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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ه ، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلنالحمد هلل رب العالمی
 وصحبه أجمعین،

 �اب عرق االستحاضة": -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  
عن  حدثنا إبراهیم بن المنذر، قال: حدثنا معٌن، قال: حدثني ابن أبي ذئٍب عن ابن شهاب 

أن أم حبیبة استحیضت سبع  -علیه وسلم صلى هللا-عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي 
هذا «عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-سنین فسألت رسول هللا 

 فكانت تغتسل لكل صالة". »عرقٌ 
 �هاصحأوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و  ،الحمد هلل رب العالمین

 ، أما �عد، أجمعین
 : �اب عرق االستحاضة.-رحمه هللا تعالى-إلمام البخاري فیقول ا

االستحاضة دٌم �خرج من أدنى الرحم من ِعرق، �ما أن الحیض دٌم �خرج من قعر الرحم من  
عرق أ�ًضا، وعرق االستحاضة في أدنى الرحم، وعرق الحیض في قعر الرحم، في أقصاه، 

اء، والحیوان فیه عروٌق �ثیرة تجري فیها الدم�دن اإلنسان ، و والِعْرق �كسر العین و�سكان الراء
و�جري منها الشیطان مجرى الدم، �ما جاء في الحدیث الصحیح. هذا الِعرق الذي في أدنى 
الرحم �خرج منه دم في أوقاٍت متفاوتة، متباینة، �قل و�كثر، وتطول مدته وتقصر، �خالف 

یبدأ، و�نتهي، وقد یتداخل  الحیض الذي هو في الغالب منتظم، في وقٍت معین من الشهر
، في وقت واحد، وهذا لونه لحیض ودم االستحاضة في وقٍت واحدالدمان، فیخرج منها دم ا

التي تمیز فیه المرأة بین دم الحیض ودم  ،وهذا لونه مستقل، هذا عند التمییز ،مستقل
 .االستحاضة

لحیض عن دم االستحاضة، ز لون دم افتؤمر �الجلوس بترك الصالة الصیام والصالة إذا تمیَّ  
في وقت هذا الدم المتمیز، من بدایته إلى نهایته. فإذا ذهبت حیضتها اغتسلت، اغتسلت وصلت، 
كما سیأتي في األحادیث. إذا اجتمع الدمان ولم یتمیز أحدهما من اآلخر، فتمكث المرأة أ�ام 

ا إذا لم یتمیز، وفي وقت ما �انت تحیض قبل االستحاضة، هذ ،ما �انت تحیض حیضها، عددَ 
م العادة على التمییز، �الحنابلة، تقد�م التم ییز على و�ذا حصل التمییز فالحكم له، ومنهم من ُ�قدِّ

وهو أضبط وأقرب إلى الواقع، أقرب  ،من أهل العلم ، هذا هو مذهب الشافعیة وجمعاالستحاضة
استحاضة، أما �ونها وهذه  ،إلى الواقع؛ ألنها إذا میزت الدم من اآلخر عرفت أن هذا حیض

 .هذا ما یتبین فیه الفرق بین الحیض واالستحاضة بدقة مثل التمییزفتعمل �المدة واأل�ام 
 طالب:...
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ة فالتمییز ال شك أنه أضبط. وفیه من أدل ،أحیاًنا ما تنضبط العادة، أحیاًنا ما تنضبط العادة
 .الصحیح ما یدل علیه

 طالب:...
 .لكن المعروف عندهم هو هذا

 : حدثنا إبراهیم بن المنذر قال: حدثنا معٌن، معن ابن؟ -رحمه هللا-قول � 
 طالب:...

معن بن عیسى القزاز راوي إ�ش؟ الموطأ، راوي الموطأ، أحد رواة الموطأ المشهور�ن، السبعة 
 .عشر

ما �سمى موطأ المهدي، وله شأن عند أهل المغرب، موطأ اإلمام المهدي، وهذا اقتنیته  و�وجد 
 مطبوع �الجزائر ،قبل مائة وعشرة سنین ،ا طبع الجزائر سنة تسعة وعشر�ن وثالثمائة وألفقر�بً 

 و�سمونه اإلمام المهدي، وقد �قولون: المعصوم، قد �قولون: ،في جزئین صغیر�ن، ولهم �ه عنا�ة
المعصوم؛ ألنه خرج �فتنة وُطبع علیها، المهدي بن تومرت، وله عقیدة مطبوعة، له عقیدة 

ولیس فیها ما یدل على بدعٍة مخرجة من الملة،  ،في مصر قبل مائة سنة، وقرأت فیها مطبوعة
 ،لكن یذ�رون في ترجمته أنه ادعى المهد�ة، وقد ُیذ�ر في ترجمته أنه ادعى النبوة، �هللا أعلم

ولذلك �قولون: المعصوم، وموطؤه عبارة عن موطأ �حیى بن �حیى مع االختصار، حذف �عض 
ألني ما استكملت  ؛�م وتأخیر، وحذف �عض األسانید إن لم تكن جمیع األسانیدوتقد ،األبواب

 ه عنا�ة ترتیب.الكتاب، وفیه ز�ادة تراجم، والكتاب فی
 طالب:...

ي جعلنا نذ�ره ونتكلم عنه مرور معن بن عیسى القزاز راوي ذعلى الموطأ، على الموطأ، ال
 .واة الموطأ، وأشهر الرواة �حیى بن �حیى هي أشهر الر 

 طالب:...
 ..ال ال، مما طبع روا�ة محمد بن الحسن، وروا�ة 

 طالب:...
وخمس، المقصود أن سبعة عشر روا�ة مشهورة، وقد روى الموطأ عن اإلمام مالك جمع  أر�ع

 غفیر من الرواة. 
قال: حدثني ابن أبي ذئب اإلمام المشهور، عن ابن شهاب محمد بن مسلم اإلمام الحافظ 

روة بن الز�یر وعن عمرة، فابن شهاب یروي الحدیث من طر�قین عن عروة، المعروف، عن ع
أن أم  -صلى هللا علیه وسلم-وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنین عائشة زوج النبي 

حبیبة استحیضت سبع سنین، أم حبیبة لیست أم المؤمنین رملة ال، بنت جحش، أخت ز�نب أم 
مبتلیات �االستحاضة، والنز�ف، استحیضت سبع سنین،  المؤمنین وأخت حمنة، و�نات جحش
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ن هذه أم حبیبة هي إ :فأمرها أن تغتسل، منهم من قال -صلى هللا علیه وسلم-فسألت رسول هللا 
ز�نب، وحمنة اسمها ز�نب، أم حبیبة اسمها ز�نب، وأم المؤمنین اسمها ز�نب، وحمنة اسمها 

شتهرت �االسم وحمنة اشتهرت �اللقب، �لهم ز�انب ز�نب، هذه اشتهرت �الكنیة، وأم المؤمنین ا
 ..الثالث، وهذا 

 طالب:...
ما یدل علیه، استحیضت سبع سنین، تصور امرأة فیها نز�ف سبع سنین؟  هنعم، لكن هذا ما فی
رأس مالها ا؟ �عني ماذا تصنع في عبادته ،عن ذلك -صلى هللا علیه وسلم-فسألت رسول هللا 

عن ذلك فأمرها أن تغتسل،  -صلى هللا علیه وسلم-سألت رسول هللا دینها، وعموده الصالة، 
فكانت تغتسل لكل صالة. أمرها أن تغتسل، فهمت من هذا األمر واجتهاًدا  »هذا عرقٌ «فقال: 

منها �انت تغتسل �ل صالة، هل �فید األمر أن تغتسل لكل صالة؟ �قول: فكانت تغتسل لكل 
أن هذا األمر أن تغتسل لكل صالة، ومنهم من �قول:  صالة، األمر النبوي أن تغتسل، فهمت

 .إنها امتثلت األمر المفید أنها تغتسل لكل صالة
، وأما االغتسال »توضئي لكل صالة«األمر �الوضوء  من وعلى �ل حال سیأتي ما �عارضه 

فهو لوقت ذهاب حیضها، سواء �ان في وقته أو في لونه ورائحته، تغتسل، والوضوء لكل صالة، 
منهم من �حمل األمر هنا على االستحباب، األمر هنا على االستحباب، ال على الوجوب وأما و 

 الوضوء فهو وجوب. 
 �قول في موطأ اإلمام مالك �قول: حدثني �حیى عن مالك، من القائل حدثني؟

 طالب:...
فمن  الراوي عنه، الراوي عنه، لكن إذا �ان بین الكتاب أو راوي الكتاب واإلمام مالك �حیى

لف للكتاب؟  دثنا حدثنا عبد هللا قال: ح ،هذه صارت مشكلة، مسند اإلمام أحمدفالمؤلِّف؟ من المؤِّ
أبي، �ل مؤلفات المتقدمین على هذه الطر�قة، وعلى هذا األسلوب، ُیَذكر الراوي في صلب 

ألة في عت الكالم في هذه المسالكتاب ومن روى عنه، و�بقى الكتاب لمؤلفه، وأنا تكلمُت ووسَّ 
هناك؛ ألنه ُوِجد من �قول، بل ألَّف إصالح  یراجعه�ستوعبها  من یر�د أنبدا�ة شرح الموطأ، 

، أشنع خطأ في تار�خ التشر�ع اإلسالمي: األم لیست لإلمام الشافعي، األم لیست لإلمام الشافعي
هل  لیف اإلمام الشافعي؟و�كون من تأ ،ثم یروي عن الشافعي ،معنى �قول قال الر�یع ما

 �قول: حدثناا �حیى؟ هل اإلمام أحمد في مسنده �قول: حدثنالشافعي �قول: قال الر�یع؟ هل مالك 
 عبد هللا؟ 

 ،لجهله �طرائق المتقدمین ؛ �عرف إال طرائق المتأخر�ن في التصنیف �قول مثل هذا الكالمال من
لف: أشنع خطأ في تار�خ العلم ال من قبیل وال من دبیر یؤ �وال عالقة له  ،ولذلك ألف ز�ي مبارك

التشر�ع اإلسالمي: األم لیست لإلمام الشافعي، إًذا المسند لیس لإلمام أحمد، والموطأ لیس لإلمام 
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ي تروى �األسانید �لها ى هذه الطر�قة، حتى �تب األدب التمن �تب المتقدمین عل امالك، وغیره
 . بهذه الطر�قة عند المتقدمین

من القائل حدثني؟ �قوله الراوي عن �حیى، �عض المجتهدین من �قول: حدثني �حیى عن مالك،  
وحدثنا أبي �حذفها،  ،و�حذف عبد هللا ،خشیة أن یوجد مثل هذا اللبس �حذف �حیى ؛المحققین

لم  ،مباشرة عن شیخ اإلمام أحمد، وهذا ما صنعه الشیخ أحمد شاكر في المسند، ولم ُ�ِصب
ومئتي سنة على هذه الطر�قة، ثم نرضي ز�ي مبارك  افً ، الكتاب �قي أل-رحمة هللا علیه-ُ�صب 

 تكلم؟ ال بد أن ُیر�َّى طالب العلم على فهم طرائق من سلف، هللا ماذالومن شابهه فنقول نحذف، 
 المستعان. 

 من..روا�ة أبي مصعب الزهري فیها ز�ادات ُطِبَعت أخیًرا، وموطأ ابن ز�اد مطبوع، وموطأ 
 شيء، محمد بن الحسن نعم.محمد بن الحسن ذ�رته أول 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
دار  ..نم ، ما أدري روا�ةما أدري. ما أدري �هللا أنا شفت قطعة من الموطأ مطبوعة �أور�ا

 .ابن ز�اد ةالغرب طبع
 طالب:........

 ..ابن ز�اد طبعته ،ال ال 
 طالب:...

 .خالصممكن، فوق �ل ذي علم علیم، وحفظنا ونسینا وجمعنا وغفلنا، 
المقصود أن موطأ محمد بن الحسن أدخل فیه �ثیًرا من فقهیاته، واختیاراته، واألصل مالك،  

والراوي محمد بن الحسن حنفي، وأدخل فیه �عض اختیاراته، وشرحه الدهلوي في �تاب أسماه: 
لى وأضاف إلیه مذهب الشافعي، فلم یبق من المذاهب إال أحمد، وأشرُت ع ،ى شرح الموطأالُمسوَّ 

و�ضیف مذهب أحمد، وحققه قسم العبادات  ،طالبنا النابهین �أن �حقق الكتاب ،�عض الطالب
تصیر خمسة مجلدات في  أن مكن�في رسالة د�توراة  أحمد وأضاف إلیه مذهب ،النصف األول

نحن  ،وهذه العنا�ة ،عمل جید، اطلعت على �عضه، فطالب العلم الذي تكون عنده هذه الهمة
 ....توسعو�لة، المسوى، وأضفنا إلیه مذهب أحمد، بمسجد مدة طقرأناه في ال

 طالب:........
 أحمد الطو�ان؟�قراءة عبد هللا؟  اهللا �صلحك! حضرت �ا أ� 

 طالب:...
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وتضیف  ،عندك ثالثة مذاهب جاهزة ،�المسجد. �عني طالب العلم الذي ینتبه لهذه األمور ،ال
فقه مقارن وأنت مرتاح،  ..دلیل لهذاب ءذ هذا وجاوعرفت هذا المذهب وذاك، ومن أخ ا،را�عً 

، عمل واضح ومن فقطتضع خطواتك علیه  أنما �قى علیك إال  ،والطر�ق معبَّد أمامك ومنور
أفضل ما �كتب في الرسائل العلمیة. وهو من أمامك أمامك قدوة اإلمام مالك نجم السنن، �محمد 

ألن  ؛وعلیك أن تتأكد ،مذهب الشافعي والدهلوي أضاف ،بن الحسن إمام صاحب أبي حنیفة
 الدهلوي لیس �شافعي، إذا �نت تتأكد من نسبة المذهب للشافعي مع الحنبلي وتمشي األمور. 

لو  -ما نستطرد ونطول و�روح درس -علم، اآلن لو أن شخًصاالفمثل هذه األعمال تر�ي طالب 
ثم �عد ذلك أخذ یتأكد من  ،ختصروفیه المذاهب األر�عة، وهو م ،مسك واحد اإلفصاح البن هبیرة

ینتهي ال و�ستدل لهذه المسائل �اختصار،  ،و�عزوها إلى أر�ابها أصحاب المذاهب ،نسبة المذاهب
 وعنده حصیلة علمیة وفقه متین مبني على أسس وقواعد، �ستفید. إال من الكتاب
 طالب:...

 ب والخالف موجودة. كتب المذاهفو�ال  ،طالب �شتغل لنفسه، �ل طالب أر�د �لال، أنا 
 فكانت تغتسل لكل صالة، اقرأ.

م -رحمه هللا-قال الحافظ " یانه في ب: �اب عرق االستحاضة �كسر العین و�سكان الراء وقد تقدَّ
 .�اب االستحاضة

ر قوله: وعن عمرة �عني �الهما عن عائشة �ذا لألكثر، وفي روا�ة أبي الوقت وابن عساك 
روة عن عمرة، و�ذا ذ�ر اإلسماعیلي أن أحمد بن الحسن �حذف الواو، فصار من روا�ة ع

ن الصوفي حدثهم �ه عن خلف بن ثابت عن معن، والمحفوظ إثبات الواو، وأن الزهري رواه ع
شیخین عروة وعمرة، �الهما عن عائشة، و�ذا أخرجه اإلسماعیلي وغیره من طرق عن ابن 

 ود من طر�ق األوزاعي".وأبي دامن طر�ق عمرو بن الحارث  أبي ذئٍب، و�ذا أخرجه مسلم
 ود.وأبو. وأبو دا

ود من طر�ق األوزاعي �الهما عن لم من طر�ق عمرو بن حارث وأبو داو�ذا أخرجه مس"
 الزهري عنهما، وأخرجه مسلم أ�ًضا من طر�ق اللیث عن الزهري عن عروة وحده، ومسلم أ�ًضا

 وحدها، عمرة عن الزهري  عن ا�الهم ،یونس طر�ق من داود وأبو سعد، بن إبراهیم طر�ق من
 هي حبیبة أم أن: قوله .جمیًعا وعمرة عروة عن الزهري  روا�ة من صحیح هو: الدارقطني قال
 أم و�نیتها حبیبة اسمها قیل وقد �كنیتها، مشهورة وهي المؤمنین، أم ز�نب أخت جحش بنت

 الروا�ات في والمشهور الدارقطني، ورجحه الحر�ي وتبعه الواقدي، قاله هاء �غیر حبیب
 من مسلم عند ثبت �ما ،عوف بن الرحمن عبد زوج و�انت الهاء، �إثبات حبیبة أم الصحیحة

 أبي بنت ز�نب عن أبیه عن عروة بن هشام الموطأ عن في الحارث، ووقع بن عمرو روا�ة
 الحدیث، تستحاض. �انت عوف بن الرحمن عبد تحت �انت التي جحش بنت ز�نب أن سلمة
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 أم أختها اسم �ون  وأما حبیبة، أم و�نیتها ،ز�نب اسمها وأن ،صواب بل :وقیل وهم، هو فقیل
 علیه هللا صلى- النبي فغیره برَّة اسمها �ان و�نما األصلي، اسمها �كن لم فإنه ز�نب المؤمنین

 .-وسلم
 علیه هللا صلى- النبي تزوجها أن �عد �ان اسمها تغییر أن للواحدي النزول أسباب وفي 

 ةالكنی علیها غلبت أختها لكون  ؛أختها �اسم سماها -وسلم علیه هللا صلى- لعلهف ،-وسلم
 وهي نون  �عدها المیم وسكون  المهملة �فتح حمنة اسمها أخرى  أخت ولهما اللبس، فُأِمنَ 
م، �ما المستحاضات إحدى  ز�نب جحش بنات من اسم �لٍ  أن فزعم المالكیة �عض وتعسف تقدَّ

 حمنة وأما �كنیتها، فاشتهرت حبیبة أم وأما �اسمها، فاشتهرت المؤمنین أم فأما: قال
 مأ بتسمیة الموطأ ینفرد ولم. لقب حمنة �أن دعواه على بدلیل �أت ولم بلقبها، فاشتهرت

 نإ فقال: الباب حدیث ذئب أبي ابن عن مسنده في الطیالسي داود أبو روى  فقد ز�نب، حبیبة
  .توجیهه تقدم جحش. وقد بنت ز�نب
 قضاء المستحاضة عن إسقاطه في القاسم البن حجة فیه قیل سنین سبع استحیضت: قوله

 مع �اإلعادة �أمرها لم -وسلم علیه هللا صلى- ألنه ؛حیض ذلك أن ظانة تر�تها إذا الصالة
 ظرالن قطع مع استحاضتها مدة بیان سنین سبع �قولها: المراد �كون  أن و�حتمل المدة، طول
  .ُذِكر لما حجة فیه �كون  فال ،ال أو السؤال بلق �لها المدة �انت هل

 مطلق �االغتسال األمر وهذا نحوه، ولمسلم وتصلي. اإلسماعیلي: زاد تغتسل. أن فأمرها: قوله
 وقال ،صالة لكل تغتسل �انت فلهذا �قر�نة؛ منها ذلك طلب فهمت فلعلها التكرار، على یدل فال

 الةص لكل تغتسل �انت و�نما وتصلي، تغتسل أن -وسلم علیه هللا صلى- أمرها إنما: الشافعي
 هللا صلى- أنه شهاب ابن یذ�ر لم: مسلم عند روایته في سعد بن اللیث قال و�ذا تطوًعا،

 الجمهور، ذهب هذا و�لى. هي فعلته شيء ولكنه صالة، لكل تغتسل أن أمرها -وسلم علیه
 .الوضوء علیها �جب لكن یرة،المتح إال صالة، لكل الغسل المستحاضة على �جب ال: قالوا

 علیه هللا صلى -فأمرها استحیضت حبیبة أم أن عكرمة طر�ق من داود أبو رواه ما و�ؤ�ده
 . وصلت توضأت ذلك من شیًئا رأت فإذا وتصلي، تغتسل ثم أقرائها أ�ام تنتظر أن -وسلم

 مد ألن ؛ةصال لكل الغسل علیها یوجب لم أنه على »عرق  هذا«لها:  �قوله المهلبي واستدل
 عن قإسحا وابن �ثیر بن سلیمان روا�ة من داود أبي عند وقع ما وأما. غسالً  یوجب ال العرق 
  الحدیث". هذا في الزهري 

فوافق الجرح عرًقا  ،�ان أو أنثى أن ُجِرح ادم العرق ال یوجب غسًال، لو حصل إلنسان ذ�رً 
، لهذا نه دم عرق ال یوجب غسًال فانهمر منه الدم، هل �جب علیه أن �غتسل؟ ال، ال یوجب؛ أل

السبب، و�ال فدم الحیض دم عرٍق وهو موجب للغسل، فالوصف أو تخصیصه بدم العرق لیس 
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فأمرها أن  »هذا عرق «فقال: ، -رحمه هللا-أشار إلیه الشارح  هو السبب في إ�جاب الغسل �ما
 ... -رحمه هللا-فكانت تغتسل لكل صالة، �قول الشارح  »هذا عرق «تغتسل فقال: 

 طالب:........
على أنه لم یوجب علیها غسًال لكل صالة؛ ألن دم  »هذا عرق «استدل المهلبي �قوله لها:  

العرق ال یوجب غسًال، تعلیل فقال: هذا عرق، فأمرها أن تغتسل، لكن هل هذا األمر �قضي 
واحدة، هذا تكرار أو ال �قتضي؟ هل �قتضي التكرار أو ال �قتضي؟ یتأدى هذا األمر �مرة ال

لة األصل في األمر إال إذا اقترن �ه ما یدل على ذلك نحو �لما أو ما أشبه ذلك من القرائن الدا
ومنهم من یرى أن األصل في أصله یدل على التكرار، ولعلها فهمت ذلك فكانت  ،على التكرار

 .تغتسل لكل صالة
 ..وأما. 
 هذا في الزهري  عن إسحاق وابن �ثیر بن سلیمان روا�ة من داود أبي عند وقع ما وأما"

  الز�ادة". هذه في الحفاظ طعن فقد صالة لكل �الغسل الحدیث فأمرها
وقد طعن الحافظ.  :الُحفَّاظ، طعن الُحفَّاظ. الُحفاظ صحیح عندك، عندك صحیح. ألنه عندنا

 ...ي �قرأ تمر �ه مثل هذه اللفظة ذال
 طالب:...
 حجر؟  حافظ إال ابن ههو ما فی ،ال ال ال ال

و�ذا �ه ینقل عن ابن  ،ثم رجعت �م صفحة ،وأشكل �ثیًرا ،ورد في شرح مسلم قال الحافظ
؟ ثم أمابن عساكر جاء ذ�ره هنا  :عساكر، فمقصوده ابن عساكر، أنا لما قرأت هذا الكالم قلت

 طعن الحفاظ في هذه الز�ادة. ،واآلن سمعت التأكید، الحفاظ ،تبین لي أن صوابها
 حصر  وقد یذ�روها، لم الزهري  أصحاب من األثبات ألن ؛الز�ادة هذه في لحفاظا طعن فقد "

 بيأ بن �حیى طر�ق من داود أبو روى  لكن یذ�رها، لم الزهري  �أن مسلم عند تقدم �ما اللیث
 �ل عند تغتسل أن فأمرها القصة: هذه في سلمة أبي بنت ز�نب عن سلمة أبي عن كثیر

 ابيالخط حمله وقد عكرمة، وروا�ة هذه الروایتین، بین جمعا الندب على األمر فیحمل صالة.
 أقرائها". أ�ام تنتظر أن أمرها أنه عكرمة روا�ة من تقدم لما ؛نظر وفیه متحیرة، �انت أنها على

 فدل على أنها تعرف أ�ام أقرائها فلیست �متحیرة.
 ت�ان ما قدر كثيام« لها: فقال القصة: هذه في عروة عن مالك بن ِعراك طر�ق من "ولمسلم
 حدیث في الزهري  عن عیینة وابن األوزاعي طر�ق من وغیره داود وألبي ،»حیضتك تحبسك
 هاأن زعم من �عض وأجاب الزهري، حدیث في الز�ادة هذه داود أبو استنكر لكن نحوه، الباب
  غیُر ممیزة". كانت
 غیَر.
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 ألنه; هاأصاب الذي الدم من أي ة،صال لكل تغتسل أن فأمرها قوله: �أن "�أنها �انت غیَر ممیزة
 منسوخ حبیبة أم حدیث: الطحاوي  وقال الصالة. صحة في شرط وهي النجاسة إزالة من

 نبی والجمع الغسل، ال صالة لكل �الوضوء األمر فیه ألن أي حبیش، أبي بنت فاطمة �حدیث
 .أعلم" �هللا ،أولى الندب على حبیبة أم حدیث في األمر �حمل الحدیثین

 مل �الحدیثین مًعا.الع
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ...وأجاب �عض من زعم أن
 طالب:...

 .نعم
 طالب:........

 �عني أجاب عن الكالم السابق.
 طالب:...

وأجاب �عض من زعم أنها �انت غیر ممیزة �أن قوله: فأمرها أن تغتسل أي من الدم الذي 
 . نعمالصالة، وهي شرط في صحة  ،ألنه من إزالة النجاسة ؛أصابها

 طالب:...
 ي معك؟تالطبعة ال ماعندك؟ ماذا ألنها �انت غیَر ممیزة، 

 طالب:...
 غر�بة.  نعم

وأجاب �عض من زعم أنها �انت غیر ممیزة �أن قوله: فأمرها أن تغتسل من الدم الذي أصابها 
اب بدنها و�نما هذا الدم الذي خرج أصاب بدنها وثو�ها فتغسل أص ،�عني لیس �سبب خروج الدم

بل هو من �اب الغسل، الدم الذي �صیب ُ�غَسل  ،فتغتسل منه، لكن لیس هذا من �اب االغتسال
 . غتسل منه، فالكالم ما هو �صحیحال �ُ 

 طالب:...
 ألنه �له دم، من هذا الباب. نعم؛

 طالب:...
 .ه قال لها توضئي، توضئي لكل صالةألن ؛وجوب الغسل لكل صالة؟ واضح هذا

  اإلفاضة. �عد تحیض المرأة با� : "-رحمه هللا تعالى-البخاري  قال اإلمام
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 محز  بن عمرو بن محمد بن �كر أبي بن هللا عبد عن مالك أخبرنا یوسف بن هللا عبد حدثنا
 تقال أنها -وسلم علیه هللا صلى- النبي زوج عائشة عن الرحمن عبد بنت عمرة عن أبیه عن

 ولرس قال حاضت، قد یيحُ  بنت صفیة إن هللا، رسول ا� :-وسلم علیه هللا صلى- هللا لرسول
 قال: بلى، فقالوا: »معكن؟ طافت تكن ألم تحبسنا لعلها« :-وسلم علیه هللا صلى- هللا
 . »فاخرجي«
-عباس  ابن عن أبیه عن طاوس بن هللا عبد عن وهیب حدثنا قال أسد بن معلى حدثنا 

 أول في �قول عمر ابن و�ان حاضت، إذا تنفر أن للحائض ُرخِّص قال: -رضي هللا عنهما
 لهن". صرخَّ  -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول إن تنفر، �قول: سمعته ثم تنفر، ال إنها :أمره

: �اب المرأة تحیض �عد اإلفاضة، ما الذي �قي علیها �عد -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام 
 اإلفاضة من األر�ان التي تشترط لها الطهارة؟

 طالب:...
ما �قي شيء سوى طواف الوداع، سوى طواف الوداع، فهل یلزمها أن تطوف؟ أو تنتظر حتى 
تطهر �طواف اإلفاضة؟ الحائض رخص لها في أن تنفر �غیر طواف للوداع، رخِّص لها ذلك، 

علیه الصالة -، ظن النبي -علیه الصالة والسالم-ولما حاضت صفیة بنت حیي زوج النبي 
فُذِكر أنها  »أحا�ستنا هي؟عقرى حلقى، «فقال ما قال في الصحیح،  أنها تحبسهم، -والسالم
إًذا. المرأة تحیض �عد اإلفاضة هل یلزمها �عني لن تحبسنا  »فال إًذا«لإلفاضة فقال:  طافت

 طواف الوداع أو ال یلزمها؟ 
ن أتطیع مالك، هل �س أخبرنا یوسف الِتنِّیسي وهو من رواة الموطأ أ�ًضا قال: بن هللا عبد حدثنا

 �قول: حدثنا مالك؟
 طالب:...

اء و�نما ُ�قرأ علیه. �عرضون علیه. وصیغة األد ،وال �حدث أحًدا ،؟ مالك ال �قرأ على أحدماذال
 عن ،حزم بن عمرو بن محمد بن �كر أبي بن هللا عبد �النسبة للعرض أخبرنا، أخبرنا مالك عن

رضي هللا -عائشة  عن السا�قة، الرحمن عبد بنت عمرة عن ،أبیه محمد بن عمرو بن حزم
 ، شیخ البخاري ِتنِّیسي �عني إ�ش؟ مصري صح؟-وسلم علیه هللا صلى- النبي زوج -عنها

 طالب:........
 تنیس عند�م؟ ألیست 

  طالب:........
، مصري، ومن مالك وما �عده �لهم مدنیون، وفي اإلسناد ثالثة من التا�عین على نسق، نعم

وهم من بین مالك وعائشة، و�جتمع ثالثة واثنان وهذا أكثر،  ،ى نسقثالثة من التا�عین عل
وهذا أ�ًضا موجود، وقد یوجد خمسة من  ،یروي �عضهم عن �عض و�جتمع أر�عة من التا�عین
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في إسناد  ،التا�عین یروي �عضهم عن �عض، ووجد ستة من التا�عین یروي �عضهم عن �عض
واحد متعلق �فضل سورة اإلخالص، وهو عند النسائي، ال یوجد إال في إسناد  ،وهذا نادر ،واحد

إنه أطول إسناد في الدنیا، وأفرده الخطیب البغدادي �مصنف، ستة من التا�عین یروي  :قالوا عنه
 .في حدیث یتعلق �فضل سورة اإلخالص، وال یوجد سبعة، أطول شيء هذا ،�عضهم عن �عض

هذا أنزل حدیث في صحیح  »ن شر قد اقتربو�ل للعرب م« :ومن األسانید النازلة حدیث ز�نب 
 �ما هو معلوم. ،البخاري عشاري، أطول إسناد، وأنزل إسناد، وأعلى ما في البخاري الثالثیات

 طالب:...
یهمل  ،عن عبد هللا بن أبي �كر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه، تفنن أحیاًنا ما یذ�ر

لى إلى أبیه، ُیذَ�ر فُینسب إلى جده، یذ�ر فینسب وأحیاًنا یذ�ر فُینَسب إ ،االسم فیذ�ر �مفرده
 نسبته وقبیلته تفنن. 

 قالت أنها -صلى هللا علیه وسلم-عن عائشة زوج النبي  ،عن عمرة بنت عبد الرحمن ،عن أبیه
حیي بن أخطب الیهودي،  بنت صفیة إن هللا، رسول �ا: -وسلم علیه هللا صلى- هللا لرسول

 .، ثم أعتقها وتزوجها-والسالمعلیه الصالة -سباها النبي 
 علیه هللا صلى- هللا رسول قال حاضت �عني في حجة الوداع �عد أن أدت المناسك �لها، قد 

�عني معشر  ،بلى: فقالوا �خاطب عائشة، »معكن؟ طافت تكن ألم تحبسنا، لعلها«: -وسلم
الخطاب . »خرجيفا«: قال طافت معهم، فقالوا قال فقلن �عني النساء مع محارمهن، ،النساء

لمن؟ أصله لعائشة، الخطاب أصله لعائشة، ومعلوم أنها إذا خرجت واحدة خرج الجمیع، إذا ُأذن 
 -، فلما تأكد النبيلواحدة ُأذن للجمیع، ولعله صار فیه التفات من المتحدَّث عنها وهي صفیة

 .�عني مع أخواتك ،أنها طافت التفت إلیها وقال: اخرجي -علیه الصالة والسالم
 طاوس بن �یسان بن هللا عبد عن وهو ابن خالد ،وهیب حدثنا :قال أسد بن معلى حدثنا قال:
 إذا تنفر أن للحائض حاضت، ُرخِّص إذا تنفر أن للحائض ُرخِّص: قال عباس ابن عن أبیه عن

 .حاضت
ولو �ان ر�ًنا لم یرخص فیه، ولیس  ،وهذا مما �ستدل �ه على أن طواف الوداع لیس بر�ن 

�قولون؟ سنة عندهم، لكن ماذا ألنه لو �ان مندوً�ا لم �حتج إلى ترخیص، المالكیة  ؛دوب�من
نَّة في  ،تحتاج إلى ترخیص؟ ما تحتاج إلى ترخیص، هذه قاعدة الجمهور في الواجبات السُّ

والسنة ال تحتاج إلى  ،الواجبات ما یرخص فیه فهو واجب؛ ألن الر�ن ال �قبل الترخیص
 .رخصة لیس بر�نترخیص. �لها حصل 

 سمعته ثم تنفر، بناًء على أنه �طواف اإلفاضة، ال أنها أمره أول في �قول عمر ابن و�ان 
 ، تنفر،-علیه الصالة والسالم-و�لغته الرخصة من النبي  ،تنفر، ترجح عنده القول اآلخر: �قول
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أو  ،ال �علم �هفیكون بلغه ذلك �عد أن �ان  .لهن رخَّص -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول إن
 .ثم تذ�ره ،أنه علم �ه فنسیه

 اقرأ.  
 فطوا من تمنع هل أي) اإلفاضة �عد تحیض المرأة �اب: ("قوله : -رحمه هللا-قال الحافظ 

 . ال أم الوداع
 سوى - اإلسناد وهذا قبله، الذي اإلسناد في المذ�ورة هي) الرحمن عبد بنت عمرة عن: (قوله
 . وعائشة مالك بین من وهم ،نسق في التا�عین من ثالثة وفیه مدنیون، -البخاري  شیخ
 . -وسلم علیه هللا صلى- النبي زوج أي) صفیة إن: (قوله
 . المحارم من معهن ومن النساء أي) بلى: قالوا: (قوله
 له:قو  وهي الغیبة، عن العدول �اب من لصفیة خطاً�ا �اإلفراد لألكثر كذا »فاخرجي«: قوله

 .معك تخرج فهي فاخرجي أي لعائشة، خطاب هو أو الخطاب، إلى »؟طافت تكن ألم«
 ثالحدی هذا على الكالم وسیأتي السیاق، وفق على وهو ،»فاخرجن« :والكشمیهني وللمستملي

 . تعالى هللا شاء إن ،الحج �تاب في �عده والذي
 ناو� �قول: سمعته ثم قوله: و�ذا عباس، ابن ال طاوس مقول هو عمر ابن و�ان فیه: وقوله

 بلغته ثم الوداع، طواف أجل من تطهر أن إلى تتأخر أن علیها �جب �أنه �فتي عمر ابن
 ذلك نسي �ان أو إلیه، فصار تر�ه في لهن -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن الرخصة
 .فتذ�ره

 .تطوف" ال الحائض أن على دلیل وفیه 
 

 .على محمد اللهم صل وسلم
 
 


