، وأعوضك فیم اولو �سیرً  تقصیر العدة ادفعي لي ماًال 

لیخلعها ومراده وقصده وهدفه أن �ستبرأها �حیضة وال ینتظر ثالث حیض، قال: هذا �عاقب وال 
أن �كون الخلع حیلة لتقلیل �قرء واحد، وهذا نّص على هذا شیخ اإلسالم قال: إال  ةتصح العد

 .العدة
 ."وهذا األثر وصله عبد الرزاق عن ابن جر�ج عن عطاء

عن أبي  قوله: و�ه قال إبراهیم �عني النخعي أي قال �ما قال عطاء، ووصله عبد الرزاق أ�ًضا 
 معشر عن إبراهیم نحوه".

 البّراء؟أم أبي معشر نجیح 
 طالب: نجیح �ا شیخ.



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=ORUF۱۰==E=
=

٨ 

 یدر�ك؟ ماذا
 طالب:...

ندي  .اني: أبو معشر البّراء، �التشدیدوالث، نجیح بن عبد الرحمن السِّ
عین �ًضا �إسناد صحیح إلى إبراهیم قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو أر�"وروى الدارمي أ

 .لیلة ثالث حیض فذ�ر نحو أثر فذ�ر نحو أثر شر�ح
وعلى هذا فیحتمل أن �كون الضمیر في قول البخاري: و�ه �عود على أثر شر�ح، أو في  

له إلى آخره وص قوله: وقال عطاء .النسخة تقد�م وتأخیر، أو إلبراهیم في المسألة قوالن
الدرامي أ�ًضا �إسناد صحیح قال: أقصى الحیض خمس عشرة، وأدنى الحیض یوم، ورواه 
الدراقطني بلفظ: أدنى وقت أدنى وقت الحیض یوم وأكثر الحیض خمس عشرة، قوله: وقال 
معتمر �عني بن سلیمان التیمي وهذا األثر وصله الدرامي أ�ًضا عن محمد بن عیسى عن 

 معتمر".
 :...طالب

 زادت علیه في الواقع أو في الدعوى؟
 طالب:...

ن إذا ادعت و�انت ثقة في اإلمكان ُ�قَبل، لكن إذا ادعت الز�ادة وهدفها تطو�ل العدة من أجل أ
تستمر النفقة تستمر السكنى من زوجها، أو هدفها تقصیر العدة وقصدها أن تخرج من العدة 

 �أقصر وقت.
 طالب:...

�عني الطهر، هذا القول �أنه الطهر، ما �مكن أن ترى الدم �عد حیضها ترى الدم �عد قرئها 
 �خمسة أ�ام.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 حیضها؟أم رأ�ك، �عد قرئها �عني طهرها  ما�عني 

 طالب:...
 ؟عمنثم زادت علیه خمسة،  ،�عني �عد نها�ة قرئها، العادة إذا �انت تحیض ثالثة أ�ام وأر�عة أ�ام

 طالب:...
 زاد الطهر �عد قرئها �عني �عد حیض؟أم 

 طالب:...
 لكن اآلن ترى الدم �عد قرئها، �عد نزول الحیض علیها أو �عد طهرها من حیضها؟



 
 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
ا ألنها ترى الدم �عد قرئها، إذا �ان الدم متصل �الدم ما �قال مثل هذ ؛ي �ظهر من السیاقذوال

م متصلة �حیضها المعتاد �انت حیضتها خمسة أ�ام، و�عد هذا األسلوب، إذا �ان الخمسة األ�ا
 ي هو خمسة أ�ام ترى الدم �عده خمسة أ�ام أخرى.ذالقرء الذي هو الحیض العادي ال

 طالب:...
 ؟قال: النساء أعلم بذلك. ما تكلم علیها الحافظ

 طالب:...
 . ال المقصود عندنا. �قول في التقر�ب.نعم

 طالب:...
ن ترجمة نجیح بن عبد الرحمبت لنا من التقر�ب ئا هو البّراء؟ أنا أسألك، أنت جأدراك أنه م ما

ندي أب  لكن ما الذي یدل على أنه المراد هنا؟ ،معشر يالسِّ
 طالب:...

 ذ�ر في التقر�ب؟ لم یذ�ره.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 . على �ل حال األمر سهل.نعم
 طالب:...

 ..أنها تدعي وهي.
 طالب:...
 ثقتها؟ �غیر في

 طالب:...
د عند المرأة ق اي تحدث إر�اكً تفي ز�ادة الدم، وغالب الز�ادة ما هو بنقص هذه األمور ال، نعم

 .تغیِّر
 طالب:...

 ههذا ما فیفال، هو إذا �انت المسألة مرة تقال من �اب الطرفة، أو من �اب التفنن في التعبیر، 
؟ هذا المهم ما ماذا، و�ذا ما قیل له �ذا قال )أو�ي( :ما �منع، لكن إذا �ان �ل ما قیل له قال

وما أدري إ�ش، ناس ما یتكلمون إال بهذا من الفتنة هذه. هذه  )ثانك یو( :هو مثل ما �قولون 
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ننا نقلدهم في �ل شيء، حتى فیما ال مدح أوهذا من �اب اقتداء المغلوب �الغالب، بدلیل  ،فتنة
نة أو في �ذا، من �اب التفنن، ومن �اب تنشیط قولها �لمة عابرة مرة في الس� منفیه، لكن 

 .ع، لیسأل ما معنى هذه؟ هذا �ختلفالسام
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

، القرآن �ختلفون فیه، �عد وجود الكلمات األعجمیة في القرآنال والعلماء �ختلفون في نعم، 
 .م العجمیةجماعهم على وجود األعالإجماعهم على نفي التراكیب األعجمیة، الُجمل، و�

 طالب:...
 الشرح؟

 طالب:...
 على أي حدیث؟

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 متى؟ الصفرة والكدرة؟

 طالب:...
 أنت ما �ملت �المه؟

 طالب:...
 .نعمالحدیث الثاني؟ 

 طالب:...
 .ت أننا انتهینا من البابنمن الحدیث األول وظن انتهینا، رأیت، ال أنا ما نعم

ولیس مذهبه مذهب  ،بني حنیفة إلى أحمد بن أبي رجاء، الحنفي، نسبة نا: حدث-رحمه هللا-قال  
أبي حنیفة، قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني 

صلى هللا  -أبي عروة بن الز�یر عن عائشة أم المؤمنین أن فاطمة بنت أبي حبیش سألت النبي
حاض، واالستحاضة غیر الحیض، االستحاضة غیر الحیض، قالت: إني ُأست -علیه وسلم

الحیض �خرج من عرق في قعر الرحم، واالستحاضة في أدنى الرحم، والفرق بینهما أن دم 
الحیض �ما جاءت صفته أسود ُ�ْعِرف له رائحة، ودم االستحاضة أحمر عادي، نعم، 

 .اي �سمونه نز�فً ذواالستحاضة من نوع دم الفساد ال
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في المستحاضات من استحیضت  ،ي ُأستحاض فال أطهر، �عني تمكث السنة والسنتینقالت: إن 
 »إن ذلِك عرقٌ «�عني لیس ذلك �الحیض،  »ال«سبع سنین، أفأدع الصالة؟ المدة الطو�لة، فقال: 

 »ولكن دعي الصالة قدر األ�ام التي �نت تحیضین فیها«نفجر �ستمر منه الدم، ینز�ف، عرق 
 ، فالمستحاضة إن �انت ممیِّزة، تعمل �التمییز.�عني العادة عادتك

 طالب:...
 خالص انتهى.

 طالب:...
 الكتاب؟ لیس

 طالب:...
 خالصة؟
 طالب:...

 الخزرجي ما له ،مع أن المؤلف مجهول ،فیها لفتات وتنبیهات ال توجد عند الحافظ وال عند غیره
 .ترجمة

 طالب:...
صة خلق هللا عن التدلیس، في ترجمة الذهلي من الخال وابن القیم لما قال: واإلمام البخاري أ�عدُ 

 قال: خّرج له اإلمام البخاري وُ�دلِّسه، لماذا یدلِّسه؟
 طالب:...

 كیف ُیدلِّسه؟
 طالب:...

ه مًعا، إما أن  ه، لكن ما فیاوال یبهمه، یذ�ره ثالثی�  نسبه إلى یمرة من المرات نسبه إلى أبیه وجدِّ
ه أو إلى أبیه و�ترك،  ما سبب هذا التدلیس ما ُعِرف من الخالف بینهو  ،فهذا من �اب التدلیسجدِّ

 في مسألة اللفظ. اللفظ �القرآن. 
المستحاضة إن  »ولكن دعي الصالة قدر األ�ام التي �نت تحیضین فیها، ثم اغتسلي وصلي«

كانت ممیزة �معنى أن دم الحیض �ختلف عن دم االستحاضة فهي تعمل �التمییز، و�ن �انت 
ولها عادٌة معروفة مطردة تعمل �عادتها.  ،ال یتمیز دم الحیض عن دم االستحاضة ،ر ممیزةغی

وال  على خالٍف بین أهل العلم في تقد�م التمییز على العادة أو العكس. و�ذا �انت غیر ممیزة
 .عادة لها تعمل �عادة نسائها

أیوب،  حمد بن عبد هللا بنهو أ ،: حدثنا أحمد بن أبي رجاء-رحمه هللا-"قال اإلمام الحافظ 
صة وهو حنفي النسب ال المذهب، وق ،�كنى أ�ا الولید ،أحمد بن عبد هللا بن أیوب الهروي 

 .فاطمة بنَت أبي حبیش تقدمت في �اب االستحاضة"
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 بنِت بنِت.
وقصة فاطمة بنِت أبي حبیش تقدمت في �اب االستحاضة، ومناسبة الحدیث للترجمة من "

، وذلك ورده إلى عادتها ،، فو�ل ذلك إلى أمانتها»التي �نت تحیضین فیهاقدر األ�ام «قوله: 
م ودي أنهأقل الحیض وأقل الطهر، ونقل الدا�ختلف �اختالف األشخاص، واختلف العلماء في 

 اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر یوًما".
 لماذا؟ ما دلیلهم؟

 طالب:...
 نعم. »تصليتمكث شطر دهرها ال «نقصان الدین، نقصان الدین 

ده ستون وقال أبو حنیفة: ال �جتمع أقل الطهر وأقل الحیض مًعا، فأقل ما تنقضي �ه العدة عن"
وأن  ،�امعلى أن أقل الحیض ثالثة أ یوًما، وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثالثین یوًما بناءً 

: الشافعيأقل الطهر خمسة عشر یوًما، وأن المراد �القرء الحیض، وهو قول الثوري، وقال 
وأقل الحیض یوم ولیلة، فتنقضي عنده في اثنین  ،وأقله خمسة عشر یوًما ،القرء الطهر

مة، إذا ُحمل ذ�ر الشه ر فیها وثالثین یوًما ولحوتین، وهو موافٌق لقصة علي وشر�ح المتقدِّ
على إلغاء الكسر، و�دل علیه روا�ة ُهَشیم عن إسماعیل فیها بلفظ: حاضت في شهر أو 

 الثین یوًما".خمسة وث
 �عني ثالث حیض. نعم.

 دثنا قتیبة: �اب الصفرة والكدرة في غیر أ�ام الحیض، ح-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري "
بن سعید قال: حدثنا إسماعیل عن أیوب عن محمد عن أم عطیة قالت: �نا ال نعد الكدرة 

 والصفرة شیًئا".
�اب الصفرة والكدرة في غیر أ�ام الحیض، حدیث أم : -رحمه هللا تعالى–�قول اإلمام البخاري 

قت و عطیة: �نا ال نعد الصفرة والكدرة شیًئا �عني �عد الطهر، أما إذا ُوجدت الصفرة والكدرة في 
الحیض فهي حیض؛ ألنها ال تطهر من حیضتها إال �القصة البیضا أو �الجفاف عند من �قول 

 القصة البیضا �ما أنه �متنع وجود الجفاف عند من �ه، و�ذا وجدت الصفرة والكدرة فامتنع وجود
�قول �ه، قال: حدثنا قتیبة بن سعید قال: حدثنا إسماعیل �عني ابن علیة عن أیوب السختیاني 

ني عن محمد بن سیر�ن عن أم عطیة قالت: �نا ال نعد الصفرة والكدرة أو الكدرة والصفرة شیًئا �ع
 غیر زمن الحیض؛ ألن وجود الصفرة والكدرة في زمن الحیضمطلًقا �انوا ال �عدونها مطلًقا؟ في 

یدل على وجود الدم والحیض؛ ألنه ال �حكم �طهرها حتى ترى القصة البیضاء، و�متنع أن توجد 
 .بیضاء، أو الجفاف عند من �قول �هالصفرة والكدرة والقصة ال

لحیض، �شیر بذلك إلى : قوله: �اب الصفرة والكدرة في غیر أ�ام ا-رحمه هللا-قال الحافظ "
م في قولها: حتى تر�ن القصة البیضاء، و�ین حدیث أم عطیة  الجمع بین حدیث عائشة المتقدِّ
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المذ�ور في هذا الباب، �أن ذلك محموٌل على على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أ�ام 
ر�ن، و�ذا الحیض، وأما في غیرها فعلى ما قالته أم عطیة، قوله: أیوب عن محمد هو ابن سی

رواه إسماعیل وهو ابن ُعلیة عن أیوب، ورواه وهیب بن خالد عن أیوب عن حفصة بنت 
سیر�ن عن أم عطیة، أخرجه ابن ماجه، وُنقل عن الذهلي أنه رجح روا�ة ُوهیب، وما ذهب 
إلیه البخاري من تصحیح روا�ة إسماعیل أرجح لموافقة معمر له، وألن إسماعیل أحفظ لحدیث 

 ره، و�مكن أن �كون أیوب سمعه منهما".أیوب من غی
 نه سمع من هذا وسمع من هذا، نعم.أ�عني إلمكان ذلك 

 مع علمه بذلك". -صلى هللا علیه وسلم-قوله: �نا ال نعد أي في زمن النبي "
علیه الصالة -أو �نا نرى �عني في عهد النبي  ،أو �نا ال نرى  ،ألن قول الصحابي: �نا نفعل

في زمنه، ال سیما إذا �ان االحتجاج على مسألة شرعیة في هذا الكالم؛  فالمقصود -والسالم
 .طرٌف فیه -علیه الصالة والسالم- ألنهم ال �ستدلون إال �ما هو

 مع علمه بذلك، و�هذا". -صلى هللا علیه وسلم-قوله: �نا ال نعد أي في زمن النبي "
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

أو �كون األمور  -علیه الصالة والسالم-ما �علم �ه النبي  ألن �عضهم �قول: فرٌق بین؛ نعم
 األمر من األمور الخفیة التي ال �طلع علیها أحد.

 طالب:...
 ظاهر؟أم كنا نعِزل والقرآن ینزل. والعزل خفي 

 طالب:...
 ولو �ان مما ینهى عنه لنهى عنه القرآن.

 طالب:...
 ؟-الصالة والسالم علیه-لكن جمیع ما �فعله الصحا�ة �علم �ه النبي 

 طالب:...
 أو ال یلزم ولو �ان فیه مخالفة لنزل التنبیه علیه في �الم هللا في الوحي.

 طالب:...
 ألنه لیس �ل ما ُ�فَعل یلزم بیانه، إنما یلزم بیان ما ُ�حتاج إلیه.؛ نعم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
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 .نعم
 طالب:...

 ولو لم �كن من عمل الصحا�ة. ،اإلجماع حجة
 الب:...ط

 لكن ُ�حتاج إلى ثبوت اإلجماع، ُ�حتاج إلى ثبوت اإلجماع.، نعم
 طالب:...

 كمِّل.
 و�هذا �عطى الحدیث حكم الرفع، وهو مصیر من البخاري إلى أن مثل هذه الصیغة تعد في"

 ".-صلى هللا علیه وسلم-ولو لم �صرح الصحابي بذ�ر زمن النبي  ،المرفوع
�ما قال جابر: �نا نعِزل  -علیه الصالة والسالم-ل في عهد النبي �قول �نا نفع أن ما �حتاج

 . -علیه الصالة والسالم-والقرآن ینزل. �عني في عهد النبي 
 و�هذا جزم الحاكم وغیره خالًفا للخطیب"."

علیه الصالة -�عني جزم الحاكم وغیره �أنه ال �حتاج إلى التنصیص بزمن على زمن النبي 
 . -والسالم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
وأبي �كر، هذه حجة الخطیب  �لها في زمن عمر  -صلى هللا علیه وسلم-ما في زمن النبي 

 .وغیره
ا أي من له: شیئً "قوله: الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة �الصدید �علوه صراٌر، قو 

 .الحیض
طهر درة والصفرة �عد الود من طر�ق قتادة عن حفصة عن أم عطیة: �نا ال نعد الكوألبي دا 

 �هللا أعلم". ،شیًئا وهو موافق لما ترجم �ه البخاري 
 

 اللهم صل على محمد.
 

 

 


