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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وعىل 
آله وصحبه أمجعني. 

والكتاب  الطهارة،  أحكام  كتاب  سلسلة  يف  الثامن  املجلد  هو  فهذا  بعد،  أما 
الثالث والرابع يف الطهارة من اخلبث، وهو خاص يف الطهارة من احليض والنفاس، 
ولئن مجع احليض والنفاس بني طهارة احلدث واخلبث إال أنه فيه طهارة اخلبث ألصق 

منه يف احلدث لقوله تعاىل:

ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.

وقد قيل يف معنى األذى: النجس.

وألن موجب طهارة احلدث هو نزول اخلبث أو انقطاعه، فكان متقدًما عليه.

وألن طهارة احلدث فيه ال تصح قبل طهارة اخلبث، هلذا جعلته يف قسم الطهارة 
من اخلبث، وأخرته عن االستنجاء؛ ألن طهارة االستنجاء عامة، وهذا خاص بالنساء. 

قال الدارمي رمحه اهلل: »احليض كتاب ضائع مل يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه«)1(.

وقال النووي: »اعلم بأن باب احليض من عويص األبواب، ومما غلط فيه كثريون 
من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به املحققون، وأفردوه بالتصنيف يف كتب مستقلة«.

املجموع )180/2(.  )1(

تمهيد
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وقال أيًضا: »وقد رأيت ما ال حيىص من املرات، من يسأل من الرجال والنساء 
عن مسائل دقيقة وقعت فيه، ال هيتدي إىل اجلواب الصحيح فيها إال أفراد من احلذاق 

املعتنني بباب احليض«)1(.

عليها  يرتتب  ملا  املهامت،  أعظم  من  احليض  مسائل  »معرفة  نجيم:  ابن  وقال 
ما ال حيىص من األحكام، كالطهارة، والصالة، وقراءة القرآن، والصوم، واالعتكاف، 
واحلج، والبلوغ، والوطء، والطالق، والعدة، واالسترباء وغري ذلك من األحكام. 
وكان من أعظم الواجبات؛ ألن عظم منزلة العلم باليشء، بحسب منزلة رضر اجلهل 

به: ورضر اجلهل بمسائل احليض أشد من رضر اجلهل بغريها« )2(.

q وترجع صعوبة احليض ألمور منها:

األول: كون احليض مما خيتص به النساء. ويتعذر عىل الفقيه الوقوف عىل طبيعة 
احليض باحلس واملشاهدة.

الفقهاء يف تقعيد قواعد مرجوحة ال دليل عليها، ثم رد مسائل  تكلف  الثاين: 
احليض املختلفة إىل تلك القواعد املرجوحة، مما زاد املوضوع تشعًبا وتعقيًدا.

يف  الكالم  الفقه  يف  املصنفون  أطال  »وقد  قال:  حني  الشوكاين  أحسن  وقد 
ظنك  فام  الطلبة،  أذكياء  عىل  فهمه  يبعد  اضطراًبا  أقواهلم  واضطربت  املستحاضة، 
التعسري حتى  البيان، والنقص يف األديان، وبالغوا يف  بالعي يف  بالنساء املوصوفات 
جاءوا بمسألة املتحرية فتحريوا، واألحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها«)3(.

واملالحظ أن أحاديث احليض أحاديث معدودة كلها تدل عىل يرسه وسهولته، 
تبني  التي  األحاديث  لكثرت  الفقهاء  يراه  كام  متشعبة  احليض  أحكام  كانت  ولو 

املجموع )180/2(.    )1(
بمسائل  الفقهية، وإال فرضر اجلهل  بالنسبة لألحكام  يقصد  الرائق )199/1(، ولعله  البحر   )2(

االعتقاد أشد من غريها. واهلل أعلم.
النيل )335/1( ح368.    )3(
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أحكامه بياًنا تقوم به احلجة، وتفهمه عامة النساء.

ولذلك قال أمحد: »احليض يدور عىل ثالثة أحاديث، حديث فاطمة، وأم حبيبة، 
ومحنة، ويف رواية عنه حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة«)1(.

يف  اضطراًبا  يسبب  قد  مما  واحلمل  الدورة  منع  يف  حبوًبا  املرأة  تناول  الثالث: 
عادهتا يصعب أحياًنا ردها إىل كالم أهل العلم. ويتحري يف أمرها طالب العلم. 

الرجال  بأقوال  ومعارضتها  احليض،  يف  الواردة  السنن  حتكيم  عدم  الرابع: 
والتكلف يف رصفها عن ظاهرها.

اخلامس: قلة الكتب الطبية املتخصصة من األطباء املوثوق هبم والتي يستعني هبا 
الفقيه عىل فهم طبيعة احليض، وتنزيل األحكام الرشعية بناء عىل فهمها.

والنفاس،  احليض  يف  الطبية  الكتب  بعض  أقر  أن  اإلمكان  قدر  حاولت  وقد 
خاصة يف تلك املسائل التي هي حمل خالف بني الفقهاء، ومردها إىل األطباء، وذلك 
مرة  من  أكثر  الشهر  يف  احليض  وتكرار  اجلنني،  وختلق  احلامل،  حيض  نحو  مثل 
ونحوها، وقد محلني ذلك عىل مراجعة بعض االختيارات، ومن أهم الكتب الطبية 
التي رجعت إليها جمموعة من مؤلفات الدكتور: حممد عيل البار، خاصة كتابيه: خلق 

األنسان بني الطب والقرآن، واجلنني املشوه، واألمراض الوراثية. 

يف  اجلاعوين،  الدين  تاج  للدكتور  العجيب،  الكائن  هذا  اإلنسان  كتاب  ومنها 
ثالثة أجزاء.

ومنها كتاب اآليات العجاب يف رحلة اإلنجاب، د. حامد أمحد حامد. 

ومنها كتاب روعة اخللق، ترمجة ماجد طيفور. 

ومنها كتاب 100 سؤال وجواب يف النساء والوالدة للدكتورة سلوى هبكيل. 

ومنها كتاب: أبحاث فقهية يف قضايا طبية معارصة، د. حممد نعيم ياسني. 

املغني )314/1(.   )1(
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والنفاس  احليض  كتاب  مثل  األطباء،  كالم  بنقل  اعتنت  فقهية  كتب  ومنها 
 بني الفقه والطب. د. عمر األشقر، واملرأة احلامل يف الرشيعة اإلسالمية ليحيى بن 

عبد الرمحن اخلطيب.

خطة البحث:

يشتمل الكتاب عىل مقدمة، وخامتة، وعىل ثامنية أبواب، ويشتمل كل باب منها 
عىل فصول، والفصول عىل مباحث وفروع ومسائل، عىل النحو التايل: 

املقدمة: وتشتمل عىل مباحث: 

املبحث األول: تعريف احليض. 

املبحث الثاين: يف أسامء احليض. 

املبحث الثالث: يف تاريخ احليض. 

املبحث الرابع: احليض دليل عىل بلوغ املرأة. 

الباب األول: يف أحكام احليض من حيث وقته ومقداره. 

ويشتمل عىل تسعة فصول:

الفصل األول: يف السن الذي حتيض فيه املرأة. 

املبحث األول: التحديد بالسن تقريب ال حتديد.

املبحث الثاين: املعترب بالتحديد السنون القمرية.

املبحث الثالث: يف دم الصغرية التي ال يمكن أن حتيض.

الفصل الثاين: منتهى سن احليض عند النساء.

مبحث: إذا انقطع الدم عن الكبرية ثم عاد. 

الفصل الثالث: يف إمكان احليض من احلامل. 

الفصل الرابع: يف أقل احليض.
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املبحث األول: أثر اختالف العلامء يف أقل احليض عىل عدة املطلقة. 

املبحث الثاين: يف الدم إذا نقص عن أقل احليض. 

الفصل اخلامس: يف أكثر احليض. 

الفصل السادس: يف غالب احليض. 

الفصل السابع: يف أقل الطهر. 

الفصل الثامن: يف أكثر الطهر. 

الفصل التاسع: يف غالب الطهر. 

الباب الثاني: يف املبتدأة. 

ويشمل عىل فصلني: 

الفصل األول: يف حكم املبتدأة. 

وفيه ثالثة مباحث: 

املبحث األول: يف املبتدأة إذا مل يتجاوز دمها أكثر احليض. 

املبحث الثاين: أن يتجاوز دم املبتدأة أكثر احليض.

املبحث الثالث: أن ينقطع دم املبتدأة ألدنى من أقل احليض. 

الفصل الثاين: يف ثبوت العادة للمبتدأة. 

الباب الثالث: يف الطوارىء عىل احليض. 

ويشتمل عىل ستة فصول: 

الفصل األول: إذا زاد الدم عىل عادة املرأة. 

الفصل الثاين: يف طهارة املرأة قبل متام عادهتا. 

الفصل الثالث: يف النقاء املتخلل بني الدمني. 
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الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة املرأة أو تأخرت.

الفصل اخلامس: يف تعاطي دواء يقطع احليض أو يعجل نزوله.

الفصل السادس: يف الصفرة والكدرة. 

املبحث األول: ألوان الدم اخلارج من املرأة. 

املبحث الثاين: حكم الصفرة والكدرة. 

الفرع األول: يف رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة. 

الفرع الثاين: يف االحتجاج بقول الصحايب كنا نفعل.

الباب الرابع: يف طهارة احلائض.

ويشتمل عىل ثالثة فصول، وسبعة مباحث، وتسعة فروع، وستة مسائل.

الفصل األول: يف خمالطة احلائض وطهارة عرقها، وسؤرها، وثياهبا.

الفصل الثاين: يف طهارة احلائض من احلدث.

ويشتمل عىل مباحث: 

املبحث األول: يف حكم غسل املرأة من احليض. 

املبحث الثاين: خالف العلامء يف املوجب للغسل.

املبحث الثالث: يف صفة الغسل من املحيض. وفيه فروع: 

الفرع األول: يف اشرتاط النية للطهارة. 

الفرع الثاين: يف استحباب التسمية يف غسل احليض.

الفرع الثالث: يف وضوء الغسل. وفيه مسائل: 

املسالة األوىل: حكم الوضوء يف الغسل الواجب. 

املسألة الثانية:  يف موضع الوضوء من االغتسال. 

املسألة الثالثة: يف غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية يف االغتسال. 
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املسألة الرابعة: حكم املضمضة واالستنشاق يف الغسل إذا مل تتوضأ.

املسألة اخلامسة: يف غسل الرأس يف وضوء الغسل.

املسألة السادسة: يف تثليث الوضوء يف الغسل.

الفرع الرابع: يف نقض املرأة رأسها يف غسل املحيض.

الفرع اخلامس: يف غسل املسرتسل من الشعر. 

مسألة: يف استحباب التيامن يف االغتسال.

الفرع السادس: يف التثليث يف  غسل البدن.

الفرع السابع: يف صفة غسل الرجلني.

الفرع الثامن: الفرق بني غسل اجلنابة، وغسل احليض.

الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل واملجزئ.

الفصل الثالث: يف طهارة احلائض من دم احليض.

املبحث األول: يف نجاسة دم احليض. 

املبحث الثاين: يف تعني املاء يف إزالة دم احليض. 

املبحث الثالث: يف وجوب تكرار الغسل من دم احليض.

املبحث الرابع: عالمة الطهر عند احلائض.

الباب اخلامس: فيام يتعلق باحلائض من أحكام العبادات.

ويشتمل عىل مخسة فصول. 

الفصل األول: يف احلائض، وتعبدها بكتاب اهلل.

ويشتمل عىل ثالثة مباحث: 

املبحث األول: يف قراءة القرآن للحائض.

املبحث الثاين: يف مس احلائض واملحدث املصحف. 
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املبحث الثالث: يف سجود التالوة والشكر من احلائض. 

الفصل الثاين: يف أحكام احلائض من حيث الصالة. 

ويشتمل عىل سبعة مباحث: 

املبحث األول: حترم الصالة من احلائض وال يستحب هلا القضاء.

املبحث الثاين: يف جلوس احلائض يف مصالها تذكر اهلل بمقدار الصالة. 

املبحث الثالث: يف احتساب أجر الصالة للحائض.

املبحث الرابع: يف استحباب قضاء الصالة للحائض.

الفرع األول: يف قضاء ركعتي الطواف للحائض.

املبحث اخلامس: يف قضاء الصالة إذا طرأ احليض يف الوقت.

املبحث السادس: يف وجوب الصالة عىل احلائض إذا طهرت يف الوقت.

املبحث السابع: يف اشرتاط إدراك وقت يسع للطهارة. 

الفصل الثالث: أحكام احليض من حيث الصوم.

ويشتمل عىل أربعة مباحث: 

املبحث األول: حيرم الصوم، وجيب القضاء إذا طهرت

املبحث الثاين: يف إمساك احلائض عن األكل إذا طهرت يف أثناء النهار. 

املبحث الثالث: يف املرأة تطهر قبل الفجر، وال تغتسل إال بعد طلوع الصبح.

املبحث الرابع: يف سقوط الكفارة إذا أفطرت باجلامع ثم نزل احليض.

املبحث اخلامس: يف أحكام احليض من حيث املسجد.

ويشتمل عىل ثالثة مباحث: 

املبحث األول: يف مكث احلائض باملسجد. 

املبحث الثاين: يف مرور احلائض يف املسجد بال مكث.
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املبحث الثالث: يف اعتكاف احلائض.

فرع: إذا حاضت املرأة وهي معتكفة.

الفصل اخلامس: يف أحكام احليض من حيث املناسك.

ويشتمل عىل ثامنية مباحث:

املبحث األول: يف إحرام احلائض والنفساء.

املبحث الثاين: يف اشرتاط الطهارة للطواف.

املبحث الثالث: يف احلائض إذا اضطرت للطواف. 

املبحث الرابع: يف سعي احلائض بني الصفا واملروة .

املبحث اخلامس: يف املرأة حتيض قبل طواف العمرة وختشى فوات احلج. 

املبحث السادس: يف سقوط طواف الوداع عن احلائض. 

مفارقة  قبل  وطهرت  الوداع،  طواف  قبل  احلائض  نفرت  إذا  السابع:  املبحث 
البنيان.

املبحث الثامن: ال يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب املسجد احلرام.

املبحث التاسع: يف طواف الوداع للمستحاضة.

الباب السادس: يف أحكام احلائض من حيث العالقات الزوجية.

ويشتمل عىل فصول:

الفصل األول: يف وطء احلائض.

املبحث األول: يف حتريم وطء احلائض يف فرجها.

املبحث الثاين: يف مباشــرة احلائض فيام بني الرسة والركبة.

املبحث الثالث: يف  االستمتاع بام حتت اإلزار بالنظر واللمس.

املبحث الرابع: يف كفارة من جامع امرأته وهي حائض.
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املبحث اخلامس: يف تصديق الرجل زوجه إذا أخربته بأهنا حائض.

املبحث السادس: يف كفر من استحل مجاع احلائض يف فرجها.

املبحث السابع: مجاع احلائض من اللمم وليس من الكبائر.

املبحث الثامن: يف وجوب الكفارة عىل من جامع احلائض جاهاًل أو ناسًيا.

املبحث التاسع: يف إخراج القيمة يف كفارة مجاع احلائض.

املبحث العاشر: يف لزوم املرأة كفارة مجاع احلائض.

الفصل الثاين: يف طالق احلائض.

الفصل الثالث: يف اخللع وقت احليض. 

املبحث األول: تعريف اخللع.

املبحث الثاين: يف حكم اخللع.

املبحث الثالث: يف صحة خلع احلائض.

الباب السابع: يف أحكام االستحاضة.

ويشتمل عىل سبعة فصول، وعرشة مباحث، وأربعة فروع.

متهيد: ويشتمل عىل مبحثني: 

املبحث األول: يف تعريف االستحاضة 

املبحث الثاين: يف الفرق بني دم احليض واالستحاضة 

الفصل األول: يف حكم املستحاضة املبتدأة.

ويشتمل عىل مبحثني: 

املبحث األول: تعريف املبتدأة، ومتى تكون مستحاضة؟ 

املبحث الثاين: يف حكم املستحاضة املبتدأة، وفيه فرعان:
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الفرع األول: يف املستحاضة املبتدأة إذا كانت مميزة.

الفرع الثاين: يف املستحاضة املبتدأة إذا كانت غري مميزة.

الفصل الثاين: يف تقدير طهر املستحاضة املبتدأة.

الفصل الثالث: يف املستحاضة املعتادة.

ويشتمل عىل مبحثني: 

املبحث األول: يف املستحاضة املعتادة املميزة.

املبحث الثاين: يف املستحاضة املعتادة غري املميزة.

الفصل الرابع: يف املرأة املستحاضة املتحرية. 

ويشتمل عىل ثالثة مباحث: 

املبحث األول: يف املستحاضة املتحرية بالعدد. 

املبحث الثاين: يف املستحاضة املتحرية بالوقت.

املبحث الثالث: يف املتحرية بالعدد والوقت. 

الفصل اخلامس: يف طهارة املستحاضة.

ويشتمل عىل 

املبحث األول: يف وجــوب الوضوء مــن دم االستحاضة.

الفرع األول: يف غسل فرج املستحاضة عند الوضوء.

الفرع الثاين: يف شد عصابة الفرج عند الوضوء.

الفصل السادس: يف وجوب الغسل عىل املستحاضة. 

الفصل السابع: يف وطء املستحاضة.

الباب الثامن: يف أحكام النفاس.

ويشتمل عىل متهيد، وإحدى عرش فصاًل، وثالثة مباحث، وثالثة فروع.
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التمهيد: يف تعريف النفاس لغة واصطالًحا.

الفصل األول: بأي يشء يثبت حكم النفاس.
الفصل الثاين: يف أحكام السقط.  ويشتمل عىل: 

املبحث األول: يف أسباب السقط. 
املبحث الثاين: يف احلكم التكليفي لإلجهاض، وفيه: 

الفرع األول: يف اإلجهاض بعد نفخ الروح. 
الفرع الثاين: يف اإلجهاض قبل نفخ الروح 

الفرع الثالث: يف اإلجهاض للرضورة بعد نفخ الروح. 
املبحث الثالث: يف وقت ختلق اجلنني.

الفصل الثالث: يف حكم الدم النازل مع الوالدة. 
الفصل الرابع: يف الدم الذي تراه احلامل قبل الوالدة.

الفصل اخلامس: يف النقاء املتخلل بني الدمني. 
الفصل السادس: يف املرأة تلد وال ترى دًما.

الفصل السابع: يف مجاع النفساء إذا طهرت قبل األربعني.
الفصل الثامن: يف أقل النفاس.

الفصل التاسع: يف أكثر النفاس. 
الفصل العارش: يف ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمني.

الفصل احلادي عرش: يف األحكام املرتتبة عىل النفاس.
اخلامتة: وتشتمل عىل نتائج البحث.

هذا وأسأل اهلل العظيم أن جيعل العمل خالًصا لوجهه الكريم، وأن  يكتب له القبول.

كتبــه

أبو عمر الدبيــــان
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تعريف احليض اصطالًحا)1(: 

 ال يمكن أن نقدم تعريًفا للحيض يكون حمل اتفاق بني الفقهاء، الختالفهم يف 
اشرتاط بعض األوصاف، حيث خيتلفون يف الدم من احلامل، والدم من البنت قبل 

تسع سنني هل يلحق باحليض، أو يكون دم فساد.

َواْمَرَأة حاِئُض،  َمْصدًرا.  َويكون  اْسام  فاملحيُض يكون  يًضا،  َحْيًضا وحمَِ يُض  حَتِ امْلَْرَأة  )1(  َحاَضت 
ل. واجلمع: َنَساء حوائض وُحيٌَّض عىل ُفعَّ

بالكرس االسم، وتطلق عىل  احِليَضُة  اْلَواِحَدة،  املرة  َمْعُروف، واحلَْيَضُة:  احلَْيُض  الليث:  وقال   
اخِلرقُة التي تسَتْثِفُر هبا املرأة. قالت عائشة ريض اهلل عنها: ليتني كنت ِحيَضًة ُملقاًة.

ُم َفاَل يرقُأ، َواَل َيِسيُل من املِحيِض، َولكنه دم ِعْرٍق. تِي يسيل ِمنَْها الدَّ واملستحاضُة امْلَْرَأة الَّ  
ويقال: حائض. وهل يقال: حائضة؟   

قال ابن منظور: األصل أن اهلاء إنام تلحق للفرق بني املذكر واملؤنث. وأما ما ال يكون للمذكر   
فقد استغنى فيه عن عالمة التأنيث فإذا قيل: امرأة حامل: فهذا نعت ال يكون إال للمؤنث، وأما 

إذا محلت املرأة شيًئا عىل ظهرها فهي حاملة ال غري، ألنه يشرتك فيه املذكر واملؤنث.
هذا قول أهل الكوفة، وأما أهل البرصة، فإهنم يقولون: هذا غري مستمر؛ ألن العرب قالت:   
رجل أيم، وامرأة أيم، ورجل عانس وامرأة عانس. انظر اللسان )142/7(، وتاج العروس 

)44/10(، هتذيب اللغة )103/5(.

املقدمة
املبحث األول 

تعريف احليض 
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لذا سأختار من التعريفات أشملها ما أمكن.

قيل يف تعريفه: »هو الدم اخلارج من فرج املرأة، التي يمكن محلها عادة، من غري 
والدة وال مرض، وال زيادة عىل األمد«)1(.

فقوله: )اخلارج من فرج املرأة(: خرج به الدم اخلارج من الدبر.

ا التي ال يمكن أن حتيض. وقوله: )التي يمكن محلها(: خرج بذلك الصغرية جدًّ

وقوله: )من غري والدة(: خرج بذلك دم النفاس.

وقوله: )وال مرض(: أخرج دم النزيف وشبهه.

وقوله: )وال زيادة عىل األمد(: خرج بذلك دم االستحاضة)2(.

تعريف آخر: قيل هو »دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت، يف 
أوقات معلومة«)3(.

فقوله: )دم جبلة وطبيعة(: أي خلقة كتبه اهلل عىل بنات آدم. فخرج بذلك دم 
االستحاضة، والنزيف؛ فإنه دم مرض. 

وقوله: )يرخيه الرحم(: قال الفقهاء املراد به قعر الرحم، فخرج بذلك ما خيرج 
من أدنى الرحم كاالستحاضة.

أنه ليس بدم فساد، بل خلقه اهلل حلكمة غذاء  وقوله: )يعتاد أنثى(: إشارة إىل 
الولد وتربيته.

وقوله: )إذا بلغت(: إشارة إىل أن دم احليض عالمة من عالمات البلوغ، كام جاء 

القوانني الفقهية )ص:31(.   )1(
 ،)165/1( اجلليل  منح   ،)367/1( اجلليل  مواهب  للاملكية،  أخرى  تعريفات  انظر:   )2(
املقدمات   ،)65/1( املدارك  أسهل   ،)167/1( الكبري  الرشح   ،)207/1( الصغري  الرشح 

.)124/1(
رشح منتهى اإلرادات )110/1(.   )3(
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يف حديث عائشة مرفوًعا )ال تقبل صالة حائض إال بخامر( وسيأيت خترجيه، إن شاء 
اهلل تعاىل)1(.

بخالف  مستمًرا  يكون  ال  احليض  دم  أن  إىل  إشارة  معلومة(:  أيام  )يف  وقوله: 
االستحاضة فقد يستمر مع املرأة سنوات)2(.

هذا ما اخرتته يف تعريف احليض، والتوسع يف التعريف غري حممود.

e e e

انظر: رقم )1548(.   )1(
انظر: املبدع رشح املقنع )258/1(، كشاف القناع )196/1(.   )2(
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]م-676[ للدم املعتاد الذي خيرج من املرأة أسامء كثرية منها:

األول: احليض، وهو أشهرها.

الثاين: الطمث، واملرأة طامث.

قال الفراء: الطمث الدم.

وكذلك قيل: إذا افتض الرجل البكر، قد طمثها، أي أدماها)1(.

قال تعاىل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]الرمحن: 56[.

الثالث: العراك.

)1539-1( جاء يف حديث جابر عند مسلم  من طريق  أيب الزبري، 

عن جابر، أنه قال: أقبلنا مهلني مع رسول اهلل × بحج مفرد، وأقبلت عائشة 
ريض اهلل عنها بعمرة، حتى إذا كنا برسف عركت ... احلديث)2(.

ظاهر الكالم أن الطمث من أسامء الدم، ال من أسامء احليض، كام هو ظاهر اآلية الكريمة، لكن   )1(
جاء يف اللسان )142/7(، وتاج العروس )44/10(: »قال ابن خالوية حاضت، وَنِفست، 
من  الطمث  فذكر  وصامت«،  وأكربت،  وكادت،  وضحكت،  وطمثت،  ودرست،  وُنِفست، 

أسامء احليض. 
صحيح مسلم )1213(.   )2(

املبحث الثاني 

 يف أسماء احليـض



21طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

ويف اللسان: العراك: احليض. ونساء عوارك: أي حيض)1(.

الرابع: الضحك، واملرأة ضاحك.

فقد  ]هود: 71[،  )ىئ ی ی(  تعاىل:  اهلل  بقول  واستدل عىل هذا 
حكى ابن جرير الطربي لآلية عدة تفسريات، منها: أن ضحكت: أي حاضت)2(. 

وقال صاحب اللسان: ضحكت املرأة: حاضت.

وروى األزهري عن الفراء أنه قال عن هذا التفسري: مل أسمعه من ثقة)3(.

اخلامس: اإلكبار، واستدلوا عىل ذلك.

)1540-2( بام رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه، من طريق عيل بن عبد اهلل 
ابن عباس، عن أبيه، 

عن جده يف قوله: )ٿ ٿ ٿ( ]يوسف: 31[، قال: حضن.

]ضعيف[)4(.

الناس  بعض  أن  الرواة:  بعض  »زعم  تفسريه:  يف  جرير  ابن  قال  اللغة،  ومن 
أنشده يف: أكربن بمعنى حضن بيًتا، ال أحسب أن له أصاًل؛ ألنه ليس بمعروف عند 

اللسان )467/10(.   )1(
تفسري الطربي )70/7(.   )2(

اللسان )460/10(.   )3(
هذا األثر أخرجه ابن أيب حاتم يف التفسري )11551( من طريق عبد الصمد بن عيل بن عبد اهلل   )4(
ابن عباس، عن أبيه، عن جده، وعبد الصمد، ذكره العقييل يف الضعفاء، وقال: عبد الصمد، عن 

أبيه، عن جده، حديثه غري حمفوظ، وال يعرف إال به. الضعفاء الكبري )84/3(.
وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل، ومل يذكر شيًئا. اجلرح والتعديل )50/6(.  

وقال الذهبي: حدث عن أبيه، بحديث: »أكرموا الشهود«، وهذا منكر، وما عبد الصمد بحجة.   
امليزان )620/2(.

وترجم له اخلطيب، وأطال يف سريته. تاريخ بغداد )37/11(.  
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الرواة وذلك قوله:

ن إكباًرا   نأيت النساء عىل أطهارهن وال         نأيت النساء إذا أْكرَبْ

وزعم أن معناه: إذا حضن«)1(.

وجاء يف اللسان: »وأما قوله تعاىل: )ٿ ٿ ٿ( ]يوسف: 31[.

فأكثر املفرسين يقولون: أعظمنه.

وروي عن جماهد أنه قال: أكربنه: حضن، وليس ذلك باملعروف يف اللغة.

خمرج  فلها  احليض،  بمعنى  اللغة  يف  اللفظة  هذه  صحت  إن  منصور:  أبو  قال 
حسن، وذلك أن املرأة أول ما حتيض فقد خرجت من حد الصغر إىل حد الكرب، فقيل 

هلا: أكربت: أي حاضت، فدخلت يف حد الكرب املوجب عليها األمر والنهي.

وروى عن أيب اهليثم أنه قال: سألت رجاًل من طيء، فقلت له: يا أخا طيء ألك 
زوجة؟ قال: ال واهلل ما تزوجت، وقد وعدت يف ابنة عم يل. قال: وما سنها؟ قال: قد 

أكربت، أو َكرِبت. قال: وما أكربت؟ قال: حاضت.

هاء  أن  إال  حيضها،  أول  املرأة  إكبار  أن  تصحح  طيء  فلغة  منصور:  أبو  قال 
ملا رأين يوسف  فالصحيح أهنن  املعنى،  تنفي هذا  )ٿ(  تعاىل:  الكناية يف قوله 

راعهن مجاله، فأعظمنه.

ٿ(  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قوله  يف  عباس،  ابن  عن  بسنده  األزهري  وروى 
]يوسف: 31[،  قال: حضن.

فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له)2(، وجعلنا اهلاء يف قوله: )ٿ( 
هاء وقفة ال هاء الكناية. واهلل أعلم بام أراد)3(.

تفسري الطربي )205/12(.   )1(
وسبق أنه ال يصح انظر: رقم )1540(.   )2(

اللسان )126/5(.   )3(
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السادس: اإلعصار.

قال يف اللسان: »املعرص: التي بلغت عرص شباهبا وقيل: أول ما أدركت وحاضت.

وقال منصور بن مرثد األسدي.

 جارية بسفوان دارها متيش اهلوينا ساقًطا مخارها 

 قد أعرصت أو قد دنا إعصارها«)1(.

السابع: النفاس.

أن  سلمة،  أيب  عن  كثري،  أيب  بن  حييى  طريق  من  البخاري  روى   )3-1541(
زينب بنت أم سلمة حدثته، 

أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينا أنا مع النبي × مضطجعة يف مخيصة إذ حضت، 
فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاين فاضطجعت 

معه يف اخلميلة. ورواه مسلم)2(.

قال يف الفتح: قال اخلطايب: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم)3(.

قال ابن عبد الرب: قوله: »)نفست( لعلك أصبت بالدم، يعني احليضة، والنفس: 
الدم. أال ترى إىل قول إبراهيم النخعي، وهو عريب فصيح: كل ما ال نفس له سائلة 

يموت يف املاء ال يفسده. يعني: دًما سائاًل«)4(.

e e e

اللسان )576/4(.   )1(
صحيح البخاري )298( ومسلم )296(.   )2(

فتح الباري )536/1(.   )3(
انظر: التمهيد كام يف فتح الرب )456/3( وانظر يف أسامء احليض اللسان )142/4( )126/5(،   )4(
وعارضة   ،)378/2( واملجموع   )378/1( الكبري  واحلاوي   ،)44/10( العروس  وتاج 

األحوذي البن العريب )203/1، 204(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q احليض الزم للنساء منذ خلقهن اهلل. 

q احليض يشء كتبه اهلل عىل بنات آدم.

]م-677[ اختلف العلامء يف ابتداء احليض عىل قولني:

األول: أن ابتداء احليض مل يزل يف النساء منذ خلقهن اهلل.

القول الثاين: أن ابتداء احليض كان أول ما أرسل عىل نساء بني إرسائيل.

q أدلة القول األول:

  الدليل األول:

سمعت  قال:  القاسم  بن  الرمحن  عبد  طريق  من  البخاري  روى   )4-1542(
القاسم يقول:

سمعت عائشة تقول: خرجنا ال نرى إال احلج، فلام كنا برسف حضت، فدخلت 
×، وأنا أبكي، قال: مالك، أنفست؟ قلت: نعم: قال: إن هذا أمر  عىل رسول اهلل 

املبحث الثالث 

يف تاريخ ابت�داء احليض
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كتبه اهلل عىل بنات آدم، فاقيض ما يقيض احلاج، غري أال تطويف بالبيت. ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

قوله يف احلديث: »كتبه اهلل عىل بنات آدم« فهذا دليل عىل أن احليض الزم للنساء 
منذ خلقهن اهلل.

وقوله: )كتبه اهلل( تدل عىل اللزوم والثبوت، والكتابة نوعان: 

رشعية، كام يف قوله تعاىل: )ٹ ٹ ٹ( ]البقرة: 183[.

وقدرية. كام يف قوله تعاىل: )ىث يث حج مج جح( ]املجادلة: 21[.

هذا  إن   :× النبي  قول  بعموم  لذلك  البخاري  استدل  »وقد  رجب:  ابن  قال 
استدالل احلسن  استدالل ظاهر حسن. ونظريه  آدم. وهو  بنات  اهلل عىل  كتبه  يشء 
عىل إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السالم بعموم قول اهلل عز 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  وجل: 
ڈ ڈ( ]الروم: 54[)2(.

  الدليل الثاين:

جاء من حديث  آدم،  بنات  أمر كتبه اهلل عىل  إن هذا   :× وقوله   )5-1543(
جابر عند مسلم)3(.

  الدليل الثاين: 

)1544-6( روى ابن املنذر يف األوسط، قال: حدثنا حييى بن حممد بن حييى، ثنا أبو 
الربيع، ثنا عباد بن العوام، ثنا سفيان بن حسني، عن يعىل بن مسلم، عن سعيد بن جبري،

عن ابن عباس، قال:  ملا أكل آدم من الشجرة التي هني عنها، قال آدم: رب زينته 

صحيح البخاري )294(، ومسلم )1211-119(.   )1(
رشح البخاري )12/2(.   )2(

صحيح مسلم )136 - 1213(.   )3(
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يل حواء، قال: فإين قد أعقبتها أال حتمل إال كرًها، وال تضع إال كرًها، وأدميتها يف 
الشهر مرتني)1(، فرنت)2( حواء عند ذلك. فقيل هلا: الرنة عليك وعىل بناتك)3(.

]صحيح[)4(. ومثله ال يقال بالرأي.

 )1545-7( وروى ابن جرير الطربي يف تفسريه قال: حدثني يونس، قال أخربنا 
ابن وهب، عن عبد الرمحن بن زيد: )ڦ ڦ ڄ ڄ( ]البقرة: 25[. قال: 
فلام  عصت،  حتى  حواء  خلقت  وكذلك  زيد:  ابن  قال   ... حتيض  ال  التي  املطهرة 

عصت، قال اهلل: إين خلقتك مطهرة، وسأدميك كام أدميت هذه الشجرة)5(.

]صحيح إىل عبد الرمحن بن زيد بن أسلم[)6(.

وهذا واهلل أعلم ال يعارض أن غالب النساء حتيض، وتطهر يف كل شهر مرة؛ ألن املرأة حتيض   )1(
يف أول الشهر، ثم حتيض يف آخره، فتكون كام لو أهنا حاضت يف الشهر مرتني، وقد وجدت يف 
الطب ما يؤكد أن املرأة ال حتيض إال يف الشهر مرة واحدة فقط، وسوف أنقل كالم األطباء يف 

هذه املسألة أثناء البحث إن شاء اهلل. 
رنت: من رن يرن، والرنة، والرنني: أي الصياح عند البكاء، والصوت احلزين عند البكاء أو   )2(

الغناء. قال الشاعر: 
عمًدا فعلت ذاك َبـْيـد أين         خشيت إن هلكت مل ترين 

األوسط )201/2(.   )3(
وأخرجه احلاكم )381/2( من طريق عمرو بن حممد الناقد،ثنا عباد بن العوام به.   )4(

وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.  
وقال احلافظ يف الفتح )532/1(: »وروى احلاكم وابن املنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس:   

أن ابتداء احليض كان عىل حواء، بعد أن هبطت من اجلنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناهتا.
تفسري الطربي )550(.   )5(

ا. التاريخ الكبري )284/5(، الضعفاء  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، ضعفه عيل بن املديني جدًّ  )6(
الصغري )208(.

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني له )360(.  
ا. الطبقات الكربى )413/5(. وقال ابن سعد: كان كثري احلديث، ضعيًفا جدًّ  
وقال حييى بن معني: ليس حديثه بيشء، ضعيف. هتذيب الكامل )114/17(.  

بني  وفرق  يروه هو عن غريه،  ومل  عنه،  وقد صح  املتن من كالمه،  يؤثر؛ ألن  هنا ال  وضعفه   
االستشهاد بكالمه، وبني االحتجاج بروايته، وقد ترمجت له للفائدة.
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أدلة القول الثاين:

)1546-8( روى عبد الرزاق عن الثوري، عن األعمش، عن إبراهيم، عن أيب 
معمر، عن ابن مسعود قال: 

كان الرجال والنساء يف بني إرسائيل يصلون مجيًعا فكانت املرأة هلا اخلليل، تلبس 
القالبني تطول هبام خلليلها، فألقي عليهن احليض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن 

حيث أخرهن اهلل. فقلنا أليب بكر: ما القالبني؟)1( قال: رقيصان من خشب.

]صحيح[)2(.

  الدليل الثاين: 

)1547-9( روى عبد الرزاق يف املصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: 

عن عائشة، قالت: كان نساء بني إرسائيل يتخذن أرجاًل من خشب، يترشفن 
للرجال يف املساجد، فحرم اهلل عليهن املساجد، وسلطت عليهن احليضة.

ألثر  شاهد  وهو  كالم.  فيها  هشام  عن  معمر  رواية  أن  إال  ثقات،   ]رجاله 
ابن عباس[)3(.

اجلمع بني القولني:

ليس يف األثرين ما يدل عىل أن ابتداء وجود احليض كان يف بنات بني إرسائيل 
فأثر ابن مسعود فيه: )فألقى عليهن احليضة(.

وأثر عائشة فيه: )وسلطت عليهن احليضة(.

جاء يف اللسان )689/1( القوالب: مجع قالب، وهو نعل من خشب كالقبقاب، وتكرس المه   )1(
وتفتح، وقيل: إنه معرب. 

املصنف )5115(، واعترب احلافظ تدليس األعمش من املرتبة الثانية كام يف مراتب املدلسني.  )2(
وأبو معمر: اسمه عبد اهلل بن سخربة الكويف، وقد صححه احلافظ يف الفتح )527/1(.   

املصنف )5114(.   )3(
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قال ابن حجر يف الفتح: ويمكن أن جيمع بينهام، مع القول بالتعميم بأن الذي 
أرسل عىل نساء بني إرسائيل، طول مكثه، عقوبة هلن ال ابتداء وجوده)1(.

هذا مجع من رجح أن احليض كان الزًما للنساء منذ خلقهن اهلل.

الفتح:  يف  كام  فقال  إرسائيل،  بني  يف  كان  وجوده  أول  أن  رجح  من  مجع  وأما 
»وليس بينهام خمالفة، فإن نساء بني إرسائيل من بنات آدم، فيكون قوله: )بنات آدم( 

عام أريد به اخلصوص«)2(.

قلت: يمنع منه ما صح عن ابن عباس، وأن احليض كان يف حواء)3(.

e e e

فتح الباري )532/1(.   )1(
فتح الباري )532/1(.   )2(

املنذر  البن  األوسط   )532/1( الباري  فتح   )12/2( البخاري  لصحيح  رجب  ابن  رشح   )3(
 .)201/2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

والثاين  الوالد،  منه  خيلق  األول  النكاح،  بلوغ  عىل  عالمتان  واحليض  املني   q
عالمة عىل صالحية محله وتغذيته، وكالمها ال يوجد من الصغري.

q كل سن ال يمكن أن حتمل معه األنثى ال يمكن أن حتيض معه.

تعريف البلوغ اصطالًحا)1(:

بلغ اليشء يبلغ بلوًغا وبالًغا: وصل وانتهى. والبلوغ: الوصول إىل الغرض املقصود من دين أو   )1(
دنيا، وبلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف، وكذلك بلغت الفتاة، ومنه قوله تعاىل: )ٻ 

پ پ پ پ ڀ( ]النحل: 7[.
وتأيت بلغ: شارف عىل الوصول، وإن مل تدخله، كام يف قوله تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ   

ڌ( ]الطالق: 2[.
وهل يقال: جارية بالغ بدون هاء؟  

روى األزهري عن عبد امللك، عن الربيع، عن الشافعي أنه قال: جارية بالغ.  
قال األزهري: والشافعي فصيح، وقوله حجة يف اللغة، قال: وسمعت فصحاء العرب يقولون:   
جارية بالغ، وهكذا قوهلم: امرأة عاشق ولو قال قائل: جارية بالغة مل يكن خطأ؛ ألنه األصل. 

انظر تاج العروس )7/12(، واللسان )419/8(.

املبحث الرابع 

احليض دليل على بلوغ املرأة
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وصول صغري وجارية وقت التكليف بعالمة من عالمات البلوغ)1(. 

وبه ينتهي حد الصغر يف اإلنسان.

وللبلوغ عالمات طبيعية، منها ما هو حمل وفاق، ومنها ما هو حمل خالف ومنها 
ما هو مشرتك بني الذكر واألنثى، ومنها ما هو خاص بأحدمها. 

ومن هذه العالمات:

]م-678[ العالمة األوىل: احليض، وختتص األنثى به، قال ابن حجر يف الفتح: 
»أمجع العلامء عىل أن احليض بلوغ يف حق النساء«)2(.

ابن  عن  قتادة،  عن  محاد،  طريق  من  أمحد  رواه  ما  السنة  ومن   )10-1548(  
سريين، عن صفية بنت احلارث، 

عن عائشة، عن النبي × قال: ال تقبل صالة حائض إال بخامر)3(.

]اضطرب فيه قتادة، والراجح فيه ابن سريين عن عائشة، وليس باملتصل، وله 
شاهد من حديث أيب قتادة إال أنه ضعيف[)4(.

انظر املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص: 58(، جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )172/1(.   )1(
فتح الباري )610/5(.   )2(

املسند )259/6(.   )3(
اختلف يف احلديث عىل قتادة:   )4(

عائشة  عن  احلارث،  بنت  صفية  عن  سريين،  ابن  عن  قتادة،  عن  سلمة،  بن  محاد  عن  فقيل:   
مرفوًعا.

رواه ابن أيب شيبه )6222( وإسحاق بن راهوية )1284(، حدثنا حييى بن آدم.   
وأمحد )150/6( حدثنا أبو كامل وعفان،   

ورواه أيًضا )218/6( ثنا هبز ويونس،   
ورواه أبو داود )641( ابن خزيمة )775( واحلاكم )251/1( والبيهقي )233/2( من طريق   

حجاج بن منهال.
وأخرجه الرتمذي )377( من طريق قبيصة.  

وأخرجه ابن ماجه )655( وابن اجلارود )173(، وابن خزيمة )775( والبيهقي )233/2(   
من طريق أيب الوليد )هشام بن عبد امللك(. كلهم عن محاد بن سلمة به.                =
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وتابع محاد بن زيد محاد بن سلمة كام يف املحىل البن حزم )مسألة: 119(.  =
فرواه من طريق حممد بن اجلارود بن القطان، عن عفان، عن محاد بن زيد، عن قتادة به.  

وإسناد ابن حزم بقوله: )محاد بن زيد( خطأ قطًعا، ملا ييل:   
أواًل : أن اإلمام أمحد رواه يف مسنده )150/6( عن أيب كامل وعفان كالمها، عن محاد، عن   

قتادة.
واملقصود به محاد بن سلمة؛ ألنه قرنه بأيب كامل، وأبو كامل ليست له رواية عن محاد بن زيد،   
وال يروى إال عن محاد بن سلمة، وهذا من أوضح األدلة أن عفان يف رواية أمحد يروي عن محاد 

ابن سلمة.
الرواية عن احلامدين مجاعة،  الكامل )269/7( قال: »قد اشرتك يف  املزي يف هتذيب  أن  ثانًيا:   
وانفرد بالرواية عن كل واحد منهام مجاعة، إال أن عفان ال يروي عن محاد بن زيد إال وينسبه يف 

روايته عنه، وقد يروي عن محاد بن سلمة فال ينسبه ....«. إلخ كالمه رمحه اهلل.
فهنا املزي رمحه اهلل، وقد عرف بالتتبع، يقول: إن عفان ال يروي عن محاد بن زيد إال وينسبه، فلام   

مل ينسبه يف رواية أمحد عن عفان عن محاد، علمنا أنه محاد بن سلمة.
وجه ثالث: أن عفان لو رواه عن محاد بن زيد لذكره أصحابه، وأشار إليها العلامء املتقدمون،   

فكوهنا ال تأيت إال يف هذا اإلسناد النازل، دليل عىل عدم ثبوهتا.
رواه  فقد  الطريق،  هذا  غري  من  مشهورة  وروايته  احلديث،  روى  قد  زيد  بن  محاد  أن  رابًعا:    
بن  حممد  عن  أيوب،  عن  زيد،  بن  محاد  حدثنا  عبيد،  بن  حممد  حدثنا  قال:   )642( داود  أبو 
سريين، أن عائشة ريض اهلل عنها نزلت عىل صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات هلا فقالت: 
إن رسول اهلل × دخل، ويف حجريت جارية، فألقى إليها حقوه، وقال يل: شقيه بشقتني، فأعطي 

هذه نصًفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصًفا، فإين ال أرامها إال وقد حاضتا. 
وهذا إسناد منقطع؛ ابن سريين مل يسمع من عائشة.  

وجاءت هلذا الطريق متابعة من هشام بن حسان:   
فرواه ابن أيب شيبة )6214(، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن حممد، أن عائشة قالت:   

وذكر القدر املرفوع من احلديث.
فهنا أيوب، وهشام بن حسان خيالفان قتادة، فريويانه عن ابن سريين، عن عائشة منقطًعا.  

بينام محاد بن سلمة، رواه عن قتادة، عن ابن سريين، عن صفية بنت احلارث، عن عائشة متصاًل،   
وال أراه إال من محاد بن سلمة، ورواية هشام وأيوب عن ابن سريين أرجح، ملا ييل:

أواًل : أن هشام بن حسان من أثبت الناس يف ابن سريين، وقد تابعه ثقة )أيوب(.  
أئمة  من  »هو  التهذيب:  يف  كام  البيهقي  قال  ولذلك  حفظه،  تغري  قد  سلمة  بن  محاد  أن  ثانًيا:   
وأما مسلم  االحتجاج-  البخاري -يعني: يف  تركه  فلذا  ملا كرب ساء حفظه،  أنه  إال  املسلمني، 
فاجتهد، فأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغريه، وما سوى حديثه عن ثابت ال    =
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يبلغ اثني عرش حديًثا أخرجها يف الشواهد«.اهـ  =
»هذا   :)242/1( التنكيل  يف  فقال  التغري،  هتمة  عنه  يدفع  أن  اهلل-  -رمحه  املعلمي  وحاول   
فورك  ابن  أستاذه  شقائق  أرعبته  والبيهقي  البيهقي،  إال  يذكره  مل  تغريه-  من  كان  ما  -يعني: 
املتجهم، الذي حذى ابن الثلجي يف كتابه الذي صنفه يف حتريف أحاديث الصفات، والطعن 

فيها«. ثم ساق كالم البيهقي الذي نقلناه آنًفا، وقال: »وأما التغري فال مستند له«.
ينفرد  ومل  دليل،  عىل  يعتمد  ال  ظن  اخللفي  لشيخه  تقليًدا  ذلك  قال  البيهقي  أن  اعتقاد  قلت:   
البيهقي بذلك، بل قاله أبو حاتم يف اجلرح والتعديل، ومل ينقله ابن حجر وال املزي يف ترمجة 

محاد بن سلمة، بل ذكرا ذلك يف ترمجة أيب الوليد الطياليس.
قال ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )66/9(: »سئل أيب عن أيب الوليد، وحجاج بن املنهال،   
فقال: أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سامعه من محاد بن سلمة فيه يشء، كأنه سمع منه 

بآخرة، وكان محاد ساء حفظه يف آخر عمره«. اهـ 
إال أنه يشكل عىل هذا الوجه األخري أنه قد رواه عنه عفان، وعفان من أثبت أصحاب محاد.  

وممن رجح رواية هشام وأيوب عىل رواية محاد اإلمام الدارقطني، انظر العلل له )431/4(.  
وقيل: عن قتادة عن احلسن عن النبي × مرساًل.  

أخرجه احلاكم يف املستدرك )251/1( ومن طريقه البيهقي )233/2( عن حييى بن أيب طالب،   
حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء، حدثنا سعيد -يعني: ابن أيب عروبة- عن قتادة، عن احلسن، أن 

رسول اهلل × قال: ال تقبل صالة حائض إال بخامر.
ويف هذا اإلسناد حييى بن أيب طالب.  

وثقه الدارقطني، وضعفه بعضهم، وانظر ترمجته يف حديث رقم )49( وعبد الوهاب ابن عطاء   
من أصحاب سعيد القدماء، وممن سمع منه قبل تغريه، وهو من املكثرين عنه. وهذا اإلسناد 

وإن كان فيه لني إال أنه قد توبع.
فقد أخرج عبد الرزاق )5038( عن معمر، عن عمرو )يعني: ابن دينار(   

ورواه ابن أيب شيبة )6212( قال: حدثنا عيسى بن يونس، كالمها عن احلسن رفعه.  
وقيل: عن احلسن موقوًفا عليه.   

حاضت  إذا  قال:  احلسن،  عن  فرقهام،  وهشام  ربيع،  طريق  من   )40/2( شيبة  أيب  ابن  رواه   
اجلارية مل تقبل هلا صالة إال بخامر. وهذا موقوف عليه.

فعىل هذا روى احلديث عن احلسن مرساًل وموقوًفا عليه. ومرسالت احلسن كام قال اإلمام أمحد   
وغريه: شبه الريح، وهي من أضعف املرسالت.

وأشار أبو داود بالرواية املرسلة إىل إعالل احلديث هبا، فقال بعد أن ذكر رواية محاد عن قتادة،   
عن صفية، عن عائشة مرفوًعا. قال أبو داود: ورواه سعيد -يعني: ابن عروبة- عن قتادة، عن 
احلسن عن النبي ×.                     =
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وقال الذهبي يف تلخيص املستدرك املطبوع معه )251/1(: »وعلته ابن أيب عروبة - عنى هبا   =
روايته عن قتادة عن احلسن مرساًل«.

وقيل: عن قتادة موقوًفا.  
رواه شعبة، وسعيد بن بشري، عن قتادة موقوًفا، ذكره الدارقطني يف العلل )431/14(، فقال   
سريين،  بن  حممد  يرويه  الدارقطني:  قال  بخامر(  إال  حائض  صالة  اهلل  يقبل  )ال  حديث  عن 

واختلف عنه؛
فرواه، قتادة، عن ابن سريين.  

واختلف عن قتادة، فأسنده محاد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سريين، عن صفية بنت احلارث،   
عن عائشة، عن ×.

وخالفه شعبة، وسعيد بن بشري، فروياه عن قتادة، موقوًفا …«.  
وشعبة من أثبت الناس يف قتادة وقد توبع.  

فتلخص من هذا أن االختالف عىل قتادة عىل هذا النحو.  
يرويه محاد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سريين، عن صفية بنت احلارث عن عائشة مرفوًعا.  

ابن  توبع  وقد  مرساًل،   × النبي  عن  احلسن،  عن  قتادة  عن  عروبة،  أيب  بن  سعيد  ويرويه    
أيب عروبة.

ويرويه شعبة، وسعيد بن بشري، عن قتادة موقوًفا.  
فاحلديث فيه اضطراب من رواية قتادة، فالراجح رواية ابن سريين عن عائشة، ومل يسمع منها   

وقد رجح الدارقطني رواية ابن سريين املنقطعة، ولعل سبب الرتجيح، ما ييل: 
أواًل : االضطراب يف رواية قتادة.  

ثانًيا: أن رواية ابن سريين عن عائشة جاءت من طريق هشام بن حسان، وأيوب، وهشام من   
أثبت الناس يف ابن سريين، وإذا ضعفنا رواية ابن سريين عن عائشة؛ فإن هلا شاهًدا ضعيًفا من 

حديث أيب قتادة.
قلزم،  بمدينة  الكاليب،  حرملة  أيب  بن  حممد  »حدثنا  )ص542(:  الصغري  يف  الطرباين  أخرجه   
حدثنا  البريويت،  هشام  بن  عمرو  حدثنا  األييل،  األعىل  عبد  بن  إسامعيل  بن  إسحاق  حدثنا 
األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل ×: 

ال يقبل اهلل من امرأة صالة حتى تواري زينتها، وال من جارية بلغت املحيض حتى ختتمر.
ابن  بن هشام، عن  العقييل: عمرو  عنه  قال  البريويت،  بن هشام  فيه عمرو  واحلديث ضعيف،   
عجالن جمهول بالنقل، ال يتابع عىل حديثه.                  =
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واملقصود باحلائض من بلغت سن املحيض، وال يراد هبا املرأة يف أيام احليض؛ 
ألن احلائض ممنوعة من الصالة.

]م-679[ العالمة الثانية من عالمات البلوغ: االحتالم.

واملقصود به خروج املني من الرجل أو املرأة بال علة، يقظة، أو مناًما. 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  لقوله 
ڀ( اآلية ]النور: 59[.

كان  البلوغ  قبل  بينام  االستئذان،  بوجوب  كلفوا  احللم  األطفال  بلغ  فحني 
اخلطاب موجًها إىل أوليائهم. 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  سبحانه:  قال 
ۇ ۇ( اآلية ]النور: 58[.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  تعاىل:  وقال 
ۇئ( ]النساء: 6[.

فجعل اهلل سبحانه وتعاىل بلوغ النكاح موجًبا الرتفاع الوالية عن اليتيم، برشط 
كونه راشًدا.

)1549-11( وملا رواه مسلم من طريق عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، 

عن أبيه ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل × قال: غسل يوم اجلمعة عىل كل حمتلم، 
وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له)1(.

ابن أيب حاتم: كتبت عنه، وكان قليل احلديث، ليس بذاك، كان صغرًيا حني كتب عن  وقال   =
األوزاعي. وفيه إسحاق بن إسامعيل، له ترمجة يف التهذيب، وسكت عليه احلافظ ومل يذكر أن 

أحًدا وثقه. 
آثار عن أم سلمة، وعن ابن عمر، وعن أيب هريرة، وعن غريهم وفيها الصحيح،  الباب  ويف   

وفيها الضعيف املنجرب، واهلل أعلم.
صحيح البخاري )846(، ومسلم )846/7(.  )1(
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فجعل االحتالم حماًل للتكليف. 

وقال احلافظ يف الفتح: »أمجع العلامء عىل إن االحتالم يف الرجال والنساء يلزم 
به العبادات، واحلدود وسائر األحكام«)1(.

العالمة الثالثة: اإلنبات.

]م-680[ وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار اإلنبات عالمة من عالمات البلوغ إىل 
أقوال منها: 

القول األول:

حقوق  يف  وال  للخالق،  الواجبة  احلقوق  يف  ال  مطلًقا،  بعالمة  اإلنبات  ليس 
اآلدميني. وهو مذهب احلنفية)2(.

القول الثاين:

اإلنبات عالمة مطلًقا يف حق املسلم والكافر، ويف حق اهلل وحق املخلوق. وهو 
املشهور من مذهب املالكية، ومذهب احلنابلة، ورواية عن أيب يوسف من احلنفية)3(.

القول الثالث: 

قال بعض املالكية: اإلنبات عالمة عىل البلوغ يف حق اآلدميني من قذف، وقطع، 

فتح الباري )610/5(.   )1(
رد املحتار )97/5(. وقال: »ال اعتبار لنبات العانة، خالًفا للشافعي ورواية عن أيب يوسف«.   )2(

وانظر: البحر الرائق )96/3( فتح القدير كتاب احلجر، فصل يف حد البلوغ )276/9(.
انظر رواية أيب يوسف يف: حاشية ابن عابدين )97/5(.  )3(

الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)293/3( للدردير  الكبري  الرشح  املالكية،  مذهب  يف  وانظر   
الصغري )403/3(، وقال يف أسهل املدارك )159/2(: »ومتى نبت شعر العانة اخلشن، كان 
ذلك عالمة عىل التكليف بالنسبة حلقوق اهلل تعاىل، من صالة وصوم ونحومها، وحقوق عباد 

اهلل عىل التحقيق«. 
وانظر يف مذهب احلنابلة: املحرر )347/1( الفروع )312/4( اإلنصاف )320/5( املبدع   

)332/4( معونة أوىل النهي رشح املنتهى )560/4(.
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وقتل، وأما يف حقوق اهلل فليس بعالمة)1(.

القول الرابع: 

قالت الشافعية: اإلنبات عالمة عىل البلوغ يف حق صبيان الكفار.

وأما يف حق املسلمني فاختلفوا فيها عىل وجهني، أصحهام أنه ليس عالمة عىل 
البلوغ يف حقهم)2(.

q الدليل عىل اعتبار اإلنبات من عالمات البلوغ:

)1550-12( ما رواه أمحد من طريق سفيان، عن عبد امللك بن عمري، قال: 

سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا عىل النبي × يوم قريظة، فكان من أنبت 
قتل، ومن مل ينبت خيل سبيله، فكنت فيمن مل ينبت فخيل سبييل)3(.

]صحيح لغريه[)4(.

مواهب اجلليل )59/5( وانظر: هبامشه التاج واإلكليل )59/5( وقال عن ابن رشد: »بأنه ال   )1(
خالف عنده أنه اليعترب البلوغ باإلنبات فيام بينه وبني اهلل تعاىل. واختلف يف قول مالك فيمن 
وجب عليه حد وقد أنبت، ومل يبلغ أقىص سن من ال حيتلم، وادعى أنه مل حيتلم واألصح عندي 

من القولني أن يصدق، وال يقام عليه حد للشك يف احتالمه«. 
الوجيز   )338  ،337/1( املهذب   )178/4( الطالبني  روضة   )167/2( املحتاج  مغني   )2(

 .)176/1(
املسند )310/4(.   )3(

هذا اإلسناد مداره عىل عبد امللك بن عمري، عن عطية القرظي.  )4(
والتعديل  اجلرح  ا.  جدًّ ضعيف  فقال:  أمحد،  فيه  وتكلم  اجلامعة،  له  روى  قد  امللك  وعبد   

.)360/5(
ا مع قلة روايته، ما أرى له مخسامئة حديث. هتذيب الكامل  وقال أيًضا: مضطرب احلديث جدًّ  

.)370/18(
وقال ابن معني: خملط. كام يف رواية إسحاق بن منصور عنه، يشري إىل أنه اختلط يف آخر عمره،   
الربقي عنه. هتذيب  ابن  أنه أخطأ يف حديث أو حديثني. كام يف رواية  ثقة، إال  وإال فقد قال: 
التهذيب )364/6(.                   =
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والتعديل  اجلرح  موته.  قبل  تغري حفظه  احلديث.  بحافظ، وهو صالح  ليس  أبو حاتم:  وقال   =
.)360/5(

وقال مرة: مل يوصف باحلفظ. املرجع السابق.  
وقال النسائي: ليس به بأس. هتذيب الكامل )370/18(.  

وقال ابن نمري: كان ثقة ثبًتا. التهذيب )364/6(.  
ويف التقريب: ثقة فصيح، عامل تغري حفظه، وربام دلس.  

فقد روى عنه هذا  وأما االختالط  بالتحديث يف بعض طرقه،  فقد رصح  التدليس  أما  قلت:   
الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وقد خرج الشيخان حديث عبد امللك بن عمري من رواية هؤالء 
عنه. ولعل من ضعفه إنام ضعفه بسبب تغريه، ولذلك قال احلافظ يف هدي الساري )ص592(: 
املتأخرين عنه يف  القدماء عنه يف االحتجاج، ومن رواية بعض  »أخرج له الشيخان من رواية 
املتابعات، وإنام عيب عليه أنه تغري حفظه لكرب سنه؛ ألنه عاش 103 سنني، ومل يذكره ابن عدي 

يف الكامل، وال ابن حبان«. اهـ
ليس  حاتم:  أيب  وقول  أمحد،  اإلمام  جلرح  إعاماًل  مرتبة،  أدنى  هو  بل  ثقة،  أجعله  مل  قلت:   
باحلافظ«. هـ لكنه ليس ضعيًفا، وقد احتجا به يف الصحيح، فتوسطت وجعلته يف مرتبة احلسن. 

واهلل أعلم.
ختريج احلديث:   

احلديث رواه الثوري، كام يف مسند مصنف عبد الرزاق )18743(، ومسند أمحد )310/4(،   
الرتمذي  وسنن   ،)4404( داود  أيب  وسنن   ،)33688  ،33114( شيبة  أيب  ابن  ومصنف 
الطرباين   ،)2189( عاصم  أيب  البن  واملثاين  واآلحاد   ،)2541( ماجه  ابن  وسنن   )1584(

)163/17( ح428.
النسائي  وسنن   ،)888( احلميدي  ومسند   ،)312/5( أمحد  مسند  يف  كام  عيينة،  بن  وسفيان   
)3430(، وسنن ابن ماجه )2542(، وسنن الدارمي )2464(، ورشح معاين اآلثار للطحاوي 

)216/3(، واملعجم الكبري للطرباين )164/17( ح 432. 
وشعبة كام يف مسند أيب داود الطياليس )1284( وسنن النسائي )4981(، ومنتقى ابن اجلارود   
 )163/17( للطرباين  الكبري  واملعجم   ،)6480  ،6478( عوانة  أيب  ومستخرج   ،)1045(

429، 430، ومستدرك احلاكم )123/2(، وسنن البيهقي )57/6(.
وأبو عوانة كام يف سنن أيب داود )4405(، وسنن النسائي الكربى )8620(، واملعجم الكبري   

للطرباين )164/17( ح433، وسنن البيهقي الكربى )62/9(.
الكبري  واملعجم   ،)2965( منصور  بن  سعيد  وسنن   )383/4( أمحد  مسند  يف  كام  وهشيم،   
للطرباين )165/17(، وصحيح ابن حبان )4780(.                =
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q وأما اآلثار عن الصحابة ريض اهلل عنهم.

 )1551-13( فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عبد اهلل بن نمري، قال: حدثنا 
عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر قال: 

كتب عمر إىل أمراء األجناد أن ال تقتلوا امرأة، وال صبًيا، وأن تقتلوا من جرت 
عليه املوايس.

]صحيح[)1(.

ومعمر كام يف مصنف عبد الرزاق )18742(، واملعجم الكبري للطرباين )164/17(ح431.   =
وجرير بن عبد احلميد كام يف صحيح ابن حبان )4781(.  

 ،)32/3( واملستدرك  ح435،   )164/17( للطرباين  الكبري  املعجم  يف  كام  سلمة  بن  ومحاد   
وسنن البيهقي الكربى )57/6(. 

وأبو معاوية شيبان بن عبد الرمحن كام مستخرج أيب عوانة )6483(.  
وزهري كام يف املعجم الكبري للطرباين )164/17(ح434.  

  ويزيد بن عطاء كام يف املعجم الكبري للطرباين )165/17(ح434.
436 كلهم عن رووه عن عبد امللك بن عمري، عن عطية القريض به.  

وأما املتابعة لعبد امللك بن عمري.  
فقد أخرجه النسائي يف الكربى، يف السري )8619( واحلاكم يف املستدرك )123/2(، من طريق   

ابن جريج.
وأخرجه احلميدي )889( وأبو عوانة يف مستخرجه )6476(، والطرباين يف الكبري )165/17(   
ح439 والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )216/3( واحلاكم يف املستدرك )123/2( من طريق 

سفيان بن عيينة، كالمها عن ابن أيب نجيح، عن جماهد.
قال النسائي واحلاكم: عن عطية )رجل من بني قريظة(.  

وقال احلميدي، والطرباين، عن جماهد، سمعت رجاًل يف مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم   
سعد يف بني قريظة غالًما ... وذكر احلديث بنحوه.

واحلديث فيه عنعنة ابن أيب نجيح، وهو مدلس، وقد قال ابن حبان كام يف التهذيب: مل يسمع   
التفسري من جماهد وجعله احلافظ يف املرتبة الثالثة )77(.

فهذه متابعة صاحلة لعبد امللك بن عمري، كام يشهد لذلك أيًضا ما ذكرته من اآلثار. واهلل أعلم.  
املصنف )487/6( ح33109.   )1(
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 )1552-14( وروى ابن أيب شيبة أيًضا، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليامن، عن 
عبيد اهلل، عن نافع، عن أسلم موىل عمر أن عمر كتب إىل عامله، فذكر نحوه)1(.

]صحيح[.

فاملالكية يف املشهور، وكذا احلنابلة محلوه عالمة عىل البلوغ مطلًقا يف حق املسلم 
والكافر، وهو الراجح.

وأما الشافعية فحملوا احلديث عىل الكفار، باعتبار أن ذلك كان مع بني قريظة. 

وألن املسلم يمكن الرجوع إىل أقاربه ملعرفة سنه، وقد يستعجل اإلنبات بدواء 
دفًعا للحجر عن نفسه وتشوًفا للواليات، بخالف الكافر.

وهذا التفريق ضعيف، فام صح أن يكون عالمة حسية عىل بلوغ صبيان الكفار 
صح أن يكون عالمة يف حق املسلمني.

وأما بعض املالكية فخصوه فيام بني اآلدميني من احلقوق. وهذا ضعيف أيًضا؛ 
هلل  حق  هو  الصبيان  قتل  عن  النهي  وكذلك  اجلهاد،  يف  النساء  قتل  عن  النهي  ألن 

سبحانه وتعاىل، واهلل أعلم.

]م-681[ العالمة الرابعة: البلوغ بالسن، اختلف الفقهاء فيه:

فقيل: متام مخس عرشة سنة، للذكر واألنثى.

رواية  املالكية، وهو  ابن وهب من  الشافعية، واحلنابلة، واختاره  وهو مذهب 
عن أيب حنيفة اختارها أبو يوسف وحممد من احلنيفة)2(.

املصنف )33119(.   )1(
انظر رواية أيب حنفية يف البحر الرائق )96/3( وفتح القدير )276/9(.  )2(

املهذب   )178/4( الطالني  روضة   )165/2( املحتاج  مغني  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
.)338 ،337/1(

وانظر يف مذهب احلنابلة: املحرر )347/1( الفروع )312/4( اإلنصاف )320/5( املبدع   
)332/4(، معونة أوىل النهى رشح املنتهى )560/4(.

وانظر قول ابن وهب يف أسهل املدارك )159/2( مواهب اجلليل )59/5(.  
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وقيل: للغالم أن يتم له ثامين عرشة سنة. وللجارية أن يتم هلا سبع عرشة سنة)1(.

ويف املذهب املالكي أقوال، أشهرها بلوغ ثامين عرشة سنة)2(.

وقيل: تسع عرشة.

وقيل: سبع عرشة.

وقيل: ست عرشة)3(. 

واختار ابن حزم: متام تسع عرشة؛ لكونه أكثر ما قيل)4(.

q دليل من قال: حيصل البلوغ بتامم مخس عرشة سنة:

 )1553-15( استدلوا بام رواه مسلم من طريق عبيد اهلل، عن نافع، 

أربع  ابن  وأنا  القتال،  يف  أحد  يوم   × اهلل  رسول  عرضني  قال:  عمر  ابن  عن 
عرشة سنة فلم جيزين، وعرضني يوم اخلندق، وأنا ابن مخس عرشة سنة فأجازين.

هذا  فحدثته  خليفة،  يومئذ  وهو  العزيز،  عبد  بن  عمر  عىل  فقدمت  نافع:  قال 
احلديث، فقال: إن هذا حلد بني الصغري والكبري، فكتب إىل عامله أن يفرضوا ملن كان 

ابن مخس عرشة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه يف العيال. 

وأخرجه البخاري من طريق عبيد اهلل بن عمر به. وليس فيه قوله: فاجعلوه يف 
العيال)5(.

q اعرتاض:

إين  يقل:  مل   × الرسول  بأن  احلديث،  االستدالل هبذا  ابن حزم عىل  اعرتض 

البحر الرائق )96/3(، فتح القدير )276/9(.  )1(
املدارك  أسهل  يف  وقال   .)404/3( الصغري  الرشح  عىل  حاشيته  يف  غريه  الصاوي  يذكر  مل   )2(

)159/3(: »ومنها بلوغ ثامين عرشة سنة عىل املشهور«.
مواهب اجلليل )59/5(. حاشية الدسوقي )293/3(.  )3(

املسألة )119( من املحىل.   )4(
صحيح البخاري )2664(، ومسلم )1868(.   )5(
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أجزهتام من أجل أهنام ابنا مخس عرشة سنة، فيحتمل أنه أجازمها يوم اخلندق؛ ألنه مل 
يكن قتال، وإنام كان فيه حصار للمدينة فينتفع بالصبيان، ومل جيزه يوم أحد؛ ألنه كان 

يوم قتال وقد بعدوا فيه عن املدينة، فال حيرضه إال أهل القوة واجللد)1(.

فيجاب: بأن هذا خالف ما فهمه نافع وعمر بن عبد العزيز رمحهام اهلل.

q دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثامين عرشة:

جاء يف اهلداية، رشح بداية املبتدي: قوله تعاىل: )پ ڀ ڀ( أشد الصبي 
ثامين عرشة سنة. هكذا قاله ابن عباس)2(.

]مل أقف عىل إسناده[)3(.

انظر: املحىل )مسألة: 119(.  )1(
اهلداية )277/9(.   )2(

مل يذكر إسناده، ورجعت إىل خترجيه يف نصب الراية للزيلعي )166/4( فاكتفى بقوله: غريب،   )3(
ومل يذكر إسناده. وقال احلافظ يف الدراية: مل أجده، وإذا قال الزيلعي: غريب فإنه يقصد أنه مل 

يقف له عىل أصل أو إسناد، وليس مقصوده الغريب االصطالحي. 
ووجدت يف تفسري ابن أيب حاتم ما خيالفه فقد روى يف تفسريه )1419/5( من طريق عبد اهلل   
ابن عثامن بن خثيم، عن جماهد، عن ابن عباس )أشده( قال: ثالث وثالثون. قال: وروي عن 

جماهد وقتادة نحو ذلك.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إال عبد اهلل بن عثامن بن خثيم، خمتلف فيه، ويف التقريب صدوق،   

وقد سبقت  ترمجته، انظر ختريج )ح14(. 
وقد اختلف يف إسناده عىل عبد اهلل بن خثيم:  

فرواه ابن إدريس عنه، عن جماهد، عن ابن عباس كام سبق.  
ورواه الطرباين يف األوسط )6829( من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا صدقة بن يزيد، عن    

)ٺ ٿ ٿ  عبد اهلل بن عثامن بن خيثم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس: يف قوله تعاىل: 
ٿ( قال: ثالث وثالثون، وهو الذي رفع عليه عيسى بن مريم.

فجعل بداًل من جماهد سعيد بن جبري.  
قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن ابن خيثم إال صدقة بن يزيد، تفرد به الوليد بن مسلم.  

أنه متهم  إال  بالتحديث من شيخه  الوليد بن مسلم، وهو إن رصح  فيه  وهذا إسناد ضعيف،   
بتدليس التسوية، وقيل: إنه متهم بتسوية أحاديث األوزاعي خاصة، فاهلل أعلم.              =
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)1554-16( وروى ابن أيب حاتم يف تفسريه من طريق عبد اهلل بن هليعة حدثني 
عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبري: قوله: )پ ڀ ڀ( قال: ثامين عرشة سنة)1(.

]ضعيف من أجل ابن هليعة، وعطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبري صحيفة[. 

وقيل يف تفسري األشد غري ذلك.

ومن األدلة النظرية:

إن أقىص سن ال حيتلم فيها اإلنسان ثامنية عرش عاًما)2( يعني فإذا بلغها  قالوا: 
فالبد من االحتالم إال لعلة، ولذلك حدوه بثامنية عرشة عاًما.

وهذا الكالم ال يصلح أن يكون دلياًل يعتمد عليه يف التحديد بالسن؛ ألنه قد 
يقال: ما الدليل عىل أن الثامنية عرش عاًما هي أقىص سن من ال حيتلم.

q وجه قول من فرق بني الذكر واألنثى: 

قالوا: بأن األنثى أرسع نمًوا من الغالم، فزادوا سنة يف حق الغالم الشتامهلا عىل 
الفصول األربع التي منها ما يوافق املزاج ال حمالة)3(.

ويف اإلسناد: صدقة بن يزيد، جتنبه أصحاب الكتب الستة.  =
التاريخ الكبري )295/4(، اجلرح  قال أمحد: حديثه ضعيف. وقال البخاري: منكر احلديث.   

والتعديل )431/4(، الكامل البن عدي )77/4(، الضعفاء الكبري )206/2(.
وذكره ابن اجلارود، والعقييل، والساجي يف الضعفاء. اللسان )187/3(.  

وقال ابن عدي: هو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق، وحديثه بعضها مما يتابع عليها، وبعضها   
مما ال يتابعه أحد عليها. الكامل )79/4(.

وقال أبو زرعة الدمشقي: ثقة. اللسان )187/3(.  
وقال أبو حاتم: صالح. اجلرح والتعديل )431/4(.  

وقال يعقوب بن سفيان: حسن احلديث. اللسان )187/3(.  
وجتنبه أصحاب الكتب الستة.  

تفسري أيب حاتم )8089(.   )1(
مواهب اجلليل )59/5(.  )2(

البحر الرائق )96/8(.  )3(



43طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

وكون األنثى أرسع نمًوا هذا أمر حمسوس، لكن حتديده بالسنة حيتاج إىل توقيف. 
وال دليل هنا.

q دليل ابن حزم عىل أن البلوغ بالسن ال يكون إال بتامم تسع عرشة.

أن  وأصله  متيقن،  فإمجاع  عاًما،  عرش  التسعة  استكامل  »وأما  حزم:  ابن  قال 
رسول اهلل × ورد املدينة، وفيها صبيان، وشبان، وكهول، فألزم األحكام من خرج 
عن الصبا إىل الرجولة، ومل يلزمها الصبيان، ومل يكشف أحًدا من كل من حواليه من 
الرجال: هل احتلمت يا فالن؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فالنة؟ 
هذا أمر متيقن ال شك فيه، فصح يقينًا أن هناك سنًا إذا بلغها الرجل أو املرأة فهام ممن 
ينزل، أو ينبت، أو حييض إال أن يكون فيهام آفة متنع من ذلك، كام باألطلس آفة منعته 
من اللحية لوالها لكان من أهل اللحى بال شك. هذا أمر يعرف بام ذكرنا من التوقف 
وبرضورة الطبيعة اجلارية يف مجيع أهل األرض، وال شك يف أن من أكمل تسع عرشة 
سنة، ودخل يف عرشين سنة، فقد فارق الصبا وحلق بالرجال - ال خيتلف اثنان من 

أهل كل ملة وبلدة يف ذلك)1(.

q وجياب عن قول ابن حزم: 

االستدالل باإلمجاع ال يصح إال لو كان اإلمجاع منهم عىل أن من نقص عن تسع 
عرشة عاًما مل يصل إىل مرحلة البلوغ، أما كوهنم اتفقوا عىل أن من أتم تسع عرشة سنة 

فقد بلغ، فال يصح هذا دلياًل لرد ما دوهنا من مسائل اخلالف، وهذا بني. 

أرأيت لو أهنم اتفقوا عىل استحباب يشء واختلفوا يف وجوبه، فكوهنم اتفقوا 
عىل استحبابه ال يكون دلياًل لرد خالفهم يف الوجوب، واهلل أعلم. 

e e e

املحىل )مسألة: 119(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل سن ال يمكن أن حتمل معه األنثى ال يمكن أن حتيض معه.

والثاين  الوالد،  منه  خيلق  األول  النكاح،  بلوغ  عىل  عالمتان  واحليض  املني   q
عالمة عىل صالحية محله وتغذيته، وكالمها ال يوجد من الصغري. 

q كل أمر وجب حتديده، ومل يرد يف حتديده نص، فالواجب الرجوع يف حده إىل 
ما وجد من العادات اجلارية، ومل يوجد يف جاري العادة حدوث احليض ألقل من 

تسع سنوات.

q العادة حمكمة يف كل يشء ال حتديد فيه من الرشع، قال ×: كام حتيض النساء 
وكام يطهرن مليقات حيضهن وطهرن.

q كل ما يقطع النساء أن مثلها ال يمكن أن حتيض فهو دم فساد.

q اآليسة والصغرية ال حتيضان.

الباب األول

يف أحكام احليض من حيث مقداره ووقته
الفصل األول 

يف السن الذي حتيض فيه املرأة
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]م-682[ اختلف العلامء يف الزمن الذي حتيض فيه املرأة.

فقيل: ال حيض قبل تسع سنني.

وهو املعتمد عند احلنفية، واختاره بعض املالكية، واملشهور من مذهب الشافعية، 
واحلنابلة)1(.

النرص  أيب  البنت وعمرها ست سنوات!!، وهو قول  أن حتيض  يمكن  وقيل: 
حممد بن سالم من احلنفية)2(.

وقيل: أدنى سن حتيض به املرأة سبع سنني اختاره بعض احلنفية)3(. 

أمحد  اإلمام  عن  ورواية   )4( احلنفية  بعض  قول  وهو  سنة،  عرشة  اثنتا  وقيل: 
اختارها أبو يعىل من احلنابلة)5(.

املالكية)6(  من  رشد  ابن  اختاره  املرأة،  فيه  حتيض  سن  ألدنى  حد  ال   وقيل: 
وابن تيمية من احلنابلة)7(.

انظر يف مذهب احلنفية: املبسوط للرسخيس )149/3(، البحر الرائق )200/1(، تبيني احلقائق   )1(
)54/1(، بدائع الصنائع )41/1( مراقي الفالح )ص57(.

الدسوقي  حاشية   ،)167/1( اجلليل  منح   ،)204/1( اخلريش  املالكية:  بعض  قول  وانظر   
)168/1(، الرشح الصغري )208/1(، أسهل املدارك )87/1(.

املحتاج  الطالبني )134/1(، مغني  املجموع )400/2(، روضة  الشافعية:  وانظر يف مذهب   
)108/1(، هناية املحتاج )324/1(، احلاوي الكبري 388/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )202/1( رشح منتهى اإلرادات )113/1( املغني   
)447/1( املحرر )26/1( الكايف )74/1( الروض املربع )424/1( اإلنصاف )355/1( 

الفروع )265/1( املبدع رشح املقنع )267/1( رشح العمدة )480/1(.
املبسوط - الرسخيس )149/3(.   )2(

انظر: املرجع السابق.   )3(
انظر: فتح القدير )160/1(. وانظر: ما أحلتك عليه من املراجع يف املذهب احلنفي.   )4(

انظر: اإلنصاف )355/1(، والفروع )265/1(.  )5(
مقدمات ابن رشد )130/1(.  )6(

جمموع الفتاوى )237/19(.  )7(
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q دليل من قال: ال حيض قبل تسع سنني

  الدليل األول: 

)1555-17( روى الرتمذي)1(، والبيهقي)2(، كالمها تعليًقا: 

قال البيهقي: وروينا عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: 

إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني -واهلل أعلم- فحاضت فهي امرأة.

]ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلًقا فهو موقوف عىل عائشة[)3(.

وال داللة فيه عىل املسألة؛ ألننا نسأل: هل إذا بلغت اجلارية تسع سنني صارت 
امرأة مطلًقا، أو برشط احليض؟

فإن قيل: إهنا امرأة مطلًقا حتى ولو مل تر احليض، فهذا ال أعلم أحًدا قال به.

بعدم  القائل  الراجح  القول  يعارض  ال  فهو  احليض،  برشط  قيل:  وإن 
التحديد؛ ألهنم يقولون أيًضا: إذا رأت اجلارية احليض، وهي ابنة تسع سنني فهي 

امرأة، واهلل أعلم.

سنن الرتمذي )418/3(.   )1(
سنن البيهقي )320/1(.   )2(

رشيك،  بن  عبيد  طريق  من   )273/2( أصبهان  أخبار  يف  نعيم  أبو  أخرجه  مرفوًعا:  وروي   )3(
عن  العدوي،  أسلم  بن  سهل  ثنا  مهران،  بن  امللك  عبد  حدثنا  رشحبيل،  بن  سليامن  حدثني 

معاوية بن قرة، قال: سمعت ابن عمر فذكره مرفوًعا.
وفيه عبد امللك بن مهران.  

قال أبو حاتم وابن عدي: جمهول. الكامل )307/5(، اجلرح والتعديل )370/5(.  
وقال العقييل: صاحب مناكري، غلب عليه الوهم، ال يقيم شيًئا من احلديث. الضعفاء الكبري   

 .)34/3(
وقال أبو حاتم: جمهول. اجلرح والتعديل )370/5(.  

وقال أبو عيل بن السكن: منكر احلديث. اللسان )69/4(.  
ومن دونه ال يعرفون. انظر: إرواء الغليل )185(.  
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وربام قالت عائشة هذا بام عرفت من نفسها.

)1556-18( فقد روى البخاري، قال: حدثنا حممد بن يوسف، عن هشام، 
عن أبيه، عن عائشة ريض اهلل عنها: 

أن النبي × تزوجها، وهي بنت ست سنني، وأدخلت عليه، وهي بنت تسع، 
ومكثت عنده تسًعا. وهو يف مسلم)1(.

وال يفهم من احلديث التحديد.

  الدليل الثاين: 

من النظر. قال ابن قدامة: »دم احليض إنام خلقه اهلل حلكمة تربية احلمل به، فمن 
ال تصلح للحمل ال توجد فيها حكمته، فينتفي النتفاء حكمته، كاملني فإهنام متقاربان 
منهام ال  ويغذيه، وكل واحد  يربيه  الولد، واآلخر  منه  فإن أحدمها خيلق  املعنى،  يف 
يوجد من صغري. ووجودمها علم عىل البلوغ. وأقل سن تبلغ له اجلارية تسع سنني 

فكان ذلك أقل سن حتيض له اجلارية«)2(.

  الدليل الثالث: 

قالوا: إن املرجع يف هذه املسألة إىل الوجود؛ ألنه مل يأت حتديد ذلك من الرشع، 
ومل يوجد من النساء من حيضن عادة فيام دون هذا السن)3(.

قال الشافعي: »أعجل من سمعت من النساء حتيض نساء هتامة، حيضن لتسع 
سنني، وقد رأيت جدة هلا إحدى وعرشون سنة «)4(.

صحيح البخاري )5133(، ومسلم )1422(.   )1(
املغني )447/1(.   )2(

املغني )447/1( وما ذكره ابن قدامة، هو دليل عليهم ال هلم؛ ألن احليض إذا كان مرجعه إىل   )3(
بأن يكون  الذي يصلح  الدم  املرجع إىل وجود  ملاذا ال يكون  بالسن،  التحديد  فلامذا  الوجود، 

حيًضا بسبب لونه أورائحته أو ثخونته؟
احلاوي )388/1(، هاتان روايتان عن الشافعي: أما األوىل فهي قوله: »أعجل من سمعت   =  )4(
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والشافعي أخرب بام وجد، وإال يمكن عىل مذهبه أن يكون هلا تسعة عرش عاًما 
ويشء.

وقد جاء يف املبسوط للرسخيس: »ابنة أيب مطيع البلخي، صارت جدة وهلا من 
العمر تسعة عرش عاًما«)1(.

وحساب ذلك أن يكون أبو مطيع زوج ابنته، وهي بنت تسع سنني فوضعت ألقل 
احلمل: أي بعد ستة أشهر، وكانت أنثى، وزوجها هي األخرى، وعمرها تسع سنني، 

فوضعت ألقل احلمل هي األخرى، فأصبحت األم جدة، وعمرها تسعة عرش عاًما.

q دليل من قال: يمكن أن حتيض اجلارية وعمرها ست سنوات:

ال أعلم له دلياًل، ال من األثر، وال من النظر. وإنام قال ذلك أبو نرص حممد بن 
سالم، وقد سئل كام يف املبسوط: عن ابنة ست سنني إذا رأت الدم، فهل يكون هذا 

دم حيض؟ 

فأجاب: إن متادى هبا مدة احليض، ومل يكن نزوله آلفة، فهو حيض)2(.

فهذا جواب عىل سؤال افرتايض ال دليل عليه، ال من األثر، وال من النظر ومل 
يكن سؤااًل عن أمر واقع حتى يبنى عليه حكم. واهلل أعلم.

q دليل من حدد سن احليض بسبع سنني:

)1557-19( استدلوا بام رواه أمحد من طريق سوار أيب محزة، عن عمرو بن 

من النساء ...« فهي ثابتة عنه، ذكرها يف األم )64/1(. وأما الرواية الثانية، وهي قوله: »وقد   =
رأيت جدة هلا إحدى وعرشون سنة ...« فهذه مل تثبت عنه، فقد رواها البيهقي )319/1( من 
طريق أمحد بن طاهر ابن حرملة، قال: حدثني جدي، عن الشافعي قال: رأيت بصنعاء جدة هلا 

إحدى وعرشين سنة.
وأمحد بن طاهر هذا كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده، عن الشافعي حكايات   

بواطيل، يطول ذكرها. انظر امليزان )105/1(. 
املبسوط )149/3(.   )1(
املبسوط )149/3(.   )2(
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شعيب عن أبيه: عن جده قال: قال رسول اهلل ×: مروا أبناءكم بالصالة لسبع سنني، 
وارضبوهم عليها لعرش سنني، وفرقوا بينهم يف املضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فال 

ينظرن إىل يشء من عورته، فإنام أسفل من رسته إىل ركبته من عورته)1(.

ا، وأمثل  ]منكر، تفرد به سوار، عىل خالف فيه يف لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّ
وهو  جده،  عن  أبيه،  عن  سربة،  بن  الربيع  بن  امللك  عبد  حديث  الباب  يف  حديث 

ضعيف[)2(.

وجه االستدالل:

قالوا: إن األصل يف األمر الوجوب، وال يؤمرون إال إذا كانوا بالغني؛ ألن غري 
البالغ قد رفع عنه القلم.

به  خوطب  وإنام  للصبيان،  يوجه  مل  األمر  ألن  ضعف؛  فيه  االستدالل  وهذا 
األولياء، من باب الرتبية، وتعويدهم عىل الصالة وتدريبهم عليها، حتى إذا بلغوا كان 
قيامهم باألمر سهاًل، ولو كان اخلطاب موجًها إليهم لكان ممكنًا أن يصح االستدالل.

ے  ے  )ھ ھ  وتعاىل:  سبحانه  قال  النور.  سورة  يف  ولذلك 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]النور: 58[.

وحني بلغوا وجه اخلطاب إليهم مبارشة فقال سبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ( ]النور: 59[.

q دليل من قال: أدنى سن حتيض به املرأة اثنا عرش سنة:

ذراري  عنه:  اهلل  أمامة ريض  أيب  مرفوًعا عن  بام روي  استدلوا   )20-1558(
املسلمني يوم القيامة حتت العرش، شافع ومشفع، من مل يبلغ اثنتي عرشة سنة، ومن 

بلغ ثالث عرشة سنة فعليه وله.

املسند )187/2(.   )1(
انظر خترجيه يف املجلد العارش،  ح: )2387(.  )2(
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ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

التكليف منوط ببلوغ هذا السن؛ وألن لفظ الذراري يشمل الذكر  ظاهره أن 
واألنثى.

q دليل من قال بعدم التحديد:

  الدليل األول: 

التحديد حيتاج إىل توقيف وال يوجد دليل من الكتاب، وال من السنة عىل القول 
بأنه حيض يف لونه، ورائحته،  له  الذي يمكن أن حيكم  الدم  بالتحديد، فمتى وجد 
وثخونته، فهو حيض، ولو كان هناك حتديد بحيث ال يعترب الدم قبله، وال بعده حيًضا 
لوجب عىل الرسول × أن يبينه لألمة، ولو بينه لنقلوه، وحلفظه اهلل سبحانه وتعاىل 

لنا؛ حيث تعهد سبحانه وتعاىل بحفظ الرشيعة.

  الدليل الثاين:

قال تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.

وجه االستدالل: 

علق اهلل سبحانه وتعاىل احلكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد األذى 
وجد احليض.

الديلمي يف مسنده من طريق ركن  أخبار أصبهان )15/2(: وعنه  نعيم يف  أبو  احلديث رواه   )1( 
أيب عبد اهلل، عن مكحول، عن أيب أمامة مرفوًعا.

ونسبه السيوطي يف اجلامع الصغري كام يف فيض القدير )560/1( إىل أيب بكر يف الغيالنيات.  
)ص:  حاتم  أيب  البن  املراسيل  انظر  أمامة.  أيب  من  يسمع  مل  مكحول  أحدمها:  علتان:  وفيه   

 .)212
العلة الثانية: فيه ركن بن عبد اهلل، قال فيه النسائي والدارقطني: مرتوك، انظر اللسان )3425(.   

وقال البخاري: منكر احلديث. التاريخ الكبري )343/3(.  
وقال ابن معني: ليس بثقة. الكامل )160/3(.   
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قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى: »ال حد ألقل سن حتيض فيه املرأة، وال ألكثره، 
فمتى رأت األنثى احليض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنني، أو فوق مخسني؛ 
وذلك ألن أحكام احليض علقها اهلل سبحانه وتعاىل عىل وجوده، ومل حيدد اهلل سبحانه 
وتعاىل، وال رسوله سنًا معينًا، فوجب الرجوع فيه إىل الوجود الذي علق عليه األحكام، 

وحتديده بسن معني حيتاج إىل دليل من الكتاب أو السنة، وال دليل يف ذلك«)1(.

وقال ابن رشد يف املقدمات املمهدات: »فأما الطفلة الصغرية فام رأت من الدم 
حكم له بأنه دم علة وفساد؛ النتفاء احليض مع الصغر، وليس له حد من السن، إال 
ما يقطع النساء أن مثلها ال حتيض، وأما اليفعة التي تشبه أن حتيض فام رأت من الدم 

حكم له بأنه حيض، وكان ذلك داللة عىل البلوغ«)2(.

وقال يف مواهب اجلليل: »وسن النساء قد خيتلف يف البلوغ، فالواجب أن يرجع 
الفروج مؤمتنات، فإن شككن أخذ يف ذلك  النساء، فهن عىل  ما يعرفه  يف ذلك إىل 

باألحوط«)3(.

وقال السعدي: »احليض هو دم طبيعة وجبلة، وذلك خيتلف باختالف النساء 
واألحوال والفصول، والقوة والضعف، وغريها، فكونه يربط بسن معني، ومقدار 
معني، ويلغى ما سواه مع مماثلته له، فمع كونه خمالًفا لظاهر النصوص الرشعية، فإنه 

مناف لألحوال الطبيعية.

يوضح هذا القول الصحيح، أن القول الذي تقولونه، مع أنه ال يدل عليه كتاب 
وال سنة، فإنه ال يمكن أن يبنى عىل قاعدة من القواعد، وال أصل من األصول ... إىل 

آخر كالمه رمحه اهلل تعاىل)4(. 

جمموع الفتاوى )237/19(.   )1(
املقدمات )130/1(.   )2(

مواهب اجلليل )367/1(.   )3(
فقه الشيخ السعدي )347/1(.   )4(
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وهذا القول هو الراجح، إال أنني أقطع أن سن السابعة ال يمكن أن يكون زمن 
بالصالة  أبناءكم  فيه لألولياء، فقال: مروا  × جعل اخلطاب  الرسول  حيض؛ ألن 
ليست سنًا  السن؛ ألهنا  تلك  الولد يف  بعقاب  الويل  يؤمر  ومل  لسبع، وسبق خترجيه، 

صاحلة للتكليف.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q السن الذي حتيض فيه املرأة تقريب ال حتديد؛ لتفاوت النساء.

]م-683[ علمنا يف املسألة السابقة خالف العلامء يف أقل سن حتيض فيه املرأة، 
فكان العلامء عىل قولني: أحدمها يذهب إىل تقديره بالسن، واآلخر يذهب إىل عدم 

التحديد. 

عىل  تقريب؟  أم  حتديد  هذا  هل  اختلفوا  فقد  بالسن  بالتحديد  القائلون  فأما 
قولني: 

القول األول: 

أنه حتديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مذهب احلنفية، 
وأحد الوجهني يف مذهب الشافعية، واملشهور من مذهب احلنابلة)1(.

قال يف اإلنصاف: »وحيث قلنا: أقل سن حتيض له كذا فهو حتديد، فال بد من 

املجموع   ،)411/2( العزيز  فتح   ،)389/1( الكبري  احلاوي   ،)20/1( الرائق  البحر   )1(
 .)401/2(

املبحث األول 

التحديد بالسن تقريب ال حتديد
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متام تسع سنني«)1(.

القول الثاين: 

الروياين،  وصححه  الشافعية،  مذهب  يف  الوجهني  أصح  وهو  تقريب.  أنه 
والرافعي، وغريمها.

فعىل هذا قال صاحب احلاوي: ال يؤثر نقص اليوم، واليومني.

قال الدارمي: ال يؤثر الشهر، والشهران)2(.

بني  كان  فلو  للتقريب عىل األصح،  الضبط  الروضة: »وهذا  النووي يف  وقال 
رؤية الدم، واستكامل التسع عىل الصحيح، ما ال يسع حيًضا وطهًرا، كان ذلك الدم 

حيًضا، وإال فال«)3(.

e e e

اإلنصاف )355/1(.   )1(
املجموع )401/2(.   )2(
الروضة )134/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ال عربة يف األمور الرشعية بتوقيت غري التوقيت القمري، قال سبحانه وتعاىل 
عن األهلة: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ( ]البقرة: 189[.

املراد  أن  املرأة  فيه  حتيض  الذي  السن  بتحديد  القائلون  خيتلف  مل  ]م-684[ 
بالسنني: هي السنون القمرية.

قال تعاىل: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]البقرة: 189[.

فقوله سبحانه: )ڭ ڭ( إشارة إىل أهنا مواقيت عاملية، لعموم الناس 
مسلمهم وكافرهم. وال عربة بتوقيت غري التوقيت القمري. وقد أشار سبحانه بأنه 

توقيت منذ خلق السموات واألرض.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( اآلية ]التوبة: 36[.
)1559-21( ومن السنة ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن 

املبحث الثاني

املعترب بالتحديد السنون القمرية
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املسيب، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل ×: إذا رأيتم اهلالل فصوموا، 
وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثالثني يوًما. ورواه البخاري)1(.

e e e

صحيح مسلم )17-1081(، ورواه البخاري بنحوه )1909(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل دم ال يكون حيًضا، وال نفاًسا فهو دم استحاضة وفساد. 

q الدم اخلارج من الفرج ثالثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم 
استحاضة.

الدم  من  تراه  فام  هلرمها،  وإما  لصغرها،  إما  حتمل  أن  يمكن  ال  امرأة  كل   q
ال يمكن أن يكون حيًضا.

q إذا وجد احليض كان عالمة عىل إمكان احلمل من املرأة إال لعلة. 

q اآليسة والصغرية التي ال يمكن محلها ال حييضان.

]م-685[ إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن حتيض فيه املرأة تسع سنني، أو اثنتا 
عرشة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فامذا يكون؟ 

فقيل: دم علة وفساد.

وقيل: دم استحاضة.

املبحث الثالث 

يف دم الصغرية اليت ال يمكن أن حتيض
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العلة والفساد، وبني دم االستحاضة، فكل واحد منهام  ال فرق بني دم  وقيل: 
يطلق عىل اآلخر؛ ألن دم االستحاضة دم علة ومرض.

عن  ليس  االستحاضة  دم  فإن  الصحة؛  أو  الصحيح،  يقابله  الفساد  كان  وإذا 
صحة، بل هو عن علة ومرض فيكون فساًدا.

قد  األحكام؟  يف  فرق  بينهام  أم  املصطلح؟  يتجاوز  ال  لفظي،  اخلالف  وهل 
يقال: إن اخلالف لفظي؛ ألن دم الفساد، ودم االستحاضة كل منهام ال يمنع الصالة 

والصيام ونحومها.

العمل  من  أحكام  له  االستحاضة  دم  فإن  لفظًيا؛  ليس  اخلالف  إن  يقال:  وقد 
بالعادة إذا أقبلت، أو العمل بالتمييز، بينام دم الفساد هو كاجلرح، وكمن به سلس 
أحكام  عليه  ينزل  أن  يمكن  فال  حتيض  ال  التي  الصغرية  من  حيصل  قد  ألنه  بول؛ 

احليض، كام ال يمكن أن ينزل عليه أحكام االستحاضة.

إذا عرفت ذلك، فإليك النقول عن أهل العلم.

استكامل  قبل  املرأة  تراه  ما  إن  بعضهم  »قال  الرائق:  البحر  يف  نجيم  ابن  قال 
تسع سنني فهو دم فساد، وال يقال له استحاضة؛ ألن االستحاضة ال تكون إال عىل 
أوقاته  الدم يف غري  األزهري: االستحاضة سيالن  قال  صفة التكون حيًضا؛ وهلذا 

املعتادة«)1(.

القول  عىل  سنني  تسع  قبل  تراه  الذي  الدم  ألن  بجيد؛  ليس  التعليل  قلت: 
بالتحديد يصدق عليه أنه عىل صفة ال تكون حيًضا.

وقال الشافعي كام يف املجموع: »لو رأت الدم قبل استكامل تسع سنني، فهو دم 
فساد. وال يقال له استحاضة؛ ألن االستحاضة ال تكون إال عىل إثر حيض -ثم قال 
يف فصل املميزة-: »ولو رأت الدم مخسة عرش يوًما دًما أسود، ثم رأت أمحر، فاألسود 

البحر الرائق )20/1(.   )1(
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حيض ويف األمحر وجهان:

قال أبو إسحاق: هو استحاضة.

وقال ابن جريج:هو دم فساد ال استحاضة؛ ألن االستحاضة ما دخل عىل إثر 
حيض يف زمانه، ثم جاوز مخسة عرش«)1(.

وقال املاوردي يف احلاوي الكبري: »النساء عىل أربعة أرضب: طاهر، وحائض، 
ومستحاضة، وذات فساد. 

فأما الطاهر: فهي التي ترى النقاء. ومعناه: أن تستدخل القطن فيخرج نقًيا. 

وأما احلائض فهي التي ترى الدم يف زمان يكون حيًضا. 

وأما املستحاضة: فهي التي ترى الدم يف إثر احليض عىل صفة ال تكون حيًضا. 

وأما ذات الفساد فهي التي تبتدىء بدم اليكون حيًضا«)2(.

قال النووي بعد نقله لكالم احلاوي: »وحاصله أن االستحاضة ال تطلق إال عىل 
دم متصل باحليض، وليس بحيض، وأما ما ال يتصل باحليض فدم فساد، وال يسمى 

استحاضة، وقد وافقه عليه مجاعة. 

نوع  نوعان:  واالستحاضة  قالوا:  استحاضة.  اجلميع  يسمى  األكثرون:  وقال 
يتصل بدم احليض. وقد سبق بيانه. 

ونوع ال يتصل به، كصغرية مل تبلغ تسع سنني رأت الدم، وكبرية رأته وانقطع 
لدون يوم وليلة. فحكمه حكم احلدث. 

قال النووي: وهو األصح املوافق ملا سبق عن األزهري وغريه من أهل اللغة، 
أن االستحاضة دم جيري يف غري أوانه«)3(.

املجموع )381/2(.   )1(
احلاوي الكبري )390/1(.   )2(

املجموع )381/2(.   )3(
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وقال ابن رشد يف املقدمات: »والدم الذي تراه املرأة ينقسم إىل ثالثة أقسام: دم 
حيض، ودم استحاضة ويسمونه دم علة وفساد، ودم نفاس«)1(. 

e e e

املقدمات )124/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل امرأة ال يمكن محلها هلرمها فام تراه من الدم بعد انقطاعه ال يكون حيًضا.

q استمرار احليض مع املرأة عالمة عىل إمكان محلها.

q إذا استمر احليض مع املرأة مل تكن آيسة إذا أمكن أن يأيت منها الولد. 

q ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه ال يكون حيًضا؛ لتعذر احلمل. 

q كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة.

وقيل:

q ال حد ملنتهى سن احليض عند النساء، واملرجع فيه إىل قنوط املرأة من عودة 
الدم.

q علق اهلل هناية احليض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ومل 
يعلقه ببلوغ سن معينة.

طهر  يسبقه  أن  برشط  حيض  دم  فهو  علة  وال  نفاس،  عن  يكون  ال  دم  كل   q
صحيح.

q وصف اهلل احليض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.

الفصل الثاني

منتهى سن احليض عند النساء
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]م-686[ اختلف العلامء يف منتهى سن احليض إىل أقوال: 

فقيل: ال حيض بعد مخسني سنة، وهو أحد األقوال يف مذهب احلنفية، واختاره 
ابن شعبان من املالكية، وهو املشهور من مذهب احلنابلة، وبه قال إسحاق)1(. 

وقيل: منتهى احليض مخس ومخسون سنة، وهو أحد األقوال يف مذهب احلنفية)2(. 

وقيل: الحيض بعد ستني سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثراملشايخ)3(، وهو رواية 
عن أمحد)4(، واختاره املحاميل من الشافعية)5(.

وقيل: ال حيض بعد سبعني سنة، وقبلها يسأل عنها النساء، وهو املشهور املعتمد 
يف مذهب املالكية)6(.

انظر قول احلنفية يف البحر الرائق )206/1(، حاشية ابن عابدين )304/1(.  )1(
وانظر قول ابن شعبان من املالكية يف مواهب اجلليل )367/1(، املنتقى للباجي )125/1(.  

وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )202/1(، رشح منتهى اإلرادات )113/1، 114(،   
مسائل   ،)453/1( الزركيش  رشح   ،)75/1( الكايف   ،)445/1( املغني   ،)26/1( املحرر 
الفروع  اإلنصاف )356/1(،  املربع )425/1(،  الروض  ابنه عبداهلل )ص46(،  رواية  أمحد 

)265/1(، رشح العمدة )481/1(.
وانظر قول إسحاق يف املغني البن قدامة )445/1(.    

القدير  فتح   ،)201/1( الرائق  البحر   ،)614/1( للعيني  البناية   ،)36/1( اهلندية  الفتاوى   )2(
)160/1(، حاشية ابن عابدين )303/1(، مراقي الفالح )ص57(، بدائع الصنائع )41/1(. 

البحر الرائق )201/1(.   )3(
اإلنصاف )356/1(، الفروع )256/1(، املغني )445/1(.   )4(

هناية املحتاج )325/1(.   )5(
مواهب اجلليل )325/1(، منح اجلليل )167/1(، اخلريش )204/1(، عقد اجلواهر الثمينة   )6(

)70/1(، الذخرية للقرايف )384/1(.
فمذهب املالكية أن من جتاوزت السبعني فهي آيسة مطلًقا وقبل بلوغها اخلمسني فهو حتيض،   
فهو  أو شككن  بأنه حيض  فإن جزمن  النساء عن دمها،  يسأل  السبعني  إىل  وما بني اخلمسني 

حيض، وإال فال.
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فيه، تصوم، وتصيل،  الستني فمشكوك  إىل  بعد اخلمسني  الدم  إن رأت  وقيل: 
وتقيض الصوم احتياًطا. وهو اختيار اخلرقي من احلنابلة)1(. 

أقوى جبلة.  الستني؛ ألهنن  إىل  العرب  إىل مخسني، ونساء  العجم  نساء  وقيل: 
وهو رواية عن أمحد)2(. 

النساء، وهو رواية عن أيب حنيفة)3(،  ملنتهى سن احليض عند  ال حتديد  وقيل: 
تيمية من  ابن  الشافعية)5( وكذلك  واملاوردي من  املالكية)4(،  ابن رشد من  واختاره 

احلنابلة)6(.

q دليل من قال: ال حيض بعد اخلمسني:

)1560-22( قال ابن قدامة: روي عن عائشة أهنا قالت: إذا بلغت املرأة مخسني 
سنة خرجت من حد احليض)7(.

قال الزركيش: ذكره أمحد يف رواية حنبل عنه)8(.

وروي عنها أهنا قالت: لن ترى املرأة يف بطنها ولًدا بعد اخلمسني.

قال الزركيش: رواه الدارقطني)9(. ومل أقف عليه)10(.

رشح الزركيش )453/1(، املغني )445/1(.   )1(
اإلنصاف )356/1(، املغني )446/1(.   )2(

حاشية ابن عابدين )303/1، 304(.   )3(
مقدمات ابن رشد )130/1(.   )4(

احلاوي )388/1(، قال: »فأما زمان احليض، فأقل زمان حتيض فيه النساء تسع سنني، وأكثره   )5(
غري حمدود؛ ألن ما كان احلد فيه معترًبا، ومل يكن يف الرشع حمدوًدا، كان الرجوع يف حده وتبيانه 

إىل الوجود، وهو خيتلف باختالف البالد حلرها وبردها«.
جمموع الفتاوى )240/19(، االختيارات الفقهية )ص: 28(.   )6(

املغني )436/1(.   )7(
رشح الزركيش ملخترص اخلرقي )435/1(.   )8(

انظر املرجع السابق.   )9(
مل أقف عليهام يف الكتب املؤلفة عن أمحد، وال يف سنن الدارقطني، وقد سبقني من بحث         =  )10(
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وال يعلم ثبوت ذلك عن عائشة، وعىل فرض ثبوت ذلك عنها؛ فإهنا قد تكون 
قالت ذلك بناء عىل غالب النساء، أو بناء عىل من التقت هبن من النساء، وليس عاًما 

يف كل النساء. 

أمر  احليض  وجود  ألن  فيه؛  حجة  ال  عائشة  عن  ذكر  »وما  قدامة:  ابن  قال 
حقيقي، املرجع فيه إىل الوجود، والوجود ال علم هلا به، ثم قد وجد بخالف ما قالته؛ 
بعد  احليض  ووجد  اخلمسني،  بعد  أمه  ولدته  قد  حسن  بن  اهلل  عبد  بن  موسى  فإن 

اخلمسني فال يمكن إنكاره.

فإن قيل: هذا الدم ليس بحيض مع كونه عىل صفته ويف وقته وعادته بغري نص، 
فهذا حتكم ال يقبل«.اهـ

q دليل من حد سن اليأس بالستني أو السبعني أو حنوهما:

بلغتها  إذا  غاية  احليض  أن النقطاع  املذهب  العمدة: »ال خيتلف  قال يف رشح 
املرأة مل حتض بعدها، بل يكون الدم حينئٍذ دم فساد؛ ألن اهلل تعاىل قال: )ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ( ]الطالق: 4[، ولو أمكن أن احليض ال ينقطع أبًدا، مل ييئسن أبًدا؛ وألنه 
مل يوجد حيض معتاد يف بنت املائة ونحوها فإن وجود يشء من ذلك فهو دم فساد 

عنهام فلم جيدمها. انظر إرواء الغليل )200/1(، رشح الزركيش )453/1(، والروض املربع   =
 .)425/1(

الوارد عن أمحد ما خيالف هذين األثرين، ففي مسائل عبد اهلل بن أمحد ال بنه )ص: 46(  بل   
»سألت أيب عن امرأة قد أتى عليها نيف ومخسون سنة، ومل حتض منذ سنة، وقد رأت منذ يومني 
دًما ليس بالكثري، ولكنها إذا استنجت رأت دًما قلياًل، ومل تفطر ومل ترتك الصالة. ما ترى هلا؟ 
فقال أيب: ال تلتفت إليه، تصوم وتصيل، فإن عاودها بعد ذلك مرتني أو ثالًثا فهذا حيض، وقد 

رجع، تقيض الصوم. قلت: فالصالة؟ قال: ال تقيض«. اهـ 
ويف األوسط البن املنذر )256/2(: »قال أمحد بن حنبل يف املرأة التي قعدت بعد مخسني سنة   

من احليض، ثم رأت الدم بعد ذلك يف أيام معلومة، قال يشبه أن يكون هذا حيضا«.
فعىل هذه الرواية يرى اإلمام أمحد أن املرأة قد حيكم هلا باحليض ولو بعد اخلمسني.  
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كالصغرية. وهذه الغاية ستون سنة يف إحدى الروايات؛ ألن ما قبل ذلك قد وجد 
حيض معتاد بنقل نساء ثقات«. اهـ

وإذا رأيت هذا االختالف بينهم، فبعضهم يقول: مخس ومخسون سنة، وبعضهم 
يف  غالًبا  كان  ما  بحسب  قال  منهم  واحد  كل  أن  رأيت  سبعون.  وبعضهم  ستون، 
بيئته، ومشهوًرا بني نسائه، وكلها تدل عىل أنه ليس يف املسألة نص وإال ملا كان هذا 
وصف  هو  بل  يائسة،  أصبحت  بلغته  ما  متى  حمدًدا  سنًا  ليس  واليأس  االختالف، 
يلحق املرأة، كام أن احليض ليس سنًا بمجرد بلوغه تكون حائًضا حتى تتصف به. 
فاليأس من املحيض كام تقتضيه معنى الكلمة لغة: هو القنوط من رجوعه، وانقطاع 
الرجاء بنزوله، وهلذا سوى اهلل يف العدة بني املرأة التي ال حتيض، وبني املرأة اليائسة 

من املحيض بجامع أن كاًل منهام ال حتيض.

q دليل من قال: الدم من اخلمسني إىل الستني مشكوك فيه:

الدم وهلا مخسون سنة، فال تدع الصوم وال الصالة،  قال اخلرقي: »وإذا رأت 
ليس  أنه  وتيقن  اإلشكال،  زال  فقد  الستني  بعد  رأته  فإن  احتياًطا.  الصوم  وتقيض 

بحيض، فتصوم وتصيل وال تقيض«)1(.

ولعل اخلرقي حني رأى أن يف مذهب أمحد قولني: 

األول: أنه ال حيض بعد مخسني سنة.

الثاين: أن الغاية يف احليض ستون سنة.

تعارض عنده هذان القوالن، فأعرض عنهام، وقال: إن ما بينهام مشكوك فيه، 
ال ترتك له الصالة وال الصوم؛ ألن وجوهبام متيقن فال يسقط بالشك، وتقيض الصوم 
يف  مشكوك  الدم  زمن  يف  صامته  وما  متيقنًا،  كان  وجوبه  ألن  احتياًطا؛  املفروض 

املغني )445/1(.   )1(
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صحته، فال يسقط به ما تيقن وجوبه)1(.

وقال الزركيش: »كأن اخلرقي رمحه اهلل تعارضت عنده هذه األقوال فأعرض 
فتصوم وتصيل؛ الحتامل كونه دم حيض،  فيه،  بينهام مشكوك  ما  إن  عنها وقال: 
هذا  عىل  منها  صحته  لعدم  تقضيه  الواجب  والصوم  يلزمها،  ال  الصالة  وأداء 

التقدير«)2(.

قلت: هذا القول يف غاية الضعف؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل يوجب عىل العبد 
اهلل، وإنام هو وصف عارض  ليس يف أحكام  الشك  يوم واحد مرتني؛ وألن  صيام 
يطرأ عىل الشخص إما لقصور يف البحث، أو لرتدد يف أدلة ظاهرها التعارض، وما 

يكون عند فالن من شك وتردد ال يكون عند اآلخر. 

q دليل من قال: ال حد بالسن ملنتهى احليض:

  الدليل األول: 

من القرآن الكريم قوله تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻژ ]البقرة: 222[.

الفرج، فإذا  بأنه هو األذى اخلارج من  فأخرب اهلل سبحانه وتعاىل عن املحيض 
وجد هذا األذى وجد حكمه، فكيف نحكم هلذا الدم قبل متام اخلمسني بشهر بأنه 
حيض وبعد متام اخلمسني نحكم بأنه دم فساد، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي 

الرائحة، ومثله يقال ملن حد سن اليأس بالستني أو بالسبعني أو بغريمها. 

  الدليل الثاين: 

قوله تعاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الطالق: 4[.

فعلق اهلل سبحانه هناية احليض باليأس، ومل يعلقه ببلوغ سن معينة، واملرأة التي 
ما زال حيضها مطرًدا مستمًرا عىل صفته ولونه كيف يقال عنها بأهنا آيسة من املحيض 

انظر املرجع السابق.   )1(
الزركيش يف رشح اخلرقي )453/1(.   )2(
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ملجرد بلوغها مخسني سنة أو ستني سنة ولو كان لليأس سن معني لقال: والالئي بلغن 
مخسني سنة.

ۋ(  ٴۇ  ۈ  )ۈ  تعاىل:  قوله  يف  املذكور  »واليأس  تيمية:  ابن  قال 
]الطالق: 4[ ليس هو يف الوصول إىل سن معني، ولو كان ذلك يف بلوغ سن لبينه النبي 

×، وإنام هو أن تيئس املرأة نفسها من أن حتيض، فإذا انقطع دمها ويئست من أن 
يعود فقد يئست من املحيض، ولو كانت بنت أربعني، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبني 

أهنا مل تكن آيسة ... ومن مل جيعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب«)1(.

  الدليل الثالث: 

وهي  للمرأة  يقال  فكيف  الرجاء)2(.  نقيض  وهو  القنوط،  هو  اللغة  يف  اليأس 
ترجو احليض يف أوقاته، ويأتيها عىل صفته املعهودة بأهنا يائسة. 

قال تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]يوسف: 80[: أي ملا يئسوا من 
استخالصه. 

أي   :]87 ]يوسف:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  تعاىل:  وقال 
بلغت  فقد  احليض  نزول  من  املرأة  رجاء  انقطع  فإذا  وفرجه)3(،  رمحته  من  يقنط  ال 
)ۈ ۈ ٴۇ ۋ(  باآلية يف قوله تعاىل:  اليأس  أما تفسري  اليأس منه،  سن 
]الطالق: 4[ ببلوغ سن معينة فهو غري معروفة باللغة، واملرجع إنام هو إىل اللغة حيث 

مل ترد له حقيقة رشعية.

  الدليل الرابع: 

مل يأت يف الكتاب وال يف السنة حتديد ملنتهى سن احليض بغري اليأس، فأحكام 

جمموع الفتاوى )240/19(.   )1(
انظر اللسان )259/6(.   )2(

انظر تفسري القرطبي )284/7(.   )3(
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احليض علقها اهلل ورسوله عىل وجوده، وأحكام الطهارة علقت عىل إدباره، ومل حيدد 
اهلل ورسوله لذلك سنًا معينًا، فوجب الرجوع فيه إىل الوجود الذي علقت األحكام 

عليه، وحتديده بسن معني حيتاج إىل دليل من السنة، وال دليل عىل ذلك. 

  الدليل اخلامس:

)1561-23( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

رسول  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت  قالت:  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن 
فقال  الصالة؟  أفأدع  أطهر،  فال  استحاض  امرأة  إين  اهلل  رسول  يا  فقالت:   ×  اهلل 
رسول اهلل ×: ال، إنام ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، 

وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل.

قال: وقال أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت. 

ورواه مسلم إال قوله: قال أيب: ثم توضئي لكل صالة ... إلخ)1(.

وجه االستدالل: 

علق الرسول × أحكام احليض عىل إقباله، كام علق أحكام الطهارة عىل إدباره، 
ومل يعلقها عىل بلوغ سن معني، فإذا أقبل احليض يف أي زمن حتى ولو بعد اخلمسني 

تركت الصالة، وإذا أدبر احليض حكم بطهارهِتا. 

  الدليل السادس:

)1562-24( ما رواه أبو داود قال: حدثنا حممد بن املثنى، حدثنا حممد بن أيب 
عدي، عن حممد، -يعنى: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، 

عن فاطمة بنت أيب حبيش، قالت: إهنا كانت تستحاض، فقال هلا النبي ×: 

إذا كان دم احليض، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصالة، 
فإذا كان اآلخر فتوضئي وصيل.

البخاري )228(، ومسلم )333، 334(.   )1(
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]احلديث فيه انقطاع واضطراب باإلسناد، وخمالف ملا يف الصحيحني من قصة 
فاطمة[. 

وانظر خترجيه يف أحكام االستحاضة، ح )1969(.

وجه االستدالل: 

ترتك  بأن  دم حيض  بأنه  املعروف  األسود  الدم  رأت  إذا  املرأة  َأمر  احلديث  يف 
الصالة، وإطالق احلديث يشمل املسنة. 

  الدليل السابع :

ذلك  حدد  فبعضهم  ضعفها،  عىل  دليل  بالتحديد  القائلني  أقوال  اضطراب 
بخمسني، وبعضهم بالستني، وبعضهم بالسبعني، كل هذا يدل عىل أنه ليس يف املسألة 
نص قاطع، وسنة واضحة، وهي أقوال مبنية عىل الرأي املحض وأحسن أحواهلا أن 
يكون كل واحد منهم حكم بحسب أهل بلده، وهذا خيتلف باختالف حرارة البالد 

وبرودهِتا، وقوة طبيعة النساء وضعفها يف تلك البالد)1(.

يف  امرأة  توجد  فلم  االفرتاض  عىل  مبني  أنه  إال  الفريق  هذا  أدلة  قوة  ورغم 
ا، واحليض  السبعني حتيض، ويأيت منها الولد، ووجد بعد اخلمسني بشكل نادر جدًّ
امرأة ال حتيض ولو كانت شابة، وإنام يظهر  واحلمل متالزمان، فال يوجد محل من 
استعداد املرأة للحمل والنكاح بظهور احليض وانتظامه، هلذا إذا انقطع الرجاء من 
محل املرأة كان عالمة عىل دخوهلا سن اليأس ولو كان ذلك مبكًرا من عمرها. واهلل 

أعلم.

نقل الشيخ جاسم مهلهل يف كتابه )الطهارة عند املرأة ص: 14( عن الدكتور عبد اهلل ابن حممد   )1(
العجامن، دكتور قسم النساء يف مستشفى بالكويت قال: »أقل سن حتيض له املرأة تسع سنوات 
عندنا يف الكويت، وسبع سنوات يف اهلند، وهذا الفارق يف السنوات نتاج أواًل: طبيعة الطقس. 

وثانًيا: طبيعة األكل واملستوى االقتصادي للشعوب. وثالًثا: طبيعة احلياة االجتامعية«. اهـ 
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قال ابن رشد: »وأما العجوز التي ال تشبه أن حتيض فام رأت من الدم حكم له 
بأنه دم علة وفساد؛ النتفاء احليض مع الكرب كام ينتفي مع الصغر، وليس لذلك حد 

من السنني إال ما يقطع النساء عىل أن مثلها ال حتيض«)1(.
 

e e e

املقدمات )130/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل امرأة ال يمكن محلها هلرمها فام تراه من الدم بعد انقطاعه ال يكون حيًضا.

q اآليسة والصغرية التي ال يمكن محلها ال حييضان.

الدم  من  تراه  فام  هلرمها،  وإما  لصغرها،  إما  حتمل  أن  يمكن  ال  امرأة  كل   q
ال يمكن أن يكون حيًضا.

]م-687[ إذا انقطع الدم عن املرأة الكبرية لكوهنا كبرية، ودام انقطاعه سنوات 
ثم عاودها الدم فام احلكم؟

يف  والكدرة  الصفرة  ألن  إليه؛  تلتفت  فال  كدرة  أو  صفرة  كانت  إذا  اجلواب: 
سلطان احليض وزمانه، ووقت نزول العادة حيض، أما هذه فقد يئست، كام أن الدم 
إن كان جمرد قطعة من الدم مل يكن متصاًل فكذلك ال تلتفت إليه؛ ألن ذلك ربام كان 
ناجًتا عن محل املرأة شيًئا ثقياًل نزل عىل أثره قطعة من الدم. فإن كان الدم جارًيا، وال 
تعلم له سبب، فقد اختلف العلامء هل يكون دم فساد مثله مثل من به سلس بول، أو 

يكون حيًضا؟ واألقوال ال خترج عن ثالثة أقوال: 

فـرع

 إذا انقطع الدم عن الكبرية ثم عاد
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ترتك  فال  دائم،  حدث  به  من  حكم  حكمه  يكون  فساد،  دم  أنه  األول:  القول 
الصالة والصيام، وهذا أحد القولني يف مذهب املالكية، وبه قال أمحد وإسحاق. 

الدم: ال يكون حيًضا، هو بمنزلة اجلرح، وإن  الكبرية ترى  املرأة  قال أمحد يف 
اغتسلت فحسن)1(، فلم جيعل حكمها كحكم االستحاضة، وذلك بالعمل بالتمييز، 

أو العادة؛ ألنه ال يرى أن يتأتى منها احليض، وهي هبذا السن.

وقال ابن رشد: »وأما العجوز التي ال يشبه أن حتيض، فام رأت من الدم حكم له 
بأنه دم علة وفساد؛ النتفاء احليض مع الكرب، كام ينتفي مع الصغر«)2(.

q وجه القول بأنه دم فساد: 

أنه دم امرأة ال يمكن أن حتمل، فلم يمنع الصالة والصيام.

قال إسحاق: حكمها حكم املستحاضة إذا جاوزت اخلمسني؛ ألهنا ال تلد بعد 
اخلمسني أبًدا)3(.

وهذا التعليل ال يبعد من جهة الطب، ذلك أن احليض هو جدار يبطن به الرحم 
استعداًدا لتخصيب البويضة، حتى تعلق به، ومن ثم ينمو اجلنني وتتكون املشيمة، 
كام سيأيت بيانه عند الكالم كيف حتيض املرأة، وما دام أن املرأة ال يمكن أن حتمل، فال 

يمكن أن حتيض.

القول الثاين: 

إن كان الدم عىل صفة دم احليض، فإنه حيض، اختاره بعض املالكية، ورجحه 
ابن حزم، وابن تيمية)4(.

يتفق املالكية بأن الدم إذا عاد عىل الكبرية فإنه ال عربة به يف العدة، واختلفوا به يف العبادة عىل   )1(
املغني   ،)30/1( املمهدات  املقدمات   ،)125/1( للباجي  املنتقى  انظر  أحدها.  هذا  قولني، 

)447/1(، وانظر مسائل أمحد وإسحاق رواية الكوسج )756(. 
املقدمات )30/1(.   )2(

مسائل أمحد وإسحاق رواية الكوسج )756(.   )3(
املنتقى للباجي )125/1(، املحىل البن حزم، مسألة )265(، جمموع الفتاوى )24/19(.   )4(
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q وجه هذا القول: 

بأن كل دم حيمل صفات دم احليض فهو حيض.

وألن الطهر ال حد له، فقد يطول باملرأة حتى تظن أهنا آيسة، وبعود الدم تبني 
أهنا مل تكن كذلك.

وألن اهلل أخرب عن احليض بأنه أذى، فإذا وجد األذى فقد وجد احليض.

قال يف املحىل: »وإن رأت العجوز املسنة دًما أسود فهو حيض مانع من الصالة 
والصوم والطواف والوطء، برهان ذلك قوله × -الذي ذكرناه قبل بإسناده-: )إن 

دم احليض أسود يعرف(.

وأمر رسول اهلل × إذا رأته برتك الصالة، وقوله عليه السالم يف احلديث: )هذا 
يشء كتبه اهلل عىل بنات آدم( فهذا دم أسود، وهي من بنات آدم، ومل يأت نص وال 
اهلل عز وجل  فإن ذكروا قول  احلامل،  النص يف  به  ليس حيًضا، كام جاء  بأنه  إمجاع 
 .]4 ]الطالق:  ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ 

قلنا: إنام أخرب اهلل تعاىل عنهن بيأسهن، ومل خيرب تعاىل أن يأسهن حق قاطع حليضهن، 
ومل ننكر يأسهن من احليض لكن قلنا: إن يأسهن من احليض ليس مانًعا من أن حيدث 
اهلل تعاىل هلن حيًضا، وال أخرب تعاىل بأن ذلك ال يكون وال رسوله ×، وقد قال تعاىل 
)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]النور: 60[. فأخرب تعاىل أهنن يائسات من 

النكاح، ومل يكن ذلك مانًعا من أن ينكحن بال خالف من أحد، وال فرق بني ورود 
نكاًحا،  يرجون  ال  والالئي  املحيض،  من  يئسن  الالئي  من  تعاىل  اهلل  من  الكالمني 
فكالمها حكم وارد يف اللوايت يظنن هذين الظنني، وكالمها ال يمنع مما يئسن منه من 

املحيض والنكاح«)1(.

وقال ابن تيمية: »إذا انقطع دمها ويئست من أن يعود، فقد يئست من املحيض، 

املحىل )مسألة: 265(.  )1(
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ولو كانت بنت أربعني، فإذا تربصت وعاد الدم، تبني أهنا مل تكن آيسة«)1(.

فقال  وجوده،  عىل  احليض  أحكام  علق  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  آخر  ودليل 
سبحانه وتعاىل ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ 
]البقرة: 222[. فإذا وجد األذى وجد حكمه، وال فرق بني كونه يتقدمه طهر طويل، 

أو طهر قصري، ما دام أن هذا الدم له لون دم احليض، ورائحته النتنة التي تعرفها املرأة 
من عادهتا. 

القول الثالث: 

اإلمام  يتكرر ثالث مرات، وقد جاء يف مسائل  بأنه حيض حتى  له  ال نحكم 
أمحد، رواية ابنه عبد اهلل »سألت أيب عن امرأة قد أتى عليها نيف ومخسون سنة، ومل 
حتض منذ سنة، وقد رأت منذ يومني دًما ليس بالكثري، ولكنها إذا استنجت رأته، ومل 

تفطر، ومل ترتك الصالة. ما ترى هلا؟ 

فقال أيب: ال تلتفت إليه، تصوم وتصيل، فإن عاودها بعد ذلك مرتني أو ثالًثا 
فهذا حيض، وقد رجع تقيض الصوم. قلت: فالصالة؟ قال: ال«)2(.

e e e

جمموع الفتاوى )24/19(   )1(
مسائل االمام أمحد، رواية ابنه عبد اهلل )ص: 46(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q احليض عالمة عىل براءة الرحم من احلمل.

q احليض واحلمل ال جيتمعان.

]م-688[ اختلف العلامء يف احلامل هل حتيض أم ال؟ 

فقيل: ال حتيض، وهو املشهور من مذهب احلنفية)1(، واحلنابلة)2( والقديم من 
قول الشافعي)3(.

الرائق  البحر   ،)42/1( الصنائع  بدائع   ،)67/1( احلقائق  تبيني   ،)186/1( القدير  فتح   )1(
)229/1(، مراقي الفالح )ص: 57(، حاشية ابن عابدين )285/1(، البناية )691/1(. 

انظر مسائل أمحد وإسحاق رواية الكوسج )755(، اإلنصاف )357/1(، املحرر )26/1(،   )2(
منتهى  رشح   ،)202/1( القناع  كشاف   ،)450/1( الزركيش  رشح   ،)443/1( املغني 

اإلرادات )114/1(، زاد املعاد )235/4(، تنقيح التحقيق )616/1(. 
قال النووي يف الروضة )74/1(: »ما تراه احلامل من الدم فيه قوالن: القديم: أنه دم فساد.   )3(

واجلديد: األظهر أنه حيض«. 

الفصل الثالث

يف إمكان احليض من احلامل
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وقيل: بل حتيض، وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية يف اجلديد)2(، ورواية عن 
أمحد، بل حكي أنه رجع إليه)3(. 

q أدلة من قال: احلامل ال حتيض:

أخربنا  صاعد،  بن  حممد  أبو  أخربنا  قال:  الدارقطني،  روى   )25-1563(
مسلم  بن  عمرو  عن  عيينة،  بن  سفيان  أخربنا  بمكة،  العائذي  عمران  بن  عبد اهلل 

اجلندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

هنى × أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى حتيض.

إال  عباس  ابن  عن  أحد  اإلسناد  هذا  يف  لنا  قال  وما  صاعد:  ابن  لنا  قال 
العائذي)4( اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغريه يرسله. 

]صحيح بمجموع طرقه[)5(.

املوطأ )60/1(، املدونة )155/1(، التمهيد )فتح الرب( )497/3(، االستذكار )197/3(،   )1(
للباجي  املنتقى  الفقهية )ص: 31(، اخلريش )205/1(، خمترص خليل )ص: 19(،  القوانني 
اجلليل  مواهب   ،)169/1( الدسوقي  حاشية   ،)211/1( الصغري  الرشح   ،)120/1(

)369/1(، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )134/1(، منح اجلليل )168/1(. 
هناية   ،)118،119/1( املحتاج  مغني   ،)174/1( الطالبني  روضة   ،)411/2( املجموع   )2(

املحتاج )355/1(، املبسوط البن املنذر )238/2(، حاشية القليويب وعمرية )108/1(. 
قال ابن تيمية يف االختيارات )ص: 30(: »احلامل قد حتيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه   )3(

البيهقي رواية عن أمحد، بل حكي أنه رجع إليه«. 
سنن الدارقطني )257/3(.   )4(

بالقوي.  ليس  النسائي:  وقال  القطان،  وابن  أمحد،  ضعفه  مسلم،  بن  عمرو  احلديث  هذا  يف   )5(
واختلف فيه قول حييى بن معني، فقال مرة: ليس بالقوي كام يف رواية عباس الدوري. هتذيب 

الكامل )243/22(. 
وقال أخرى: ال بأس به كام يف رواية إبراهيم اجلندي عنه. هتذيب التهذيب )119/5(.   

ويف التقريب: صدوق له أوهام.   
وقد اختلف عليه يف هذا:   

فرواه الدار قطني: كام يف هذا اإلسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة،   
عن ابن عباس مرفوًعا.                   =
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أن  طاووس  عن  مسلم،  بن  عمرو  عن   )17460( شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  معمر  ورواه   =
رسول اهلل × أمر منادًيا ... فذكر نحوه مرساًل.

عمران  بن  اهلل  عبد  عنه،  الراوي  من  ولكنه  عيينة،  ابن  من  ليس  الوصل  أن  يظهر  والذي   
هذا  يف  قال  وما  صاعد:  ابن  لنا  »قال  صاعد:  ابن  شيخه  عن  الدارقطني  نقل  ولذا  العائذي، 
اإلسناد أحد: عن ابن عباس، إال العائذي«. يشري إىل تفرده بوصله، وأن الراجح فيه املرسل. ومل 
 يتعقب الدارقطني شيخه كاملوافق له. والعائذي له ترمجة يف اجلرح والتعديل )130/5(، قال 

أبو حاتم: صدوق. 
فعىل هذا علة هذا احلديث هي اإلرسال علة إال أن له شواهد، منها.   

الشاهد األول: حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه:   
عن  رشيك،  أخربنا  قاال:  عامر،  بن  وأسود  إسحاق،  بن  حييى  حدثنا   )62/3( أمحد  رواه    
أيب إسحاق وقيس بن وهب، عن أيب الوداك، عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 
× قال يف سبي أوطاس: ال توطأ حامل -قال أسود حتى تضع- وال غري حامل حتى حتيض 

حيضة -قال حييى: أو تستربي بحيضة.
وهذا إسناد ضعيف أيًضا من أجل رشيك؛ فإنه يسء احلفظ.  

وأخرجه أبو داود )2157(، والدارمي )2295(، والدارقطني )112/4(، والبيهقي يف السنن   
الكربى )449/7(، واحلاكم يف املستدرك )195/2( من طريق رشيك، عن قيس بن وهب 

وحده به. قال احلاكم: هذا حديث عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه. وأقره الذهبي. 
قلت: ال ينبغي أن يكون عىل رشط مسلم، فإن مسلاًم إنام أخرج لرشيك مقروًنا.  

التلخيص )304/1(: إسناده حسن. اهـ ولو  وقال ابن عبد اهلادي )617/1(، واحلافظ يف   
قاال: حديث حسن حلمل عىل املجموع، أما أن يكون إسناده حسنًا فإن رشيًكا ال يبلغ حديثه 

حديث احلسن لذاته.
الشاهد الثاين: رواه ابن أيب شيبة )17451( حدثنا أبو خالد األمحر، عن داود، عن الشعبي، قال:   
قلت له: إن أبا موسى هنى حني فتح تسرت: ال توطأ احلباىل، وال نشارك املرشكني يف أوالدهم، 
فإن املاء يزيد يف الولد. أيشء قاله برأيه؟ أو يشء رواه عن النبي ×؟ فقال: هنى رسول اهلل × 

يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غري حامل حتى تستربأ. 
إسناده حسن إال أنه مرسل، ورجاله ثقات، إال أبا خالد األمحر، وثقه ابن املديني وابن سعد،   
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معني: صدوق، وليس بحجة، وتكلم فيه البزار، وقال 

الذهبي: غريه أثبت منه، ويف التقريب: صدوق خيطئ. 
انظر الضعفاء للعقييل )124/2(، الطبقات الكربى )391/6(، اجلرح والتعديل )106/4(،   
)الكامل )281/3(، هتذيب الكامل )394/11(، وهتذيب التهذيب )159/4(.              =
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بن  حييى  عن   )2701( الصحابة  معرفة  يف  نعيم  وأبو   )108/4( أمحد  روى  الثالث:  الشاهد   =
إسحاق وقتيبة بن سعيد.

ورواه أمحد )109/4( حدثنا حسن بن موسى،   
ورواه الطرباين يف الكبري )402/4( ح 4360 من طريق سعيد بن أيب مريم، وعبد اهلل بن حممد   
بن  رويفع  عن  الصنعاين،  حنش  عن  يزيد،  بن  احلارث  عن  هليعة،  ابن  عن  مخستهم  الفهمي. 
ثابت، قال: قال رسول اهلل × ال حيل ألحد -وقال قتيبة: لرجل- أن يسقي ماءه ولد غريه، وال 

يقع عىل أمة حتى حتيض، أو يبني محلها.
وهذا اإلسناد فيه  ابن هليعة إال أن قتيبة بن سعيد وحييى بن إسحاق ممن روى عنه قبل احرتاق   
كتبه، فتكون روايتهام عنه أعدل من غريها، وإن كان ابن هليعة يف نفسه ال خيلو من ضعف، انظر 

سري أعالم النبالء )17/8(، وقد توبع ابن هليعة.
فقد رواه حممد بن إسحاق واختلف عليه فيه:   

فرواه ابن أيب شيبة يف املصنف )17749( عن عبد الرحيم بن سليامن.  
ورواه أمحد )108/4( حدثنا حييى بن زكريا ابن أيب زائدة، كالمها )عبد الرحيم وحييى( عن   
ثابت  يزيد بن أيب حبيب، عن أيب مرزوق موىل جتيب، عن رويفع بن  حممد بن إسحاق، عن 

األنصاري.
ويف هذا اإلسناد انقطاع بني أيب مرزوق وبني رويفع بن ثابت.  

وخالفهام كل من:   
أبو معاوية كام يف مصنف ابن أيب شيبة )17750( وسنن سعيد بن منصور )2722(، وسنن    

أيب داود )2159(، ومعرفة الصحابة أليب نعيم )2700(. 
وإبراهيم بن سعد كام يف مسند أمحد )108/4(، والكبري للطرباين )27/5(ح 4485، ومعرفة   

الصحابة أليب نعيم )2700(.
وأمحد بن خالد كام يف سنن الدارمي )2477(، واملعجم الكبري للطرباين )26/5(ح 4482،   

ومعرفة الصحابة أليب نعيم )2700(.
وحممد بن سلمة كام يف سنن أيب داود )2158(.  

وابن املبارك كام يف معرفة الصحابة أليب نعيم )2700(.   
وزهري بن معاوية كام يف معرفة الصحابة أليب نعيم )2700(، كلهم رووه عن حممد بن إسحاق،   
قال: حدثني يزيد بن أيب حبيب، عن أيب مرزوق موىل جتيب، عن حنش الصنعاين، عن رويفع 

ابن ثابت األنصاري. 
فجعلوا بني أيب مرزوق وبني رويفع حنش الصنعاين.                =  
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وهذا أرجح، فقد توبع فيه ابن إسحاق يف هذا الطريق، فقد رواه ابن اجلارود يف املنتقى )712(   =
والطرباين يف األوسط )3204(، والكبري )28/5(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )2699(، 
واخلطيب البغدادي يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )91/1( من طريق عبد اهلل بن يوسف، 

حدثنا بكر بن مرض، 
عن  ربيعة،  بن  جعفر  عن  كالمها  هليعة،  ابن  طريق  من   )26/5( الكبري  يف  الطرباين  ورواه    

أيب مرزوق، عن حنش الصنعاين، عن رويفع. وإسناد ابن اجلارود رجاله كلهم ثقات.
وفيه اختالف ثالث عىل  ابن إسحاق:   

بن سعد،  إبراهيم  الصحابة )2698(، من طريق  نعيم يف معرفة  فرواه أمحد )109/4( وأبو   
عن ابن إسحاق، حدثني عبيد اهلل بن أيب جعفر املرصي، قال: حدثني من سمع حنًشا الصنعاين 
يقول: سمعت رويفع بن ثابت األنصاري، يقول: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يبتاعن 

ذهًبا بذهب إال وزًنا بوزن، وال ينكح ثيًبا من السبي حتى حتيض. 
وهذا اإلسناد ضعيف إلهبام يف إسناده. وفيه اختالف رابع عىل ابن إسحاق.  

فقد روى البزار يف مسنده )2314( من طريق عبد األعىل بن عبد األعىل، قال: أخربنا حممد بن   
إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب احلسن، عن رويفع.

فأسقط من احلديث أبا مرزوق، وأبدله بأيب احلسن. وأبو احلسن هذا جمهول.  
وقد رواه الرتمذي )1131( وابن حبان )4850( من طريق ابن وهب، عن حييى بن أيوب، عن   
ربيعة بن سليم، عن برس بن عبيد اهلل، عن رويفع. وهذا إسناد رجاله ثقات إال حييى بن أيوب 

فإنه صدوق خيطئ، وقد تفرد هبذا الطريق.
قال الرتمذي: هذا حديث حسن. اهـ واحلسن عند الرتمذي هو الضعيف إذا روي من غريه   

وجه.
وربيعة بن سليم قيل هو أبو مرزوق، وقيل: أبو مرزوق اسمه حبيب بن الشهيد، فإن كانا واحًدا   
فهذا اختالف عىل أيب مرزوق، فتارة حيدث به عن حنش الصنعاين، عن رويفع، وتارة حيدث به 

عن رويفع مبارشة بال واسطة، وكال الطريقني روامها ابن إسحاق. 
وتارة حيدث به عن برس بن عبيد اهلل،عن رويفع، وهذا الطريق انفرد به حييى بن أيوب، وهو   

صدوق خيطئ.
هلذا أجد أرجح الطرق عن ابن إسحاق ما تابع فيه احلارث بن يزيد، وجعفر بن ربيعة، حيث   

رواه احلارث ومل خيتلف عليه فيه عن حنش الصنعاين، عن رويفع.
وكذا رواه جعفر بن ربيعة، عن أيب مرزوق، عن حنش الصنعاين به.  

وهي رواية اجلامعة، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب مرزوق، عن حنش   
الصنعاين به، فيكون املحفوظ من حديث رويفع ما رواه احلارث وأبو مرزوق، عن حنش      =
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وجه االستدالل: 

أن الرسول × جعل وجود احليض علاًم عىل براءة الرحم، ولو كانت احلامل 
حتيض ما جاز وطؤها بمجرد احليض. 

q وأجيب: 

قال ابن عبد الرب: »ليس يف قوله عليه السالم: )ال توطأ حامل حتى تضع، وال 
حائل حتى حتيض( ما ينفي أن يكون حيض عىل محل؛ ألن احلديث إنام ورد يف سبي 
أوطاس، حني أرادوا وطأهن، فأخرب أن احلامل ال براءة لرمحها بغري الوضع، واحلائل 

ال براءة لرمحها بغري احليض، ال أن احلامل ال حتيض«)1(.

وقال ابن القيم: »النبي × قسم النساء إىل قسمني: 

حامل، فعدهتا وضع احلمل، وحائل، فعدهتا باحليض. 

ونحن قائلون بموجب هذا، غري منازعني فيه، ولكن أين فيه ما يدل عىل أن ما 
تراه احلامل من الدم عىل عادهتا تصوم وتصيل، هذا أمر آخر ال تعرض للحديث به. 
وهلذا يقول القائل بأن دمها دم حيض هذه العبارة بعينها، وال يعد هذا تناقًضا وال 

خلاًل يف العبارة.

العدة  يف  احلمل  من  الرحم  براءة  عىل  دلياًل  جعله  إنه  قولكم  أيًضا:  وقال 
واالسترباء.جعله دلياًل ظاهًرا أو قطعًيا؟ 

األول: صحيح. والثاين: باطل؛ فإنه لو كان دلياًل قطعًيا ملا ختلف عن مدلوله، 

ا، واهلل أعلم.   الصنعاين، عن رويفع، وما عدا ذلك يكون شاذًّ  =
ابن  فيه  احلارث  فيكون صحيًحا، وطريق  ثقات،  كلهم  إسناد رجاله  ربيعة  بن  وطريق جعفر   
يتقوى حديث  وبه  الصنعاين،  فيكون احلديث قد صح من رواية حنش  قد علمت،  هليعة كام 
ابن عباس، وحديث أيب سعيد، ومرسل الشعبي، وقد ذكر احلافظ يف التلخيص شواهد أخرى 

ضعيفة ارجع إليها )304/1(. واهلل أعلم.
فتح الرب برتتيب التمهيد )498/3، 499(.   )1(
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ولكانت أول مدة احلمل من حني انقطاع احليض، وهذا مل يقله أحد، بل أول مدة 
احلمل من حني الوطء، ولو حاضت بعده عدة حيض، فلو وطئها، ثم جاءت لولد 
حلقه  احليض  انقطاع  حني  من  منها  وألقل  الوطء،  حني  من  أشهر  ستة  من  ألكثر 
نسبه اتفاًقا، فعلم أنه أمارة ظاهرة، وقد يتخلف عنها مدلوهلا ختلف املطر عن الغيم 

الرطب. 

قائلون، وإىل حكمها  فإّنا هبا  السنة،  به من  استدللتم  اجلواب عام  وهبذا خيرج 
صائرون، وهي احلكم بني املتنازعني)1(.

فإن  اإلشكال،  عن  أجاب  قد  القيم  وابن  الرب  عبد  ابن  جواب  أن  أرى  وال 
مما  كان  ولو  احليض،  بعد  األمة  إتيان  يف  وأذن  احلامل،  إتيان  من  منع   × الرسول 
يصح أن تكون حاماًل ملنع من إتياهنا كام منع من إتيان احلامل، فلام أذن يف إتياهنا بعد 

احليض كان هذا دلياًل عىل عدم وجود احلمل. 

  الدليل الثاين: 

عبد  بن  حممد  عن  سفيان،  طريق  من  اهلل  رمحه  مسلم  رواه  ما   )26-1564(
الرمحن موىل آل طلحة، عن سامل، عن ابن عمر: 

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي ×، فقال: مره فلرياجعها، 
ثم ليطلقها طاهًرا أو حاماًل )2(.

جاء يف التنقيح: »قال أبو بكر األثرم أليب عبد اهلل ما ترى يف احلامل ترى الدم 
متسك عن الصالة؟ 

قال: ال. قلت: أي يشء أثبت يف هذا الباب؟ 

فقال: أنا أذهب يف هذا إىل حديث حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة، عن سامل، 

زاد املعاد )235/4، 236(.  )1(
مسلم )1471/5(.  )2(



موسوعة أحكام الطهارة 82

عن أبيه، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ×، فقال: مره فلرياجعها، 
ثم ليطلقها طاهًرا أو حاماًل.

احلامل ال  أن  إىل  احلديث  هبذا  ذهبت  فإنك  فقلت:  احلمل.  مقام  الطهر  فأقام 
تكون إال طاهًرا؟ قال: نعم« )1(.

  الدليل الثالث:

قالوا: طالق احلامل ليس ببدعة يف زمن الدم وغريه إمجاًعا، ولو كانت حتيض 
لكان طالقها يف زمن الدم ويف طهرها بعد املسيس بدعة عماًل بعموم اخلرب)2(.

q وأجيب بام ييل: 

برشطني:  حائاًل  كانت  إذا  الطالق  إباحة  عمر  ابن  حديث  يف  القيم:  ابن  قال 
الطهر، وعدم املسيس. فأين هذا التعرض حلكم الدم الذي تراه عىل محلها. 

وقولكم: إن احلامل لو كانت حتيض لكان طالقها يف زمن الدم بدعة، وقد اتفق 
الناس عىل أن طالق احلامل ليس ببدعة، وإن رأت الدم. 

قلنا: إن النبي × قسم أحوال النساء التي يراد طالقها إىل: 

- حال محل. 

- حال خلو منه.

أباح  فإنام  استثناء، وأما غري ذات احلمل  وجواز طالق احلامل مطلًقا من غري 
طالقها بالرشطني املذكورين، وليس يف هذا ما يدل عىل أن دم احلامل دم فساد، بل 
عىل أن احلامل ختالف غريها يف الطالق، وأن غريها إنام تطلق طاهًرا غري مصابة، وال 
يشرتط يف احلمل يشء من هذا، بل تطلق عقيب اإلصابة، وتطلق وإن رأت الدم فكام 
تقتضية حكمة  الذي  إصابتها، ال حيرم حال حيضها، وهذا  ال حيرم طالقها عقيب 

التنقيح - ابن عبد اهلادي )616/1(   )1(
زاد املعاد )236/4(.   )2(
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الرشع يف وقت الطالق إذًنا ومنًعا، فإن املرأة متى استبان محلها كان املطلق عىل بصرية 
من أمره، ومل يعرض له من الندم ما يعرض له بعد اجلامع وال يشعر بحملها، فليس 
ما ُمنِع منه نظري ما أذن فيه ال رشًعا وال واقًعا وال اعتباًرا، وال سيام من علل املنع من 

الطالق يف احليض بتطويل العدة، فهذا ال أثر له يف احلمل)1(.

  الدليل الرابع: 

وغذاء  لبنًا  الطمث  دم  بانقالب  العادة  أجرى  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إن  قالوا: 
للحمل، فاخلارج وقت احلمل يكون غريه، فهو دم فساد.

q وأجيب:

والتغذية  االنقالب  هذا  فإن  عليكم؛  حجتنا  أكرب  من  »وهذا  القيم:  ابن  قال 
باللبن إنام يستحكم عند الوضع، وهو زمن سلطان الرضاع، وارتضاع املولود، وقد 
أجرى اهلل العادة بأن املرضع ال حتيض، ومع هذا لو رأت دًما يف وقت عادهتا حلكم 
له بحكم احليض باالتفاق، فألن حيكم له بحكم احليض يف احلال التي مل يستحكم 
فيها انقالبه وال تغذى الطفل به أوىل وأحرى. وهب أن هذا كام تقولون، فهذا إنام 
يكون عند احتياج الطفل إىل التغذية باللبن، وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح، فأما قبل 
ذلك فإنه ال ينقلب لبنًا لعدم حاجة احلمل إليه. وأيًضا فإنه ال يستحيل كله لبنًا، بل 

يستحيل بعضه، وخيرج الباقي)2(.

  الدليل اخلامس :

قال تعاىل )ڃ ڃ چ چ چ( ]البقرة: 228[. 

وقال سبحانه: )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]الطالق: 4[.

قالوا: فلو كانت احلامل حتيض لكانت عدهتا ثالث حيض، فلام كان الدم الذي 
قد تراه احلامل ال ينقيض به العدة مل يكن حيًضا بل استحاضة.

زاد املعاد )236/4(.   )1(
انظر املرجع السابق، والصفحة نفسها.   )2(
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q ورد هذا االستدالل: 

بأن اهلل سبحانه وتعاىل جعل عدة احلامل بوضع احلمل، وعدة احلائل باألقراء، 
يتزوجها  الثاين أو  بأن يملكها  انقضاء عدة احلامل باألقراء ألفىض ذلك  ولو أمكن 

وهي حامل من غريه، فيسقي ماؤه زرع غريه)1(.

واحلمل يسيطر عىل ما عداه من العدد، فهو يلغي بأن يكون عدة ويلغي غريه كام 
لو مات رجل عن امرأته، وهي حامل، ووضعت بعد موته بلحظة فإن عدهتا تنقيض، 
بينام املتوىف عنها زوجها بال محل، عدهتا أربعة أشهر وعرشة أيام، وهلذا لو حاضت 

احلامل ثالث حيض مطردة كعادهتا متاًما فإن عدهتا ال تنقيض. 

ليس حيًضا،  ليس ألنه  احلمل،  باحليض زمن  االعتداد  إلغاء  أن  تبني من هذا 
وإنام ألن احليض ال يصلح أن يكون عدة مع احلمل. 

  الدليل السادس: 

)1565-27( روى الدارمي من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن مطر، عن عطاء، 

عن عائشة يف احلامل ترى الدم، قالت: تغتسل وتصيل. 

]حسن لغريه[)2(.

زاد املعاد )236/4(.   )1(
أخرجه الدارمي يف سننه كام يف إسناد الباب )933( من طريق سعيد بن أيب عروبة.   )2(

وأخرجه أيًضا )934( من طريق مهام،   
وأخرجه الدارقطني )219/1( من طريق يعقوب بن القعقاع ثالثتهم )سعيد ومهام ويعقوب(   

عن مطر، عن عطاء، عن عائشة يف احلامل ترى الدم. قالت: تغتسل وتصيل. 
يف إسناده مطر بن طهامن الوراق يسء احلفظ، خاصة فيام يرويه عن عطاء.   

وقال أمحد: مطر يف عطاء ضعيف احلديث. انظر اجلرح والتعديل )287/8(، الطبقات الكربى   
)254/7(، الضعفاء واملرتوكني للنسائي )567(.

قلت: وهذا األثر هو من حديثه عن عطاء.  
وأخرجه عبد الرزاق )1214( ومن طريقه أخرجه ابن املنذر يف األوسط )239/2( قال:     =  
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  الدليل السابع: 

)1566-28( قال الزركيش: »روي عن ابن شاهني، 

احلامل  إذا رأت  بلفظ:  به.  بن موسى، عن عطاء  قال: حدثنا سليامن  راشد،  بن  أخربنا حممد   =
الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، وال تدع الصالة عىل كل حال.

ويف إسناده سليامن بن موسى، يف حفظه يشء، وهو صدوق.   
ويف اإلسناد: حممد بن راشد. اختلف فيه.  

وثقه أمحد ودحيم، وابن املديني، وقال يعقوب بن شيبة وابن املبارك: صدوق.  
وقال الدارقطني: ضعيف عند أهل احلديث. السنن )176/3(.   

وهذا من الدارقطني ليس جمرد حكم عىل الرجل، بل حكم منه، ونقل عن رجال أهل احلديث.   
واختلف قول النسائي فيه، فقال مرة: ليس بالقوي. وقال يف موضع آخر: ليس به بأس. هتذيب   
 ،)519/7( اللسان   ،)548( واملرتوكني  الضعفاء  ثقة.  أيًضا:  وقال   ،)140/9( التهذيب 

هتذيب التهذيب )140/9(.
وقيل لعبد الرمحن بن مهدي: إنك حتدث عن كل أحد. قال: عمن؟ فذكر له حممد بن راشد،   
فقال: أحفظ عن الناس ثالثة: رجل حافظ متقن، فهذا ال خيتلف فيه أحد. وآخر هيم، والغالب 
عىل حديثه الصحة، فهذا ال يرتك حديثه، وآخر هيم، والغالب عىل حديثه الوهم، فهذا يرتك 

حديثه. ضعفاء العقييل )65/4(.
ويف التقريب: صدوق هيم، ورمي بالقدر.   

فاألثر بمجموع الطريقني يكون ثابًتا عن عائشة قوهلا: إن احلامل ال حتيض، ومع كونه موقوًفا   
عىل عائشة إال أنه ثبت عنها أن احلامل حتيض، بل رجحه أمحد عىل هذا األثر.

ففي زاد املعاد )234/4(:  
»قال إسحاق بن راهوية: قال يل أمحد بن حنبل: ما تقول يف احلامل ترى الدم؟ فقلت: تصيل،   
واحتججت بخرب عطاء عن عائشة ريض اهلل عنها. قال: فقال يل: أين أنت من خرب املدنيني، خرب 

أم علقمة موالة عائشة ريض اهلل عنها فإنه أصح. 
قال إسحاق: فرجعت إىل قول أمحد رمحه اهلل«.   

وهذا كالرصيح من أمحد رمحه اهلل بأن دم احلامل دم حيض، وسوف نأيت عىل أثر أم علقمة عن   
عائشة يف أدلة القول الثاين. 

وقال ابن قدامة يف املغني )443/1(: »وروي عن عائشة -يعني القول بأن احلائض تصيل إذا   
رأت الدم- ثم قال: »والصحيح عنها إذا رأت الدم ال تصيل«. 
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عن ابن عباس أنه قال: إن اهلل رفع احليض عن احلبىل، وجعل الدم رزًقا للولد)1(.

]مل أقف عىل إسناده ألنظر يف ثبوته عن ابن عباس[)2(.

وقد ناقش ابن القيم كون احلامل ال حتيض من أجل تغذية اجلنني من وجهني:

أواًل : أن هذا يتصور بعد نفخ الروح فيه.

ينمو عليه  الرحم  اللبن فقط، فجدار  يقصد هبا  التغذية ال  بأن  وقد جياب عنه 
اجلنني من حني علوقه إىل حني والدته، وتتكون منه املشيمة. 

الولد،  فاملرضع ال حتيض غالًبا من أجل إرضاع  باملرضع،  أنه منتقض  وثانًيا: 
وإذا رأت الدم فهو حيض باالتفاق. 

  الدليل الثامن: 

احلس والواقع يشهد بأن احلامل ال حتيض. 

قال أمحد: إنام يعرف النساء احلمل بانقطاع الدم)3(.

  الدليل التاسع: 

قياس احلامل عىل اآليسة. فام تراه اآليسة من الدم ال حيكم له بأنه حيض؛ ألنه 
زمن ال يعتادها احليض غالًبا، فكذلك احلامل إذا رأت الدم ال حيكم له بأنه حيض؛ 

ألنه زمن ال يعتادها غالًبا.

ويف اآليسة إذا عاد هلا دم احليض بعد انقطاعه هل ترتك العبادة خالف بني أهل 
العلم، فبعضهم رأى أنه دم فساد؛ ألن دم احليض ينزل مع إمكان احلمل، وانقطاعه 

 ،)292/3( القارئ  عمدة  يف  العيني  أيًضا  شاهني  البن  ونسبه   ،)451/1( الزركيش  رشح   )1( 
وابن الرتكامين يف اجلوهر النقي )442/7(. 

املطبوعة  الزركيش وفقه اهلل )451/1( »ومل أجد هذا األثر يف كتب احلديث  قال حمقق رشح   )2(
مسنًدا، ومل أقف عىل يشء من مؤلفات ابن شاهني «. اهـ

املغني )444/1(.   )3(
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دليل عىل وجود احلمل، فإذا مل يمكن أن حتمل املرأة مل يمكن أن حتيض، وبعضهم 
جعله حيًضا، ومل يربطه باحلمل. 

هذا ما تيرس يل مجعه من أدلة القائلني بأن احلامل ال حتيض. ونسبه ابن قدامة بأنه 
وحممد  وعكرمة،  زيد،  بن  وجابر  واحلسن)2(،  منهم عطاء)1(،  التابعني،  قول مجهور 
حنيفة،  وأبو  واألوزاعي)4(،  والثوري،  ومحاد،  ومكحول،  والشعبي)3(  املنكدر،   بن 

وابن املنذر، وأبو عبيد، وأبو ثور،  واختلف فيه عىل عائشة)5(.

q أدلة القائلني بأن احلامل حتيض:

   الدليل األول: 

وجد  فإذا   ،]222 ]البقرة:  ژ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ژ  تعاىل:  قال 
األذى وجد حكمه، واحلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما. 

  الدليل الثاين: 

)1567-29( روى الشيخان، من حديث عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل × 
قال يف احليض: إن هذا أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم .. احلديث قطعة من حديث طويل)6(.

وجه االستدالل: 

بينا،  كام  البلوغ  عىل  عالمة  احليض  ألن  تبلغ؛  مل  التي  ا  جدًّ الصغرية  خرجت 

سنن الدارمي )938( بإسناد صحيح عنه وانظر )943، 937، 944( فقد ساقه من طرق كثرية   )1(
عن عطاء، وبعضها عن عطاء واحلكم بن عتيبة. 

انظر سنن الدارمي )939( بإسناد صحيح عنه )935، 941( ورواه الدارمي )932( من طريق   )2(
هشام عن احلسن، قال: إن كانت تريه كام كانت تريه قبل ذلك يف أقرائها تركت الصالة، وإن 

كان إنام هو يف اليوم أو يف اليومني مل تدع الصالة. 
سنن الدارمي )930( وإسناده صحيح.   )3(

سنن الدارمي )931(.   )4(
املغني )443/1(.   )5(

البخاري )294(، ومسلم )1211(.   )6(
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]الطالق: 4[، وبقي  )ۈ ۈ ٴۇ ۋ(  تعاىل:  قوله  اآليسة كام يف  وخرجت 
ما عدامها. ومن أراد إخراج احلامل، وأهنا ال حتيض فعليه الدليل من الكتاب، أو من 

السنة، وال دليل.

q ونوقش من وجهني:

الوجه األول:

لو كان دم الذي تراه احلامل هو دم جبلة وطبيعة مل ينقطع عن غالب النساء إذا 
محلن، فاليشء إذا خالف املعتاد مل يكن له حكم املعتاد، فقد كانت املرأة حتيض كل 
النساء فإذا وجد منهم من خالف  انقطع ذلك عن أغلب  إذا محلت  شهر مرة حتى 

ذلك كان ذلك الدم دم علة ومرض، وليس دم جبلة وطبيعة. 

الوجه الثاين: 

القول بأنه ال يوجد دليل عىل أن احلامل ال حتيض فقد أوردت احلديث الصحيح 
يف النهي عن نكاح األمة احلائل حتى حتيض، فجعل احليض عالمة عىل براءة الرحم 

من احلمل. 

  الدليل الثالث:

قال ابن القيم: »ال نزاع أن احلامل قد ترى الدم عىل عادهتا، وال سيام يف أول 
احلمل  قبل  حيًضا  كان  وقد  وجوده،  يف  ال  الدم  هذا  حكم  يف  النزاع  وإنام  محلها، 
باالتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأيت دليل من الرشع يرفع حكمه، واحلكم 
إذا ثبت يف حمل فاألصل بقاؤه حتى يأيت ما يرفعه، فكيف نحكم له بأنه حيض قبل 
احلمل، وبعده ال نثبت له نفس احلكم، مع أن الدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة، 

هذا تفريق بني متامثلني«)1(.

انظر بترصف يسري زاد املعاد )235/4(.   )1(
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q وجياب:

امرأة  املقصود كل  كان  إن  الدم:  ترى  قد  احلامل  بأن  نزاع  بأنه ال  القول  بأن 
حامل أو أكثرهن، أو الكثري منهن فهذا الواقع ال يؤيده، وإن كان املقصود أن آحاًدا 
النساء قد ترى الدم، وهي حامل فهذا صحيح، ولكن ال يعني أنه حيض، كام أن 
آحاًدا من النساء ينزل معها الدم، وهي ليست حاماًل، وال يكون حيًضا، بل يكون 

استحاضة. 

  الدليل الرابع:

حيض،  قسامن:  األحكام  عليه  الشارع  رتب  الذي  الفرج  من  اخلارج  الدم 
واستحاضة. ومل جيعل هلام ثالًثا. وهذا ليس باستحاضة؛ فإن االستحاضة الدم املطلق، 
أن  فبطل  منها  واحًدا  ليس  وهذا  العادة،  عن  اخلارج  أو  احليض،  أكثر  عىل  والزائد 
يكون استحاضة فهو حيض، وال يمكنهم إثبات قسم ثالث يف هذا املحل، وجعله دم 

فساد؛ فإن هذا ال يثبت إال بنص أو إمجاع، أو دليل جيب املصري إليه، وهو منتف)1(.

q ويناقش:

استحاضة،  فيكون  العادة،  عن  خارج  دم  هو  احلامل  تراه  التي  الدم  بأن 
وال يشرتط يف دم االستحاضة أن يزيد عىل أكثر احليض، كام لو رأت بنت صغرية هلا 

مخس سنوات الدم فال يمكن أن يعترب حيًضا، وليس ملثلها عادة. 

  الدليل اخلامس:

حيض املرأة: خروج دمها يف أوقات معلومة لغة ورشًعا، وهذا كذلك، وقد رد 
النبي × املستحاضة إىل قدر عادهتا، قال رسول اهلل ×: )اجليس قدر األيام التي كنت 
حتيضني فيها(، فدل عىل أن عادة النساء معتربة يف وصف الدم وحكمه، فإذا جرى دم 
احلامل عىل عادهتا املعتادة ووقتها من غري زيادة وال نقصان، وال انتقال دلت عادهتا 

انظر املرجع السابق.   )1(
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عىل أنه حيض، ووجب حتكيم عادهتا وتقديمها عىل الفساد اخلارج عن العادة)1(.

q وجياب:

بأن املستحاضة ترد إىل قدر عادهتا لكوهنا امرأة اختلط حيضها باستحاضتها، 
واحلامل ال حتيض فلم خيتلط دم االستحاضة يف دم احليض حتى نحكم العادة. 

  الدليل السادس: 

)1568-30( روى الدارمي، قال: أخربنا حجاج، ثنا محاد، عن حييى بن سعيد، 

عن عائشة، أهنا قالت: إذا رأت احلبىل الدم فلتمسك عن الصالة فإنه حيض)2(.

]صحيح لغريه[)3(.

زاد املعاد )235/4(.   )1(
سنن الدارمي )928(.   )2(

ورواه الدارمي أيًضا )294(: أخربنا أبو النعامن، ثنا محاد بن زيد، عن حييى بن سعيد، قال: أمر   )3(
ال خيتلف فيه عندنا عن عائشة: املرأة احلبىل إذا رأت الدم أهنا ال تصيل حتى تطهر. 

وهذا اإلسناد رجاله كلهم ثقات إال أن فيه انقطاًعا؛ فإن حييى بن سعيد مل يدرك عائشة.  
شيوخه  من  املزي  يذكر  مل  قلت:  أنس.  غري  صحايب  من  سمع  أعلمه  ال  املديني:  بن  عيل  قال   
عائشة، بل وال ذكر من شيوخه امرأة غري عمرة بنت عبد الرمحن، وهي تابعية. وليحيى متابع 
فقد روته أم علقمة عن عائشة. أخرجه ابن املنذر يف األوسط )239/1( من طريق ابن وهب، 

أخربين ابن هليعة والليث بن سعد، عن بكري بن عبد اهلل، عن أم علقمة، 
حتى  تصيل،  ال  قالت:  أتصيل؟  الدم.  ترى  احلامل  عن  سئلت  أهنا   × النبي  زوج  عائشة  عن   

يذهب الدم. 
وابن هليعة هنا الراوي عنه عبداهلل بن وهب، وهو ممن أمسك عن الرواية عنه بعد احرتاق كتبه،   

وقد تابعة ثقة الليث بن سعد. 
ويف اإلسناد: أم علقمة واسمها مرجانة.   

روى هلا البخاري تعليًقا، يف كتاب احليض، باب )19(: إقبال املحيض وإدباره، روى عنها ابنها   
علقمة كام يف املوطأ )59/1(، وبكري بن عبد اهلل األشج، كام يف سنن البيهقي )61/1، 281، 

.)423
وذكرها ابن حبان يف الثقات. الثقات )466/5(.  

وذكرها الذهبي يف امليزان )610/4( من املجهوالت.                  =  
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q أجاب أصحاب القول األول عن أثر عائشة :

بأن كالمها حممول عىل ما تراه قريًبا من الوالدة بيوم أو يومني، وأنه نفاس مجًعا 
بني قوليها. 

قلت: هذا اجلواب من املمكن أن يقبل لو قالت: ال تصيل، وأما مع الترصيح 
بأنه حيض كام يف رواية حييى بن سعيد، عنها فال يصح هذا االحتامل.

ويف التقريب: مقبولة، يعني حيث توبعت.   =
والذي أراه أن حديثها يف مرتبة احلسن لذاته.   

توثيقها  فيه نص عىل  أن يوجد  قليل، واشرتاط  التابعني  التابعني، والكالم يف  أواًل : ألهنا من   
متعرس؛ لقلة الكالم يف الرواة، ولكون الكذب يف عهدهم مل يتفش. 

ثانًيا: البخاري قد علق يف كتاب احليض، يف باب )19( إقبال احليض وإدباره أثًرا عن عائشة   
بصيغة اجلزم، وهذا يقتيض صحته إىل من علقه عنها، وهو ال يعرف إال من رواية أم علقمة، عن 

عائشة، فلو كان فيها ما يقدح يف روايتها لعلقه البخاري عنها، عن عائشة. 
ثالًثا: أن مالًكا أخرج هلا يف املوطأ )59/1(، ومعلوم شدة اإلمام مالك، وتنقيته للرجال، وهي   

مدنية، ومالك من أعلم الناس يف أهل املدينة. واهلل أعلم. 
وقد نقلت يف أدلة القول األول ترجيح اإلمام أمحد لرواية أم علقمة عن عائشة، عىل رواية عطاء   

عنها. وبالتايل فاألثر عن عائشة إذا انضم إىل الطريق األول يكون صحيًحا لغريه.
  وروى مالك يف املوطأ )60/1( أنه سأل ابن شهاب عن املرأة احلامل ترى الدم قال تكف عن 

الصالة قال حييى: قال مالك وذلك األمر عندنا. 
وقد رواه الدارمي )921( حدثنا خالد بن خملد، حدثنا مالك به. وهذا إسناد صحيح.   

وروى الدارمي )927( أخربنا حجاج، ثنا محاد بن سلمة، عن محيد، عن بكر بن عبد اهلل املزين   
أنه قال: امرأيت حتيض، وهي حبىل. ]صحيح[.

قال أبو حممد الدارمي: سمعت سليامن بن حرب يقول: امرأيت حتيض، وهي حبىل.   
وروى الدارمي أيًضا )926( أخربنا أبو النعامن، ثنا أبو عوانة، عن أيب برش، عن جماهد )ڇ   
ڇ ڍ( ]الرعد: 8[، قال: إذا حاضت املرأة، وهي حامل، قال: يكون ذلك نقصاًنا 

من الولد، فإذا زادت عىل تسعة أشهر كان متاًما ملا نقص من ولدها. 
وهذا سند صحيح عن جماهد. وثبت مثله عن عكرمة.   

وممن قال إن احلامل حتيض: قتادة وربيعة، ومالك والليث بن سعد، وعبد الرمحن بن مهدي،   
وإسحاق بن راهوية، ومجاعة. انظر التمهيد كام يف فتح الرب )499/3(، وزاد املعاد )234/4(. 
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q والراجح: 

بالرجوع إىل كالم األطباء، وهم أهل االختصاص، وبعد مراجعة املراجع الطبية 
تبني يل أن احلامل ال يمكن أن حتيض بحال، وأن ما تراه املرأة من الدم ال ينطبق عليه 

أنه حيض، وإليك كالمهم: 

ال بد من التصور أواًل كيف حيدث احليض؟ ثم بعد ذلك إذا عرف مصدر دم 
احليض كان من السهولة معرفة هل احلامل حتيض أم ال؟

 يقرر األطباء أن الدورة تبدأ مبارشة بعد احليض؛ حيث يكون الغشاء املبطن 
النمو  مرحلة  تأيت  ثم  ميليمرت،  نصف  عن  ثخونته  تزيد  وال  وبسيًطا،  رقيًقا  للرحم 
من  جراف  حويصلة  تفرزه  الذي  )االوسرتوجني(  األنوثة  هرمون  تأثري  بواسطة 
املبيض، فينمو الرحم وأوعيته الدموية، وكذلك تنمو غدد الرحم، وتبدو كاألنابيب 
بعد  تأيت  ثم  ميليمرتات...  مخسة  املرحلة  هذه  يف  الرحم  غشاء  ثخونة  ويبلغ   ...
تفرزه  الذي  )الربوجسرتون(  احلمل  هرمون  تأثري  بواسطة  االفراز  مرحلة  ذلك 
حويصلة جراف باملبيض بعد خروج البويضة منها، وتدعى احلويصلة عندئٍذ اجلسم 
األصفر .. وينمو غشاء الرحم نمًوا عظياًم، ويبطن الغشاء بطبقات وثرية من الدماء 
)النطفة  امللقحة  البويضة  لعلوق  استعداًدا  هائاًل  نمًوا  الرحم  غدد  وتنمو  والغذاء، 
)أي 16  ميليمرتات  ثامنية  املرحلة  الرحم يف هذه  ثخونة غشاء  وتبلغ   .. األمشاج( 

ضعف ما كان عليه عند بدء الدورة()1(.

يقول الدكتور البار يف كتابه خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 75(: »ينمو الرحم نمًوا   )1(
هائاًل، وينمو حجمه من شق صغري ال يتسع ألكثر من ميليمرتين ونصف إىل عضو ضخم تبلغ 

سعته سبعة آالف ميليمرت«. 
أثناء احليض هو أعظم وأرسع نمو يف جسم اإلنسان،  أيًضا: باختصار إن نمو الرحم  ويقول   
حتى أخطر الرسطانات، وأرسعها نمًوا ال تنمو مثل نموه. إن الرحم الذي يبلغ طوله ثالث 
بوصات، وعرضه بوصتني، وسمكه بوصة، قبيل احلمل ينقلب كيانه انقالًبا تاًما أثناء احلمل ... 

ويتضاعف وزنه بام حيمله مئات املرات«. اهـ 
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فإذ حصل احلمل بإذن اهلل، وعلقت البويضة استمر الرحم يف النمو، ويصبح 
ي له بواسطة إفراز هرمون احلمل، إما إذا قدر  اجلسم األصفر هو جسم احلمل امُلنَمِّ
اهلل ومل حيصل احلمل فإن الرحم تنقبض أوعيته الدموية انقباًضا شديًدا متنع فيه تغذية 
احليض،  دم  شكل  عىل  والغدد  بالدماء  املبطن  الغشاء  ويسقط  يتفتت  حتى  الغشاء 

وينهار البناء بكامله، ويبكي الرحم دًما هو دم احليض)1(.

هكذا حيصل حيض املرأة، فإذا كان كذلك ففي ضوء هذه املعطيات الطبية ال 
يمكن أن يكون الدم اخلارج من املرأة، وهي حامل أن يعترب حيًضا :

ويقول الدكتور حمي الدين كحالة اختصايص أمراض وجراحة النساء والتوليد، 
الرحم للحمل،  التي هتيء  القاعدة  للمرأة )الطمث( هي  الشهرية  الدورة  أن  يؤكد 
وبالتايل فال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار ما ينزل من دم عىل املرأة احلامل هو 

احليض الطبيعي للمرأة، بل هو دم مريض، يسمى يف الفقه استحاضة.

وذكر أن ما تتومهه احلامل حيًضا: هو يف حقيقته دم خالف طبيعة احليض، وله 
أسباب كثرية منها: 

بعد أسبوعني من  البويضة، يظهر  انفجار حويصلة  الناتج عن  الدم  1- نزول 
محل املرأة.

2- نزول دم ناتج عن انغامد البويضة يف الرحم بشكل يؤثر عىل جدار الرحم، 
ويسبب نزيًفا، وذلك بعد ثالثة أسابيع من احلمل.

3- نزول دم قد يستمر من ثالثة أسابيع إىل تسعة: األوىل من احلمل بسبب عدم 
امتالء جتويف الرحم باجلنني. 

4- نزيف ناتج عن التهاب يف عنق الرحم يف أي وقت من احلمل. 

5- نزيف ناتج عن حلمية يف عنق الرحم يف أي وقت من احلمل.

انظر خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 77(.   )1(
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6- جرح يف املشيمة يؤدي إىل نزيف. 

7- مريض رسطاين. 

وينمو  خالًيا،  الرحم  يكون  حيث  األنبوب،  يف  هاجر  محل  حالة  يف  نزف   -8
اجلنني يف أنبوب الرحم)1(.

e e e

والنفاس  احليض  مدة  أقل  احلامل )ص: 27( من بحث يف  املرأة  أحكام  كتاب  نقله صاحب   )1(
واحلمل وأكثرها وقائع الندوة الثالثة الطبية للفقه الطبي. نبيه اجليار. الكويت 1987/4/18م.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الدفعة من الدم حيض.

q اإلمجاع عىل أنه ال حد ألقل النفاس، واحليض مثله. 

أقل  يف  يصح  وال  التحديد،  امتنع  يوجد  مل  وإذا  التوقيف،  سبيلها  املقادير   q
احليض حديث. 

q احليض يف النصوص مطلق، فيصدق عىل القليل والكثري.

]م-689[ اختلف العلامء يف أقل احليض.

فقيل: أقل احليض ثالثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أيب حنيفة)1(.

املتخللتني، وهذه رواية احلسن عن  بليلتيها  أيام  وقيل: أقل مدة احليض ثالثة 

الرائق  البحر  تبيني احلقائق )55/1(  القدير )160/1(  ابن عابدين )284/1(، فتح  حاشية   )1(
)201/1(، البناية )614/1( مراقي الفالح )ص: 57(، بدائع الصنائع )40/1(، املبسوط 

)147/3(، االختيار لتعليل املختار )26/1(.  

الفصل الرابع

يف أقل احليض
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أيب حنيفة)1(.  

وقيل: ال حد ألقله ولو دفعة، وهذا مذهب مالك)2(. 

وقيل: أقل احليض يوم وليلة، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)3(، وعليه مجاهري 
الشافعية)4(. 

وقيل: أقل احليض يوم بدون ليلة، وهو رواية عن الشافعي، وأمحد)5(.

q أدلة القائلني بأن أقل احليض ثالثة أيام بلياليها:

  الدليل األول:

بن  حسان  حدثنا  غانم،  بن  الفضل  طريق  من  الطرباين  روى   )31-1569(
إبراهيم، عن عبد امللك، عن العالء بن احلارث)6(، عن مكحول، 

املبسوط )147/3(، البحر الرائق )201/1(، تبيني احلقائق )55/1(.    )1(
املدونة )152/1(، مقدمات ابن رشد )128/1(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 31(، فتح   )2(
حاشية   ،)208/1( الصغري  الرشح   ،)204/1( اخلريش   ،)493/3( التمهيد  برتتيب  الرب 
الدسوقي )168/1(، أسهل املدارك )87/1ت(، القوانني الفقهية )ص: 31(، بداية املجتهد 

مع اهلداية )37/2(، منح اجلليل )167/1(.
اإلقناع   ،)358/1( اإلنصاف   ،)24/1( املحرر   ،)74/1( الكايف   ،)388/1( املغني   )3(
الزركيش  رشح   ،)114/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)203/1( القناع  كشاف   ،)65/1(

)406/1(، الروض املربع )426/1(، الفروع )265/1(، رشح العمدة )474/1(.  
املحتاج  هناية   ،)109/1( املحتاج  مغني   ،)134/1( الطالبني  روضة   ،)402/2( املجموع   )4(
حاشية   ،)7 )ص:  شجاع  أيب  متن   ،)432/1( الكبري  احلاوي   ،)64/1( األم   ،)325/1(

القليويب وعمرية )99/1(.  
انظر يف مذهب الشافعية: املراجع السابقة.   )5(

وانظر يف رواية أمحد يف اإلنصاف )358/1(، الفروع )265/1(.   
قوله العالء بن احلارث خطأ، فقد أخرجه الطرباين يف األوسط)603( فسامه العالء بن كثري،   )6(
وقال ابن حبان يف املجروحني )182/2( »ومن أصحابنا من زعم أنه العالء بن احلارث، وليس 
كذلك؛ فإن العالء بن احلارث حرضمي، وهذا من موايل بني أمية، وذاك صدوق، وهذا ليس 

بيشء«. اهـ  وممن قال: أنه العالء بن كثري الدارقطني.
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عن أيب أمامة، عن النبي ×، قال: » أقل احليض ثالث، وأكثره عرش«.

ا، عبد امللك جمهول، وشيخه العالء مرتوك، ومكحول مل يسمع من  ]ضعيف جدًّ
أيب  أمامة[)1(.

  الدليل الثاين:

الشامي،  أنس  بن  بن أمحد  الدارقطني من طريق حممد  ما رواه   )32-1570(
حدثنا محاد ابن املنهال البرصي، عن حممد بن راشد، عن مكحول، 

أقل احليض ثالثة أيام، وأكثره   :× عن واثلة بن األسقع قال: قال رسول اهلل 
عرشة أيام. 

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

رواه الطرباين يف املعجم الكبري )7586(، ويف مسند الشاميني )1515( من طريق الفضل بن غانم.  )1(
ورواه الدارقطني )218/1( من طريق عمرو بن عون، ومن طريق إبراهيم بن مهدي املصييص،   

ثالثتهم عن حسان بن إبراهيم به. 
قال الدارقطني: »وعبد امللك هذا رجل جمهول، والعالء هو ابن كثري، وهو ضعيف احلديث.   

ومكحول مل يسمع من أيب أمامة شيًئا«. 
قلت: قول الدارقطني عن العالء ضعيف، هو يستحق أكثر من ذلك.   

قال أمحد: ليس بيشء.  
ا. الكامل )219/5(.  وقال ابن املديني: ضعيف احلديث جدًّ  

وقال النسائي عنه: مرتوك احلديث، وقال أبو زرعة: واهي احلديث.   
وقال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر احلديث. اجلرح والتعديل )360/6(، التاريخ الكبري   

)520/6(، الكامل )219/5(، ضعفاء العقييل )347/3(. 
ورواه ابن حبان يف املجروحني )182/1( من طريق سليامن بن عمر أيب داود النخعي، عن يزيد   

ابن جابر، عن مكحول به. وال يفرح هبذه املتابعة؛ فإهنا أشد ضعًفا، ففيها سليامن ابن عمر. 
قال أمحد: كذاب.   

وقال البخاري: هو معروف بالكذب. انظر امليزان )216/2(، واللسان )97/3(.   
سنن الدارقطني )219/1(، وقال: ابن منهال جمهول، وحممد بن أمحد بن أنس ضعيف.   )2(

قلت: ومكحول مل يسمع من واثلة كام أفاده أبو حاتم. املراسيل البنه )ص: 213(، كام أن يف   
اإلسناد حممد بن راشد خمتلف فيه، وقد سبقت ترمجته يف الكالم عىل حديث )27(. 
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  الدليل الثالث: 

)1571-33( ما رواه ابن عدي)1( من طريق احلسن بن دينار، عن معاوية بن 
قرة، عن أنس بن مالك أن رسول اهلل × قال: 

فإذا  وعرشة،  وتسعة  وثامنية  وسبعة  وستة  ومخسة  وأربعة  أيام،  ثالثة  احليض 
جاوزت العرشة فمستحاضة. 

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

الكامل )301/2(.    )1(
يف اإلسناد احلسن بن دينار. قال البخاري: تركه حييى وعبد الرمحن )ابن مهدي( وابن املبارك،   )2(

ووكيع. التاريخ الكبري )292/2(.
وقال ابن سعد وأبو داود: ليس بيشء. الطبقات الكربى )279/7(.   

وقال أبو خيثمة كذاب. املرجع السابق.   
وقال النسائي: ليس بثقة. هتذيب التهذيب )240/2(.  

وقال أبو حاتم: مرتوك احلديث، كذاب. وتركه أبو زرعة، وقال: ارضبوا عليه. اجلرح والتعديل   
 .)11/3(

وروى ابن عدي يف الكامل )176/2( من طريق محاد بن زيد، عن اجللد بن أيوب، عن معاوية   
ابن قرة، عن أنس مرفوًعا.

قال محاد بن زيد وُذِكر اجللد بن أيوب، فقال: عمدوا إىل شيخ ال يميز بني قرء وحيض، فحملوه   
عىل أمر عظيم، فكان يف أوله يقول: عن غري أنس، فحملوه إىل أن قاله عن أنس. اجلرح والتعديل 

)548/2(، تعجيل املنفعة )145(. 
وقال الدارقطني: مرتوك. اللسان )133/2(، تعجيل املنفعة )145(.  

قال ابن علية: اجللد أعرايب ال يعرف احلديث. اللسان )133/2(.  
وكان ابن علية يرميه بالكذب. املجروحني )210/1(.  

وهذا  أنس،  عن  قرة،  بن  معاوية  عن  يرويه  احليض،  حديث  صاحب  هو  حبان:  ابن  وقال   
موضوع عليه، ما أعلم أحًدا من أصحاب رسول اهلل × أفتى هبذا. املجروحني )210/1(.

وساق الدارقطني )210/1( بسنده عن محاد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجرير بن حازم إىل اجللد   
ابن أيوب، فحدثنا هبذا احلديث يف املستحاضة تنظر، ثالًثا، مخًسا، سبًعا، عرًشا، فذهبنا نوقفه، 
فإذا هو ال يفصل بني احليض واالستحاضة.                  =
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  الدليل الرابع: 

)1572-34( روى ابن عدي)1(، من طريق حممد بن سعيد الشامي، حدثني 
عبدالرمحن ابن غنم، قال: 

سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول اهلل × يقول: ال حيض دون ثالثة 
أيام، وال فوق عرشة أيام، فام زاد عىل ذلك فهي مستحاضة، فام زاد تتوضأ لكل صالة 
إىل أيام أقرائها، وال نفاس دون أسبوعني، وال نفاس فوق أربعني، فإن رأت النفساء 

الطهر دون األربعني صامت وصلت، وال يأتيها زوجها إال بعد األربعني .

]موضوع، واإلمجاع عىل أنه الحد ألقل النفاس[)2(.

عن  املنذر،  بن  إبراهيم  حدثنا  شبيب،  بن  اهلل  عبد  طريق  من   )210/1( الدارقطني  وروى   =
إسامعيل بن داود، عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن عبيد اهلل بن عمر، عن ثابت، 

عن أنس قال: هي حائض فيام بينها وبني عرشة، فإذا زادت، فهي مستحاضة.   
وهذا له ثالث علل:   

ميزان  منه.انظر  أثبت  غريه  الدارقطني:  وقال  احلديث،  ذاهب  شبيب،  بن  اهلل  عبد  أحدها:   
االعتدال )438/2(، تذكرة احلفاظ )613/2(، اللسان )299/3(. 

العلة الثانية: يف اإلسناد: إسامعيل بن داود بن خمراق، قال فيه البخاري: منكر احلديث. التاريخ   
الكبري )374/1(، الضعفاء للعقييل )93/1(. 

ا. اجلرح والتعديل )167،168/2(. وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث جدًّ  
وقال أبو داود: ال يساوي شيًئا. اللسان )403/1(.  

وقال ابن حبان: يرسق احلديث، ويسويه. املجروحني )129/1(.  
العلة الثالثة: أنه من رواية الدراوردي قد ذكر األئمة بأن روايته عن عبيد اهلل بن عمر منكرة،   

قلب أحاديث عبد اهلل العمري الضعيف، فجعلها عن عبيد اهلل الثقة. 
الكامل )141/6(.   )1(

الزندقة. حديثه حديث موضوع.  أبو جعفر يف  قتله  قال أمحد:  املصلوب،  فيه حممد بن سعيد   )2(
اجلرح والتعديل )262/7(.

وقال أيًضا: عمًدا كان يضع احلديث كام يف رواية أيب داود عنه. ضعفاء العقييل )7/4(، الكشف   
احلثيث )668(.                    =
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  الدليل اخلامس:

)1573-35( روى ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، من طريق أيب داود النخعي، 
حدثني أبو طوالة، 

×، قال: أقل احليض ثالث، وأكثره عرش،  عن أيب سعيد اخلدري، عن النبي 
وأقل ما بني احليضتني مخسة عرش يوًما)1(.

]موضوع فيه أبو داود النخغي معروف بالكذب[)2(. 

  الدليل السادس: 

يف  اجلوزي  وابن  سنده،  يصل  ومل  الثقات،  يف  حبان  ابن  ذكر   )36-1574(
التحقيق)3(، والعلل املتناهية)4(، معلًقا قاال: روى حسني بن علوان، عن هشام، عن أبيه، 

عن عائشة، عن النبي × قال: أكثر احليض عرش، وأقله ثالث.

وقال أيًضا: كان كذاًبا. املجروحني )247/2(.  =
احلثيث  الكشف  منهم.  وذكره  أربعة:  احلديث  بوضع  املعروفون  الكذابون  النسائي:  وقال   

 .)668(
ورواه العقييل يف الضعفاء )51/4( ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلل )383/1(  خمترًصا من   
طريق حممد بن احلسن الصديف، عن عبادة بن نيس، عن عبد الرمحن بن غنم، عن معاذ بن جبل، 
قال: قال رسول اهلل ×: ال حيض أقل من ثالث، وال فوق عرش. وأعله العقييل بمحمد بن 

احلسن الصديف، وقال: ليس بمشهور بالنقل، وحديثه غري حمفوظ.
امليزان )513/3(: حممد بن احلسن، عن عبادة بن نيس يف احليض ال يصح  الذهبي يف  وقال   

حديثه.
وقال الذهبي يف تنقيح التحقيق )90/1(: حممد بن حسن الصديف واٍه.   

العلل املتناهية )640(.        )1(
تقدمت ترمجته، انظر حديث )31(.         )2(

التحقيق )261/1(.        )3(
العلل املتناهية )386/1(.        )4(
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]موضوع[)1(.

فكل هذه األحاديث ضعفها من النوع الشديد الذي ال ينجرب، وفيها املوضوع.

  الدليل السابع: 

أصح حديث استدلوا به إال أهنم أخطؤوا االستدالل به: 

)1575-37( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، قال: أخربين أيب، 

عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت النبي ×: قالت إين أستحاض فال 
التي  أفأدع الصالة، فقال: ال؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر األيام  أطهر، 

كنت حتيضني فيها ثم اغتسيل وصيل)2(.

وجه االستدالل: 

قوله ×: )قدر األيام( فاأليام مجع، وأقل اجلمع ثالثة. 

q وأجيب: 

يكون  أو  التحديد،  به  يراد  فال  األغلب،  جمرى  جرى  يكون  قد  احلديث  بأن 
ذلك يف امرأة عرف أن حيضها كان أياًما، وعىل كل فاحلديث ما قيل يف أقل احليض 
ما  قدر  امكثي  األخرى:   األحاديث  يف  جاء  ولذا  احلرص،  عىل  دلياًل  يكون  حتى 
كانت حتبسك حيضتك، وبعضها حده يف اإلقبال واإلدبار بدون حتديد، وإذا تطرق 

االحتامل إىل الدليل مل يصح االستدالل. 

قال ابن عبد الرب: »وليس هذا عندي حجة متنع من أن يكون احليض أقل من 
ثالث؛ ألنه كالم خرج يف امرأة  علم أن حيضها أيام، فخرج جواهبا عىل ذلك، وجائز 

يف إسناده احلسني بن علوان، كذابه أمحد وحييى بن معني، وقال أبو حاتم: واه، ضعيف، مرتوك   )1(
احلديث. اجلرح والتعديل )61/3(، واملجروحني )244/1، 245(.

وقال النسائي: مرتوك احلديث الكامل البن عدي )359/2(. وانظر تاريخ بغداد )62/8(.   
البخاري )325(.    )2(
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أن يكون احليض أقل من ثالث؛ ألن ذلك موجود يف النساء غري مدفوع«)1(.

وقال ابن رجب: »وأجاب من خالفهم بجوابني: 

أحدها: أن املراد باأليام األوقات؛ ألن اليوم قد يعرب به عن الوقت، قلَّ أو كثر. 
قال تعاىل: )ک ک گ گ گ گ( ]هود: 8[.

واملراد: وقت جييء العذاب. وقد يكون لياًل، وقد يكون هناًرا، وقد يستمر، وقد 
ال يستمر. ويقال: يوم اجلمل، ويقال: يوم صفني. وكل منهام كان عدة أيام. 

والثاين: أن النبي × رد امرأة واحدة إىل عادهتا، والظاهر أن عادهتا كانت أياًما 
متعددة من الشهر، إما ستة أيام، أو سبعة. فليس فيه دليل عىل أن حيض كل امرأة 

يكون كذلك«)2(.

  الدليل الثامن:

ما رواه مسلم من طريق ابن اهلاد، عن عبد اهلل بن دينار، 

عن عبد اهلل بن عمر، عن رسول اهلل × أنه قال: يا معرش النساء تصدقن، وأكثرن 
االستغفار، فإين رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول اهلل 
عقل  ناقصات  من  رأيت  ما  العشري،  وتكفرن  اللعن،  تكثرن  قال:  النار؟  أهل  أكثر 
ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول اهلل، وما نقصان العقل والدين؟ قال: 
أما نقصان العقل، فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، ومتكث 

الليايل، ما تصيل وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الدين)3(.

q وأجيب: 

إذا  أليس  وفيه:  اخلدري،  سعيد  أيب  حديث  من  روياه  ومسلم  البخاري  بأن 

التمهيد كام يف فتح الرب )493/3(   )1(
رشح ابن رجب للبخاري )154/2(.    )2(

صحيح مسلم )250(.   )3(
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حاضت مل تصل ومل تصم. ومل يقل: الليايل، وقد يكون قال ذلك يف حديث ابن عمر 
بناء عىل غالب النساء، واحلديث مل يذكر يف بيان حتديد أقل احليض.

  الدليل التاسع: 

حكى بعض احلنفية اإلمجاع من الصحابة عىل أن أقل احليض ثالثة أيام. 

منهم  عنهم،  اهلل  ريض  الصحابة  من  مجاعة  عن  هذا  »روي  الكاساين:   قال 
العاص  أيب  بن  بن حصني، وعثامن  مالك، وعمران  بن  بن مسعود، وأنس  اهلل  عبد 
ثامن،  سبع،  ست،  مخس،  أربع،  ثالث،  احليض  قالوا:  أهنم  عنهم  اهلل  ريض  الثقفي 

تسع، عرش، ومل يرد عن غريهم خالفه فيكون إمجاًعا«)1(.

أو  الباب يشء، وهي تدور عىل وضاع  بأنه ال يصح يف هذا  قلت: قد علمت 
متهم، ولو كان هناك إمجاع ما صح خالفه عن عطاء، ومالك، وأمحد، والشافعي، 

ومجهور العلامء. 

  الدليل التاسع: 

من القياس، ولوال أهنم ذكروه ما ذكرته؛ ألنه من الضعف بحيث ال حيتاج إىل 
جواب عنه، وكالمهم هذا يقدح يف القياس، وهو من أدلة الرشع املعتربة عىل الراجح 

إذا أحسن االستدالل به. 

قال الرسخيس رمحه اهلل يف املبسوط: »إن أقل مدة احليض ثالثة أيام اعتباًرا بأقل 
مدة السفر، فإن كل واحد منهام يؤثر يف الصوم والصالة، وقد ثبت أن أقل مدة السفر 

ثالثة أيام ولياليها فكذلك«)2(.

q دليل من قال: أقل احليض ثالثة أيام بليلتيها املتخللتني:

استدلوا باألدلة السابقة من أقل احليض ثالثة أيام، كام روي من حديث أيب أمامة، 

بدائع الصنائع )40/1(.    )1(
املبسوط  )147/3(.   )2(



موسوعة أحكام الطهارة 104

ومعاذ، وأنس، وأيب سعيد اخلدري، وغريهم.

وجه االستدالل: 

األيام،  هي  فاألصل  الليلة،  غري  واليوم  أيام،  ثالثة  ذكرت  األحاديث  أن 
املتخللتني،  بالليلتني  يتبعها رضورة، والرضورة ترتفع  الليايل، فإنه  وما يتخللها من 
واليوم الثالث ال رضورة يف إدخال ليلته، والدليل عىل أن الليلة ال تدخل يف اليوم، 

قوله تعاىل)ەئ وئ وئ ۇئ( ]احلاقة: 7[. فاليوم الثامن مل تدخل ليلته. 

أدلتهم  أن  إذا علمنا  أما  أيام  ثالثة  أقله  احليض  لو سلم هلم كون  وهذا مسلم 
ا  كان وجه االستدالل ضعيًفا تبًعا)1(. ضعيفة جدًّ

q دليل من قال: أقل احليض يوم وليلة:

  الدليل األول: 

يف  له  حد  وال  حتديد،  غري  من  مطلًقا  الرشع  يف  ورد  »احليض  قدامة:  ابن  قال 
اللغة، وال يف الرشيعة فيجب الرجوع فيه إىل العرف والعادة كام يف القبض واإلحراز 

والتفرق وأشباهها، وقد وجد حيض معتاد يوًما.

قال عطاء: رأيت من النساء من حتيض يوًما، وحتيض مخسة عرش يوًما 

وقال ابن املنذر: قال األوزاعي: عندنا امرأة حتيض غدوة وتطهر عشًيا يرون أنه 
حيض تدع له الصالة. 

وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت يل أهنا مل تزل حتيض يوًما«)2(.

وهناك قول ثالث يف مذهب احلنفية أعرضت عن ذكره ضمن األقوال يف املسألة، وال مانع من   )1(
اإلشارة إليه. فقد قال أبو يوسف: أقل مدة احليض يومان، واألكثر من الثالث. 

وجهه: أن أكثر اليشء يقام مقام الكل، وقد رده الكاساين يف بدائع الصنائع )40/1(، فقال:   
»وهذا عىل اإلطالق غري سديد، فإنه لو جاز إقامة يومني وأكثر اليوم الثالث مقام الثالثة جلاز 

إقامة يومني مقام الثالثة لوجود األكثر«. اهـ
املغني )389/1(.    )2(
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q ويناقش: 

بأن احليض إذا مل يوجد له حتديد يف اللغة وال يف الرشع، علق احلكم بوجوده، 
فإذا األذى وجد احليض، وإذا مل يوجد فهي طاهرة.

  الدليل الثاين:

التتبع واالستقراء، حيث مل يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة يف عرص من 
األعصار، فال يكون حيًضا. 

قال الشافعي: » قد رأيت امرأة ُأثبت يل أهنا مل تزل حتيض يوًما، وال تزيد عليه«)1(.

q وأجيب بام ييل:

اهلل  رمحه  الشافعي  اإلمام  من  كان  »االستقراء  البيجوري:  إبراهيم  الشيخ  قال 
لنساء العرب، ومعلوم أنه مل يتتبع نساء العاملني حتى يكون استقراء تاًما، بل وال نساء 
زمانه كلهن، بل تتبع بعضهن حتى غلب عىل ظنه عموم احلكم، فهو استقراء ناقص، 

وهو إنام يفيد الظن، فهو دليل ظني« )2(.

قلت: حتى كلمة الشافعي ال تدل عىل أنه كان عن بحث واستقراء، بل إنه أفاد 
أنه وجد امرأة حتيض يوًما، وال يعني أن هذا كان نتيجة بحث، واستقراء، ولذا وجد 

غريه من حتيض أقل من يوم،

فقد روى الدارقطني)3(، والبيهقي)4( من طريق العباس بن حممد، حدثنا حممد بن 
مصعب، قال: سمعت األوزاعي يقول: عندنا امرأة حتيض غدوة، وتطهر عشية)5(.

األم )64/1(.    )1(
حاشية البيجوري )141/1(.    )2(

سنن الدارقطني )209/1(.    )3(
السنن الكربى )320/1(.    )4(

فيه حممد بن مصعب، تكلموا يف سوء حفظه.   )5(
قال النسائي: ضعيف. هتذيب التهذيب )404/9(.                =  



موسوعة أحكام الطهارة 106

اليوم  أطلق  إذا  فإنه  ليلته،  مع  يعني  أنه  الظاهر  يوًما،  حتيض  الشافعي:  وقول 
دخلت الليلة، وإذا أطلقت الليلة دخل اليوم. 

]آل عمران: 41[،  )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(  قال تعاىل: 
مع قوله سبحانه: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]مريم: 10[. 

فأطلق اليوم وأريد به مع ليلته. 

  الدليل الثالث: 

)1576-38( ما رواه الدارمي)1(، أخربنا يعىل، ثنا إسامعيل، عن عامر -يعني 
الشعبي- قال:

جاءت امرأة إىل عيّل، ختاصم زوجها طلقها. فقالت: قد حضت يف شهر ثالث 
حيض. فقال عيل لرشيح: اقض بينهام. 

قال: يا أمري املؤمنني، وأنت ها هنا. قال: اقض بينهام. قال: إن جاءت من بطانة 

وقال حييى بن معني: ليس بيشء. اجلرح والتعديل )102/8(.   =
وقال أيًضا: مل يكن حممد بن مصعب من أصحاب احلديث، كان مغفاًل. كام يف رواية عبد اهلل بن   

أمحد الضعفاء الكبري )138/4(.
والصالح.  اخلري  عنه  ويذكر  حفظه،  من  لتحديثه  الغلط  كثري  كان  البغدادي:  اخلطيب  وقال   

تاريخ بغداد )276/3(.
قال أمحد: حديثه عن األوزاعي مقارب، وأما عن محاد بن سلمة ففيه ختليط، فقيل: حتدث عنه؟   

قال: نعم. هتذيب الكامل )460/26(. 
غري  األوزاعي  عن  روى  وقد  مقلوبة،  األوزاعي  عن  أحاديثه  عامة  حممد:  بن  صالح  وقال   

حديث، وكلها مناكري ليس هلا أصول. هتذيب التهذيب )404/9(.
ويف التقريب: صدوق كثري الغلط.   

وقد يقال: إن كثرة الغلط تتوجه ملا يتوقف عىل احلفظ من األحاديث املرفوعة، وأما يشء وقع   
فالظاهر  الكذب،  يتعمد  حتى  بمتهم  وليس  فيه،  اخلطأ  وقوع  فيبعد  عنه،  وأخرب  لألوزاعي 

صحته، خصوًصا وأن اإلمام أمحد ذكر أن حديثه عن األوزاعي مقارب، واهلل أعلم. 
سنن الدارمي )855(.   )1(
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أهلها ممن يرىض دينه وأمانته، تزعم أهنا حاضت ثالث حيض، تطهر عند كل قرء 
وتصيل، جاز هلا، وإال فال. قال عيل: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت.

]رجاله ثقات إال أن فيه انقطاًعا، فالشعبي مل يسمعه من عيل[)1(.

وجه االستدالل: 

قالوا: قد اتفق رشيح وعيل ريض اهلل عنهام، واإلمام عيل له سنة متبعة عىل أن 
أقل احليض يوم وليلة، وال يمكن أن حتيض يف شهر ثالث مرات إال يف هذه الصورة؛ 
وذلك بأن حتيض يوًما وليلة، ثم تطهر ثالثة عرش يوًما، ثم حتيض يوًما وليلة، وتطهر 
فتخرج من  يوًما وليلة  يوًما، ثم حتيض  ثامنية وعرشون  فاملجموع  يوًما،  ثالثة عرش 

العدة بعد تسعة وعرشين يوًما. 

رواه الدارمي كام يف إسناد الباب )855( أخربنا يعىل يعني ابن عبيد.   )1(
ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف )19296( أخربنا وكيع.   

ورواه سعيد بن منصور يف سننه )1310( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )418/7( عن   
أيب شهاب، ثالثتهم حدثنا إسامعيل بن أيب خالد به. 

وذكره البخاري تعليًقا بصيغة التمريض، يف كتاب احليض )6(، باب )24( إذا حاضت يف شهر   
ثالث حيض. قال: ويذكر عن عيل ورشيح. قال احلافظ يف الفتح: »وإنام مل جيزم به للرتدد يف 

سامع الشعبي من عيل، ومل يقل: إنه سمعه من رشيح فيكون موصواًل«. 
وقال الدارقطني يف العلل )97/4( سمع منه حرًفا -يعني عامًرا من عيل- ما سمع غري هذا،   

يعني: حديث »جلدهتا بكتاب اهلل، ورمجتها بسنة رسول اهلل ×«. 
وقال ابن أيب حاتم: »سئل أيب عن الفرائض التي رواها الشعبي عن عيل. قال: عندي ما قاسه   

الشعبي عىل قول عيل، وما أرى علًيا كان يتفرغ هلذا«.
التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل )ص: 52(  

وأخرجه البيهقي: )419/7( من طريق محيد بن مسعدة أخربنا خالد بن احلارث عن سعيد،   
عن قتادة، عن عزرة، عن احلسن العرين، أن رشحًيا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها ... فذكر نحو 

حديث الشعبي. 
قال ابن رجب يف الفتح )511/1(: »وهذا اإلسناد فيه انقطاع؛ فإن احلسن العرين مل يدرك علًيا   

قاله أبو حاتم الرازي«.
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q وجياب عن هذا:

أواًل: أن األثر إسناده منقطع، واملنقطع ضعيف. 

ثانًيا: ليس يف القصة ما يدل عىل أهنا حاضت يوًما وليلة، وطهرت ثالثة عرش 
يوًما، ولذلك جاء يف رشح ابن رجب لصحيح البخاري)1(: »قال حرب الكرماين، 
حدثنا إسحاق، أخربنا أيب، قال: سألت ابن املبارك، فقال: أرأيت قول سفيان: تصدق 

املرأة يف انقضاء عدهتا  يف شهر، كيف هذا؟ وما معناه؟ 

قال: قل ثالًثا حيًضا، وعرًشا طهًرا، وثالًثا حيًضا.كذا قال«. اهـ 

وبناًء عىل هذا التفسري عىل أن أقل احليض ثالث، فيكون جمموع احليض ثالث 
الطهر  جمموع  ويكون  أيام،  تسعة  فمجموعها  أيام،  ثالثة  منها  واحد  كل  مرات، 
عرشين يوًما، كل طهر عرشة أيام، فاملجموع تسعة وعرشون يوًما. وهذا أيًضا تفسري 

إسحاق بن راهويه، كام ذكره ابن رجب عنه يف رشحه.

وثالًثا: األثر ال يدل عىل التحديد، فلو ادعت املرأة انقضاء عدهتا بأقل من شهر، 
فأين الدليل من األثر عىل أنه لن يسمع بينتها، فقد يقع من امرأة أقل من شهر. واألثر 

ال يمنع منه. 

وممن قال بأن أقل احليض يوم وليلة عطاء بن أيب رباح. 

)1577-39( فقد روى الدارمي، أخربنا احلكم بن املبارك، نا خملد بن يزيد، 
عن معقل بن عبيد اهلل، عن عطاء، قال: أدنى احليض يوم)2(.

]حسن[)3(.

فتح الباري )148/2(.    )1(
سنن الدارمي )845(.    )2(

قال احلافظ يف الفتح )565/1(: »إسناده صحيح«، واحلق أنه حسن، احلكم، وخملد كل واحد   )3(
منهام صدوق له أوهام، ومعقل صدوق خيطئ. 
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والقول بتحديد أقل احليض قول ضعيف. 

وال  مرفوع،  توقيت  الباب  هذا  يف  األئمة  أكثر  عند  يصح  »مل  رجب:  ابن  قال 
ذلك  مثل  وعىل  خاصة،  النساء  عادات  من  حكي  ما  إىل  فيه  رجعوا  وإنام  موقوف، 

اعتمد الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وغريهم«)1(.

قلت: حتكيم عادة النساء إنام تعطي حكاًم أغلبًيا، وهي ال تدل عىل التحديد يف 
كل النساء، فأين الدليل عىل أن هذا احلكم األغلبي حًدا، فام نقص عنه فال يمنع من 
الصالة وال من الصيام، حتى ولو كان يف لون دم احليض، وطبيعته، ورائحته، فال 

شك يف ضعف هذا القول. 

q دليل من قال: أقل احليض يوم بدون ليلة:

قال املاوردي: »كان الشافعي يرى أن أقله يوم وليلة، إىل أن أخربه عبد الرمحن 
ابن مهدي أن عندهم امرأة حتيض غدوة، وتطهر عشية«)2(.

وقد قال الشافعي: »قد رأيت امرأة أثبت يل أهنا مل تزل حتيض يوًما، وال تزيد 
عليه«)3(.

وقد اختلف أصحاب الشافعي يف تفسري عبارة إمامهم: »مل تزل حتيض يوًما« مع 
قوله أقل احليض يوم وليلة، هل مها قول واحد، أم قوالن؟

فمن  يوم.  آخر:  موضع  يف  وقال  وليلة.  يوم  احليض  »وأقل  املهذب:  يف  قال 
وقوله:  واحًدا،  قواًل  وليلة  يوم  هو  قال:  من  ومنهم  قوالن.  مها  قال:  من  أصحابنا 

يوم، أراد بليلته.

ومنهم من قال: يوم قواًل واحًدا، وإنام قال: يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم، 

رشح ابن رجب للبخاري )151/2(.    )1(
احلاوي الكبري )433/1(.    )2(

األم )64/1(.   )3(
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ثبت  وقد  الوجود،  إىل  ذلك  يف  املرجع  أن  عليه  والدليل  إليه.  رجع  عنده  ثبت  فلام 
الوجود يف هذا القدر. 

وقال األوزاعي: رمحه اهلل: عندنا امرأة حتيض غدوة، وتطهر عشية.

عرش  مخسة  وحتيض  يوًما،  حتيض  من  النساء  من  رأيت  اهلل:  رمحه  عطاء  وقال 
يوًما.

يوًما، وحتيض  نسائنا من حتيض  اهلل: كان يف  الزبريي رمحه  اهلل  أبو عبد   وقال 
مخسة عرش يوًما«)1(.

وهذه األقوال فيها رد عىل من أدعى أن أقل احليض ثالثة أيام.

q دليل من قال: ال حد ألقله:

  الدليل األول: 

وجد  فإذا   ،]222 ]البقرة:  ژ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ژ  تعاىل:  قال 
األذى وجد احليض، سواء كان أكثر من يوم وليلة، أو أقل، فاحلكم يدور مع علته 
وجوًدا وعدًما، وقد أمر اهلل باعتزال النساء يف املحيض، ومل حيده بحد، بل علق احلكم 

عىل وجوده، فيجب اعتزاهلا ولو كان الدم أقل من يوم وليلة. 

  الدليل الثاين: 

قال تعاىل: ژ ھ ھ ے ےژ ]البقرة: 222[.

وجه االستدالل:

هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن إتيان احلائض حتى تطهر، ولو كان احليض له حد 
معني إذا نقص أو زاد بحيث يتحول إىل استحاضة، جلعل غاية النهي إىل ميض أيام 

معينة: عرشة أيام، أو مخسة عرش يوًما، ومل يعلقه عىل الطهارة. 

املهذب )38/1(.    )1(



111طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

  الدليل الثالث: 

القول بالتحديد حيتاج إىل دليل، وما دام مل يثبت يف هذا دليل فال جيوز القول به. 

قال ابن القيم: »ومل يأت عن اهلل وال عن رسوله، وال عن الصحابة حتديد أقل 
احليض بحد أبًدا، وال يف القياس ما يقتضية«)1(.

والذين قالوا: بأن أقله يوم وليلة معرتفون بأنه مل يثبت عن النبي ×، وال عن 
الصحابة يف هذا يشء، وإنام حكموا العادة. 

مل  عنه  نقص  إن  ا  حدًّ يصري  حتى  هذا  مثل  يف  العادة  حتكيم  عىل  الدليل  وأين 
يمنعها الصالة والصيام.

  الدليل الرابع:

)1578-40( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة أهنا قالت: قالت فاطمة بنت أيب حبيش لرسول اهلل ×: يا رسول اهلل 
إين ال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: إنام ذلك عرق وليس باحليضة، فإذا 
الدم وصيل، ورواه  فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك  فاتركي الصالة،  أقبلت احليضة 

مسلم)2(.

وجه االستدالل: 

أن الرسول × علق أحكام احليض عىل إقبال احليض وإدباره، ومل يعلقه بميض 
مدة معينة، فعلم أن ال حتديد ألقل احليض. 

  الدليل اخلامس: 

لو كان حتديد الفقهاء معترًبا لوجب عىل الرسول × أن يبينه، حلاجة األمة إليه، 

أعالم املوقعني )297/1(.    )1(
صحيح البخاري )306(، ورواه مسلم )333(.   )2(
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ولعموم البلوى فيه، فلام مل يبينه، علم أنه ليس من الرشع. 

قال ابن تيمية: »علق اهلل باسم احليض أحكاًما متعددة، يف الكتاب ويف السنة، 
ومل يقدر ألقله، وال ألكثره، وال الطهر بني احليضتني. مع عموم بلوى األمة يف ذلك 
واحتياجهم إليه،واللغة ال تفرق بني قدر وقدر، فمن قدر يف ذلك حًدا فقد خالف 

الكتاب والسنة«)1(.

  الدليل السادس: 

احليض نوع من احلدث، فال يتقدر أقله بيشء كسائر األحداث)2(. 

  الدليل السابع: 

القياس عىل النفاس، فكام أن النفاس ال حد ألقله، فكذلك احليض. واحليض 
والنفاس أحكامهام متشاهبة. 

q الراجح: 

يثبت  مل  ألنه  التحديد؛  بعدم  القول  هو  الراجح  القول  أن  أعلم-  -واهلل  أرى 
فيه يشء، وكل يشء ورد يف الرشع مطلًقا فهو عىل إطالقه، وكذا النصوص العامة 
هي عىل عمومها حتى يأيت ما خيصصها، وتقييد املطلق، وختصيص العام ال جيوز إال 
بنص مثله أو إمجاع؛ ألنه إخراج لبعض أفراده، وحتكيم عادة النساء يف أقل احليض 
وأكثره ضعيف، لتفاوت النساء يف مثل هذا، وصعوبة استقراء مثل ذلك واالطالع 
عليه، وبناء األحكام عليه. وكيف يكون للرجال أن يقفوا عىل حقيقة أقل احليض 

عند النساء، واألمر يتعلق بالنساء والرجال ال يشبهوهنن يف ذلك؟!

e e e

جمموع الفتاوى )237/19(.    )1(
املبسوط )147/3(.    )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ال فرق بني العبادة والعدة يف أقل احليض.

q كل حيض منع من الصالة والصوم فهو معترب يف العدة.

q إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خالف ما عرف من عادهتا طلبت منها 
البينة؛ لدعوها خالف الظاهر.

q حقوق اخللق حيتاط هلا أكثر من حقوق اخلالق.

]م-690[ القائلون بتحديد أقل احليض، وهم اجلمهور اعرتضوا عىل من قال: 
بأنه ال حد ألقل احليض، بأن املرأة املطلقة قد تدعي خروجها من العدة خالل ثالثة 

أيام، بل ربام أقل، وبالتايل فال بد من القول بتحديد أقل احليض، وأقل الطهر.

q وللجواب على هذا اإلشكال، أن يقال: 

القائلون بأنه ال حد ألقل احليض قد اختلفوا يف هذه املسألة عىل قولني أو ثالثة: 

منهم من فرق بني العدة واالسترباء، وبني العبادة كاملالكية. 

املبحث األول

أثر االختالف يف أقل احليض على عدة املطلقة
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ومنهم من مل يفرق بينهام مطلًقا كابن حزم. 

وآخر وقف موقًفا متوسًطا، قال: إذا ادعت خالف الظاهر كلفت البينة، وهذا 
رأي ابن تيمية. 

وهذا الرأي وإن كان يبدو قوًيا إال أن البينة يف مثل هذا تكاد تتعذر، ثم إن املرأة 
مؤمتنة عىل عدهتا، واملؤمتن عىل يشء يقبل قوله.

أقل  بأن  ادعى  من  سواء  مجيًعا،  عنهم  النقول  وإليك  األقوال،  ملخص  هذا 
احليض له حد معني، أو من قال: بأنه ال حد ألقل احليض. 

q كالم القائلني  بأنه ال حد ألقل احليض: 

واحدة،  دفعة  العبادة  يف  احليض-  -يعني  »وأقله  املالكية:  من  الكشناوي  قال 
العدة  يف  وأما  اليوم،  ذلك  وتقيض  صومها،  بالدفعة،ويبطل  الغسل  عليها  فيجب 

واالسترباء فال يعد حيًضا إال ما استمر يوًما، أو بعض يوم له بال«)1(.

فإذا كان أقل الطهر عند املالكية مخسة عرش يوًما، فال يمكن أن تنقيض عدهتا إال 
بأكثر من شهر، سواء قلنا: )القرء( هو احليض، أو قلنا: املراد به الطهر. 

وقال ابن تيمية: »قال يف املحرر: وإذا ادعت انقضاء عدهتا باألقراء، أو الوالدة 
قبل قوهلا إذا كان ممكنًا، إال أن تدعيه باحليض يف شهر فال يقبل قوهلا إال ببينة. 

الظاهر  خيالف  ما  ادعت  إذا  أهنا  املنصوص:  املذهب  قياس  العباس:  أبو  قال 
البينة فيام إذا علق طالقها بحيضها، فقالت:  البينة، ال سيام إذا أوجبنا عليها  كلفت 
حضت، فإن التهمة يف اخلالص من العدة كالتهمة يف اخلالص من النكاح، فيتوجه 

أهنا إذا ادعت االنقضاء يف أقل من ثالثة أشهر كلفت البينة«)2(.

ويشكل عىل قول ابن تيمية رمحه اهلل أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل النساء مؤمتنات 

أسهل املدارك )87/1(.    )1(
االختيارات )ص:587(    )2(
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عىل عددهن. قال تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ( ]البقرة: 228[.

وذكر ابن رجب قال: روى األعمش، عن مرسوق، عن أيب بن كعب، قال: إن 
من األمانة أن ائتمنت املرأة عىل رمحها)1(.

وكل من كان مؤمتنًا فإنه يقبل قوله مع يمينه. 

ووافق ابن القيم شيخه ابن تيمية، فقال رمحه اهلل: »فإن قيل: ينبغي إن كان ليس 
ألقله حد لو ادعت انقضاء عدهتا يف أربعة أيام تباح لألزواج. 

الكاملة،  األقراء  يريد  )چ چ(  قوله:  ليس من هذا؛ ألن  العدة  إن  قيل: 
وأقل الكاملة أن تكون يف شهر، حلديث عيل مع  رشيح«)2(.

القرء، قد يطول  ناقًصا، فالقرء هو  ال أعلم أن هناك قرًءا كاماًل، وآخر  قلت: 
وقد يقرص، لكن ال يوصف بالكامل والنقص.

وخالفهم ابن حزم، فلم يفرق بني العبادة، وبني العدة واالسترباء، فقال رمحه 
ظاهر  فقول  العدة،  وبني  الوطء،  وحتريم  والصوم  الصالة  بني  فرق  من  وأما  اهلل:  
اخلطأ، وال نعلم له حجة أصاًل، ال من قرآن وال من سنة صحيحة، وال سقيمة، وال 
إمجاع، وال من قول صاحب، وال من قياس، وال من احتياط، وال من رأي له وجه!! 

فوجب تركه.

قول  هو  العدة  وبني  العبادة  بني  التفريق  بعدم  القول  أن  إىل  حزم  ابن  وأشار 
األوزاعي، وداود الظاهري، وأحد قويل الشافعي)3(.

 q كالم القائلني بتحديد أقل احليض.

اختلف اجلمهور القائلون بتحديد أقل مدة احليض، متى تصدق املرأة يف دعوى 

رشح ابن رجب للبخاري )143/1(.    )1(
سبق خترجيه يف رقم  )38(، وبينت أن يف إسناده انقطاًعا.   )2(

املحىل )مسألة 266(.    )3(
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النقول  وإليك  الطهر.  أقل  ويف  احليض،  أقل  يف  الختالفهم  وذلك  عدهتا،  انقضاء 
عنهم. 

قال ابن رجب: »ومذهب أيب حنيفة ال تصدق يف دعوى انقضاء العدة يف أقل 
بطهر  تبدأ  أهنا  يوسف  أبو  عنه  فنقل  ذلك،  تعليل  يف  عنه  واختلف  يوًما.  من ستني 

كامل مخسة عرش يوًما، وجيعل كل حيضة مخسة أيام، واألقراء عندهم حيض. 

وهو  احليض،  أكثر  اعترب  أنه  زياد  بن  احلسن  حنيفة-  أيب  عن  -أي  عنه  وَنَقَل 
عندهم عرشة أيام، وأقل الطهر، وهو مخسة عرش يوًما، وبدأ باحليض. 

وقال صاحباه: أبو يوسف وحممد: ال تصدق إال يف كامل تسعة وثالثني يوًما؛ 
بناًء عىل أقل احليض، وهو عندهم ثالثة، وأقل الطهر وهو مخسة عرش. 

ما حتيض  أقل  يوًما، وهو  أربعني  أقل من  الثوري: ال تصدق يف  وقال سفيان 
النساء فيه وتطهر، وهذا كقول أيب يوسف وحممد ... ومنهم من قال: إنام يقبل ذلك 
بغري بينة يف حق من ليس هلا عادة مستقرة، وأما من هلا عادة منتظمة فال تصدق إال 

ببينة عل األصح. كذا قال صاحب الرتغيب. 

وقال ابن عقيل يف فنونه: ال يقبل مع فساد النساء، وكثرة كذهبن دعوى انقضاء 
العدة يف أربعني وال مخسني يوًما إال ببينة تشهد أن هذه عادهتا، أو أهنا رأت احليض 

عىل هذا املقدار، وتكرر ثالًثا. 

هلا  تكون  أن  إال  أشهر،  ثالثة  أقل من  عبيد: ال تصدق يف  وأبو  وقال إسحاق 
عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها املرتىض دينهن وأمانتهن فيعمل هبا حينئٍذ، ومتى 
مل يكن كذلك فقد وقعت الريبة فتحتاط، ويعدل األقراء بالشهور،كام يف حق  اآليسة 

والصغرية «. انتهى كالمه رمحه اهلل)1(.

وأما املذهب احلنبيل فيقسمون الوقت إىل ثالثة أقسام: 

رشح ابن رجب لصحيح البخاري )147/2(.    )1(
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لو  كام  بينة،  ادعت  ولو  حتى  فيها،  ينظر  وال  مطلًقا،  دعواها  تسمع  ال  وقت 
ادعت انقضاء عدهتا بثامنية وعرشين يوًما؛ ألهنم بنوا عىل قواعدهم بأن أقل احليض 
يوم وليلة، وأقل الطهر ثالثة عرش يوًما، فال يمكن بناًء عليه أن تنقيض عدهتا هبذه 

املدة فأقل. 

والثاين: تقبل عادهتا بال بينة، كام لو ادعتها بزمن معتاد، كشهرين ونصف مثاًل؛ 
ألن املرأة مؤمتنة عىل عادهتا. 

والثالث من األوقات: لو ادعت انقضاء عادهتا بشهر مثاًل تسمع دعواها، وينظر 
فيها، وال يقبل قوهلا إال ببينة، اعتامًدا عىل قصة رشيح مع عيل، وسندها منقطع.كام 

مر معنا)1(.

والذي يرتجح يل أن التفريق بني العبادة والعدة قول ال دليل عليه، فام دام حيكم 
له بأنه حيض مانع من الصالة والصيام فهو معترب يف العدة إال أن قبول قول املرأة 
حفًظا  وإنام  والعدة،  العبادة  بني  تفريًقا  ال  فيه،  االحتياط  ينبغي  النادرة  الصورة  يف 

للحقوق. 

فإن كانت عادهتا مطردة مستمرة ال حتيض إال يوًما، أو أقل أو أكثر، كان قبوهلا 
يف العادة جارًيا عىل أن هذه عادهتا. 

يؤيد دعواها، فكوهنا  فالظاهر ال  املستمرة  املعلومة  ادعت خالف عادهتا  وإن 
تدعي خالف عادهتا، وأهنا جاءهتا هبذه الصورة النادرة املستمرة، ثم تكررت ثالث 
مرات متتالية، وهي عىل هذه الصورة النادرة عىل خالف ما يعلم من عادهتا، فهذا 
حيدث يف النفس شيًئا من قبول دعواها، فتكلف البينة، إن مل يصدقها زوجها. واهلل 

أعلم)2(.

e e e

الروض املربع مع حاشية العنقري )186/3(، الكايف )305/3(، املبدع )399/7(.    )1(
وانظر زيادة بحث يف مسألة أقل الطهر.    )2(
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]م-691[ إذا قيل: إن أقل احليض يوم وليلة عىل املذهب املرجوح، ثم وجدنا 
امرأة يأتيها الدم مستمًرا ومطرًدا أقل من ذلك بلون دم احليض ورائحته املعهودة. 

فهل جيعلونه دم حيض، وقد خالف قواعدهم؟ أم جيعلونه دم فساد؟ 

اختلفوا يف هذه املسألة، وذكرها النووي، وذكر فيها أوجًها: 

أحدها: ال يعترب حال هذه، بل احلكم عىل ما عهد؛ ألن بحث األولني أوىف. 

استقرت  بام  االكتفاء  عنه  العدول  أرى  وال  أختار،  والذي  احلرمني:  إمام  قال 
عليه مذاهب املاضني من أئمتنا يف األقل واألكثر، ولو فتحنا باب اتباع الوجود يف 
كل ما حيدث، وأخذنا يف تغيري ما يعهد تقلياًل وتكثرًيا، الختلطت األبواب، وظهر 

االضطراب، والوجه اتباع ما تقرر للعلامء الباحثني قبلنا. 

قلت: هذا القول إما دليل عىل ضعف اعتبار الوجود دلياًل يف أقل احليض؛ ألنه 
ثبت أنه يوجد أقل من ذلك، وأن اعتبار الوجود يؤدي إىل اضطراب األقوال، وإما أن 
يكون هذا القول دعوة إىل التقليد املحض، وعدم األخذ بالدليل، وأن بحث األولني 
مقدم مطلًقا؛ لكونه صدر منهم فقط. والتقليد بدعة، وقد بدأت األمة تتخلص من 

املبحث الثاني

يف الدم إذا نقص عن أقل احليض
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مستنقعه، معظمة للدليل الصحيح، والقول املبني عليه. 

قال النووي: الوجه الثاين: أنه يعترب حال هذه املرأة ليكون هذا حيضها وطهرها؛ 
ألن االعتامد عىل الوجود، وقد حصل، وهذا القول يتميش مع القول الراجح، بأنه ال 

حد ألقل احليض، بل العربة بالوجود، فمتى وجد األذى وجد احليض)1(.

e e e

املجموع - النووي )407/2(.    )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q جعل اهلل سبحانه وتعاىل عدة املطلقة ثالثة قروء، وجعل مقابل ذلك يف اليائسة 
ثالثة أشهر، ليكون يف كل شهر منها حيض وطهر.

q ال بد من املصري إىل حتديد أكثر احليض، كام قيل يف حتديد أكثر النفاس؛ لتتميز 
احلائض من املستحاضة.

q إذا كان احليض ال يمكن أن يكون شهًرا كاماًل فهذا مصري إىل القول بنوع من 
التحديد.

q إذا كان أقل الطهر يف الطب مخسة عرش يوًما وهو قول اجلمهور، صار أكثر 
احليض مخسة عرش يوًما؛ ألن األصل يف املرأة أن حتيض وتطهر يف الشهر مرة.

q القول بأنه وجد امرأة حتيض سبعة عرش يوًما، وهو  أكثر ما وجد، كالقول بأنه 
وجد امرأة حامل حتيض، مع قول الطب بأنه يستحيل احليض مع احلمل.

]م-692[ اختلف العلامء يف أكثر احليض إىل أقوال. 

فقيل: أكثر احليض مخسة عرش يوًما. 

الفصل اخلامس 

يف أكرث احليض
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وهو مذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

وقيل: أكثر احليض عرشة أيام، وهو مذهب احلنفية)2(.

وقيل: أكثر احليض سبعة عرشة يوًما، وهو رواية عن اإلمام أمحد)3(. وابن حزم 
من الظاهرية)4(.

وقيل: ال حد ألكثر احليض، وهو اختيار ابن تيمية)5(.

q أدلة اجلمهور عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما:

  الدليل األول:

)1579-41( قال السخاوي: روي عن ابن عمر مرفوًعا:

النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: متكث إحداهن شطر 

انظر يف مذهب املالكية: املدونة )151/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )493/3(، مقدمات ابن   )1(
رشد )127/1(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 31(. اخلريش )204/1(، الرشح الصغري 
)209/1(، حاشية الدسوقي )168/1(، أسهل املدارك )87/1(، بداية املجتهد مع اهلداية 

)37/2(، القوانني الفقهية )ص: 31(، منح اجلليل )167/1(.
املحتاج  الطالبني )134/1(، مغني  املجموع )403/2(، روضة  الشافعية:  وانظر يف مذهب   
الكبري  احلاوي   ،)227/1( املنذر  البن  املبسوط   ،)326/1( املحتاج  هناية   ،)109/1(

)434/1(، متن أيب شجاع )ص: 7(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: اإلنصاف )358/1(، املحرر )24/1(، الكايف )75/1(، الرشح   
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)203/1( القناع  كشاف   )270/1( املبدع   ،)161/1( الكبري 
 ،)265/1( الفروع   ،)374/1( قاسم  ابن  حاشية   ،)409/1( الزركيش  رشح   ،)114/1(

تنقيح التحقيق )615/1(. 
رشح فتح القدير )161/1(، املبسوط - الرسخيس )148/3(، البناية )620/1(، حاشية ابن   )2(
الفالح )ص:  الرائق )201/1(، مراقي  البحر  تبيني احلقائق )55/1(،  عابدين )284/1(، 

57(، بدائع الصنائع )40/1( املبسوط )147/3(، االختيار لتعليل املختار )26/1(. 
الفروع )265/1(، اإلنصاف )358/1(، املبدع )270/1(.   )3(

املحىل )مسألة: 267(.   )4(
جمموع الفتاوى )237/19(، االختيارات الفقهية )ص: 28(.   )5(
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دهرها ال تصيل. وقال بعضهم: شطر عمرها. 

]ال أصل له[)1(.

وجه االستدالل عندهم: 

قالوا: الشطر النصف، ومعلوم أن املرأة حتيض غالًبا يف كل شهر مرة، وهلذا جعل 
اهلل عدهتا ثالث حيض، واآليسة والتي ال حتيض لصغر ثالثة أشهر، ومن جلست يف 
حيضها من كل شهر مخسة عرش يوًما ال تصيل، فقد جلست شطر عمرها عن الصالة.

قال البيهقي يف معرفة السنن )145/2(: طلبته كثرًيا فلم أجده يف كتب أصحاب احلديث، ومل   )1(
أجد له إسناًدا بحال. 

وقال ابن اجلوزي يف التحقيق )263/1(: »هذا لفظ ال أعرفه«.   
وقال احلافظ يف التخليص )278/1(: ال أصل له هبذا اللفظ، وقال احلافظ أبو عبد اهلل ابن منده   
فيام حكاه ابن دقيق العيد يف اإلملام عنه: ذكر بعضهم هذا احلديث، ومل يثبت بوجه من الوجوه، 
البيهقي وابن اجلوزي. ثم قال: احلافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق يف املهذب: مل  ثم نقل كالم 

أجده هبذا اللفظ إال يف كتب الفقهاء. 
وقال النووي: يف رشحه: باطل ال يعرف.   

وقال يف اخلالصة: باطل ال أصل له.   
وقال املنذري: ال يوجد له إسناد بحال. اهـ   

قلت: حديث ابن عمر يف مسلم، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: )شطر دهرها( فقد روى   
مسلم عنه، عن النبي × أنه قال: يا معرش النساء تصدقن، وأكثرن االستغفار، فإين رأيتكن أكثر 
أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول اهلل أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، 
وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول 
اهلل، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل، 

فهذا نقصان العقل. ومتكث الليايل، وما تصيل وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الدين. 
ويف البخاري )304( ومسلم )80( من حديث أيب سعيد اخلدري نحوه. وفيه: قلن وما نقصان   
ديننا وعقلنا يا رسول اهلل؟ قال: أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بىل. قال: 
فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن: بىل. قال: فذلك من نقصان 

دينها. 
وهذه األحاديث ال داللة فيها عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما.   
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  الدليل الثاين: 

يف  له  حد  وال  حتديد،  غري  من  مطلًقا  الرشع  يف  ورد  »احليض  قدامة:  ابن  قال 
اللغة، وال يف الرشيعة فيجب الرجوع فيه إىل العرف والعادة كام يف القبض واإلحراز 

والتفرق وأشباهها، وقد وجد حيض معتاد يوًما.

قال عطاء: رأيت من النساء من حتيض يوًما، وحتيض مخسة عرش يوًما 

وقال أمحد: حدثني حييى بن آدم، قال: سمعت رشيًكا يقول: عندنا امرأة حتيض 
كل شهر مخسة عرش يوًما حيًضا مستقياًم«)1(.

   الدليل الثالث:

ال يمكن أن يزيد احليض عن مخسة عرش يوًما ألمرين: 

األول: لو زاد احليض عن مخسة عرش يوًما كان حيض املرأة يف الشهر الواحد 
أكثر من طهرها، وهذا حمال!!

وتعقبه ابن حزم، فقال: »من أين لكم أنه حمال؟ وما املانع إن وجدنا ذلك أال 
يوقف عنده؟ فام نعلم منع من هذا قرآن وال سنة أصاًل، وال إمجاع، وال قياس، وال 

قول صاحب«)2(.

األمر الثاين: أن احليض لو كان أكثر الشهر؛ فإن األكثر يثبت له حكم الكل، وإذا 
كاماًل صارت  الشهر  أطبق عليها  الكل صارت مستحاضة؛ ألن من  له حكم  ثبت 

مستحاضة.

q وتعقب: 

يوًما واحًدا  عىل مخسة عرش مثاًل،  إذ كيف يلحق من زاد  فيه تكلف  بأن هذا 
فيكون حكمها حكم من أطبق عليها الدم كل  الشهر. 

املغني )389/1(.   )1(
املحىل )مسألة 267(.   )2(
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  الدليل الرابع: 

يزيد عىل مخسة  أكثر احليض فوجدوه ال  السلف  تتبع  التتبع واالستقراء، فقد   

عرش يوًما. 

أكثر  أن  بعدهم  فمن  التابعني  من  السلف  عن  مستفيًضا  »ثبت  النووي:  قال 
احليض مخسة عرش يوًما، وأهنم وجدوه كذلك عياًنا، وقد مجع البيهقي أكثر ذلك يف 
كتابه اخلالفيات، ويف السنن الكبري، منهم عطاء، واحلسن، وعبيد اهلل بن عمر، وحييى 
رمحهم  مهدي  بن  الرمحن  وعبد  صالح،  بن  واحلسن  ورشيك،  وربيعة،  سعيد،  ابن 

اهلل«)1(.

q أدلة القائلني بأن أكرث احليض عشرة أيام:

  الدليل األول:

)1580-42( روى ابن عدي يف الكامل)2(، 

وأربعة،  أيام،  ثالثة  احليض  قال:   × اهلل  رسول  أن  عنه،  اهلل  ريض  أنس  عن 
ومخسة، وستة، وسبعة، ثامنية، وتسعة، وعرشة، فإذا جاوز العرشة فهي مستحاضة. 

ا[)3(. ]ضعيف جدًّ

  الدليل الثاين: 

)1581-43( روى الطرباين)4(، من حديث أيب أمامة ريض اهلل عنه أن رسول 
اهلل ×، قال: أقل احليض ثالث، وأكثره عرش.

املجموع )411/2(.   )1(
الكامل يف الضعفاء )301/2(.   )2(

 .)1571 ( رقم  حديث  يف  خترجيه  انظر   )3(
 .)7586 ( لكبري  ا املعجم   )4(
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ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

  الدليل الثالث: 

)1582-44( روى الدارقطني، من حديث واثلة بن األسقع، قال: قال رسول 
اهلل ×: أقل احليض ثالث أيام، وأكثره عرشة أيام.

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

  الدليل الرابع: 

)1583-45( روى ابن عدي، عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل 
× يقول: ال حيض دون ثالثة أيام، وال فوق عرشة أيام، فام زاد عىل ذلك فهي مستحاضة.

]موضوع[)3(.

  الدليل اخلامس: 

)1584-46( حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه، عن النبي × قال: 

أقل احليض ثالث، وأكثره عرش، وأقل ما بني احليضتني مخسة عرش يوًما.

]موضوع[)4(.

  الدليل السادس:

)1585-47( حديث عائشة ريض اهلل عنها، رواه ابن حبان معلًقا بلفظ: أكثر 
احليض عرش، وأقله ثالث)5(.

وهذه األحاديث ضعفها شديد ال ينجرب، وبعضها موضوع.

انظر خترجيه يف حديث رقم )1569(.   )1(
انظر خترجيه يف حديث )1570(.   )2(

انظر خترجيه يف رقم )1572(.   )3(
انظر خترجيه يف حديث رقم )1573(.   )4(

انظر الكالم عليه يف حديث رقم )1574(.   )5(
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قال ابن املنذر: »ذكر امليموين أنه قال: قلت ألمحد بن حنبل: أيصح عن رسول 
 اهلل × يشء يف أقل احليض وأكثره. قال: ال. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب 
ليس  قال:  أو  بيشء،  ليس  قال:  أنس؟  فحديث  قلت:  ال.  قال:  ×؟  اهلل  رسول 
يصح. قلت: فأعىل يشء يف هذا الباب؟ فذكر حديث معقل، عن عطاء: احليض يوم 

وليلة«)1(.

وكذلك  يصح،  ال  باطل،  منها  املرفوع  األحاديث  »هذه  رجب:  ابن  وقال 
املوقوف طرقه واهية، وقد طعن فيها غري واحد من األئمة احلفاظ«)2(.

قلت: الطرق املوقوفة سأذكر خترجيها يف األدلة اآلتية، إن شاء اهلل تعاىل.

  الدليل السابع:

)1586-48( ما رواه الطرباين من طريق عمرو بن احلصني، ثنا حممد بن عبد 
اهلل بن عالثة، ثنا عبدة بن أيب لبابة، عن عبد اهلل بن باباه، 

عن عبد اهلل بن عمرو، قال: رسول اهلل ×:  للحائض ما بينها وبني عرش، فإذا 
فإن  تغتسل وتصيل،  فهي مستحاضة،  العرش  فهي طاهر، وإن جاوزت  الطهر  رأت 
غلبها الدم احتشت واستثفرت، وتوضأت لكل صالة، وتنتظر النفساء ما بينها وبني 
األربعني، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت األربعني فهي مستحاضة 

تغتسل وتصيل، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صالة«.

قال الطرباين: مل يروه عن عبدة إال ابن عالثة، تفرد به عمرو)3(.

ا[)4(. ]ضعيف جدًّ

األوسط )229/2(.   )1(
رشح ابن رجب للبخاري )150/2(.   )2(

يف األوسط، كام يف جممع البحرين )503(.   )3(
فيه عمرو بن احلصني العقييل، ذاهب احلديث، وقال الدارقطني: مرتوك. انظر اجلرح والتعديل   )4(

)229/6(، الكامل )150/5(، هتذيب التهذيب )19/8(.
وقال اخلطيب يف ترمجة ابن عالثة: قد أفرط أبو الفتح يف امليل عىل ابن عالثة، وأحسبه وقعت =  
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  الدليل الثامن:

بن  حممد  أخربنا  أسلم،  بن  خالد  طريق  من  الدارقطني   روى   )49-1587(
فضيل، عن أشعث، عن احلسن، 

عن عثامن بن أيب العاص، قال: ال تكون املرأة مستحاضة يف يوم وال يومني، وال 
ثالثة أيام، حتى تبلغ عرشة أيام، فإذا بلغت عرشة أيام كانت مستحاضة)1(. 

]ضعيف[)2(.

إليه روايات لعمرو بن احلصني، عن ابن عالثة، فنسبه إىل الكذب ألجلها، والعلة يف تلك من   =
جهة عمرو بن احلصني؛ فإنه كان كذاًبا. تاريخ بغداد )388/5(.

ويف التقريب: مرتوك.   
سنن الدارقطني )210/1(.   )1(

اإلسناد فيه أشعث بن سوار الكندي، ضعيف، رواه عنه حممد بن فضيل، واختلف عليه فيه:  )2(
فرواه ابن أيب شيبة يف املصنف )19298( أخربنا حممد بن فضيل، عن أشعث، عن قيس، عن   

عثامن بن أيب العاص.
ورواه الدارقطني )210/1( من طريق خالد بن أسلم، أخربنا حممد بن فضيل، عن أشعث،   

عن احلسن، عن عثامن بن أيب العاص.
وهذا الطريق تابعه عليه هشام بن حسان، فقد رواه الدارقطني )210/1(، قال: حدثنا عثامن   
ابن أمحد الدقاق، حدثنا حييى بن أيب طالب، أخربنا عبد الوهاب، أخربنا هشام بن حسان، عن 

احلسن أن عثامن ابن أيب العاص الثقفي، قال …. فذكر نحوه. 
فهذه متابعة من هشام بن حسان ألشعث، إال أن رواية هشام عن احلسن فيها كالم.   

ويف اإلسناد: حييى بن أيب طالب، خمتلف فيه.   
قال الدارقطني: ال بأس به عندي، مل يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد )220/14(.  

وقال احلافظ: وثقه الدارقطني، وهو من أخرب الناس به. لسان امليزان )262/6(.  
وقال أبو حاتم:حمله الصدق. اجلرح والتعديل )134/9(.  

وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد )220/14(، قال ابن حجر: عنى يف   
كالمه، ومل يعن يف احلديث. قلت: هو جرح، ومن كذب يف كالمه فقد اهتم. 

وقال أبو عبيد اآلجري: خط أبو داود عىل حديث حييى بن أيب طالب. تاريخ بغداد )220/14(.  
وقال أبو أمحد حممد بن إسحاق احلافظ: ليس باملتني. املرجع السابق.  

وقال مسلمة بن قاسم: ليس به باس، تكلم الناس به. انظر اللسان )9229(.   



موسوعة أحكام الطهارة 128

  الدليل التاسع: 

عن  القشريي،  زياد  بن  هارون  طريق  من  الدارقطني  رواه  ما   )50-1588(
األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، 

عن عبد اهلل، قال: احليض ثالث،وأربع، ومخس، وست، وسبع، وثامن، وتسع، 
وعرش، فإن زاد فهي مستحاضة. 

قال الدارقطني: مل يروه عن األعمش هبذا اإلسناد غري هارون بن زياد القشريي، 
وهو ضعيف احلديث. وليس هلذا احلديث عند الكوفيني أصل عن األعمش. واهلل 

أعلم)1(.

املرفوع منها ضعيف  أن  أدلة احلنفية، وعىل كثرهتا إال  ما وقفت عليه من  هذا 
ال ينجرب، واملوقوف ضعيف ال حجة فيه. واهلل أعلم.

q دليل من قال: أكرث احليض سبعة عشر يوًما:

  الدليل األول: 

يرى ابن حزم أن ما زاد عىل سبعة عرش يوًما فإنه ليس بحيض إمجاًعا!!

قال رمحه اهلل: »قد صح عن رسول اهلل × أن دم احليض أسود، فإذا رأته املرأة 
حكم  هلا  حائض،  فهي  تراه  دامت  ما  أهنا  وصح  لذلك،  االنقياد  ووجب  تصل،  مل 
احليض ما مل يأت نص أو إمجاع يف دم أسود أنه ليس حيًضا، فقد صح النص بأنه قد 
يكون دم أسود، وليس حيًضا، ومل يوقت لنا يف أكثر عدة احليض من يشء، فوجب أن 
نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إال سبعة عرش يوًما، وقلنا بذلك، وأوجبنا ترك الصالة 
برؤية الدم األسود هذه املدة ال مزيد فأقل، وكان ما زاد عىل ذلك إمجاًعا متيقنًا أنه 

ليس حيًضا«)2(. 

سنن الدارقطني )209/1(.   )1(
املحىل )مسألة: 267(.   )2(
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تثبت دعوى اإلمجاع مع وجود اخلالف؛ ألن هناك من قال: ال حد  ال  قلت: 
ألكثر احليض ما مل يطبق عليها الدم كل الشهر، ثم إن قوله: إن دم احليض دم أسود 
يعرف، إن كان مبنًيا عىل حديث: )إن دم احليض دم أسود يعرف( كام هو معلوم من 
تصحيح ابن حزم له، فالراجح أنه حديث ضعيف، مضطرب اإلسناد، ومنكر املتن، 
كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل يف باب االستحاضة. وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي. وإن 
زمن  يف  والكدرة  الصفرة  أن  من  ملا جاء  فإنه خمالف  املحض؛  الرأي  مبنًيا عىل  كان 

العادة حيض، وهلذه املسألة بحث مستقل إن شاء اهلل تعاىل. 

  الدليل الثاين: 

قال ابن حزم: »قد روي من طريق عبد الرمحن بن مهدي أن الثقة أخربه أن امرأة 
كانت حتيض سبعة عرش يوًما. ورويناه عن أمحد بن حنبل، قال: أكثر ما سمعناه سبعة 

عرش يوًما. وعن نساء املاجشون: أهنن كن حيضن سبعة عرش يوًما)1(. 

قلت: ليس يف هذا ما يدل عىل التحديد. 

q دليل من قال: ال حد ألكرث احليض:

  الدليل األول:

 قال تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.

فعلق اهلل أحكام احليض عىل وجود هذا األذى، فمتى وجد األذى فاحليض 
موجود، ومل يعلقه عىل ميض مخسة عرش يوًما، أو عىل سبعة عرش يوًما، أو أقل أو 

أكثر.

  الدليل الثاين: 

بالتحديد حيتاج إىل دليل، وما دام مل يثبت يف هذا يشء فال جيوز القول  القول 
عدا  يشء  ذلك  يف   × النبي  عن  يثبت  مل  بأنه  معرتفون  بالتحديد  والقائلون  به. 

انظر املرجع السابق، نفس الصفحة.   )1(
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احلنفية وأدلتهم شديدة الضعف، وإنام حّكموا العادة والوجود يف زماهنم، وال دليل 
من القرآن وال من السنة عىل الرجوع إىل العادة حتى تصري حًدا بحيث جُيْعل الدم 
الذي قبل متام مخسة عرش يوًما بساعة جُيَْعل حيًضا مانًعا من الصالة والصوم، والدم 
الذي بعد متام مخسة عرش يوًما جُيَْعل استحاضة. والدم هو الدم، واللون هو اللون، 
والرائحة هي الرائحة. فهذا تفريق يف احلكم بني متامثلني، بال دليل واضح من الرشع. 

  الدليل الثالث: 

)1589-51( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل رسول اهلل × 
فقالت: يا رسول اهلل إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: 
أدبرت  وإذا  الصالة،  أقبلت حيضتك فدعي  فإذا  إنام ذلك عرق، وليس بحيض،  ال، 

فاغسيل عنك الدم ثم صيل)1(.

وجه االستدالل: 

عىل  الطهارة  أحكام  وعلق  إقباله،  عىل  احليض  أحكام  علق   × الرسول  أن 
إدباره، ولو كان له حد ال يتجاوزه لقال: فإذا مىض مخسة عرش يوًما، أو سبعة عرش 

يوًما فاغتسيل وصيل. 

  الدليل الرابع:

يتعلق  يبينه لألمة، لكونه  أن   × الرسول  التحديد معترًبا لوجب عىل  لو كان 
الصالة  اإلسالم:  أركان  من  ركنان  به  يتعلق  بل  الصالة،  وهي  العبادات  أعظم  به 
عدهتا،  من  املرأة  وخروج  الفروج،  استحالل  من  يتعلق  ما  به  ويتعلق  والصيام، 
لبينه  معترًبا  التحديد  كان  فلو  األحكام،  من  ذلك  غري  إىل  رمحها  برباءة  هلا  واحلكم 

البخاري )228(، ومسلم )333، 334(.   )1(



131طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

الرسول × لعموم البلوى به، فلام مل يبينه علم أن هذا التحديد غري معترب رشًعا.

ابن تيمية: »اسم احليض علق اهلل به أحكاًما متعددة من الكتاب والسنة،  قال 
بذلك،  األمة  بلوى  الطهر بني احليضتني مع عموم  يقدر ألكثره وال ألقله، وال  ومل 
واحتياجهم إليه، واللغة ال تفرق بني قدر وقدر، فمن قدر يف ذلك قدًرا، فقد خالف 

الكتاب والسنة«)1(.

وهذا القول هو القول الراجح، ومع ذلك إذا أطبق عىل املرأة احليض، واستمر 
شهًرا كاماًل فهي مستحاضة؛ ألن اهلل تبارك وتعاىل جعل عدة املرأة ذات األقراء يف 

الطالق ثالثة قروء. 

 ،]228 ]البقرة:  چ(  چ  چ  ڃ  )ڃ  سبحانه:  فقال 
وجعل عدة اليائسة من املحيض والصغرية التي ال حتيض ثالثة أشهر، فقال سبحانة: 
ى(  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ 

]الطالق: 4[ فجعل بإزاء كل شهر طهًرا وحيًضا، فكونه يطبق عليها الدم الشهر كاماًل 

نعلم أن هذا الدم منه ما هو حيض، ومنه ما هو استحاضة وليس بحيض«.

والطب يؤكد حقيقة أن احليض ال يمكن أن يأيت يف الشهر مرتني: 

ففي سؤال وجه إلحدى أخصائيات النساء والوالدة، يقول السؤال: 

دوريت الشهرية منتظمة، ولكنها تأيت يف الشهر مرتني: أي يف بدايته وهنايته، 
فهل يمكن أن يتم التبويض مرتني يف الشهر؟

الشهر  يف  مرتني  التبويض  عملية  تتم  أن  يمكن  ال  الدكتورة:  جواب  وكان 
الواحد، حتى وإن جاءت الدورة الشهرية مرتني أو ثالث مرات يف الشهر الواحد، 

كام يف بعض احلاالت املرضية. إلخ كالمها)2(.

جمموع الفتاوى )237/19(.    )1(
مائة سؤال وجواب يف النساء والوالدةـ  الدكتورة سلوى حممد هبكيل )ص: 136( السؤال 53.    )2(
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أهنا  الشهر مرتني؛ ألهنا ذكرت  الدورة يف  تأهتا  مل  السائلة  أن  أعلم  وأرى واهلل 
املستقبل،  للشهر  الشهر هي  النازلة يف هناية  الشهر وهنايته، فاحليضة  بداية  تأتيها يف 

وليس للشهر املايض، فتكون دورة واحدة كل شهر.

e e e
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]م-693[ ذهبت الشافعية، واحلنابلة إىل أن غالب احليض ستة أيام أو سبعة)1(. 
وحكاه النووي اتفاقا)2(.

q األدلة على أن غالب احليض ستة أيام أو سبعة.

  الدليل األول: 

)1590-52( ما رواه أمحد من طريق عبد اهلل بن حممد يعنى ابن عقيل بن أيب 
طالب، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، 

املحتاج  هناية   ،)134/1( الطالبني  روضة   ،)403/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)327/1(، متن أيب شجاع )ص: 7(، مغني املحتاج )109/1(. 

كشاف   ،)402/1( املغني   ،)271/1( املبدع   ،)27/1( املحرر  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
قاسم  ابن  حاشية   ،)75/1( الكايف   ،)114/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)203/1( القناع 
)375/1(، الفروع )267/1(، وقال يف اإلنصاف )364/1(: »غالب احليض ست أو سبع، 

لكن ال جتلس أحدمها إال بالتحري عىل الصحيح من املذهب«.  
املجموع )404/2(. ومل أقف عىل نص يف املسألة يف كتب الفقه لدى احلنفية وال املالكية من   )2(
ابن مفلح يف  املتوفرة لدي والتي أحيل عليها يف مسائل اخلالف. وقد رمز هلا  املراجع  خالل 
الفروع بحرف الواو )و( أي وفاًقا لألئمة، وهذا يعني أن املسألة ليست إمجاًعا، وإال لرمز هلا 

بحرف العني )ع(. واهلل أعلم.   

الفصل السادس

يف غالب احليض



موسوعة أحكام الطهارة 134

عن أمه محنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثرية، فجئت 
قالت:  بنت جحش،  بيت أختي زينب  أستفتيه وأخربه، فوجدته يف   × اهلل  رسول 
فقلت: يا رسول اهلل إن يل حاجة، فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول اهلل إين أستحاض 
لك  أنعت  قال:  والصيام؟  الصالة  منعتني  قد  فيها،  ترى  فام  شديدة،  كثرية  حيضة 
الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي قالت: إنام أثج 
ثجا. فقال هلا: سآمرك بأمرين أهيام فعلت فقد أجزأ عنك من اآلخر، فان قويت عليهام 
فأنت أعلم، فقال هلا: إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحييض ستة أيام، أو 
سبعة يف علم اهلل، ثم اغتسيل حتى إذا رأيت انك قد طهرت، واستيقنت واستنقأت، 
فصيل أربًعا وعرشين ليلة، أو ثالًثا وعرشين ليلة وأيامها، وصومي، فان ذلك جيزئك، 
وكذلك فافعيل يف كل شهر كام حتيض النساء وكام يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، 
الظهر  تصلني  ثم  فتغتسلني،  العرص،  وتعجيل  الظهر،  تؤخري  أن  عىل  قويت  وإن 
بني  وجتمعني  تغتسلني،  ثم  العشاء،  وتعجلني  املغرب،  تؤخرين  ثم  مجيًعا،  والعرص 
الصالتني فافعيل، وتغتسلني مع الفجر، وتصلني وكذلك فافعيل، وصيل، وصومي إن 

قدرت عىل ذلك وقال رسول اهلل: وهذا أعجب األمرين إىل)1(. 

]ضعيف، وله أكثر من علة[. 

قوله يف احلديث: )حتييض ستة أيام أو سبعة أيام(، ثم قال: )كام حتيض النساء 
وكام يطهرن(. واملقصود به: غالب النساء؛ الستحالة إرادة كلهن الختالفهن.

قال النووي: »واختلفوا يف )أو( يف قوله )ستة أيام أو سبعة أيام(.

فقيل: شك من الراوي، هل قال: هذا، أو قال: هذا. 

وقيل: )أو( للتخيري، واختلفوا يف معناه. 

فقيل: ختيري تشهي، إن شاءت جلست ستة أيام، وإن شاءت جلست سبعة. 

املسند )439/6(، وانظر خترجيه، ح : 1976 و 1524.    )1(
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وقيل: ختيري بام يليق باملرأة، وذلك بأن ترجع إىل عادة أختها، وأمها، ولداهتا من 
أقارهبا، فإذا كان أكثر أقارهبا ستة أيام قدمتها، أو سبعة فكذلك. 

وقيل: حيتمل أن تكون هذه املرأة قد ثبت هلا عادة فيام تقدم ستة أيام أو سبعة 
أيام إال أهنا قد نسيتها، فال تدري أهيام كانت، فأمرها أن تتحرى وجتتهد، وتبني أمرها 
عىل ما تيقنته، أو غلب عىل ظنها من أحد العددين، لقوله: )يف علم اهلل( أي فيام علم 

اهلل من أمرك. 

وقيل: إن هذه املرأة عادهتا تارة تكون ستة أيام، وتارة تكون سبعة أيام. 

والقوالن األخريان فيهام ضعف؛ ألهنام عىل افرتاض أمر، والظاهر خالفه. 

والراجح: أهنا ترجع إىل عادة لداهتا من أقارهبا، واهلل أعلم«.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ال بد من طهر يفصل بني احليضتني.

q إذا كان احليض اهندام بطانة الرحم، فأقل الطهر ما يتمكن فيه اجلسم من 
بناء بطانة جديدة للرحم، وأقله عند األطباء ومجهور الفقهاء مخسة عرش يوًما.

]م-694[ اختلف العلامء يف أقل الطهر 

فقيل: أقل الطهر مخسة عرش يوًما. 

وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، ورواية عن أمحد)4(.

احلقائق  تبيني   ،)172/1( القدير  فتح  رشح   ،)148/3( املبسوط   ،)40/1( الصنائع  بدائع   )1(
)62/1(، رد  املحتار )285/1(، البحر الرائق )216/1(، مراقي الفالح )ص:57، 58(، 

االختيار لتعليل املختار)29/1(. 
 ،)31 )ص:  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   )126/1( رشد  البن  املقدمات   ،)152/1( املدونة   )2(
الرشح الصغري)209/1(، أسهل املدارك )87/1(، القوانني الفقهية )ص: 32(، وقال اخلريش 
أيام،  مخسة  وقيل:  أيام،  عرشة  وقيل:  املشهور.  عىل  يوًما  عرش  مخسة  الطهر  »أقل   :)204/1(
وتظهر فائدة التحديد ألقل الطهر فيام لو حاضت مبتدأة، وانقطع عنها دون مخسة عرش يوًما، ثم 
عاودها قبل متام طهر تام فتضم هذا الثاين لألول، لتتم منه مخسة عرش يوًما، بمثابة ما إذا مل ينقطع، 
ثم هو دم علة، وإن عاودها بعد متام الطهر فهو حيض مؤتنف«. وانظر الرشح الكبري )168/1(.

املحتاج  هناية   ،)109/1( املحتاج  مغني   ،)134/1( الطالبني  روضة   ،)404/2( املجموع   )3(
)326/1(، متن أيب شجاع )ص: 7(، احلاوي الكبري )435/1(.  

اإلنصاف )358/1(، الفروع )267/1(.    )4(

الفصل السابع

يف أقل الطهر
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وقيل: أقل الطهر ثالثة عرش يوًما، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)1(.

وقيل: أقل الطهر بني احليضتني تسعة عرش يوًما، اختاره من احلنفية أبو حازم 
القايض، وأبو عبد اهلل البلخي)2(.

وقيل: أقله مخسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن املاجشون عن مالك)3(.

وقيل: أقله ثامنية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك)4(.

وقيل: أقله عرشة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك)5(.

وقيل: ال حد ألقل الطهر، وهو قول يف مذهب املالكية، ورواية عن أمحد، وأحد 
القولني عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية)6(.

q دليل من قال: أقل الطهر بني احليضتني خمسة عشر يوًما:

  الدليل األول: 

)1591-53( ما يروى عن ابن عمر مرفوًعا:  متكث إحداكن شطر عمرها ال تصيل.

]ال أصل له[)7(.

اإلقناع   ،)24/1( املحرر   ،)57/1( الكايف   ،)267/1( الفروع   ،)358/1( اإلنصاف   )1(
القناع )203/1(، رشح منتهى اإلرادات )114/1(،  )65/1(، املغني )390/1(، كشاف 

حاشية ابن قاسم )375/1(، رشح العمدة )478/1(، رشح الزركيش )411/1(.  
بدائع الصنائع )40/1(.    )2(

الصغري  الرشح   ،)31 )ص:  الرب  عبد  ابن  ـ  الكايف   ،)126/1( رشد  البن  املقدمات  انظر   )3(
)209/1(، القوانني الفقهية )ص: 32(.  

انظر املرجع السابق.    )4(
انظر املرجع السابق.    )5(

انظر قول املالكية يف اإلرشاف )190/1(، القوانني الفقهية )ص: 130(، املعونة )189/1(.  )6(
وانظر رواية أمحد يف فتح الباري البن رجب )513/1(، الفروع )267/1(، رشح الزركيش   

)411/1(، اإلنصاف )359/1(، املحىل )200/2(، جمموع الفتاوى )237/19(.  
انظر خترجيه يف حديث رقم )1579(.    )7(
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فإذا كانت املرأة متكث شطر )نصف( عمرها ال تصيل، واحليض مرة واحدة يف 
الشهر، معنى ذلك أهنا حتيض مخسة عرش يوًما من كل شهر، وإذا كان كذلك كان 

الطهر مخسة عرش يوًما. 

  الدليل الثاين: 

أثبتنا أن أكثر احليض مخسة  قالوا: الشهر ال خيلو غالًبا من حيض وطهر، وقد 
عرش يوًما، وإذا كان كذلك لزم أن يكون أقل الطهر ما تبقى من الشهر، وهو مخسة 

عرش يوًما.   

  الدليل الثالث: 

قال النووي: ألنه ـ يعني كون الطهر مخسة عرش يوًما ـ أقل ما ثبت وجوده)1(.

وهذه األدلة ضعيفة؛ ألهنا مبنية عىل أمر ضعيف، فليس مسلاًم أن أكثر احليض 
مخسة عرش يوًما، كام أنه غري مسلم أنه أقل ما ثبت وجوده، بل هذا الكالم دعوى ال 

دليل عليها.

q دليل من قال: أقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوًما:

    الدليل األول:

)1592-54( روى الدارمي، قال: أخربنا يعىل، ثنا إسامعيل، عن عامر قال:   

جاءت امرأة إىل عيل ختاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت يف شهر ثالث 
حيض فقال عيل لرشيح: اقض بينهام. قال يا أمري املؤمنني، وأنت ههنا. قال: اقض 
من  جاءت  إن  فقال:  بينهام،  اقض  قال:  ههنا.  وأنت  املؤمنني،  أمري  يا  قال:  بينهام.  
بطانة أهلها ممن يرىض دينه وأمانته تزعم أهنا حاضت ثالث حيض تطهر عند كل قرء 

وتصيل جاز هلا وإال فال، فقال عيل: قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت)2(. 

انظر املجموع )404/2(.    )1(
سنن الدارمي )855(.   )2(
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]منقطع[)1(.

وجه االستدالل: 

يوًما،  عرش  ثالثة  وطهرت  وليلة،  يوًما  احليض  أقل  حاضت  املرأة  هذه  أن 
ثامنية  فاملجموع  يوًما،  عرش  ثالثة  طهرت  ثم  وليلة،  يوًما  احليض  أقل  حاضت  ثم 

وعرشون يوًما، ثم حاضت يوًما وليلة، فخرجت من العدة بشهر. 

q وأجيب بام ييل: 

أواًل : أن هذا األثر ضعيف النقطاع إسناده.

التفسري  فإن هذا  األثر  أنه عىل فرض صحة  أقل احليض  ثانًيا: قدمنا يف بحث 
أهنا  رجب  البن  البخاري  صحيح  رشح  يف  كام  املبارك  ابن  فرسه  ولذا  ال يتعني، 

حاضت ثالًثا وطهرت عرًشا، وذكر هذا التفسري عن إسحاق أيًضا)2(.

ثالًثا: من أين لكم من األثر أهنا لو ادعت أقل من شهر أنه لن يسمع دعواها، 
ولن يطلب منها بينة، فهذا ال سبيل إليه من األثر. 

  الدليل الثاين: 

لقد ثبت أن أكثر احليض سبعة عرش يوًما. 

قال اإلمام أمحد: أكثر ما سمعناه سبعة عرش يوًما. وقد خرجته يف بحث أكثر 
احليض، وإذا كان أكثر احليض كذلك، واملرأة حتيض وتطهر يف الشهر، فعليه يكون 

الباقي من الشهر ثالثة عرش يوًما، وهو أقل الطهر. 

وقد ضعفت القول بأن أكثر احليض سبعة عرش يوًما يف بحث أكثر احليض.

q دليل من قال: أقل الطهر تسعة عرش يوًما:

استدل له بام ذكره النووي: »أكثر احليض عندهم عرشة، والشهر يشتمل عىل 

انظر خترجيه يف حديث رقم )1576(.    )1(
رشح ابن رجب لصحيح البخاري )148/2(.    )2(
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طهر وحيض، وقد يكون الشهر تسعة وعرشين يوًما، منها عرشة للحيض، فيكون 
الباقي للطهر«)1(.

q وأجيب:

لذلك  استدلوا  وقد  أيام،  عرشة  احليض  أكثر  أن  عىل  مبني  القول  هذا  بأن   
يثبت يف أكثر احليض يشء كام  باطلة، وآثار موقوفة ضعيفة، وإذا كان ال  بأحاديث 

قدمنا، يكون ما بني عليه ضعيًفا أيًضا. 

q دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثماني�ة أو خسمة:

  هذه األقوال ساقها ابن رشد يف املقدمات)2(، وضعفها، ورجح عليها ما روى 

عن مالك موافًقا لقول اجلمهور، ثم تلمس دلياًل هلذه األقوال، فقال: 

»وأما سائر األقاويل -يعني بأن أقل الطهر عرشة أو ثامنية، أو مخسة- ال ملحظ 
عليها يف القياس وإنام أخذت من عادة النساء؛ ألن كل ما وجب حتديده يف الرشع، 
ومل يرد به نص لزم الرجوع فيه إىل العادة كنفقة الزوجات، وشبه ذلك، وقد حكى 
ابن املعدل عن ابن املاجشون أنه وجد من النساء من يكون طهرها مخسة أيام وعرف 

ذلك بالتجربة من مجاعة النساء«. اهـ

قلت: كونه يوجد من النساء من يكون طهرها مخسة أيام دليل عىل أنه ال يوجد 
حد ألقل الطهر، فهو شاهد عىل ضعف القائلني بالتحديد، وال يصح دلياًل عىل أن 

أقله مخسة أيام؛ ألنه قد يوجد من يكون طهرها أقل من ذلك.

q دليل من قال: ال حد ألقل الطهر:

    الدليل األول: 

القول بالتحديد ال جيوز إال بدليل، وال دليل عىل التحديد. 

النووي )411/2(.    )1(
املقدمات املمهدات )126/1(.    )2(
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  الدليل الثاين: 

احليض هو إقبال دم احليض، والطهر هو انقطاعه، إما باجلفاف أو برؤية القصة 
الساعة  انقطاع دم احليض  أن  إال  أم قرص،  الطهر، سواء طال  البيضاء. هذه حقيقة 

والساعتني ال يسمى طهًرا. 

)1593-55( روى البخاري)1( ومسلم)2(، من حديث عائشة ريض اهلل عنها 
يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش. قال ×: 

فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم، ثم صيل. 

إال أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا فيام لو ادعت انقضاء عدهتا يف شهر 
فأقل هل تكلف البينة أم ال؟ عىل  قولني: 

األول: رأي ابن حزم، بأنه ال فرق يف أقل الطهر بني العبادة والعدة. 

الثاين: رأي ابن تيمية رمحه اهلل أهنا إن ادعت خالف الظاهر كلفت البينة. 

قال ابن تيمية كام يف االختيارات: »ويتوجه أهنا إذا ادعت االنقضاء يف أقل من 
ثالثة أشهر كلفت البينة«. 

وقد فصلت اخلالف يف هذه املسألة يف بحث مستقل. ورجحت أن املرأة 
مصدقة مؤمتنة عىل ما يف رمحها. 

قال سبحانه وتعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]البقرة: 228[، 
واألصل أن من كان مؤمتنًا يقبل قوله مع يمينه، لكن إن كان هلا عادة مستقرة، وادعت 
خالفها كلفت البينة؛ ألن األصل بقاء عادهتا عىل ما هي عليه، فكوهنا تدعي خالف 

ا ال يؤيده الظاهر. عادهتا، ويتكرر ذلك ثالث مرات منها فهذا بعيد جدًّ

e e e

صحيح البخاري )306(.    )1(
صحيح مسلم )333(.    )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ال حد ألكثر الطهر؛ ألن من النساء من ال حتيض.

q الطهارة هي األصل، واحليض عارض، فإذا مل يظهر العارض جيب بناء احلكم 
عىل األصل وإن طال.

]م-695[ أمجعوا عىل أن أكثر الطهر ال حد له، وإليك النقول من كتب الفقهاء.

قال يف بدائع الصنائع، وهو من احلنفية: »وأما أكثر الطهر فال غاية له، حتى إن 
املرأة إذا طهرت سنني كثرية فإهنا تعمل ما يعمل الطاهرات بال خالف بني األئمة؛ 
بناء  ألن الطهارة يف بنات آدم أصل، واحليض عارض، فإذا مل يظهر العارض جيب 

احلكم عىل األصل، وإن طال«)1(.

وقال ابن رشد، وهو من  املالكية، يف املقدمات: »وأما أكثر الطهر فال حد له؛ ألن 
املرأة ما دامت طاهرة تصيل وتصوم، ويأتيها زوجها، طال  زمان  ذلك  أو قرص«)2(.

بدائع الصنائع )40/1(.   )1(
املقدمات )126/1(.    )2(

الفصل الثامن

 يف أكرث الطهر
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يف  ودليلها  له،  حد  ال  الطهر  »أكثر  املجموع:  يف  الشافعية  من  النووي  وقال 
القايض  نقله  ما  أظرفة  ومن  ومشاهد،  موجود  ذلك  أن  االستقراء  ومن   اإلمجاع، 
أبو الطيب يف تعليقه، قال: أخربتني امرأة عن أختها أهنا حتيض يف كل سنة يوًما وليلة، 

وهي صحيحة حتبل وتلد«)1(.

وقال ابن تيمية احلنبيل رمحه اهلل: »وأما  أكثر الطهر فال حد   له؛ ألن من النساء 
من تطهر الشهر والسنة، كام أن منهن من ال حتيض أبًدا«)2(.

فصارت مسألة ال حد أل كثر الطهر حمل إمجاع ال خالف فيه. 

e e e

املجموع )409/2(.    )1(
رشح العمدة )478/1(.    )2(
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]م-696[ نص الشافعية)1(، واحلنابلة)2(، عىل أن غالب الطهر ثالثة وعرشون، 
أو أربعة وعرشون يوًما؛ ألنه سبق أن دللنا أن يف كل شهر حيًضا وطهًرا، وإذا كان 

غالب احليض ستة أيام أو سبعة أيام، فالباقي من الشهر يكون طهًرا. 

)1594-56( ملا رواه أبو داود من طريق عبد اهلل بن حممد بن عقيل، عن إبراهيم 
ابن حممد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه محنة بنت جحش قالت: 

وأخربه،   أستفتيه   × اهلل  رسول  فأتيت  شديدة  كثرية  حيضة  أستحاض  كنت 
فوجدته يف بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اهلل إين امرأة أستحاض 

النووي: »غالب احليض ست أو سبع  الطالبني )134/1(، املجموع )404/2( قال  روضة   )1(
باالتفاق«. 

الطهر،  غالب  الشهر  وباقي  سبع،  أو  ست  احليض  »وغالب  قال:   ،)327/1( املحتاج  هناية   
النساء  تيحض  كام  أيام  سبعة  أو  أيام  ستة  اهلل  علم  يف  )حتييض  جحش:  بنت  حلمنة   × لقوله 
عادة  من  اهلل  علمك  فيام  وأحكامه  احليض  التزمي  أي  وطهرهن(  حيضهن  ميقات  ويطهرن 
اهـ  وانظر مغني  الكل عادة«.  اتفاق  أو سبعة. واملراد غالبهن الستحالة  أيام  النساء من ستة 

املحتاج )109/1(. 
الفروع )267/1(، املبدع )271/1(، كشاف القناع )203/2(.    )2(

الفصل التاسع

يف غالب الطهر
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لك  أنعت  فقال:  والصوم،  الصالة  منعتني  قد  فيها  ترى  فام  شديدة  كثرية  حيضة 
الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاختذي ثوًبا. فقالت: هو 
ا. قال رسول اهلل × سآمرك بأمرين أهيام فعلت أجزأ عنك من  أكثر من ذلك إنام أثج ثجًّ
اآلخر، وإن قويت عليهام فأنت أعلم، فقال هلا: إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان 
فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهلل ثم اغتسيل حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصيل ثالًثا وعرشين ليلة أو أربًعا وعرشين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك 
جيزيك، وكذلك فافعيل يف كل شهر كام حتيض النساء وكام يطهرن ميقات حيضهن 
وطهرهن، وإن قويت عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل العرص فتغتسلني وجتمعني بني 
ثم تغتسلني وجتمعني  العشاء  املغرب وتعجلني  الظهر والعرص وتؤخرين  الصالتني 
بني الصالتني فافعيل، وتغتسلني مع الفجر فافعيل وصومي إن قدرت عىل ذلك، قال 

رسول اهلل × وهذا أعجب األمرين إيل. 

]ضعيف[)1(.

e e e

سنن أيب داود )287(، وانظر خترجيه ح: 1976 و 1524.    )1(
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تعريف املبتدأة: 

هي من رأت الدم أول مرة يف سن من يصلح أن يأتيها احليض. 

أقسام املبتدأة: 

تنقسم املبتدأة إىل ثالثة أقسام: 

األوىل: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل احليض، وال يتجاوز أكثره. 

الثانية: أن يأتيها الدم ويتجاوز أكثر احليض. 

الثالثة: أن يأتيها الدم، وينقطع قبل أن يبلغ أقل احليض)1(.

e e e

القول بأقل وأكثر احليض مبني عىل القول بذلك، وقد بينت فيام سبق أن الراجح عدم التحديد.   )1(

الباب الثاني

يف املبت�دأة
متهيد

يف تعريف املبت�دأة وبي�ان أقسامها
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل دم تراه املرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.

q كل دم أطبق عىل املرأة شهًرا كاماًل فهو استحاضة.

إذا كان ال بد من حتديد أكثر احليض كالنفاس، فام جاوز أكثر احليض فهو   q
استحاضة؛ ألن لألكثر حكم الكل.

انقطع دمها ألكثر احليض فام  التي  املبتدأة  العلامء يف حكم  ]م-697[ اختلف 
دون: 

فقيل: حيض ترتك له الصالة والصيام، ما دام أنه مل يتجاوز أكثر احليض، عىل 
خالف بينهم يف أكثر احليض. 

الفصل األول

يف حكم املبت�دأة 
املبحث األول

يف املبت�دأة إذا لم يتجاوز دمها أكرث احليض
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وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، ورواية عن أمحد)1(.

لوقت  وتتوضأ  وتصيل،  تغتسل  ثم  وليلة،  يوًما  والصيام  الصالة  ترتك  وقيل: 
كل صالة، وال توطأ، فإذا انقطع دمها ألكثر احليض فام دونه اغتسلت مرة ثانية عند 
انقطاعه، ثم تفعل ذلك يف الشهر الثاين والثالث، فام تكرر ثالًثا فهو عادهتا، ووجب 
عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ ألنه تبني أهنا صامته يف زمن احليض. 

وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: ال ترتك الصالة وال الصيام حتى يستمر هبا الدم أقل مدة احليض، وهذا 
القول رواية عن حممد بن احلنفية، ووجه البن رسيج من الشافعية)3(. 

وقيل: ترتك الصالة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصيل وتصوم 
وإن استمر هبا الدم، وهو رواية عن أمحد)4(.

عن  رواية  القول  وهذا  وخالتها،  وعمتها،  كأمها،  نسائها  عادة  جتلس  وقيل: 

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )225/1(، تبيني احلقائق )64/1(، املبسوط )153/3(،   )1(
بدائع  حاشيته.  يف  مطبوًعا  العناية  وانظر   ،)178/1( القدير  فتح  رشح   ،)669/1( البناية 

الصنائع )41/1(. 
وانظر يف مذهب املالكية: وانظر يف مذهب املالكية: بداية املجتهد مع اهلداية )38/2(، مقدمات   
التاج  هبامشه  وانظر   ،)367/1( اجلليل  مواهب   .)151/1( املدونة   ،)131/1( رشد  ابن 
اجلليل  منح   ،)169  ،168/1( الدسوقي  حاشية  مع  الكبري  الرشح   ،)367/1( واإلكليل 
)167/1(، أسهل املدارك )87/1( فتح الرب برتتيب التمهيد )491/3(، الكايف البن عبد الرب 

)ص: 32(.
وانظر يف مذهب الشافعية: احلاوي )406/1(، املجموع )415/2(، مغني املحتاج )113/1(،   

روضة الطالبني )142/1(، الوجيز )26/1(، حلية العلامء )284/1(.
وانظر رواية أمحد: املبدع )276/1، 277(، الفروع )269/1، 270(، اإلنصاف )360/1(.   
املحرر)24/1(، كشاف القناع )204/1(، معونة أويل النهى رشح املنتهى )477/1(، املغني   )2(

)408/1(، رشح الزركيش )325/1(، اإلقناع )65/1(، املبدع )276/1، 277(. 
احلاوي )406/1(، املجموع )417/2(.   )3(

انظر اإلنصاف )360/1(، الفروع )296،270/1(، املغني )408/1(.   )4(
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أمحد)1(.

وقيل: دم املبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من مخسة عرش 
اختيار  وهو  كاماًل،  شهًرا  الدم  عليها  يطبق  أن  وذلك  مستحاضة  تكن  مل  ما   يوًما، 

ابن تيمية)2(.

q دليل من قال: ال تصلي وال تصوم حىت يتجاوز أكرث احليض:

  الدليل األول: 

قال تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.

فاألصل يف الدم الذي تراه املرأة أنه أذى، وأنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة. 

له  وحمكوم  حيض،  دم  أنه  عىل  حممول  الدم  من  املرأة  تراه  »ما  رشد:  ابن  قال 
بحكمه حتى يعلم أنه ليس دم حيض«)3(.

  الدليل الثاين:

استحاضة،  يكون  أن  جواز  مع  حيض،  الدم  ابتداء  بأن  حكمنا  ألننا  قالوا:   
فكذلك احلكم يف أثنائه ما دام مل يتجاوز أكثر احليض، فكل دم يف أيام احليض يمكن 

أن جيعل حيًضا فإنه حيض)4(.

  الدليل الثالث:

عارض،  ملرض  عارض  دم  االستحاضة  ودم  وطبيعة،  جبلة  دم  احليض  دم 
واألصل الصحة والسالمة من املرض)5(.

املبدع   ،)360/1( اإلنصاف   ،)409  ،408/1( املغني   ،)270  ،269/1( الفروع  انظر   )1(
 .)277 ،276/1(

االختيارات )ص: 28(.   )2(
يف املقدمات )129/1(.   )3(

انظر املغني )409/1(، املمتع يف رشح املقنع - التنوخي )268/1(.   )4(
املغني )409/1(.   )5(
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  الدليل الرابع: 

احتامل كونه دم استحاضة، وأنه قد يستمر معها، هذا احتامل وشك، واالحتامل 
والشك ال يقدم عىل األصل. 

q دليل احلنابلة على التكرار ثالًثا:

احلنابلة يقولون: جتلس أقل احليض يوًما وليلة، ثم تغتسل وتصيل ولو كان الدم 
جارًيا، ودليلهم عىل جلوسها أقل احليض؛ ألن الصالة واجبة يف ذمتها بيقني، وقد 

شكت يف الزائد، فقد يكون حيًضا، وقد يكون استحاضة، فال ترتك اليقني بالشك. 

آخر  أشبه  حكاًم،  حيضها  آخر  فألنه  وليلة؛  يوم  ميض  بعد  تغتسل  كوهنا  وأما 
حيضها حًسا. 

العبادات  وأما كون زوجها ال يطأها؛ الحتامل أن تكون حائًضا، وإنام أوجبنا 
احتياًطا. 

انقطع ألكثر احليض فام دون؛  إذا  انقطاع دمها  وأما كوهنا تغتسل وتصيل عند 
فألنه حيتمل أن ذلك آخر حيضها، فال تكون طاهًرا بيقني إال بالغسل حينئذ.

وأما كوهنا تفعل ذلك ثالًثا، فالتعليل فيه أن التكرار اعترب فيه الثالث كاملعتدة 
ال حيكم برباءة ذمتها من العدة بأول حيضة، وكاملعتدة يف الشهور، وخيار املرصاة، 

ونحوها. 

فعىل هذا إن تكرر يف الثالث عىل قدر واحد، صار ذلك عادة لتكراره ثالًثا، وإال 
فال ملا ذكرنا. 

ويف  عرش،  اثني  الثاين  ويف  عرشة،  الشهر  يف  يكون  أن  مثل  خمتلًفا،  تكرر  وإن 
الثالث ثالثة عرش، فالعرشة متكررة ثالًثا، فهي عادة، وما عدا ذلك ليس بعادة إال أن 

يتكرر بعد ذلك. 
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ولو فرضنا أن عادهتا أصبحت عرشة أيام، وكانت تصيل وتصوم فيام بني اليوم 
واليلة وبني العرشة، وتبني لنا بالتكرار أهنا أيام حيض، فيجب عليها أن تقيض كل 
صوم واجب صامت فيه؛ ألهنا تبني أهنا صامت وهي حائض، فال يصح الصوم منها، 
فلكوهنا ال تقىض، ال جيب  الصالة  أما  أخرى،  مرة  الصيام  إعادة  يلزمها  وعىل هذا 

عليها إعادهتا.

ومشقة،  حرج  وفيه  األقوال،  أضعف  من  وهو  احلنابلة،  مذهب  ملخص  هذا 
وأظن أن هذا املذهب مهجور عمليًّا، وإن كان هو املشهور من املذهب، ولوال أن 

هذا الكتاب يعنى بذكر مذهب األئمة ما عرجت عليه. 

قال ابن تيمية: »وهذا القول باطل لوجوه: 

أحدها: أن اهلل تعاىل يقول: 

ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک 
الصالة  من  تتقيه  ما  وغريها  املستحاضة  يف  للمسلمني  بني  تعاىل  فاهلل   ،]150 ]التوبة: 

ا مستمًرا حيكم به الرسول  والصيام، يف زمن احليض، فكيف يقال: إن يف الرشيعة شكًّ
نفس  يكون شك يف  أن  فأما  الناس،  ببعض  يكون شك خاص  قد  نعم  وأمته،   ×

الرشيعة فهذا باطل. 

الثاين: أن الرشيعة ليس فيها إجياب الصالة مرتني، وال الصيام مرتني إال بتفريط 
من العبد، فالصواب الذي عليه مجهور املسلمني أن من فعل العبادة كام أمر بحسب 

وسعه، فال إعادة عليه«)1(.

q دليل من قال: ال تصلي حىت يستمر بها الدم أقل مدة احليض:

قالوا: ألن رؤية الدم قد جيوز أن تكون حيًضا تدع فيه الصالة، وجيوز أن يكون 
دم فساد، تلزم فيه الصالة، فلم جيز إسقاط فرض الصالة بالشك والتجويز)2(.

يف جمموع الفتاوى )632/21(.  )1(
احلاوي )406/1(.  )2(
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ورده املاوردي، فقال: هذا التعليل فاسد من وجهني: 

غري املبتدأة إذا بدأت برؤية الدم تدع الصالة، وإن كان هذا التجويز  أحدمها: 
موجوًدا.

والثاين: املعتادة إذا جتاوز دمها قدر العادة تدع الصالة، وإن كان هذا التجويز 
موجوًدا. وإذا بطل هبذين ما علل به من هذا التجويز، وجب أن يعترب الغالب من 

حاهلا، وهو أن ما ابتدأت برؤيته حيض)1(.

q دليل من قال: ترتك الصالة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط:

هذا القول رواية عن أمحد كام تقدم، وظاهره أهنا جتلس ستة أيام أو سبعة أيام، 
انقطاعه حتى يتكرر ذلك  الدم جارًيا، ثم تغتسل عند  ثم تغتسل وتصيل، ولو كان 

ثالًثا، ويتبني هلا عادة ووقت، عىل قاعدة احلنابلة يف معرفة العادة. 

ما  أول  امرأة  قلت:  اهلل،  عبد  أبا  سألت  قال:  حرب،  »روى  قدامة:  ابن  قال 
حاضت استمر هبا الدم. كم يوًما جتلس؟ 

قال: إن كان مثلها من النساء من حيضن فإن شاءت جلست سًتا أو سبًعا حتى 
حتى  مرة  أول  واحًدا  يوًما  جلست  االحتياط  أرادت  وإن  ووقت،  حيض  هلا  يتبني 

يتبني وقتها«)2(.

q ودليلهم على اعتب�ار ستة أيام أو سبعة أيام: 

)1595-57( حديث محنة بنت جحش عند أمحد، وفيه: 

فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهلل ثم اغتسيل)3(.

انظر املرجع السابق.   )1(
املغني )409/1(.  )2(

املسند )439/6(، وانظر خترجيه، ح: 1976 و 1524.   )3(
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واحلديث ضعيف. وسيأيت خترجيه يف باب االستحاضة، وقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي وغريه)1(.

يف  يقول  حنبل  ابن  أمحد  سمعت  داود:  أبو  »قال  الرب:  عبد  البن  التمهيد  ويف 
احليض: حديثان، واآلخر يف نفيس منه يشء. 

قال أبو داود: يعني أن يف احليض ثالثة أحاديث، هي أصول هذا الباب. 

أحدها: مالك، عن نافع، عن سليامن بن يسار. 

واآلخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

يرويه  الذي  جحش،  بنت  محنة  حديث  هو  يشء،  منه  قلبه  يف  الذي   والثالث: 
ابن عقيل«)2(.

q وجه من قال: جتلس املبت�دأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها:

قالوا يف تعليل ذلك: إن شبه املرأة بقريباهتا أقرب من شبهها بغالب النساء. 

قال ابن قدامة: »روى اخلالل بإسناده عن عطاء: يف البكر تستحاض، وال تعلم 
هلا قرًءا، قال: لتنظر قرء أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، فلترتك الصالة عدة 

تلك األيام، ولتغتسل وتصل.

ونقل  منده،  وابن  قطني،  الدار  ضعفه  كام   ،)51/1( البنه  العلل  يف  الرازي  حاتم  أبو  ضعفه   )1(
عن  واملعروف  بروايته،  تفرد  فإنه  عقيل،  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  جهة  من  تضعيفه  عىل  االتفاق 
اإلمام أمحد أنه ضعفه، ومل يأخذ به، وقال: ليس بيشء. وقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث 

فاطمة أصح منه، وأقوى إسناًدا.
وقال مرة: يف نفيس منه يشء لكن ذكر أبو بكر اخلالل أن أمحد رجع إىل القول بحديث محنة،   

واألخذ به. انظر رشح ابن رجب للبخاري )64/2(.
واألخذ باليشء ال يعني تصحيح إسناده، فال يلزم من كون اإلمام أمحد قال به فقًها أن يكون   
عنده صحيًحا، أو حسنًا؛ ألن املجتهد قد يضعف احلديث من حيث السند، ويعمل به من حيث 

النظر، أو من حيث عمومات أخرى. واهلل أعلم.
التمهيد )61/16(.  )2(
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ا«)1(.  قال حنبل: قال أبو عبداهلل: هذا حسن. واستحسنه جدًّ

والراجح قول اجلمهور، أهنا ترتك الصالة إذا رأت الدم؛ ألن األصل يف الدم 
الذي تراه املرأة قد خرج من رمحها أنه دم حيض، وال ترتك هذا األصل حتى تتيقن 
أنه استحاضة؛ وألن ما خرج من فرج املرأة األصل فيه أنه أذى، وقد قال سبحانه: 

ژڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.

واألصل السالمة، وأنه دم طبيعة ال دم علة ومرض، لكن إن أطبق الدم عىل 
املرأة مجيع الشهر، أو جتاوز أكثر احليض، وهو مخسة عرش يوًما علم أنه استحاضة؛ 
ألن األكثر له حكم الكل، وباب االستحاضة سوف يأيت إن شاء اهلل يف باب مستقل.

e e e

املغني )409/1(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إذا جتاوز دم املرأة املبتدأة أكثر احليض فهي مستحاضة.

ا،  ]م-698[ إذا جتاوز الدم مع املبتدأة أكثر احليض، عىل القول بأن ألكثره حدًّ
فكم جتلس املرأة وهي ليست هلا عادة معلومة. 

فقيل: جتلس عرشة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب احلنفية)1(؛ ألنه 
أكثر احليض عندهم. 

وقيل: جتلس مخسة عرش يوًما، وهو مذهب املالكية)2(؛ ألنه أكثر احليض عندهم. 

q وتعليلهم: 

أن الدم إذا زاد عىل أكثر احليض، ال يمكن جعله حيًضا، فجعلناه استحاضة. 

بدائع الصنائع )41/1(، البحر الرائق )225/1(، مراقي الفالح )ص: 58(، تبيني احلقائق   )1(
)62/1(، املبسوط )153/3(، البناية )669/1(. 

اهلداية  مع  املجتهد  بداية   ،)87/1( املدارك  أسهل   ،)32 )ص:  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   )2(
)38/2(، املدونة )151/1(.  

املبحث الثاني 

أن يتجاوز دم املبت�دأة أكرث احليض
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وقيل: ال ختلو املبتدأة إما أن تكون مميزة. أو ال. 

فإن كانت غري مميزة، وهي التي بدأ هبا الدم عىل صفة واحدة، ففيها قوالن:

األول: جتلس أقل احليض؛ ألنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه، فال حيكم بكونه 
حيًضا، وهو أحد القولني يف مذهب الشافعية، وصححه مجهورهم)1(.

النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها.  وقيل: ترد إىل غالب عادة 
وهذا مذهب احلنابلة)2(، ووجه يف مذهب الشافعية)3(.

)1596-58( حلديث محنة بنت جحش، وفيه: 

حتييض ستة أيام، أو سبعة أيام يف علم اهلل ثم اغتسيل)4(. 

وإن كانت املبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أمحر، ومل يعرب 
األسود أكثر احليض، ومل ينقص عن أقله، فاألسود حيضها، واألمحر استحاضة. هذا 

هو مذهب الشافعية)5(، واحلنابلة)6(.

واستدلوا بأحاديث سوف يأيت بسطها ومناقشتها يف باب االستحاضة، إن شاء 
اهلل تعاىل.

q الراجح:

أن احليض ال بد من حتديد أكثره كالقول يف النفاس، وقد قدره مجهور الفقهاء 

 ،)114  ،113/1( املحتاج  مغني   ،)143  ،140/1( الطالبني  روضة   ،)422/2( املجموع   )1(
هناية املحتاج )341/1، 343(.

الفروع   ،)277  ،274/1( املبدع   ،)363  ،362/1( اإلنصاف   ،)206/1( القناع  كشاف   )2(
)270/1(. رشح منتهى اإلرادات )116/1(، املغني )411/1(. 

انظر املجموع )428/2( روضة الطالبني )140/1، 143(.   )3(
املسند )439/6(، وانظر خترجيه، رقم 1976 و 1524.   )4(

املجموع )428/2(، روضة الطالبني )140/1(، مغني املحتاج )113/1(.   )5(
كشاف القناع )206/1(، ورشح منتهى اإلرادات )116/1(، املغني )411/1(.   )6(
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والطب بخمسة عرش يوًما، كام قدر الطب ومجهور الفقهاء أقل الطهر بخمسة عرش 
املبتدأة  املرأة أهنا حتيض وتطهر يف الشهر مرة واحدة، فإذا جاوز  يوًما، واألصل يف 
باستحاضتها، فامذا تعمل؟ وهي  أكثر احليض كانت مستحاضة، وإذا حكمنا  دمها 

ليس هلا عادة. سوف يأيت بسط ذلك يف كتاب االستحاضة. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ال حد ألقل احليض كالنفاس.

عند  بحيض  فليس  احليض  أقل  يبلغ  أن  قبل  املبتدأة  دم  انقطع  إذا  ]م-699[ 
احلنفية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(. 

وقيل: يعترب حيًضا، وهو مذهب املالكية)4(.

بزمن معني،  أقل احليض  أقل احليض. فمن حد  وسبب اخلالف: خالفهم يف 
وهم اجلمهور، قالوا: إذا نقص عن أقله فال يعترب حيًضا. 

تأيت هذه  الدم حيًضا، فال  الدفعة من  تعترب  بل  قالوا: ال حد ألقله،  الذين  أما 
املسألة عىل قواعدهم.

القدير  فتح  رشح   ،)57 )ص:  الفالح  مراقي   ،)614/1( البناية   ،)202/1( الرائق  البحر   )1(
  .)160/1(

مغني املحتاج )109/1(، روضة الطالبني )134/1(، املجموع )402/1(.     )2(
املغني )388/1(، اإلنصاف )358/1(، املحرر )24/1(، كشاف القناع )203/1(.   )3(

املدونة )152/1(، مقدمات ابن رشد )201/1(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 31(.    )4(

املبحث الثالث

أن ينقطع دم املبت�دأة ألدىن من أقل احليض
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وقد فصلنا هذه املسألة، وأدلة كل فريق يف الباب األول: يف اخلالف يف أقل 
احليض، فارجع إليها إن شئت غري مأمور.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها، وهو أقرب من 
ردها إىل عادة النساء.

]م-700[ اختلف العلامء يف ثبوت العادة للمبتدأة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب املالكية)1(، وقول أيب يوسف من 
احلنفية)2(، وقيل الفتوى عليه عندهم)3(. واملشهور من مذهب الشافعية)4(.

وقيل: تثبت العادة بمرتني، وهو قول أيب حنيفة وحممد)5(، ووجه للشافعية)6(، 
ورواية يف مذهب احلنابلة)7(.

اجلليل  مواهب   ،)169/1( الدسوقي  حاشية   ،)134/1( خليل  ملخترص  الزرقاين  رشح   )1(
.)368/1(

تبيني احلقائق )64/1(، بدائع الصنائع )42/1(، البحر الرائق )224/1(.   )2(
البحر الرائق )224/1(.   )3(

املجموع )443/2(، روضة الطالبني )145/1(.    )4(
تبيني احلقائق )64/1(، بدائع الصنائع )42/1(، البحرالرائق )224/1(.  )5(

املجموع )422/2(.   )6(
الفروع )269/1(، اإلنصاف )361/1(.    )7(

الفصل الثاني

يف ثبوت العادة للمبت�دأة
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مذهب  من  املشهور  وهو  مرات،  ثالث  تتكرر  حتى  العادة  تثبت  ال  وقيل: 
احلنابلة)1(.

q أدلة من قال: تثبت العادة بمرة:

من القرآن قوله تعاىل: )ۈئ ۈئ ېئ( ]األعراف: 29[.

فسمى الثاين عوًدا، وهو مل يسبق إال مرة واحدة. 

)1597-59( من السنة: ما رواه مالك، عن نافع، عن سليامن بن يسار،  

عن أم سلمة زوج النبي ×: أن امرأة كانت هتراق الدماء يف عهد رسول اهلل × 
فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل ×، فقال: لتنظر إىل عدد الليايل واأليام التي كانت 
حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا، فلترتك الصالة قدر ذلك من الشهر، 

فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل)2(.

]رجاله ثقات، إال أن سليامن مل يسمعه من أم سلمة[)3(.

املمتع رشح املقنع - ا لتنوخي )287/1(، اإلنصاف )371/1(.   )1(
املوطأ )62/1(.  )2(

احلديث اختلف يف إسناده.  )3(
فقيل: عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة.   

وقيل: عن سليامن، عن رجل، عن أم سلمة.   
وقيل عن سليامن، أن فاطمة بنت حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة.   

وقيل: عن سليامن، عن مرجانة، عن أم سلمة.   
أما رواية سليامن بن يسار، عن أم سلمة مرفوًعا.  

فرواها أيوب، واختلف عليه فيه:  
فرواه وهيب كام يف مسند أمحد )321/6، 322(، وسنن أيب داود )278( وسنن الدارقطني.  

وسفيان كام يف مسند احلميدي )304(، والطرباين يف الكبري )23/( ح 919، ومشكل اآلثار   
للطحاوي )2723(، وسنن الدارقطني )207/1(.

وعبد الوارث، كام يف سنن الدارقطني أيًضا )208/1( ثالثتهم عن وهيب قال: حدثنا أيوب،   
عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت تغتسل يف مركن هلا، =
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فتخرج، وهي عالية الصفرة والكدرة، فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل ×، فقال: تنظر أيام   =
قرئها، أو أيام حيضها، فتدع الصالة، وتغتسل فيام سوى ذلك، وتستثفر بثوب، وتصيل. 

هذا لفظ أمحد. وليس يف هذا موضع شاهد للباب، وهو قوله )قبل أن يصيبها الذي أصاهبا(.ومل   
يرد هذا اللفظ إال يف رواية مالك عن نافع، عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة. 

الرب )56/16(،  عبد  والتمهيد البن  الدارقطني )208/1(،  زيد كام يف سنن  بن  ورواه محاد   
عن سليامن بن يسار، أن فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت، حتى كان املركن ينقل من حتتها، 

وأعاله الدم.قال: فأمرت أم سلمة أن تسأل هلا النبي ×.
ورواه ابن علية كام يف مصنف ابن أيب شيبة )118/1( وسنن الدارقطني )208/1( عن أيوب،   
عن سليامن بن يسار أن فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت، فسألت رسول اهلل ×، أو قال سئل 

هلا النبي ×، ومل تذكر أم سلمة.
فواضح أن طريق أيوب قد اختلف يف وصله وإرساله.   

ورواه نافع عن سليامن، واختلف عىل نافع:   
فرواه مالك عن  نافع، عن سليامن، عن أم سلمة، كرواية أيوب عن سليامن.  

 ،)1182( املصنف  يف  الرزاق  عبد  أخرجه  مالك  طريق  ومن   )62/1( املوطأ  يف  مالك  رواه   
والشافعي يف مسنده )ص: 274(، وأمحد يف املسند )320/6( وإسحاق بن راهويه )1844(، 
وأبو داود )274( والنسائي )208، 355(، ويف الكربى )214(، ومشكل اآلثار للطحاوي 

)2720(، والبغوي )325(.
ورواه جرير بن حازم كام يف مشكل اآلثار للطحاوي )2724( عن نافع، عن سليامن بن يسار   
أن أم سلمة سألت النبي × عن فاطمة ابنة أيب حبيش وكانت هتراق دًما... فذكر نحوه، فقال: 

أن أم سلمة، ومل يقل عن أم سلمة، وهذا ظاهره اإلرسال. 
  ورواه مجاعة عن نافع، وخالفوا مالًكا يف إسناده، منهم. 

صخر بن جويرية كام يف سنن أيب داود )277(، ومنتقى ابن اجلارود )113(، وسنن الدارقطني   
)217/1(، وسنن البيهقي الكربى )333/1(. 

وسنن   ،)113( اجلارود  البن  واملنتقى   ،)6894( يعىل  أيب  مسند  يف  كام  أسامء،  بن  وجويرية   
البيهقي الكربى )333/1(.

وحييى بن سعيد كام عند الطحاوي يف مشكل اآلثار )2725(.  
وإسامعيل بن إبراهيم بن عقبة كام يف سنن البيهقي الكربى )333/1(، كل هؤالء رووه عن نافع،   

عن سليامن بن يسار، عن رجل، عن أم سلمة، فجعلوا بني سليامن، وبني أم سلمة رجاًل مبهاًم.
ورواه الليث بن سعد، واختلف عليه فيه:   

فرواه أمحد بن عبد اهلل بن يونس كام يف سنن الدارمي )780(.                =  
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وقتيبة بن سعيد، ويزيد بن عبد اهلل بن موهب كام يف سنن أيب داود )275(.   =
وحييى بن بكري كام يف سنن البيهقي الكربى )333/1(، أربعتهم رووه عن الليث، عن نافع،   
بني  واسطة  بذكر  معه  ومن  جويرية  بن  صخر  كرواية  سلمة،  أم  عن  رجل،  عن  سليامن،  عن 

سليامن وأم سلمة ريض اهلل عنها.
وخالفهم عبد اهلل بن صالح، فرواه كام عند الطحاوي يف مشكل اآلثار )2726( عن الليث،   
عن الزهري، عن سليامن بن يسار أن رجاًل من األنصار أخربه، عن أم سلمة ... فذكر نحوه. 
وهذا وهم من عبد اهلل بن صالح، حيث انفرد بذكر الزهري يف إسناده، وخالف رواية اجلامعة 

عن الليث، وعبد اهلل بن صالح كثري الغلط. 
ورواه عبيد اهلل بن عمر عن نافع بالوجهني:   

فرواه أبو أسامة كام يف مصنف ابن أيب شيبة )1346(، وسنن النسائي )354(، وسنن ابن ماجه   
)623(، واملعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 917، وسنن الدارقطني )217/1(.

ومشكل   ،)293/6( أمحد  ومسند   ،)1346( شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  نمري  بن  اهلل  وعبد   
االثار للطحاوي )2722(، واملعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 917.

ومعتمر بن سليامن كام يف املعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 917.  
وعبدة بن سليامن كام يف املعجم الكبري للطرباين )271/23( ح 578، أربعتهم عن عبيد اهلل بن    
عمر، عن نافع، عن سليامن، عن أم سلمة، ومل يذكر واسطة بني سليامن وبني أم سلمة، كرواية 

مالك، عن نافع.
وخالفهام أنس بن عياض كام يف سنن أيب داود )276(، ومن طريقه البيهقي )333/1( فرواه   

عن عبيد اهلل بن عمر بزيادة الرجل املبهم بني سليامن وأم سلمة. 
وال شك أن رواية ابن نمري وأبو أسامة ومن معهام أرجح من رواية أنس بن عياض، خاصة أن   
رواية اجلامعة قد وافقت رواية مالك، فاجتمع مرجحان: أحدمها يف العدد، فهم أربعة، وأنس 

ابن عياض واحد، ومرجح خارجي، وهو موافق رواية اجلامعة لرواية مالك عن نافع. 
وأما رواية سليامن عن مرجانة، عن أم سلمة.  

فرواه موسى بن عقبة، واختلف عيل فيه:  
  فرواها البيهقي )334/1( من طريق إبراهيم بن طهامن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن 

سليامن بن يسار، عن مرجانه، عن أم سلمة، فأدخل مرجانة بني سليامن وبني أم سلمة.
وخالفه ابن أيب حازم كام يف املعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 920 فرواه عن موسى بن   

عقبة، عن نافع، عن سليامن، عن أم سلمة، كرواية مالك.
فرجح بعض العلامء أن سليامن بن يسار مل يسمعه من أم سلمة.                =  
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وجه االستدالل من هذا احلديث:

قوله: )قبل أن يصيبها الذي أصاهبا(، فأحاهلا عىل ما سبق، ولو كان مرة واحدة. 

q وأجيب من وجوه:

أحدها: أن احلديث منقطع كام قال اإلمام النسائي والبيهقي وابن رجب.

الثاين: أن احلديث يف استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش، كام جاء مرصًحا به يف 
بعض طرقه، وذكرت ذلك يف التخريج، وقصة استحاضتها روهتا عائشة ريض اهلل 
عنها يف الصحيحني، بلفظ: )فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسيل 

وصيل(، وليس فيه قبل أن يصيبها ما أصاهبا.

قال النسائي يف السنن الكربى عىل إثر ح )224( حديث سليامن، عن أم سلمة مل يسمعه من   = 
أم سلمة، بينهام رجل. اهـ

وقال البيهقي )333/1(: هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس املوطأ، وأخرجه أبو داود   
يف كتاب السنن، إال أن سليامن بن يسار مل يسمعه من أم سلمة.  

مل  سليامن  أن  هبذا  »فتبني   :)59/2( للبخاري  رشحه  يف  رجب  ابن  وقال  املنذري.  قال  وكذا   
يسمعه من أم سلمة«.

وخالفهم ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي )333/1(، فقال: »أخرجه أبو داود يف سننه من حديث   
أيوب السختياين، عن سليامن، عن أم سلمة، كرواية مالك، عن نافع،. وقد ذكره البيهقي فيام 
بعد. قال صاحب اإلمام: وكذلك رواه أسيد، عن الليث. وراه أسيد أيًضا عن أيب خالد األمحر: 
سليامن بن حيان، عن احلجاج بن أرطاة، كالمها عن نافع، عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة. 
وذكر صاحب الكامل أن سليامن سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا احلديث منها، ومن 

رجل عنها«. اهـ
للرواية أال يقبل فيها ما كان من باب االحتامالت، فاالحتامل  قلت: هذا احتامل، واالحتياط   

غالًبا يسقط الدليل ال يقويه.
وقال النووي: إسناده عىل رشطهام. اهـ والنووي رمحه اهلل عىل طريقة الفقهاء حيكم دائاًم للزيادة   
سواء كانت يف االسناد أو يف املتن، فإذا أرسله مجاعة، ووصله ثقة، أو أوقفه بعضهم ورفعه آخر، 
أو زاد لفظة ال يذكرها غريه ممن روى هذا احلديث، اعترب النووي االتصال، والرفع، والزيادة 

مقبولة، وهذا ال يتأتى عىل منهج مجهور أهل احلديث، واهلل أعلم  
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الثالث: أن قوله قبل أن يصيبها ما أصاهبا، يعني قبل أن تصاب هبذا املرض، 
عادهتا  ذلك  خالف  ولو  حتى  عليها،  مرت  عادة  آخر  إىل  ردها  أنه  رصحًيا  وليس 

املستقرة. 

q دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتني:

  الدليل األول: 

 قال الشوكاين: »قد تقرر يف كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا 
رجع، فدل ذلك عىل أنه ال يقال عادة إال ملا تكرر، وأقل التكرار حيصل بمرتني«)1(.

وقال ابن قدامة: »والعادة مأخوذة من املعاودة، وال حتصل املعاودة بمرة واحدة«)2(.

q دليل من قال: العادة تثبت بث�الث مرات:

  الدليل األول: 

 )1598-60( ما رواه أبو داود: حدثنا،  حممد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثامن ابن 
أيب شيبة، قال، ثنا رشيك، عن أيب اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، 

تغتسل  ثم  أقرائها،  أيام  الصالة  تدع  املستحاضة:   × يف  النبي  عن جده، عن 
وتصيل، والوضوء عند كل صالة)3(. 

ا[)4(. ]ضعيف جدًّ

السيل اجلرار )145/1(.  )1(
املغني )397/1(.  )2(

السنن )297(.  )3(
هذا اإلسناد فيه علل منها:   )4(

أحدها: ما قاله الرتمذي: تفرد به رشيك، عن أيب اليقظان، ورشيك كثري اخلطأ.  
ليس  معني:  ابن  قال  مرتوك،  عمري،  بن  عثامن  اسمه  اليقظان:  أبو  رشيك  شيخ  الثانية:  العلة   

حديثه بيشء. 
وقال البخاري وأبو حاتم: منكر احلديث. وقال الدارقطني: مرتوك احلديث. اجلرح والتعديل   
)161/6(. الضعفاء الكبري )211/3(.                  =
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وقال أيًضا: زائغ مل حيتج به. كام يف سؤاالت احلاكم )407(.  =
فهو  أحد،  يوثقه  ومل  ابنه،  عنه غري  يرو  مل  األنصاري  ثابت  والد عدي  إسناده  الثالثة: يف  العلة   

جمهول.
قال أبو حاتم: جمهول احلال. اجلرح والتعديل )460/2(.  

وقال الذهبي: والد عدي بن ثابت جمهول احلال؛ ألنه ما روى عنه إال ولده. امليزان )369/1(.   
ويف التقريب: جمهول احلال. 

العلة الرابعة: يف اإلسناد أيًضا: جد عدي بن ثابت األنصاري.   
قال الرتمذي: سألت حممًدا -يعني البخاري- عن هذا احلديث، فقلت: عدي بن ثابت، عن   
بن  يعرف حممد اسمه، وذكرت ملحمد قول حييى  فلم  ما اسمه؟،  أبيه، عن جده، جدُّ عدي، 

معني: أن اسمه دينار، فلم يعبأ به. سنن الرتمذي )221/1(.
وقال احلريب يف العلل: ليس جلد عدي بن ثابت صحبة.  

أبو عيل الطويس: جد عدي جمهول، ال يعرف، ويقال: اسمه دينار، وال يصح. هتذيب  وقال   
التهذيب )17/2(.

وقال الربقي: مل نجد من يعرف جده معرفة صحيحة. هتذيب التهذيب )17/2(.  
اسم  يف  يرتجح  ومل  قال:  ثم  أقوال،  مخسة  عىل  اسمه  يف  االختالف  حجر  ابن  احلافظ  وساق   
جده إىل اآلن يشء من هذه األقوال، وأقرهبا للصواب أن جده، هو جد أمه: عبد اهلل بن يزيد 

اخلطمي. واهلل أعلم. هتذيب التهذيب )17/2(.
إذا علم ذلك فاحلديث مداره عىل رشيك، عن أيب اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن   

جده، أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده )798(. 
والدارمي )793( أخربنا حممد بن عيسى.   

والرتمذي )126( حدثنا قتيبة.  
وأخرجه أيًضا )127( حدثنا عيل بن حجر.   

وابن ماجه )625( حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وإسامعيل بن موسى.   
وأخرجه الطحاوي )102/1( من طريق حممد بن سعيد األصبهاين،   

واحلارث يف مسنده كام يف بغية الباحث )104( حدثنا إسحاق.   
وأخرجه الطرباين يف الكبري )386/22( ح 962 من طريق أيب نعيم، وأيب الوليد الطياليس،   

وزكريا بن حييى زمحويه، 
والبيهقي يف السنن الكربى )116/1، 347(  من طريق حييى بن حييى. كلهم عن رشيك بن   

عبد اهلل به.
ورواه الطحاوي باإلسناد نفسه، إال أنه جعله من مسند عيل. وأظن االختالط فيه من رشيك،   

فإنه قد تغري، وقد وقع يل خترجيه فيام سبق يف املجلد السابع، ح: 1518.
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وجه االستدالل: 

قوله: )أيام أقرائها( اإلقراء: مجع، وأقل اجلمع ثالثة.

  الدليل الثاين: 

كل يشء اعترب فيه التكرار، اعترب فيه الثالث، فاألقراء يف عدة احلرة ال بد فيها 
من ثالثة قروء، والشهور يف عدة اآليسة، والتي ال حتيض ال بد فيها من ثالثة شهور، 
الوجه  يف  الكلب  وتعليم  املرتد،  ومهلة  أيام،  ثالثة  اخليار  له  جعل  املرصاة  وخيار 

الصحيح)1(.

q والراجح: 

أرى واهلل أعلم أن املرأة املبتدأة التي جاءهتا العادة مرة واحدة، ثم استحاضت 
فكوهنا ترد إىل عادهتا أقرب من كوهنا ترد إىل عادة غالب النساء أو إىل أقل احليض. 
وأما املرأة إذا كان هلا عادة مستقرة كخمسة أيام من كل شهر ثم زادت يومني يف آخر 
حيضة حاضتها قبل استحاضتها فإهنا ترد إىل عادهتا املستقرة، وال ترد إىل آخر عادهتا؛ 
ألن ما كان متكرًرا مدة طويلة ال يقدم عليه ما كان معها مرة واحدة، خاصة أن لفظ 

العادة اسم ملا يعتاد، وال يعتاد إال إذا عاود مرة، ومرتني، وثالًثا.  واهلل أعلم.

e e e

انظر املمتع رشح املقنع - التنوخي )287/1(.   )1(
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يقصد بالطوارئ عىل احليض ما يطرأ عىل عادة املرأة من زيادة، أو نقص، أو تقدم 
أو تأخر، أو تغري للون الدم من الصفرة والكدرة ونحومها، أو ما حيدث بفعل املرأة 
من استعجال للدم قبل أوانه، أو رفع له قبل نزوله، إىل غري ذلك، وسوف أذكر كالم 

الفقهاء يف هذه املسائل إن شاء اهلل، مبينًا الراجح منها حسب ما ظهر يل. واهلل أعلم.

e e e

الباب الثالث 

يف الطوارئ على احليض
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل زيادة يف عادة املرأة فلها حكم العادة، ما مل يصل إىل حد االستحاضة. 

الدم عىل  أن يطبق  إال  الزيادة،  تقبل  النقص فهي  تقبل  املرأة  إذا كانت عادة   q
املرأة شهًرا كاماًل، أو يزيد عن أكثر احليض.

]م-701[ إذا كان للمرأة عادة مستقرة، مخسة أيام من كل شهر، فاستمر معها 
الدم ثامنية أيام، فامذا تصنع؟ 

اختلف فيها العلامء إىل أقوال منها: 

القول األول: مذهب احلنفية)1(.

أكثر  أيام -وهي عندهم  فإن كانت عادهتا عرشة  املرأة،  إذا زادت عادة  قالوا: 
من  أكثر  يكون  أن  يمكن  ال  عندهم  احليض  ألن  استحاضة؛  فهو  زاد  فام  احليض- 

عرشة أيام. وستأيت إن شاء اهلل أحكام املستحاضة. 

البحر الرائق )224/1(، رشح فتح القدير )176/1، 177(، تبيني احلقائق )64/1(، البناية   )1(
- للعيني )665/1(، بدائع الصنائع )41/1(. 

الفصل األول 

إذا زاد الدم على عادة املرأة
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وإن كانت عادهتا أقل من عرشة أيام، فاستمر معها الدم وزاد عىل عادهتا وانقطع 
لعرشة أيام فام دون. 

أم  هلا،  عادة  وإنام اخلالف هل يصري  باالتفاق،  »فالكل حيض  اهلامم:  ابن  قال 
ال؟«)1(.

قلت: من اشرتط يف انتقال العادة التكرار، كأيب حنيفة، وحممد مل يعتربا الزيادة 
عادة، وإن اعترباها حيًضا، حتى تتكرر الزيادة مرتني. 

ومن مل يشرتط يف انتقال العادة التكرار، اعترب الزيادة عادة، وألغى العادة السابقة 
كأيب يوسف. وقد فصلت أدلتهم يف مسألة مستقلة. 

وإذا زاد الدم عىل عادهتا، فهل تستمر عىل ترك الصالة والصيام؟ 

وجهان يف مذهب احلنفية:

األول: أهنا تصيل وتصوم؛ الحتامل أن جياوز الدم عرشة أيام، فتكون مستحاضة، 
فام دام أن الزيادة مرتددة بني احليض واالستحاضة، فال ترتك من أجلها الواجبات 
حتى يعلم أن الزيادة حيض، وذلك بانقطاعها لعرشة أيام فام دون، وهذا اختيار أئمة 

بلخ)2(.

دم صحة،  احليض  دم  للحال؛ وألن  استصحاًبا  والصيام  الصالة  ترتك  وقيل: 
ودم االستحاضة دم علة، واألصل هو الصحة والسالمة من املرض. 

وصححه ابن اهلامم يف رشح فتح القدير والزيلعي يف تبيني احلقائق وصححه يف 
املجتبى.

ابن نجيم أن يكون بعده طهر صحيح، وهو مخسة عرش يوًما فأكثر،  واشرتط 
فالكل  األكثر،  يزد عىل  ومل  الدم-  -يعني  العادة  زاد عن  »لو  الرائق:  البحر  يف  قال 

رشح فتح القدير )177/1(.   )1(
البناية )665/1(.   )2(
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حيض اتفاًقا برشط أن يكون بعده طهر صحيح، وإنام قيدناه به؛ ألهنا لو كانت عادهتا 
أيًضا، فإن  السادس حيض  أيام، فإن  أيام مثاًل من أول كل شهر، فرأت ستة  مخسة 
أيام،  مخسة  عادهتا  إىل  ترد  فإهنا  الدم؛  رأت  ثم  يوًما،  عرش  أربعة  ذلك  بعد  طهرت 

واليوم السادس استحاضة)1(.

أما إذا زاد الدم عىل عرشة أيام؛ فإهنا مستحاضة. فهل ترد إىل عادهتا، أو إىل أكثر 
احليض؟

اجلواب: ترد إىل عادهتا.

)1599-61( لقول النبي ×: املستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها. 

ا[)2(. ]ضعيف جدًّ

فهو  العرشة  عىل  زاد  وما  بيقني،  حيض  عادهتا  أيام  يف  الدم  من  رأته  ما  وألن 
استحاضة بيقني. وما بني ذلك مرتدد بني أن يلحق بام قبله فيكون حيًضا فال تصيل، 
فال  بيقني،  واجبان  والصيام  والصالة  استحاضة،  فيكون  بعده  بام  يلحق  أن  وبني 

يرتكان بمجرد الشك. 

هذا مذهب احلنفية فيام إذا زادت عادة املرأة وكانت الزيادة متأخرة عن العادة.

أما إذا زادت عادة املرأة، وكانت الزيادة متقدمة عن العادة فإن احلكم عندهم 
خيتلف. وإليك تفصيله.

فقد ساق الرسخيس يف املبسوط مذهب احلنفية، وأسوقه ببعض الترصف. 

قال الرسخيس: صاحبة العادة إذا رأت قبل عادهتا دًما، فهو عىل ثالثة أوجه: 

أحدها: حيض باالتفاق. ويف وجه: اختلفوا فيه، ويف وجه: روايتان عن أيب حنيفة.

البحر الرائق )224/1(.   )1(
سبق خترجيه، انظر )ح: 1520(.   )2(
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الوجه األول: 

رأت قبل عادهتا ماال يمكن أن جيعل حيًضا بانفراده، مثل أن ترى قبل عادهتا 
أيام- ورأت يف عادهتا ما يمكن أن  أو يومني -ألن أقل احليض عندهم ثالثة  يوًما 
حيض  فالكل  أيام،  عرشة  الكل  جياوز  ومل  فأكثر،  أيام  ثالثة  بانفراده  حيًضا  جيعل 

باالتفاق؛ ألن ما رأته قبل أيامها غري مستقل بنفسه، فيجعل تبًعا ملا رأته يف أيامه. 

الوجه الثاين: 

أن ترى قبل عادهتا يوًما أو يومني، وترى يف عادهتا يوًما أو يومني، بحيث ال 
يمكن جعل كل واحد منهام حيًضا بانفراده، ما مل جيتمعا، أو ترى قبل عادهتا ثالثة 
أيام، وال ترى يف عادهتا شيًئا، فعند أيب يوسف وحممد الكل حيض، وعند أيب حنيفة 

ال يكون يشء من ذلك حيًضا.

q وجه قوهلام: 

املتأخر عند  املتأخر، فكام جعل  إن احليض مبني عىل اإلمكان، واملتقدم قياس 
اإلمكان حيًضا، فكذلك املتقدم.

q وجه قول أيب حنيفة: 

إذا  ا  قبل وقته، فال يكون حيًضا، كالصغرية جدًّ املتقدم دم مستنكر، مرئي  أن 
ألن  املتأخر؛  عىل  املتقدم  يقاس  وال  بالتكرار،  إال  تثبت  ال  العادة  وألن  الدم؛  رأت 

املتأخر استبقاء، واملتقدم ابتداء، واالستبقاء أقوى من االبتداء. 

الوجه الثالث: 

إذا رأت قبل عادهتا ما يكون حيًضا بانفراده، ورأت عادهتا، فعىل قول أيب يوسف 
وحممد ال إشكال فاجلميع حيض برشط أال جياوز الدم أكثر احليض عندهم -ومقداره 

عرشة أيام- واعتربوه حيًضا قياًسا عىل ما إذا كانت الزيادة متأخرة عن العادة.

وعن أيب حنيفة روايتان: 
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املتقدم فال يثبت حتى  أيام عادهتا حيض، وأما  فرواية حممد عن أيب حنيفة أن 
يتكرر. 

ورواية أيب يوسف عن أيب حنيفة: اجلميع حيض، واملتقدم تبع لألصل)1(.

قلت: هذا القول ضعيف:

أواًل : ألنه مبني عىل أن أكثر احليض عرشة أيام، وما عداه فهو استحاضة، وقد 
بينت يف مسألة مستقلة بأنه ال حد ألكثر احليض.

ثانًيا: اشرتاط أن يكون ما بعد الدم الزائد طهًرا صحيًحا، وهو مخسة عرش يوًما 
فأكثر، ال دليل عليه. وقد سبق أن بينت يف مسألة مستقلة بأنه ال حد ألقل الطهر. 

القول الثاين: مذهب املالكية)2(.

مذهب املالكية فيه عدة أقوال سنذكرها إن شاء اهلل، وهي كالتايل:

القول األول:

بالثالثة، ما مل جتاوز  أيام، وحمل االستظهار  أهنا جتلس عادهتا، وتستظهر ثالثة 
نصف الشهر، فمن اعتادت نصف الشهر فال استظهار عليها، ومن عادهتا أربعة عرش 
ثم  أيام،  بثالثة  استظهرت  أيام  ستة  عادهتا  كانت  ومن  فقط،  بيوم  استظهرت  يوًما 

اغتسلت، وصامت، وصلت. 

هذا قول مالك، وأصل مذهبه، واملذكور يف املدونة، ومل يبني مالك رمحه اهلل إن 
كان يطؤها زوجها فيام بينها وبني اخلمسة عرش يوًما أم ال، ومن ثم اختلف أصحابه 

عىل قولني: 

األول: أهنا بعد االستظهار تكون مستحاضة، فتغتسل وجوًبا، وتصيل، وتصوم، 
وتطوف إن كانت حاجة، ويأتيها زوجها، وهو ظاهر رواية ابن القاسم، عن مالك يف 

املبسوط مع بعض الترصف )180/3(.   )1(
مواهب اجلليل )368/1( املنتقى للباجي )124/1(، املدونة )151/1(.   )2(
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املدونة. وعىل هذه الرواية، تغتسل عند متام مخسة عرش يوًما استحباًبا ال إجياًبا. 

وتصيل  استحباًبا  تغتسل  ثم  واالستظهار،  املعتادة  أيامها  جتلس  أهنا  الثاين: 
احتياًطا، وتصوم، وتقيض الصيام، وال يطؤها زوجها، وال تطوف طواف اإلفاضة، 
إال بعد متام اخلمسة عرش يوًما، فإذا بلغت اخلمسة عرش يوًما اغتسلت إجياًبا، وكانت 

مستحاضة، وهذا دليل رواية ابن وهب عن مالك يف كتاب الوضوء من املدونة.

والقول األول هو الراجح من مذهب مالك، اختاره صاحب الرشح الصغري)1(، 
وخمترص خليل)2(.

وقال يف حاشية الدسوقي:»هذا مذهب املدونة«)3(.

q وجه اعتب�ار االستظهار بث�الثة أيام: 

قال الباجي يف املنتقي: »وجه رواية االستظهار أن هذا خارج من اجلسد أريد 
التمييز بينه وبني غريه، فجاز أن يعترب فيه بثالثة أيام. أصل ذلك لبن املرصاة«)4(.

ويقصدون بلبن املرصاة ما رواه مسلم، قال: 

)1600-62( ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، 

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: من ابتاع شاة مرصاة فهو فيها باخليار ثالثة 
أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من متر)5(.

 وهذا من أعجب االستدالالت، وال أدري ما وجه الشبه بني املرصاة، وبني من 
زادت عادهتا، وحيق يل العجب، ويطول عجبي عىل من فتح باب القياس، ولو مل يكن 

الرشح الصغري )210/1(.   )1(
خمترص خليل )ص: 19(.   )2(

حاشية الدسوقي )169/1(.   )3(
املنتقى رشح املوطأ - للباجي )124/1(.   )4(

رواه مسلم )1524(.   )5(
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الباب للجمود عىل ظاهر  الذي فتح  القياس هو  الغلو يف  هناك أصل جامع. وهذا 
النصوص، وعدم قبول القياس الصحيح. 

وبقي يف مذهب مالك ثالثة أقوال:

وتكون  وتصيل،  تغتسل،  ثم  يوًما،  عرش  اخلمسة  متام  إىل  تقعد  أهنا  أحدها: 
فهو  زاد  فام  يوًما  عرش  مخسة  احليض  أكثر  أن  عىل  مبني  القول  وهذا  مستحاضة، 
استحاضة، وقد أوضحت خالف العلامء يف أكثر احليض، وأدلتهم يف مسألة مستقلة، 

فارجع إليها  إن شئت.

الثاين: أهنا تقعد أيامها املعتادة، ثم تغتسل وتصيل، وتكون مستحاضة من غري 
استظهار، وهذا قول حممد بن مسلمة. 

q دليل هذا القول: 

قوله يف احلديث الصحيح: )اجليس قدر ما كانت حتبسك حيضتك(.

أن  عادهتا  زادت  إذا  مأمورة  واملرأة  الزيادة،  تقبل  ال  عنده  فالعادة  عليه  وبناء 
جتلس قدر عادهتا، وما زاد فهو استحاضة.

q وجياب: 

بأن هذا احلديث يف امرأة ثبت أهنا استحاضت، ال يف امرأة زادت عادهتا فقط، 
فالعادة كام أهنا عرضة للنقص، فهي عرضة للزيادة.

الثالث: أهنا تقعد أيامها املعتادة، ثم تغتسل، وتصيل، وتصوم، وال يأتيها زوجها، 
فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبني مخسة عرش يوًما، علم أهنا حيضة، وانتقلت إليها، 

ومل يرضها ما صامت، وال ما صلت. يريد: وتغتسل عند انقطاعه. 

وإن متادى هبا الدم عىل مخسة عرش يوًما علم أهنا كانت مستحاضة، وأن ما مىض 
من الصالة والصيام كان يف موضعه.
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q وجه هذا القول: 

أن هذه الزيادة ال يعلم هل هي حيض أو استحاضة؟ فتجلس قدر عادهتا، ثم 
تصيل، فإن انقطع ألقل من مخسة عرش يوًما، أعادت الصيام الواجب الذي صامته؛ 
ألنه تبني أن الدم حني انقطع ألقل احليض أهنا صامت وهي حائض، وإن جتاوز الدم 

مخسة عرش يوًما، حكمنا بأن ما زاد عىل عادهتا كانت  مستحاضة.

وامتثل  صام  فمن  مرتني،  الصيام  املرأة  عىل  يوجب  ألنه  ضعيف؛  قول  وهذا 
األمر الرشعي بحسب طاقته فال يلزم باإلعادة، ومل يوجب اهلل سبحانه وتعاىل صيام 

يوم مرتني.

هذه ملخص األقوال يف مذهب املالكية، وقد ساقها ابن رشد يف املقدمات)1(.

القول الثالث: مذهب الشافعية)2(.

إذا كانت للمرأة عادة، دون مخسة عرش يوًما، فرأت الدم وجب عليها اإلمساك، 
كام متسك عنه احلائض الحتامل االنقطاع قبل جماوزة مخسة عرش يوًما، ويكون اجلميع 

حيًضا. 

هذا  وجوب  يف  املذهب-  يف  -يعني  خالف  »وال  املجموع:  يف  النووي  قال 
اإلمساك، ثم إن انقطع من مخسة عرش يوًما، فام دوهنا، فاجلميع حيض، وإن جاوز 
مخسة عرش يوًما، علمنا أهنا مستحاضة، فرتد إىل عادهتا، فتغتسل بعد اخلمسة عرش 
يوًما، فتقيض صالة ما زاد عىل عادهتا، وإن استمر هبا الدم يف الشهر الثاين، وجاوز 

العادة اغتسلت عند جماوزة العادة، ألننا علمنا يف الشهر األول أهنا مستحاضة)3(.

وهذا القول جيد، إال أن حتديده بخمسة عرش يوًما ضعيف؛ ألنه مبني عىل أن 

املقدمات )130/1(.   )1(
املجموع )440/2، 442(.   )2(
املجموع )440/2، 442(.   )3(
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أكثر احليض مخسة عرش يوًما، وفيه خالف سبق حتريره. 

القول الرابع: مذهب احلنابلة)1(.

أن من زادت عادهتا مثل أن يكون حيضها مخسة أيام من كل شهر فيصري ثامنية، 
وصلت،  اغتسلت  عادهتا  مضت  فإذا  العادة،  عن  اخلارجة  الزيادة  إىل  تلتفت  فال 
وصامت ما وجب فيه، ثم تغتسل يف املرة الثانية وجوًبا عند انقطاعه، فإذا تكررت 
طواف  من  طافته  أو  صامته  ما  وتعيد  عادة،  الزيادة  صارت  مرات،  ثالث  الزيادة 

فرض.

وهذا  ثالًثا،  تتكرر  حتى  تعترب  ال  احلنابلة،  مذهب  يف  الزيادة  أن  فاخلالصة: 
املذهب ضعيف أيًضا، وهو مذهب مهجور. 

q الراجح: 

أن الزيادة حيض، ما دام أن الدم مل يستمر معها الشهر كاماًل، ومل يتجاوز أكثر 
ما قيل يف أكثر احليض، وهو سبعة عرش يوًما، فإن استمر معها الشهر كاماًل، أو جتاوز 
أحكام  تعاىل  اهلل  شاء  إن  وسيأيت  مستحاضة.  صارت  احليض  أكثر  يف  قيل  ما  أكثر 

املستحاضة. 

q األدلة على ذلك: 

  الدليل األول: 

)1601-63( ما رواه مالك يف املوطأ، عن علقمة بن أيب علقمة، عن أمه موالة 
عائشة أم املؤمنني،

أهنا قالت: كان النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من 
دم احليضة، فتقول هلن: ال تعجلن، حتى ترين القصة البيضاء)2(.

منتهى  رشح   ،)24/1( املحرر   ،)432/1( املغني   ،)285/1( املبدع   )368/1( اإلنصاف   )1(
اإلرادات )119/1(، كشاف القناع )212/1(. 

املوطأ )59/1(.   )2(
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]حسن، وسيأيت الكالم عليه عند الكالم عىل الصفرة والكدرة[. 

وجه االستدالل: 

انقضاء  الغسل عند  للزمها  الزيادة حيًضا  املغني: »لو مل تعد  ابن قدامة يف  قال 
العادة، وإن كان الدم جارًيا«)1(.

  الدليل الثاين:

قوله تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 225[، فام دام الدم 
موجوًدا، فاألذى موجود. وكيف يقال بأن الدم قبل متام العادة بدقائق حيض، وبعد 

متامها ليس بحيض، والرائحة هي الرائحة، واللون هو اللون.

  الدليل الثالث:

لو كان ما زاد عىل مخسة عرش، أو ما زاد عىل عرشة أيام استحاضة، أو ال يعترب 
حيًضا حتى يتكرر ثالًثا، لو كان ذلك معترًبا لبينه الرسول × ألمته وملا وسعه تأخري 
بيانه؛ إذ ال جيوز تأخريه عن وقته، كيف وأزواجه وغريهن من النساء حيتجن إىل بيان 
ذلك يف كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه عليه الصالة والسالم ذكر العادة 
وال بياهنا إال يف حق املستحاضة ال غري)2(. وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية، قال رمحه 
اهلل: »وكذلك املنتقلة إذا تغريت عادهتا بزيادة، أو نقص، أو انتقال فذلك حيض حتى 

تعلم أهنا استحاضة باستمرار الدم ...«)3(.

يتكرر  إليه حتى  تنتقل  احلنابلة أهنا ال  ما ذكره  السعدي رمحه اهلل: »وأما  وقال 
القول الصحيح  الناس جارًيا عىل  ثالًثا، فهو قول ليس العمل عليه، ومل يزل عمل 
الدم  رأت  إذا  املرأة  أن  به، وهو  العمل  إال  الناس  يسع  اإلنصاف: ال  قاله يف  الذي 

املغني )434/1(.   )1(
املغني )434/1 - 436(.  )2(
يف االختيارات )ص28(.  )3(
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جلست فلم تصل ومل تصم وإذا رأت الطهر البني تطهرت واغتسلت وصلت سواء 
تقدمت عادهتا أو تأخرت، وسواء زادت مثل أن تكون عادهتا مخسة أيام، وترى الدم 
الصحابة  نساء  عمل  عليه  الذي  هو  وهذا  تكرار،  غري  من  إليها  تنتقل  فإهنا  سبعة، 
إال  يفتون  أدركنا من مشاخينا ال  الذي  بعدهم، حتى  والتابعني من  اهلل عنهن  ريض 
به، ألن القول الذي ذكروا ال تنتقل إال بتكراره ثالًثا قول ال دليل عليه، وهو خمالف 

للدليل«)1(.

e e e

فقه السعدي )338/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q وجود األذى دليل عىل وجود احليض، وانقطاعه دليل عىل طهارة املرأة.

q احلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما.

فإهنا  انقطع دمها دون عادهتا  إذا  املعتادة  املرأة  أن  الفقهاء عىل  اتفق  ]م-702[ 
تطهر بذلك، وال جيب عليها إمتام عادهتا برشط أال يكون انقطاع الدم دون أقل احليض 
عندهم)1(، إال أن احلنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى متيض عادهتا وإن اغتسلت.

q التعليل عندهم: 

ألن عود الدم يف العادة غالب فكان االحتياط يف االجتناب)2(.

والصحيح أن هذا الرشط ال حاجة له مع الرتجيح أنه ال حد ألقل احليض.     )1(
رشح فتح القدير )170/1، 171( البناية للعيني )651/1، 653( قال يف رشح فتح القدير   )2(
)170/1(: »إذا انقطع دم املرأة دون عادهتا املعروفة يف حيض أو نفاس، اغتسلت حني ختاف 
تصوم  لكن  عادهتا،  عىل  تأيت  حتى  احتياًطا،  قرباهنا  زوجها  واجتنب  وصلت،  الصالة  فوت 
الثالثة انقطعت الرجعة احتياًطا، وال تتزوج بزوج آخر  احتياًطا، ولو كانت هذه هي احليضة 
احتياًطا، فإن تزوجها رجل إن مل يعاودها الدم جاز ...، وإن عاودها إن كان يف العرشة ومل يزد 

عىل العرشة فسد نكاح الثاين ... إلخ ما ذكره رمحه اهلل.
وانظر األصل )337/1(.  

الفصل الثاني

يف طهارة املرأة قبل تمام عادتها
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إىل أنه ال يكره وطؤها وحكمها  واحلنابلة)3(،  وذهب املالكية)1(، والشافعية)2(، 
حكم الطاهرة بعد انقطاع الدم عنها. 

وال وجه ملنع احلنفية، ألننا من مل متنع من الصالة والصيام مل متنع من اجلامع. 

وألننا حكمنا هلا أهنا حائض ومنعنا زوجها من إتياهنا حني كان األذى موجوًدا 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ژ  تعاىل:  قال  املنع.  ارتفع  األذى  ارتفع  فحني 

ہ ہ ہ ھژ ]البقرة: 222[.  
فاحلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما، بل إذا كان يؤذن للزوج أن جيامعها، وهي 
مستحاضة عىل الصحيح، ودم االستحاضة ينزل، فكونه يؤذن هلا واملحل طاهر ال 

أذى فيه من باب أوىل. 

وكون الدم قد يعود يف العادة ال يكفي هذا ملنع زوجها؛ ألن األصل استصحاب 
احلال، وإذا حتققنا من رجوع الدم منع الزوج من اجلامع.

e e e

الكايف يف فقه أهل املدينة )ص32( وانظر املقدمات )128/1( واشرتط أن يكون قبله وبعده   )1(
طهر فاصل.

املجموع )447/2( احلاوي )429/1(.     )2(
حاشية ابن قاسم )395/1( كشاف القناع )204/1، 205(، املمتع رشح املقنع - التنوخي   )3(
)296/1(، كشاف القناع )208/1( وقال: »ونقص العادة ال حيتاج إىل تكرار؛ ألنه رجوع إىل 
وقال:  اإلرادات )114/1(،  منتهى  الفروع )261/1(، رشح  وانظر  العدم«.  األصل، وهو 
أثناء  أثناء عادهتا، واغتسلت زمنه إىل زمن طهرها يف  انقطع دمها  »وال يكره وطؤها: أي من 
حيضها؛ ألنه تعاىل وصف احليض بكونه أذى، فإذا انقطع الدم، واغتسلت فقد زال األذى«. 

اهـ وانظر املبدع )286/1(، املحرر )24/1(.    
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q عود الدم بعد الطهارة من احليض ال يعترب حيًضا حتى يسبقه طهر صحيح.

q توقف نزول الدم ال يعترب جفاًفا حتى جيف املحل، وخيرج القطن كام دخل.

نزول  فيها  يتوقف  الفرتة:  أن  بينهام:  والفرق  طهر،  والنقاء  حيض،  الفرتة   q
الدم، ويبقى يف املحل أثر بحيث لو أدخلت فيه قطنة خلرج عليها أثر من محرة، 
أو صفرة، أو كدرة، فهي يف هذه احلالة حائض طال ذلك أم قرص، وأما النقاء: أن 

يصري املحل نقًيا بحيث لو حشت فيه قطنة خلرجت بيضاء.

q استيعاب الدم مدة احليض ليس برشط باإلمجاع.

]م-703[ إذا كانت املرأة أحياًنا ترى دًما، وأحياًنا ترى نقاء. فهل هذا النقاء 
يعترب له حكم احليض، أم تعترب فيه املرأة طاهرة؟ 

يف هذا خالف كبري بني الفقهاء .. وأحياًنا يف املذهب الواحد عدة أقوال. 

واملهم أواًل أن أحرر األقوال يف كل مذهب دون أن أتعرض هلا بالنقاش حتى 
يمكن أن يستوعبها القارئ، ثم أختم هذه األقوال بالقول الراجح الذي أراه. وإليك 

أقوال املذاهب.

الفصل الثالث

يف النقاء املتخلل بني الدمني
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القول األول: مذهب احلنفية)1(.

يف مذهب احلنفية مخسة أقوال، رواها مخسة من أصحاب أيب حنيفة.

القول األول: 

إذا كان الطهر الفاصل بني الدمني أقل من مخسة عرش يوًما، ال يكون فاصاًل بني 
الدمني  بل جيعل كالدم املتوايل، وهذا رواية أيب يوسف عن أيب حنيفة.

مثاله: مبتدأة رأت يوًما دًما، وثالثة عرش طهًرا، ويوًما دًما. فالفاصل أقل من 
مخسة عرش يوًما. فعىل رواية أيب يوسف أن عرشة األيام األوىل منذ رأت الدم يعترب 

حيًضا)2(، وحيكم ببلوغها.

q وجه هذا القول: 

الطهر الصحيح مخسة عرش  أقل  الدمني يعترب طهًرا فاسًدا؛ ألن  الطهر بني  أن 
يوًما. 

بني  للفصل  احليضتني، فال يصلح  للفصل بني  إذا كان ال يصلح  الطهر  وألن 
الدمني.

قال يف اهلداية: »واألخذ هبذا القول أيرس«)3(.

القول الثاين: عند احلنفية: 

االختيار   )216/1( الرائق  البحر   )655/1( العيني   - البناية   )172/1( القدير  فتح  رشح   )1(
 )407/1( األصل   )157/3( املبسوط   )60/1( احلقائق  تبيني   )27/1( املختار  لتعليل 

حاشية ابن عابدين )290/1( بدائع الصنائع )43/1 - 44(.
فإن قيل: ملاذا مل يعتربوا إال بعرشة أيام، مع أهنم اشرتطوا أن يكون الفاصل أقل من مخسة عرش   )2(
يوًما، فاجلواب: أن احليض عندهم ال يزيد عن عرشة أيام، وإنام اشرتطوا أقل من مخسة عرش 
يوًما؛ ألن أقل الطهر عندهم مخسة عرش يوًما، فاشرتطوا أن يكون أقل منه، حتى ال يبلغ أقل 

الطهر. واهلل أعلم  
اهلداية )173/1(.   )3(
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رواية حممد عن أيب حنيفة، وملحمد روايتان)1(: 

األوىل: أن الطهر إذا ختلل بني الدمني يف املدة الصاحلة للحيض: عرشة فأقل، 
فهو كالدم املتوايل، وإال فال.

مثاله: رأت امرأة مبتدأة يوًما دًما، وثامنية أيام طهًرا، ويوًما دًما فالعرشة حيض.

مثال آخر: امرأة مبتدأة رأت الدم يوًما، وتسعة أيام طهًرا، ثم رأت يوًما دًما، 
فاجلميع إحدى عرشة، فال يصلح أن يكون حيًضا؛ ألن أكثر احليض عندهم عرشة 

أيام.

q وجه هذا القول: 

أن استيعاب الدم مدة احليض ليس برشط باإلمجاع، فيعترب أوله وآخره.

دليل آخر: قالوا: قياًسا عىل اشرتاط النصاب يف الزكاة، فكامل النصاب وحده 
رشط لوجوب الزكاة، ونقصانه يف أثناء احلول ال يؤثر.

ورده ابن نجيم، فقال: »قياسها عىل النصاب غري صحيح؛ ألن الدم منقطع يف 
أثناء املدة بالكلية، ويف املقيس عليه يشرتط بقاء جزء من النصاب يف أثناء احلول، وإنام 

الذي اشرتط وجوده يف االبتداء واالنتهاء متامه«)2(.

الرواية الثانية ملحمد بن احلسن، وهو القول الثالث للحنفية: 

قال: إذا كان الطهر املتخلل أقل من ثالثة أيام، فإنه ال يعترب فاصاًل مطلًقا حتى 
ولو كان الطهر أكثر من جمموع الدم األول والثاين، ويكون الطهر بمنزلة الدم املتوايل.

وإن كان الطهر ثالثة أيام فصاعًدا فينظر: فإن كان مقدار الطهر مساوًيا ملجموع 
الدم األول والثاين، أو كان الطهر أقل منهام يف العرشة أيام، فإن الطهر يف هذه احلال 

ال يكون فاصاًل، ويعترب حيًضا.

األصل )407/1( والبحر الرائق )216/1( وذكر أن ملحمد روايتني. واملبسوط )157/3(.  )1(
البحر الرائق )217/1(.  )2(
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q وجه هذا القول: 

اجتمع مبيح وحرام فغلب جانب احلرام، فالدم يوجب حرمتها، والطهر يوجب 
حلها، فغلب جانب التحريم.

يعترب  حينئذ  الطهر  فإن  والثاين،  األول  الدم  جمموع  من  أكثر  الطهر  كان  وإن 
حيًضا،  جعل  بنفسه  حيًضا  الدمني  أحد  جيعل  أن  أمكن  إن  النظر:  ويبقى  فاصاًل. 
واآلخر استحاضة، وإن أمكن أن جيعل كل واحد منهام حيًضا بنفسه جعل أرسعهام 

حيًضا، والثاين استحاضة.

وإن مل يمكن أن جيعل أحدمها حيًضا بنفسه، إال أن جيمع الدم األول مع الثاين، 
كان اجلميع استحاضة، ومل جيعل يشء من ذلك حيًضا.

أمثلة ملا سبق: 

رأت امرأة مبتدأة يومني دًما، وسبعة أيام طهًرا، ويوًما دًما فال يعترب يشء من هذا 
حيًضا؛ ألن الطهر أكثر من جمموع الدم األول والثاين، فال يضم الثاين إىل األول؛ ألن 
الطهر يف هذه احلال فاصل بني الدمني، والدم األول بنفسه ال يعترب حيًضا، وكذلك 

الدم الثاين بنفسه ال يعترب حيًضا؛ ألن أقل واحد منهام مل يبلغ أقل احليض ثالثة أيام.

مثال آخر: رأت امرأة مبتدأة الدم ثالثة أيام، ثم طهرت مخسة أيام، ثم رأت يوًما 
دًما، فالطهر مخسة أيام، فهو أكثر من جمموع الدمني، فيعترب فاصاًل، فال يضم األول 
والثاين  أيام، فهو حيضها  ثالثة  والدم األول يصلح ألن يكون حيًضا؛ ألنه  للثاين، 

استحاضة.

مثال ثالث: رأت ثالثة أيام حيًضا، وثالثة أيام طهًرا، ثم رأت يوًما دًما، فاجلميع 
حيض؛ ألن جمموع الدم األول والثاين أكثر من الطهر.

مثال رابع: رأت يومني دًما، وثالثة أيام طهًرا، ويوًما دًما. فاجلميع حيض؛ ألن 
جمموع الدم مساو للطهر، فغلب جانب الدم.
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هذان قوالن ملحمد بن احلسن. 

التفصيل! ومتى كانت مسائل احليض  املرأة األمية هذا  وال أدري كيف تعقل 
هبذا التعقيد.

القول الرابع: رواية ابن املبارك وزفر عن أيب حنيفة.

قالوا: إذا بلغ جمموع الدم يف أيام احليض العرشة أقل احليض، وهو ثالثة أيام، 
فهو حيض، وال عربة بالطهر يف العرشة. 

فلو رأت يوًما دًما يف أول العرشة، ثم سبعة أيام طهًرا، ثم رأت يومني دًما، كان 
اجلميع حيًضا؛ ألن الدم بلغ أقل احليض وهو ثالثة أيام.

أما لو رأت يوًما دًما يف أول العرش ثم رأت ثامنية أيام طهًرا ثم رأت يوًما دًما فال 
يعترب الدم حيًضا؛ ألنه مل يبلغ أقل احليض.

ولو رأت يوًما دًما يف أول العرش، ويوًما يف وسطها، ويوًما يف آخر العرش كان 
اجلميع حيًضا.

q وجه هذه الرواية:

الدم  أيام، مل يكن  دًما أقل من ثالثة  فإذا رأت  أيام،  أقل احليض عندهم ثالثة 
صاحلًا ألن يكون حيًضا، فكذلك الطهر ال يصلح أن يكون حيًضا من باب أوىل.

وإذا كان الدم صاحلًا ألن يكون يف نفسه حيًضا اعترب الدم حيًضا، فإن كان الطهر 
صاحلًا أن يكون حيًضا اعترب تبًعا لذلك، وإال بقي الدم وحده حيًضا ومل يتبع الدم.

القول اخلامس: رواية احلسن بن زياد عن أيب حنيفة.

قال: إذا كان الطهر املتخلل بني الدمني، دون ثالثة أيام، ال يصري فاصاًل، فكان 
كله كالدم املتوايل ... وإذا بلغ الطهر ثالثة أيام بلياليها كان فاصاًل مطلًقا، سواء كان 

الدم أكثر من الطهر، أو مساوًيا له، أو أقل منه.
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أمثــلة:

لو رأت ساعة دًما، وثالثة أيام إال ساعة طهًرا، وساعة دًما، فالكل حيض؛ ألن 
الطهر مل يبلغ ثالثة أيام فلم يعترب فاصاًل، واعترب اجلميع حيًضا.

مثال آخر: لو رأت يومني دًما، وثالثة أيام طهًرا ويومني دًما، مل يكن يشء منه 
حيًضا؛ ألن الطهر حني بلغ ثالثة أيام كان فاصاًل، فلم يضم األول للثاين، واألول 
بنفسه ال يصلح أن يكون حيًضا. وكذا الثاين ال يصلح بنفسه أن يكون حيًضا، فلم 

يعترب اجلميع حيًضا علاًم أن جمموع الدم األول والثاين أكثر من الطهر.

أيام دًما، فالطهر  أيام طهًرا، ثم ثالثة  أيام دًما، وثالثة  رأت ثالثة  ثالث:  مثال 
يصلح  الثاين  والدم  األول  الدم  كان  وملا  أيام،  ثالثة  بلغ  ألنه  الدمني؛  بني  فاصل 
والثاين  إمكاًنا،  أرسعهام  ألنه  األول  اعترب  بنفسه،  حيًضا  يكون  أن  منهام  واحد  كل 

استحاضة.

القول  ليتضح  األمثلة  من  أكثرت  وقد  احلنفية،  مذهب  يف  الروايات  هي  هذه 
للقارئ، وكلها مبنية إما عىل جمرد الرأي املحض، أو بناء عىل أن أقل احليض ثالثة أيام 
وأكثره عرشة أيام، وقد بينت أنه ال حد ألقل احليض وأن حد أكثر احليض بعرشة أيام 

قول ضعيف يف مسألة مستقلة فارجع إليها إن شئت.

احلنفية يرجحون رواية أيب يوسف عن أيب حنيفة. عىل رواية  واملتأخرون من 
حممد بن احلسن، قال ابن نجيم: »األخذ بقول أيب يوسف أيرس، وكثري من املتأخرين 
أفتوا به؛ ألنه أسهل عىل املفتي، واملستفتي، وألن يف قول حممد وغريه، تفاصيل حيرج 
الناس يف ضبطها، وقد ثبت أن الرسول × ما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها«)1(، 

وقال الزيلعي والعيني: نحوه)2(.

البحر الرائق )216/1(.  )1(
تبيني احلقائق )60/1(، والبناية )656/1(.  )2(
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القول الثاين: مذهب املالكية يف احليضة املتقطعة)1(.

قالوا: املرأة إذا أتاها دم، ثم انقطع، ثم نزل دم آخر، فإن كان بني الدمني طهر 
صحيح مخسة عرش يوًما فالدم الثاين حيض مستأنف، وإن كان الطهر ال يبلغ نصف 
شهر كأن يأتيها الدم يوًما ثم تطهر يومني ثم يأتيها يوًما آخر وهكذا، فإهنا تلفق أيام 
الدم بعضها عىل بعض .. فإن كانت مبتدأة فإهنا تلفق أيام الدم فقط مخسة عرش يوًما، 

وال تلفق الطهر.

وإن كانت معتادة تلفق مقدار عادهتا وأيام االستظهار ثالثة أيام، فام نزل عليها 
بعد ذلك فاستحاضة ال حيض.

وحكم امللفقة أهنا تغتسل وجوًبا كلام انقطع دمها وتصوم، وتوطأ. 

هذا ملخص مذهب املالكية.

القول الثالث: مذهب الشافعية إذا رأت يوًما دًما ويوًما نقاء)2(.

إذا  فيام  النووي:  قال  كام  املسألة  يف  القول  أن  نبني  املذهب  يف  التفصيل  وقبل 
كان النقاء زائًدا عىل الفرتات املعتادة بني دفعات احليض، فأما الفرتات فحيض بال 
أبو  والشيخ  األم  الشافعي يف  عليه  ما نص  والنقاء، هو  الفرتة  بني  والفرق  خالف. 
حامد االسفرائيني، وصاحبه القايض أبو الطيب الطربي عىل أن الفرتة: هي احلالة 
قطنة  فرجها  أدخلت يف  لو  بحيث  وأثر  لوث  ويبقى  الدم،  فيها جريان  ينقطع  التي 
قواًل  احلالة حائض  فهي يف هذه  أو كدرة،  أو صفرة  الدم من محرة  أثر  خيرج عليها 

واحًدا طال ذلك أم قرص.

وأما النقاء: هو أن يصري فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه خلرجت بيضاء)3(.

مواهب   )132/1( رشد  ابن  مقدمات   )89/1( املدارك  أسهل   )212/1( الصغري  الرشح   )1(
اجلليل )369/1، 370( منح اجلليل )169/1، 170(.

املجموع )517/2( مغني املحتاج )119/1( احلاوي )424/1(.  )2(
املجموع )522/2(.  )3(
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وذكر النووي أيًضا: أن اخلالف إنام هو يف الصالة والصوم والطواف والقراءة 
والغسل، واالعتكاف والوطء ونحوها، وأما يف العدة فال خالف أن النقاء ليس بطهر 

يف انقضاء العدة، وكون الطالق سنًيا)1(، وحكاه إمجاًعا صاحب مغني املحتاج)2(. 

هذا إذا مل يعترب خالف ابن حزم، فإن ابن حزم ال يامنع أن تنقيض العدة بثالثة أو 
أربعة أيام كام قدمنا يف اخلالف يف أقل الطهر. إذا تصور هذا، نأيت إىل املسألة يف مذهب 

الشافعية فنقول: 

املرأة إذا رأت يوًما دًما ويوًما نقاء، فلها حاالن:

األوىل: أن ينقطع دمها، وال يتجاوز مخسة عرش يوًما.

الثانية: أن يتجاوز دمها مخسة عرش يوًما.

احلالة األوىل: إذا مل يتجاوز ففيه قوالن مشهوران.

أحدها: أن أيام الدم حيض، وأيام النقاء طهر. 

التعليل: ألن الدم إذا دل عىل احليض، وجب أن يدل النقاء عىل الطهر. وهذا 
يسمى قول اللفظ أو التلفيق.

السحب واختلف  قول  كلها حيض. ويسمى  النقاء  وأيام  الدم  أيام  أن  الثاين: 
الشافعية يف األصح منهام.

قال النووي: »صحح األكثرون قول السحب«)3(.

وقال املاوردي: »الذي رصح به الشافعي يف سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام 
الدم وأيام النقاء«)4(.

املجموع أيًضا )518/2(.   )1(
مغني املحتاج )119/1(.  )2(

املجموع )518/2(.   )3(
احلاوي )424/1(.      )4(



موسوعة أحكام الطهارة 190

ووجهه: أن عادة النساء يف احليض مستمرة بأن جيري الدم زماًنا، ويرقأ زماًنا، 
وليس من عادته أن يستديم جريانه إىل انقضاء مدته، فلام كان زمان إمساكه حيًضا، 
لكونه بني دمني، كان زمان النقاء حيًضا حلصوله بني دمني. فعىل هذا تكون اخلمسة 

عرش كلها حيًضا. حيرم عليها يف أيام النقاء ما حيرم عليها يف أيام احليض.

عمل  عملت  الثاين  اليوم  يف  النقاء  رأت  إذا  بالسحب  أو  بالتلفيق  قلنا  وسواًء 
الطاهرات بال خالف؛ ألنا ال نعلم أهنا ذات تلفيق الحتامل دوام االنقطاع، قالوا: 
املصحف  ومس  القرآن،  قراءة  وهلا  وتصيل،  وتصوم،  تغتسل  أن  عليها  فيجب 
والطواف، واالعتكاف، وللزوج وطؤها. فإذا عاودها الدم يف اليوم الثالث تبينا أهنا 
ملفقة فإن قلنا بالتلفيق، تبني لنا صحة الصوم والصالة، ونحوها، وإن قلنا بالسحب 
الصوم  قضاء  عليها  فيجب  الثاين  اليوم  يف  فعلتها  التي  العبادات  بطالن  لنا  تبني 

واالعتكاف والطواف، واملفعوالت عن واجب.

هذا حكم الشهر األول، فإذا جاء الشهر الثاين فرأت اليوم األول وليلته دًما، 
والثاين وليلته نقاء.

فقيل: تعمل كالشهر األول، وهكذا لو جاءها يف الشهر الثالث والرابع.

وقيل: البناء فيها عىل القول بثبوت العادة بمرة أو مرتني، فإن أثبتنا العادة بمرة، 
وقلنا بالسحب، فال تغتسل وال تصيل وال تصوم يف فرتة النقاء.

فهذه  يوًما،  عرش  مخسة  ويتجاوز  نقاء  ويوًما  دًما  يوًما  ترى  أن  الثاين:  احلالة 
املشهور  الصحيح  النووي: »هذا هو  قال  باستحاضتها.  اختلط حيضها  مستحاضة 
املتقدمني  األصحاب  مجاهري  به  وقطع  احليض،  كتاب  يف  الشافعي  عليه  نص  الذي 

واملتأخرين«)1(. وسيأيت أحكام املستحاضة يف باب مستقل إن شاء اهلل تعاىل.
املذهب احلنبيل فيام إذا رأت املرأة يوًما دًما ويوم نقاء)2(.

املجموع )523/2(.   )1(
كشاف القناع )214/1(، املحرر )24/1(، املبدع )288/1، 289(.  )2(
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املشهور من مذهب احلنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إال أن يتجاوز جمموعهام 
أكثر احليض، وهو مخسة عرش يوًما، فيكون الدم املتجاوز استحاضة، ويكره وطؤها 

يف أيام النقاء.

q دليل احلنابلة على كون النقاء طهًرا: نٌص، ونظٌر.

أما النص فقوله تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ...ژ ]البقرة: 222[.

فإذا ارتفع األذى زال حكمه.

رجب  ابن  رشح  يف  كام  أمحد  عن  األثرم  رواه  ما  األثر  ومن   )64-1602(
للبخاري)1(، قال أمحد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد احلذاء،

فسألت  فأمروين  آنس  آل  من  امرأة  استحيضت  قال:  سريين،  بن  أنس  عن 

الطهر ساعة  البحراين فإهنا ال تصيل، وإذا رأت  الدم  أما ما رأت  ابن عباس، فقال: 

فلتغتسل ولتصل. 

]صحيح[)2(. 

قال ابن رجب: البحراين قيل: هو األمحر الذي يرضب إىل سواد.

فكذلك  الدم،  لوجود  حائًضا  بكوهنا  املرأة  عىل  حكمنا  إنام  فإننا  النظر؛  وأما 

نحكم عىل املرأة بالطهارة النقطاعه، فإذا كان الدم دلياًل عىل وجود احليض، فكذلك 

انقطاعه دليل عىل الطهارة.

رشح ابن رجب للبخاري )176/2(.      )1(
ورواه ابن أيب شيبة )1376( الدارمي )791( عن ابن علية به.  )2(

ورواه الدارمي )792( وأبو زرعة يف تاريخ دمشق )2093( من طريق يزيد بن زريع، حدثنا   
خالد احلذاء به.

وذكره أبو داود معلًقا عىل إثر ح )286( قال: روى أنس بن سريين، قال: استحيضت امرأة من   
آل أنس ... فذكر نحوه.
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وقيل: إذا كان انقطاع الدم أقل من يوم فليس بطهر، وإن بلغ يوًما فأكثر فهو 
معترب. وهو رواية عن أمحد)1(.

دليلهم: 

تطهر  الغسل عىل من  الدم جيري مرة، وينقطع أخرى، ويف إجياب  قالوا: ألن 
ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ  وتعاىل:  سبحانه  بقوله  ينتفي  حرج،  ساعة 

]احلج: 78[.

وألننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهًرا، وال تلتفت إىل ما بعده من الدم أفىض 
إىل أن ال يستقر هلا حيض، فعىل هذا ال يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهًرا إال أن 

ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه يف آخر عادهتا، أو ترى القصة البيضاء)2(.

 وإذا قلنا بانقطاع الدم ال نعني جمرد وقوف جريان الدم فقط، بل املقصود أهنا لو 
احتشت بقطنة يف فرجها رجعت القطنة بيضاء، ال أثر فيها من صفرة أو كدرة، أما إذا 
عادت القطنة وفيها أثر صفرة أو كدرة أو نحومها فال يعترب احليض منقطًعا كام أسلفنا 
يف الكالم عىل مذهب الشافعية، وكام سوف نبني أن الصفرة والكدرة حيض، وألن 
حمل اإليالج يف احليض ال يعترب من باطن البدن، بل يعترب من خارج  البدن، فوجود 
األذى يف هذا املحل يدل عىل وجود احليض، ولذلك منع الرجل من اجلامع ما دام 

األذى موجوًدا يف موضع اإليالج. وهذا القول أقرهبا للصواب. واهلل أعلم.

e e e

رشح ابن رجب للبخاري )177/2(، املغني )437/1(.      )1(
املغني )437/1(.      )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إذا وجد األذى وجد احليض، سواء تقدم أو تأخر.

يسبقه طهر صحيح، وأحكام  أن  q علقت أحكام احليض عىل وجوده برشط 
الطهر عىل انقطاعه تقدم احليض أو تأخر.

q كل دم وجد من الفرج فهو حيض حتى يقوم دليل عىل  أنه استحاضة.

]م-704[ إذا تقدمت عادة املرأة أو تأخرت، وهو ما يسمى بانتقال العادة عن 
موضعها، وقد سبق لنا بحث بام تثبت به عادة املبتدأة؟ 

هل تثبت بمرة،  أو بمرتني،  أو بثالث؟

وهذه املسألة مفرعة عليها؛ ألن من يرى أن العادة تثبت بمرة يقول: إذا تقدمت 
العادة، أو تأخرت، وصلح الدم أن يكون حيًضا هلا فهو عادهتا، وكذا إذا تأخرت. 

وأما من يرى التكرار فال يراه عادة حتى تتكرر. 

فإذا رأت   ... بالعدد  تقدمها  باملوضع، وبني  العادة  تقدم  يفرقون بني  واحلنفية 
قبل عادهتا دًما أو بعد عادهتا متصلة هبا، فهذا عندهم يبحث يف زيادة العادة ونقصها، 

الفصل الرابع

إذا تقدمت عادة املرأة أو تأخرت
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وقد بحثناه يف مسألة مستقلة، لكن الكالم عىل االنتقال يف املوضع ال عىل زيادة العادة 
واألقوال يف املسألة كالتايل:

قيل: إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادهتا برشط أن يتقدمها طهر صحيح، 
وهو مذهب املالكية، والشافعية، وأيب يوسف من احلنفية)1(.

وصاحبه  حنيفة،  أيب  مذهب  وهو  مرتني،  يتكرر  حتى  عادة  يكون  ال  وقيل: 
حممد)2(، ورواية عن أمحد)3(. 

مذهب  من  املشهور  وهو  مرات،  ثالث  يتكرر  حتى  حيًضا  يكون  ال  وقيل: 
احلنابلة)4(.

q دليل القائلني بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض: 

  الدليل األول: 

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.  ژ  من القرآن، قوله تعال: 
فإذا وجد األذى وجد احليض، سواء تقدم أو تأخر. 

  الدليل الثاين:

)1603-65( روى البخاري من طريق عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم بن حممد، 

رسف  جئنا  فلام  احلج،  إال  نذكر  ال   × النبي  مع  خرجنا  قالت:  عائشة  عن 
طمثت، فدخل عيل النبي ×، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت واهلل أين مل 
أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك يشء كتبه اهلل عىل بنات 

انظر يف مذهب املالكية: الرشح الصغري )210/1(، مواهب اجلليل )368/1(.  )1(
وانظر يف مذهب الشافعية: املجموع )443/2(، روضة الطالبني )145/1(  

وانظر قول أيب يوسف يف: تبيني احلقائق )64/1(، بدائع الصنائع )42/1(.   
انظر الراجع السابقة، وانظر أيًضا البحر الرائق )224/1(.   )2(

الفروع )269/1(، اإلنصاف )361/1(.   )3(
اإلنصاف )371/1(، املمتع رشح املقنع - التنوخي )287/1(.   )4(
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آدم فافعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري. واحلديث رواه أيًضا 
مسلم)1(.

وجه االستدالل: 

العادة؛ ألن عائشة استكرهته، واشتد  أنه مل يأت يف  ابن قدامة: »والظاهر  قال 
العام، ولو كانت هلا  عليها، وبكت حني رأته، وقالت: وددت أين مل أكن حججت 

عادة تعلم جميئه فيها، وقد جاء فيها ما أنكرته، وال صعب عليها«)2(.

  الدليل الثالث: 

يتكرر  حتى  حيًضا  وال  عادة  تعترب  ال  تأخرت  أو  تقدمت  إذا  العادة  كانت  لو 
مرتني أو ثالًثا، لبينه الرسول × ألمته، ولو بينه لنقل إلينا، وما دام أنه مل يبينه فليس 

التكرار برشط، وكل رشط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان مائة رشط. 

q دليل من قال يشرتط التكرار مرتني:

  الدليل األول: 

قال الرسخيس: »العادة مشتقة من العود، ولن حيصل العود بدون تكرار«)3(.

قلت: تسميتها عادة تسمية عرفية، ومل أقف عىل هذه التسمية من الشارع وقد 
املعجم  راجعت  كام  كتاب،  ألربعامئة  احلديثية  املوسوعة  اآليل  احلاسب  يف  راجعت 
أو  مرفوًعا،  عادة  احليض  تسمية  فيه  أجد  فلم  النبوي  احلديث  أللفاظ  املفهرس 
موقوًفا، ومل أجد إال قواًل لعطاء يف سنن الدارمي: قال: إن كان للنفساء عادة، وإال 

جلست أربعني ليلة)4(.

 ومثل هذا التعليل املشتق من تسمية عرفيه ال يصلح أن يلغي الدم الذي تراه 

البخاري )305(، ومسلم )119 ـ 1211(.   )1(
املغني )435/1(.   )2(

املبسوط )175/3(.   )3(
سنن الدارمي )951(.   )4(
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املرأة مطابًقا لدم احليض يف اللون والصفة والرائحة ثم ال تعتربه حيًضا ملجرد تقدمه 
أو تأخره.

  الدليل الثاين: 

 قال الرسخيس: »اليشء ال ينسخه إال ما هو مثله أو فوقه.

قال تعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]البقرة: 106[.

واألول متأكد بالتكرار فال ينسخه إال ما هو مثله يف التأكد«)1(.

واالستدالل هذا عجيب، والقياس عىل اآلية أعجب؛ ألن املذكور يف النسخ هو 
يف اآليات، ال يف الدماء، وعىل التنزل فإن عادة تكررت سنوات. يلغيها عندهم عادة 

جديدة تكررت مرتني، فال هي مثلها وال هي خري منها.

q دليل احلنابلة على اشرتاط التكرار:

تكون  متى  مبحث،  يف  مرات  ثالث  التكرار  اشرتاط  عىل  احلنابلة  أدلة  انظر 
املبتدأة معتادة. 

والعجيب أن احلنابلة ال يعتربون التكرار يف نقص العادة ويشرتطونه يف زيادهتا 
وتقدمها وتأخرها، مع أن النقص نوع من تغري العادة فإذا نقصت عادة املرأة ولو مرة 
واحدة انتقلت إليها وأصبحت هي عادهتا، وألغت عادهتا السابقة فلو استحيضت 

بعده جلست عادهتا الناقصة، ومل جتلس عادهتا املتكررة.

وأن  حيض،  فهي  تأخرت  أو  تقدمت  إذا  العادة  بأن  األول  القول  والراجح:   *
احلكم يدور مع علته، فإذا انقطع الدم فهي طاهرة، وإذا جاءها الدم فهي حائض، هذا 
هو األصل. وال نجعله دم استحاضة إال إذا تبني أنه دم علة ومرض كام لو استمر عليها 
الشهر كاماًل، أو جتاوز أكثر ما قيل يف أكثر احليض، أو مل يسبقه طهر صحيح. واهلل أعلم.

e e e

املبسوط )175/3(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

عىل  الباعث  عىل  يتوقف  نزوله  يعجل  أو  حيضها  يقطع  دواء  املرأة  تعاطي   q
ذلك، فإن كان الباعث مباًحا جاز، وإال منع.

أواًل : تعاطي املرأة ما يقطع حيضها. 

أما تعاطي املرأة ما يقطع حيضها، فإن احلكم خيتلف تبًعا للحامل عىل ذلك. 

فقد يكون احلامل عىل ذلك املحافظة عىل صحة األم، أو عىل مصلحة الولد.

وقد يكون احلامل عىل ذلك تنظيم احلمل. 

وقد يكون احلامل عليه احلرص عىل إمتام املناسك. 

وقد تتعاطاه من أجل قطع النسل إما لعدم رغبة يف الولد مطلًقا، أو اكتفاء بعدد 
معني، أو لغري ذلك من الدوافع، وسوف أناقش هذه األمور حالة حالة.  

احلالة األوىل:

]م-705[ إذا تعاطت املرأة ما يقطع احليض عنها خوًفا عىل صحتها بأن أخربها 
عند  أو  احلمل  أثناء  ذلك  كان  سواء  حياهتا،  عىل  خطورة  فيه  احلمل  أن  ثقة  طبيب 

الفصل اخلامس

يف تعاطي دواء يقطع احليض أو يعجل نزوله
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بحياهتا ال  ما يرض  تعاطي  احلمل؛ ألن  منع  يتعني  قد  بل  للمرأة  فإنه جيوز  الوالدة، 
جيوز، وكذلك لو أخربها طبيب ثقة أهنا إذا محلت فسوف يولد الولد متشوًها تشوًها 
غري حمتمل يصعب معه احلياة. ولكن جيب التأكد من خرب الطبيب؛ فإن كثرًيا ما يقرر 
الطبيب شيًئا وال يتحقق، وكم من امرأة أخربها طبيب بأنه سوف يكون هلا كذا وكذا 
وكتب اهلل هلا احلمل، ومل يعرض هلا يشء مما قالوا، فمن املهم أن يكون الطبيب قوًيا 

أمينًا غري متهم، وال يشرتط أن يكون مسلاًم. 

بمكة  اإلسالمي  العامل  برابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملس  قرار  يف  جاء 
املكرمة، جاء فيه: »أما تعاطي أسباب منع احلمل أو تأخريه يف حاالت فردية لرضر 
حمقق، ككون املرأة ال تلد والدة عادية، وتضطر معها إىل إجراء عملية إلخراج اجلنني، 
فإنه ال مانع من ذلك رشًعا، وهكذا إذا كان تأخريه ألسباب أخر رشعية أو صحية 
يقررها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعني منع احلمل يف حالة ثبوت الرضر املحقق عىل 

أمه إذا كان خيشى عىل حياهتا منه بتقرير من يوثق به من األطباء املسلمني«)1(.

احلال الثانية: 

محلها،  يتتابع  املرأة  لكون  احلمل،  تنظيم  ذلك  عىل  احلامل  كان  إذا  ]م-706[ 
وتريد أن تباعد بني فرتات احلمل لتتمكن من القيام بحق احلضانة والرعاية لطفلها، 
املرأة، وال  فيه عىل صحة  املتعاطي ال رضر  الدواء  الزوج، وكان  برضا  وكان ذلك 
يتسبب يف منع احلمل مستقباًل، وكان ذلك مبنًيا عىل خرب طبيب ثقة، واملقصود بالثقة 
أن يكون قوًيا بعمله أمينًا فيه غري متهم. وال يكون يف هذا الدواء عدوان عىل محل 

قائم فال بأس.

املرأة.  عن  العزل  جواز  حكم  عىل  مبني  املسألة  هذه  يف  واخلالف  ]م-707[ 
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم.

نيل املآرب )414/4(.      )1(
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فقيل: ال جيوز العزل مطلًقا. اختاره ابن حزم)1(.

مذهب  يف  القولني  أصح  وهو  أفضل.  تركه  أن  إال  مطلًقا،  باجلواز  وقيل: 
الشافعي)2(.

وقيل: جيوز إن أذنت الزوجة احلرة، وهو قول اجلمهور)3(.

q دليل من قال بمنع العزل:

)1604-66( ما رواه مسلم من طريق أيب األسود، عن عروة، عن عائشة، 

يف   × اهلل  رسول  حرضت  قالت:  عكاشة،  أخت  وهب  بنت  جدامة  عن 
أناس، وهو يقول: لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة، فنظرت يف الروم وفارس فإذا 
هم يغيلون أوالدهم فال يرض أوالدهم ذلك شيًئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول 

اهلل × ذلك الوأد اخلفي. زاد عبيد اهلل يف حديثه عن املقرئ وهي )ڤ ڦ 
ڦ( ]التكوير: 8[)4(.

q دليل جواز العزل:

)1605-67( ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: عمرو: أخربين عطاء 
سمع جابًرا ريض اهلل تعاىل عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم)5(، وزاد: قال سفيان: لو كان يشء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.

املحىل )مسألة 1907(.    )1(
إحياء علوم الدين )52/2(.     )2(

انظر يف مذهب احلنفية: فتح القدير )400/3، 401(، البناية )758/4(.   )3(
مجهور  عليه  »والذي  رشد:  ابن  قال   )151/18( والتحصيل  البيان  مالك  مذهب  يف  وانظر   
»والذي  قبل:  وقال  العزل«.  إباحة  حنيفة  وأبو  والشافعي  وأصحابه  مالك  باألمصار  العلامء 

عليه مجهور الصحابة إباحة العزل«. 
وانظر يف مذهب احلنابلة اإلنصاف )348/8(، املبدع )194/7(.      

صحيح مسلم )1442(.      )4(
صحيح البخاري )5208(، ومسلم )1440(.      )5(
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وقد بينت فيام سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباًطا)1(.

 )1606-68( ويف رواية ملسلم، قال: حدثني أبو غسان املسمعي، حدثنا معاذ يعني 
ابن هشام، حدثني أيب، عن أيب الزبري، 

× فلم  × فبلغ ذلك نبي اهلل  عن جابر، قال: كنا نعزل عىل عهد رسول اهلل 
ينهنا)2(.

q دليل من علقه بإذن الزوجة:

  الدليل األول: 

قال ابن عبد الرب: »ال خالف بني العلامء أنه ال يعزل عن الزوجة احلرة إال بإذهنا؛ 
ألن اجلامع من حقها، وهلا املطالبة به، وليس اجلامع املعروف إال ما ال يلحقه عزل، 

ووافقه يف نقل اإلمجاع ابن هبرية«)3(.

وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلًقا يف أصح القولني يف مذهبهم، 
فال يصح اإلمجاع.

  الدليل الثاين:

)1607-69( ما رواه أمحد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن هليعة، 
عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمرر بن أيب هريرة، عن أبيه،

عن عمر بن اخلطاب: أن النبي × هنى عن العزل عن احلرة إال بإذهنا.

]ضعيف[)4(.

انظر بيانه يف فائدة: قول الصحايب كنا نفعل، هل له حكم الرفع أم ال؟، وقد ذكرت اخلالف فيه،   )1(
بعد بحث مسألة الصفرة والكدرة، فانظره هناك.    

صحيح مسلم )138/ 1440(.  )2(
نقله ابن حجر يف فتح الباري )385/10(.      )3(

إسناده ضعيف من أجل ابن هليعة.   )4(
وحمرر بن أيب هريرة ذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )408/8(.               =  
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  الدليل الثالث: من اآلثار.

)1608-70( أخرج ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن مهدي، ويزيد بن هارون، 
عن هشام الدستوائي، عن حييى بن أيب كثري عن سوار الكويف، 

عن عبد اهلل قال: يستأمر احلرة، ويعزل عن األمة. 

]ضعيف[)1(.

  الدليل الرابع: 

)1609-71( ما رواه عبد الرزاق، قال: عن الثوري، عن عبد الكريم اجلزري، 
عن عطاء، 

عن ابن عباس، قال: تستأمر احلرة يف العزل، وال تستأمر األمة.

وذكره ابن حبان يف الثقات، ومل يوثقه غريه. الثقات )460/5(.   =
وذكره ابن سعد يف الطبقة الثانية من أهل املدينة، وقال: كان قليل احلديث. الطبقات الكربى   

 .)254/5(
وقال الذهبي: وثق. الكاشف )5308( وهذه طريقة غالًبا فيمن وثقهم ابن حبان وحده.   

ويف التقريب: مقبول.   
واحلديث أخرجه ابن ماجه )1928( حدثنا احلسن بن عيل اخلالل، ثنا إسحاق بن عيسى به،   

وضعفه البوصريي يف الزوائد. وانظر علل الدارقطني )93/2(.
املصنف )504/3( رقم 16608.   )1(

وفيه سوار الكويف، قال عيل بن املديني: سألت حييى بن سعيد القطان عن سوار الكويف الذي   
فقال حييى: هو شبه ال يشء.  أيب كثري،  بن  العزل، وروى عنه حييى  ابن مسعود يف  روى عن 

اجلرح والتعديل )270/4(، والضعفاء للعقييل )169/2(.
ما ذكر يف هذه احلكاية  إال  الكويف  أعلم لسوار  القصة: »وال  تعليًقا عىل هذه  ابن عدي  وقال   

-يعني يف العزل- من رواية حييى بن أيب كثري عنه«. الكامل )451/3(. 
وذكره ابن حبان يف الثقات. )33/4(.   

وقال ابن حجر: ال يعرف. اللسان امليزان )4070(.  
قال:  إبراهيم-  بن  -يعني  مسلم  طريق  من   )169/2( الضعفاء  يف  العقييل  احلديث  وأخرج   

حدثنا هشام الدستوائي به.
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]رجاله ثقات، وتكلم ابن معني يف حديث عبد الكريم عن عطاء[)1(.

الرجل  ألن  وهب؛  بنت  جدامة  حديث  وبني  جابر،  حديث  بني  تعارض  وال 
أنه وأد رشًعا. وأن  الوأد، ال  إنام يعزل هرًبا من احلمل، فأجرى قصده ذلك جمرى 
حقيقة الوأد أن جيتمع فيه القصد والفعل، والعزل ليس فيه إال جمرد القصد، وهلذا 
وصفه بكونه خفًيا، فجعله وأًدا من جهة اشرتاكهام يف قطع الوالدة. وإذا مل يكن وأًدا 
ظاهًرا مل يكن له حكم الوأد. نعم يدل عىل كراهية العزل؛ ألن تكثري النسل مقصود 
من جهة الرشع، مرغب فيه، وإذا كان هناك حاجة للعزل مل يكن هناك كراهية؛ ألن 

من القواعد أن ال كراهة مع احلاجة وال حتريم مع الرضورة.

احلالة الثالثة: إذا كان احلامل عىل منع احليض منع الولد خوف الفقر.

إذا كان احلامل عىل منع الدورة خوف الفقر، سواء كان الفقر متحقًقا أو خموًفا، 
فإن هذا ال جيوز؛ وهو من سوء الظن باهلل سبحانه وتعاىل فإن اهلل سبحانه وتعاىل هو 

الرزاق ذو القوة املتني.

 قال سبحانه: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]هود: 6[.

فظاهره  رديء.  حديث  عطاء  عن  الكريم  عبد  حديث  معني:  ابن  قال   .)14562( املصنف   )1(
التهذيب  الكامل )252/18(، وهتذيب  انظر هتذيب  أن عبدالكريم ضعيف يف شيخه عطاء. 

.)333/6(
ومحله ابن عدي عىل حديث معني ال مطلًقا، كحديث عائشة: كان النبي × يقبلها وال حيدث   

وضوًءا. وقال: إنام أراد ابن معني هذا احلديث؛ ألنه ليس بمحفوظ. الكامل )341(.  
البيهقي  أخرجه  عمر،  ابن  قول  من  ضعيف  شاهد  وله  الفتح،  يف  احلافظ  إسناده  صحح  وقد   

)231/7( من طريق أيب معاوية، عن أيب عرفجة، عن عطية العويف، 
عن ابن عمر قال: يعزل عن األمة وتستأمر احلرة. وإسناده ضعيف. فيه عطية العويف، ضعفه   
العلامء. انظر اجلرح والتعديل )382/6(، الضعفاء واملرتوكني للنسائي)481(، ثقات العجيل 

.)369/5( ،)140/2(
وقال ابن حجر: تابعي، معروف، ضعيف احلفظ، مشهور بالتدليس القبيح. مراتب املدلسني   

 .)122(
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وأنكر اهلل سبحانه وتعاىل عىل أهل اجلاهلية قتل أوالدهم دفًعا للفقر أو خوًفا منه. 
]األنعام:  )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ(  فقال سبحانه: 

151[. وقال: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]اإلرساء: 31[.

احلالة الرابعة: إذا كان منع احليض من أجل إمتام النسك.

]م-708[ إذا كان احلامل عىل املرأة يف تعاطيها ما يمنع عادهتا من أجل حرصها 
عىل إمتامها مناسكها وختشى أن تعيق رفقة. أو ختشى عدم متكنها من إمتام مناسكها 

فال حرج عليها إن شاء اهلل تعاىل.

)1610-72( روى عبد الرزاق، قال: أخربنا ابن جريج، 

قال: سئل عطاء عن امرأة حتيض جيعل هلا دواء فرتتفع حيضتها، وهي يف قرئها كام 
هي، تطوف؟ قال: نعم، إذا رأت الطهر، فإذا هي رأت خفوًقا ومل تر الطهر األبيض فال.

]صحيح إىل عطاء، وابن جريج مكثر عن عطاء فال يشرتط ترصحيه بالسامع[)1(.

 )1611-73( وروى عبد الرزاق، قال: أخربنا معمر، قال: أخربنا واصل، موىل 
ابن عيينة، عن رجل سأل ابن عمر، 

عن امرأة تطاول هبا دم احليضة فأرادت أن ترشب دواء يقطع الدم عنها فلم ير 
ابن عمر بأًسا، ونعت ابن عمر ماء األراك.

قال معمر: وسمعت ابن أيب نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأًسا)2(.

]ضعيف عن ابن عمر للرجل املبهم، صحيح إىل ابن أيب نجيح[.

مريضة،  تكون  فإهنا  مستحاضة،  صارت  حتى  باملرأة  تطاول  إذا  الدم  أن  مع 
وتعاطي ما يقطع الدم عنها يكون من قبيل التداوي املباح.

املصنف )1219(.      )1(
املصنف )1220(.      )2(
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احلالة اخلامسة: 

]م-709[ إذا كان منع احليض من أجل الصيام يف شهر رمضان مع املسلمني، 
فإين أكره هلا هذا ألن احليض أمر كتبه اهلل عليها. 

)1612-74( روى البخاري من طريق عبد الرمحن بن القاسم، قال: سمعت 
القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: 

خرجنا ال نرى إال احلج فلام كنا برسف حضت فدخل عيل رسول اهلل × وأنا 
أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم، قال: إن هذا أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم فاقيض 

ما يقيض احلاج غري أن ال تطويف بالبيت ... واحلديث رواه مسلم)1(.

وجه الشاهد من احلديث:

 قوله ×: )إن هذا أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم(. وقلنا فيام سبق: أن الكتابة هذه 
قدرية، فلرتَض املرأة بام قدر اهلل هلا، وقد تضطرب عادة املرأة بعد تركها هلذه األدوية، 
وال تنتظم هلا عادة، وقد تقلق يف عباداهتا من صالة وغريه بحيث ال يستقيم هلا طهر 

فاألوىل اجتناهبا يف مثل هذه احلالة.

احلالة السادسة: إذا كان منع احليض لقطع النسل مطلًقا. 

]م-710[ إذا كان احلامل عىل تعاطيها ما يمنع حيضها منع احلمل منًعا مستمًرا 
فإن هذا ال جيوز، حتى ولو ريض الزوج.

الفقه  جممع  جملس  أن  وفيه:  اإلسالمي)2(،  الفقه  جممع  من  قرار  صدر  وقد 
األوىل  مجادي   6 إىل   1 من:  الكويت  يف  اخلامس  مؤمتره  دورة  يف  املنعقد  اإلسالمي 
1409هـ بعد اطالعه عىل البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع تنظيم 
النسل واستامعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناء عىل أن من مقاصد الزواج يف 

صحيح البخاري )285(، ومسلم )1211(.      )1(
رقم )1/د. 088/09/5(.  )2(
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الرشيعة اإلسالمية اإلنجاب، واحلفاظ عىل النوع اإلنساين، وأنه ال جيوز إهدار هذا 
املقصد؛ ألن إهداره يتناىف مع نصوص الرشيعة وتوجيهاهتا الداعية إىل تكثري النسل، 
التي جاءت  اخلمس  الكليات  أحد  النسل  باعتبار حفظ  به  والعناية  عليه،  واحلفاظ 

الرشائع برعايتها.

قرر ما ييل:

أواًل: ال جيوز إصدار قانون عام حيد من حرية الزوجني يف اإلنجاب.

ثانًيا: حيرم استئصال القدرة عىل اإلنجاب يف الرجل أو املرأة، وهو ما يعرف بــ 
)اإلعقام( أو )التعقيم( ما مل تدع إىل ذلك الرضورة بمعايريها الرشعية.

احلمل،  فرتات  بني  املباعدة  بقصد  اإلنجاب  يف  املؤقت  التحكم  جيوز  ثالًثا: 
تقدير  بحسب  رشًعا،  معتربة  حاجة  إليه  دعت  إذا  الزمان  من  معينة  ملدة  إيقافه  أو 
تكون  وأن  رضر،  ذلك  عىل  يرتتب  أال  برشط  وتراض،  بينهام  تشاور  عن  الزوجني 

الوسيلة مرشوعة. وال يكون فيها عدوان عىل محل قائم. واهلل أعلم)1(.

احلالة السابعة: 

]م-711[ إذا كان منع احليض بنية اإلرضار باآلخرين فال جيوز كام لو تناولت 
املانع، وكانت معتدة لرجل جيب عليه نفقتها فأرادت إطالة املدة لتزداد النفقة فهذا 

الفعل حمرم. هذا فيام يتعلق بمنع نزول احليض.

ثانًيا: الكالم فيام إذا تناولت املرأة دواء يعجل بنزول دم احليض.

غرض  هلا  كان  إذا  هلا  جاز  احليض،  دم  بنزول  يعجل  دواء  املرأة  تناولت  إذا 
صحيح، والغرض الصحيح ال يكون إال برشطني:

أو  هلل  احلق  هذا  كان  سواء  عليها،  حق  إلسقاط  حيلة  ذلك  يكون  أال  األول: 
آلدمي.

نيل املآرب )412/4(.     )1(
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فمثال حق اهلل: أن تتناول ما يعجل بعادهتا، أو يطيلها هرًبا من صيام رمضان 
يف أيام احلر، وتريد أن يكون قضاؤها يف أيام الربد فهذا ال جيوز؛ ألن التحايل عىل 

إسقاط الواجبات ال يسقطها، والتحايل عىل فعل املحرمات ال يبيحها.

ومثال حق اآلدمي: أن تكون مطلقة طالًقا رجعًيا. وحتاول أن تعجل بحيضها 
لتسقط حق الزوج يف الرجعة فهذا أيًضا ال جيوز.

وقد ذهب احلطاب يف مواهب اجلليل: أن الدم يكون ملغًيا يف باب العدة، وإن 
كان مانًعا من أداء الصالة والصيام)1(.

كامل  من  يمنعه  احليض  ألن  الزوج؛  بموافقة  ذلك  يكون  أن  الثاين:  الرشط 
االستمتاع، واهلل أعلم.

e e e

مواهب اجلليل  )365/1(.     )1(
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ألوان  نعرف  أن  ينبغي  والكدرة  الصفرة  حكم  عن  نبحث  أن  قبل  ]م-712[ 
الدم يف كل مذهب 

األول: مذهب احلنفية: قسموا ألوان الدم إىل ستة أقسام :

اخلامس:  الكدرة،  الرابع:  الصفرة،  الثالث:  احلمرة،  الثاين:  السواد،  األول: 
الرتبية، السادس: اخلرضة.

والدم األسود، واألمحر معروفان، ومها األصل يف لون الدم، بل األصل يف الدم 
أن يكون لونه أمحر، إال أنه قد يغلب عليه السواد فيصري دم احليض أسود.

وأما الصفرة والكدرة، فقال النووي: نقاًل عن الشيخ أيب حامد، مها ماء أصفر 
وماء كدر، وليسا بدم. 

لون  يعلوه صفرة وكدرة، وليس عىل  كالصديد  احلرمني: مها يشء  إمام  وقال 
يشء من الدماء القوية وال الضعيفة.

الفصل السادس 

يف الصفرة والكدرة
املبحث األول

ألوان الدم اخلارج من املرأة
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وأما الرتبية: وهو ما يكون لونه كلون الرتاب، وهو نوع من الكدرة)1(.

وأما اخلرضة فلم يثبت هذا اللون إال احلنفية، وهم خمتلفون فيه، فأنكره بعضهم، 
أخرض،  يكون  ال  األصل  يف  الدم  ألن  فصياًل؛  أكلت  كأهنا  وجوده:  مستبعًدا  وقال 

وقيل: هو نوع من الكدرة)2(.

هذه ألوان الدماء عند احلنفية.

القول الثاين: ألوان الدماء عند املالكية  أربعة أنواع)3(.

األول: األسود، الثاين: الصفرة، الثالث: الكدرة، الرابع: الرتية.

وقد تم تفسري الثالثة األول، أما الرتية فقيل: الرتية: فعيلة من لفظ الوراء؛ ألهنا 
ترى بعد الصفرة والكدرة، فعىل هذا هي دون الصفرة. 

عند  للرتبية  مساوًيا  هذا  عىل  فيكون  الرتاب،  لون  يشبه  غبـرة  فيه  دم  وقيل: 
احلنفية.

دم  من  هبا  يتصل  احليض ال  دم  من  الدفعة  الرتية، هي  املعدل:  بن  أمحد  وقال 
احليض ما يكون حيضة كاملة)4(.

وقال ابن عبد الرب)5(: أول احليض دم، ثم صفرة، ثم ترية، ثم كدرة، ثم يكون 
ريًقا كالفضة، ثم ينقطع)6(.

املجموع )416/2(، وانظر املبسوط للرسخيس )150/3(.     )1(
املبسوط )3 / 150(.  )2(

حاشية الدسوقي )1 /197(، اخلريش )1 / 203(، املنتقى للباجي )1 / 119(.     )3(
انظر املراجع السابقة.     )4(

رشح البخاري البن رجب )124/2(.     )5(
 .)195/3( االستذكار  انظر  الرتية،  ذكر  فيه  وليس  االستذكار،  يف  النص  هذا  وجدت  وقد   )6(
واخلالصة: أن الرتية ترجع إىل الصفرة والكدرة، وقد دمج املالكية بني الدم األسود واألمحر 

فلم يذكروا اللون األمحر من ألوان الدماء.   
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والذي يظهر أن الرتية ترجع إىل الصفرة والكدرة، 

بن  حييى  أخربنا  الدقاق،  أمحد  بن  عثامن  حدثنا  قال:  الدارقطني،  روى   فقد 
أيب طالب، ثنا عبد الوهاب، أنا هشام بن حسان عن حفصة، 

عن أم عطية أهنا قالت: كنا ال نرى الرتية بعد الطهر شيًئا، وهي الصفرة والكدرة)1(.

]واإلسناد فيه ضعف[ وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهلل.

القول الثالث: مذهب الشافعية يف ألوان الدم.

الثالث   األمحر،  الثاين  األسود،  األول  مخسة:  إىل  الدماء  الشافعية  بعض  قسم 
األشقر، الرابع األصفر، اخلامس األكدر)2(.

القول الرابع: 

قسم احلنابلة الدماء إىل أربعة أقسام :

األول: األسود، الثاين: احلمرة، الثالث: الصفرة، الرابع: الكدرة)3(.

e e e

سنن الدارقطني )219/1(.      )1(
قال يف مغني املحتاج )113/1( عن املميزة: »فإن ترى يف بعض األيام دًما قوًيا، ويف بعضها دًما   )2(
ضعيًفا، يعني بأن ترى ذلك يف أول احليضة كاألسود واألمحر، فهو ضعيف بالنسبة لألسود، 

قوي بالنسبة لألشقر، واألشقر أقوى من األصفر، وهو أقوى من األكدر«.
كشاف القناع )213/1(، رشح منتهى اإلرادات )120/1(.     )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q من ألغى الكدرة يف أيام العادة فقد عمل بالتمييز يف امرأة صحيحة، وليست 
مستحاضة، ويف وقت عادة املرأة، وهذا خالف النصوص الصحيحة.

حيضها  اختلط  وقد  املستحاضة،  يف  العادة  عىل  يقدم  مل  التمييز  كان  إذا   q
باستحاضتها فكونه ال يقدم التمييز عىل الصحيحة يف وقت العادة من باب أوىل.

q حديث )إن دم احليض دم أسود يعرف( حديث منكر، ال يمكن أن يبنى عليه 
أصل، وهو خمالف سنًدا ومتنًا ألحاديث الصحيحني.

]م-713[ اختلف العلامء يف الصفرة والكدرة:

مذهب  وهو  وغريها،  العادة  أيام  يف  مطلًقا  حيض  والكدرة  الصفرة  فقيل: 
املدونة)1(، واألصح عند الشافعية)2(.

املدونة )152/1(، وقال يف حاشية الدسوقي )167/1(: وهو املشهور، مقدمات ابن رشد   )1(
)133/1(، املنتقى للباجي )118/1(، االستذكار )193/3(، مواهب اجلليل )364/1(، 

منح اجلليل )165/1(، رشح الزرقاين )132/1(.   
حكم  هلا  أن  »والصحيح   :)152/1( والكدرة  الصفرة  عن  الطالبني  روضة  يف  النووي  قال   )2(
السـواد«.                     =

املبحث الثاني

حكم الصفرة والكدرة
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وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار الظاهرية)1(.

ليست  الطهر  وبعد  حيض،  العادة  أيام  يف  والكدرة  الصفرة  بالتفصيل:  وقيل 
بحيض، وهو مذهب احلنفية)2(، واحلنابلة)3(، واختاره ابن املاجشون من املالكية)4(، 
أبو سعيد االصطخري  املالكية، واختاره  املذهب عند  املازري والباجي هو  وجعله 

من الشافعية)5(.

ونسب ابن بطال وابن رجب القول به إىل مجهور العلامء، وقال ابن رجب: حتى 
إن منهم من نقله إمجاًعا كعبد الرمحن بن مهدي وإسحاق بن راهويه)6(.

واختلفوا يف الصفرة والكدرة إذا زادت عىل أيام العادة متصلة هبا ومل تكن يف 
أيام العادة، ومل تتجاوز أكثر احليض، عىل ثالثة أقوال: 

فقيل: حيض، وهو قول أيب حنيفة، وبه يقول كل من رأى أن الصفرة والكدرة 
حيض مطلًقا، كاملك والشافعي.

وانظر املهذب )39/1(، البيان )350/1(، املجموع )421/2(، احلاوي )399/1(، مغني   =
معامل  املنذر )233/2(،  املبسوط البن  وانظر  املحتاج )340/1(،  املحتاج )113/1(، هناية 

السنن )94/1(.
انظر املحىل البن حزم )مسألة: 266، 269(، فتح الباري البن رجب )126/2(.     )1(

بدائع الصنائع )39/1(، حاشية ابن عابدين )289/1(، املبسوط - الرسخيس )150/3(،   )2(
الرائق  البحر   ،)162/1( القدير  فتح   ،)623/1( للعيني  البناية   ،)55/1( احلقائق  تبيني 

)202/1(، االختيار لتعليل املختار )27/1(.   
املبدع   ،)24/1( املحرر   ،)120/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)213/1( القناع  كشاف   )3(
حاشية   ،)272/1( الفروع   ،)430/1( الزركيش  رشح   ،)413/1( املغني   ،)288/1( 

ابن قاسم )396/1(، اإلنصاف )376/1(، اإلقناع )69/1(.   
مواهب اجلليل )364/1(، مقدمات ابن رشد )133/1(، اخلريش )203/1(، الكايف يف فقه   )4(

أهل املدينة )ص: 31(، الرشح الصغري )207/1(.   
املنتقى للباجي )118/1(، املهذب )39/1(، الوسيط )438/1(.     )5(

رشح البخاري البن بطال )457/1(، فتح الباري البن رجب )126/2(.   )6(
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وقيل: ليس بحيض، وهو قول أيب سعيد االصطخري من الشافعية، وبه يقول 
كل من يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيًضا مطلًقا كالظاهرية. 

وثالثها ال يلتفت إليه حتى يتكرر مرتني أو ثالًثا، وهو قول اإلمام أمحد)1(. 

وقيل: الصفرة حيض، وأما الكدرة فليست بحيض إال أن يتقدمها دم، وهذا هو 
اختيار أيب يوسف من احلنفية)2(.

هذا ملخص األقوال يف املسألة. 

q دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلًقا:

  الدليل األول: 

قوله تعاىل: ژ ے ےژ ]البقرة: 222[.

واملرأة التي ينزل منها الكدرة والصفرة مل تطهر بعد. 

  الدليل الثاين:

 )1613-75( استدلوا بام رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عبد األعىل بن عبد 
األعىل، عن حممد بن إسحاق، عن فاطمة بنت املنذر ، 

ابنتها، فكانت إحدانا  بنات  بنت أيب بكر قالت: كنا يف حجرها مع  عن أسامء 
تطهر، ثم تصيل، ثم تنكس بالصفرة اليسرية، فتسأهلا، فتقول: اعتزلن الصالة ما رأيتن 

ذلك، حتى ال ترين إال البياض خالًصا.

]حسن[)3(.

فتح الباري البن رجب )127/2(.   )1(
املبسوط الرسخيس )150/3(، بدائع الصنائع )39/1(، تبيني احلقائق )55/1(.     )2(

املصنف )90/1( رقم 1008سنده حسن، رجاله كلهم ثقات إال ابن إسحاق فإنه صدوق،   )3(
وقد رصح بالتحديث عند الدارمي )861( وعند ابن املنذر يف األوسط )234/2(.

الكربى )336/1( عن عبد  السنن  البيهقي يف  ابن أيب شيبة )1008( ومن طريقه  وقد رواه   
األعىل بن عبد األعىل.                    =
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وجه االستدالل: 

بعد  كانت  ولو  الصفرة،  من  الصالة  باعتزال  أمرهتن  عنها  اهلل  ريض  أسامء  أن 
الطهر واالغتسال حتى ولو كانت الصفرة يسرية.

q وأجيب: 

بأن هذا خمالف ملا روي عن عائشة، وعيل بن أيب طالب، وأم عطية، بل ظاهر كالم 
أم عطية أن له حكم الرفع كام سيأيت تقريره. وقد يفرس قوهلا: )كانت إحدانا تطهر( أي 
تطهر باجلفاف ال برؤية البياض، فكانت الواحدة منهن إذا طهرت باجلفاف اغتسلت 

والدارمي )861(: من طريق يزيد بن زريع،   =
وابن املنذر يف األوسط )234/2( من طريق زهري، ثالثتهم عن حممد بن إسحاق، قال: حدثتني   

فاطمة بنت املنذر به.
وقد أنكر هشام بن عروة زوج فاطمة بنت املنذر أن يكون ابن إسحاق سمع من زوجته شيًئا.   

وقال هشام: أهو كان يدخل عىل امرأيت.
وجاء يف امليزان )471/3( من أيب برش الدواليب، وحممد بن جعفر بن يزيد، حدثني أبو داود   
سليامن بن داود، قال: قال حييى القطان: أشهد أن حممد بن إسحاق كذاب، قلت: وما يدريك؟ 
قال: قال يل وهيب، فقلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال يل مالك بن أنس. فقلت ملالك: وما 
يدريك؟ قال: قال يل هشام بن عروة. قال: قلت هلشام بن عروة: وما يدريك؟ قال: حدث عن 

امرأيت فاطمة بنت املنذر، وأدخلت عيل وهي بنت تسع، وما رآها رجل حتى لقيت اهلل تعاىل.
قال الذهبي يف امليزان )471/3(: »وهذا غلط بني، ما أدري ممن وقع من رواة احلكاية، فإهنا   
بضًعا وعرشين سنة،  قاربت  وقد  إال  إليه  ما زفت  ولعلها  بثالث عرشة سنة،  أكرب من هشام 

وأخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت بضع ومخسني سنة أو أكثر«. ا هـ
عرف  وقد  بالتحديث،  رصح  وقد  جناية،  فيه  القصة  هذه  أجل  من  بالكذب  اهتامه  قلت:   

بالتدليس، وقد قال عنه شعبة: ابن إسحاق إمام من أئمة املسلمني.
قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة، فلعله سمع منها يف املسجد، أو سمع منها وهو صبي،   
أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي يشء يف هذا، وقد كانت امرأة قد كربت وأسنت.
الرجل  إنه ليس  العلم«. اهـ. ثم  أيًضا: »أفبمثل هذا يعتمد عىل تكذيب رجل من أهل  وقال   

الوحيد الذي روى عنها، فقد ذكر املزي يف هتذيبه ممن روى عنها حممد بن سوقة. 
فإسناده حسن، وال يلتفت ملا قيل.     
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يعتزلن  وأن  االستعجال،  عن  فتنهاهن  اليسرية  الصفرة  ذلك  بعد  يرين  ثم  وصلت 
ملا  مطابًقا  ليكون  البيضة،  القصة  هبا  واملقصود  البياض خالًصا،  يرين  حتى  الصالة 
روي عن عائشة، ولو كان املقصود بقوهلا: )إحدانا تطهر( بالقصة البيضاء ما تشوفت 

لرؤيته مرة ثانية؛ ألن املرأة ترى القصة مرة واحدة عقب احليضة، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين :

إذا كانت الصفرة والكدرة يف زمن احليض حيًضا، فكذلك إذا كانت بعد الطهر؛ 
ألنكم إما أن تقولوا: بأهنا حيض مطلًقا، يف العادة وبعدها، أو تقولوا: ليست بحيض 
مطلًقا، فأما أن تعتربوها يف زمن مانعة من الصالة والصيام، ويف زمن ليست مانعة، 

فهذا خطأ خيالف القواعد.

q وأجيب :

بأن التفريق بني زمن العادة وغريها إنام قلناه تبًعا للنصوص، ال أن ذلك وفًقا 
للقياس، والنص مقدم عىل القياس.

وقد يقال: إن الصفرة والكدرة عىل وفق القياس، وذلك أهنام إذا كانا يف زمن 
تبدأ  العادة  ألن  آثاره؛  من  أثر  فهام  الدم،  سلطان  وقت  هذا  كان  واحليض،  العادة 
ضعيفة، ثم تشتد ثم تتدرج بالضعف حتى تطهر املرأة، وما دامت يف وقت الدم فقد 
أعطيت حكمه؛ ألن الكدرة أثر من آثاره، بخالف ما إذا كان بعد الطهر فإهنا ليست 

من أثر احليض. 

عادهتا،  إىل  ردها  بل  التمييز،  إىل  يردها  مل  املستحاضة  يف   × الرسول  وألن 
برصف النظر عن لون الدم، هل كان أسود أو أمحر، هل له رائحة، أو ليس له رائحة، 
فقدم الرشع العادة عىل اللون، ومن ألغى الكدرة يف أيام العادة فقد عمل بالتمييز يف 
وقت عادة املرأة، وهذا خالف النصوص، كام سيأيت بيانه يف املستحاضة، واهلل أعلم.
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q دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيًضا مطلًقا:

 )1614-76( استدلوا بام رواه أبو داود، قال :حدثنا حممد بن املثنى، حدثنا حممد ابن 
ابن  ابن شهاب، عن عروة  قال: حدثني  ابن عمرو-  أيب عدي، عن حممد -يعني: 

الزبري، 

عن فاطمة بنت أيب حبيش، قال: إهنا كانت تستحاض، فقال هلا النبي ×: إذا 
كان دم احليض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا كان 

اآلخر فتوضئي وصيل)1(.

]حديث منكر[)2(.

وجه االستدالل :

أن الرسول × مل يأمرها باإلمساك عن الصالة إال إذا رأت الدم األسود، وأما 

سنن أيب داود  )286(.     )1(
احلديث ضعيف، وله أكثر من  علة:   )2(

أحدها: تفرد حممد بن عمرو هبذا األصل عن ابن شهاب، وال حيتمل تفرده بمثل ذلك، فحديث   
عروة عن عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش، رواه هشام بن عروة، عن أبيه عروة، 

عن عائشة يف الصحيحني وغريمها، ورواه عن هشام عدد ال حيصون كثرة. 
وتابع حبيب بن أيب ثابت هشاًما، ومل يقل أحد منهام: )إن دم احليض دم أسود يعرف( إال حممد   
ابن عمرو، فتفرد حممد بن عمرو هبذا اإلسناد عن الزهري، عن عروة، وخمالفته هلشام وحبيب 
ابن أيب ثابت، ال حيتمل، وأين أصحاب الزهري عن هذا احلديث لو كان مما رواه الزهري عن 

عروة، وحممد بن عمرو خفيف الضبط.
العلة الثانية: االضطراب يف السند، فمرة حدث به حممد بن أيب عدي فجعله من مسند فاطمة،   
ومرة جعله من مسند عائشة، واألول من كتابه، والثاين من حفظه، فإن رجحنا ما كان يف كتابه 
فهو منقطع، وإن رجحنا ما ذكره من حفظه، فهو متصل اإلسناد، وال شك أن الكتاب مقدم عىل 

احلفظ، عند علامء املصطلح، فيكون عىل هذا منقطًعا؛ ألن عروة مل يسمعه من فاطمة. 
هلذه العلل ضعف احلديث أبو حاتم والنسائي، وسوف أتكلم عليه بيشء من التفصيل إن شاء   
اهلل يف باب االستحاضة، وأذكر من خرجه مع أيب داود إن شاء اهلل، وأقارنه بحديث عائشة يف 

الصحيحني، انظر ح: 1969.   
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إذا رأت غريه فإهنا تصيل، والصفرة والكدرة ليست دًما أسود، وبالتايل فهي مأمورة 
بالصالة إذا رأته.

q وأجيب :

أواًل : احلديث منكر، منقطع اإلسناد، خمالف ملا يف الصحيحني يف قصة استحاضة 
فاطمة بنت أيب حبيش، حيث ردها النبي إىل العادة، وأمرها أن جتلس قدر عادهتا، ومل 
يردها إىل العمل بالتمييز، فكيف نردها إىل الدم األسود، ونلغي العادة، فظاهر من 
الرشع أنه يقدم سلطان العادة عىل التمييز، ومن ألغى الكدرة يف أيام العادة فقد قدم 

سلطان اللون عىل سلطان العادة، وهذا خمالف ملا يف الصحيحني.

بدم  حيضها  دم  اختلط  التي  وهي  باملستحاضة،  خاص  احلكم  هذا  أن  ثانًيا: 
أن هذا حكم مطلق  باللون، ال  إال  يمكن  الدمني ال  بني  التمييز  استحاضتها وكان 
امرأة ليس هلا  أن  هذا يف  أن يدعى  امرأة، ولو مل تكن غري مستحاضة، فضاًل  لكل 
التمييز، مع أن احلديث واحد يف قصة  × إىل  النبي  عادة، أو نسيت عادهتا، فردها 
استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش، ومع أنه مل جير ذكر للعادة مطلًقا يف حديث حممد 
ابن عمرو، ومل يسأهلا النبي × هل أنت مبتدأة ليس لك عادة؟ فضاًل أن يفرتض أن 
هلا عادة ونسيتها، فاملستحاضة إذا عملت بحديث فاطمة بنت أيب حبيش إما أن تأخذ 
بالعادة كام يف الصحيحني، وهو حديث جممع عىل صحته، أو تأخذ بالتمييز مطلًقا كام 

يف هذا احلديث املخالف ملا يف الصحيحني، وال خيار ثالث.

ثالًثا: أنه مقيد بحديث أم عطية: )كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيًئا(  
البيضاء( وسيأيت  القصة  ترين  بأثر عائشة: )ال تعجلن حتى  وسيأيت خترجيه. ومقيد 
إن شاء اهلل خترجيه، وعليه فيكون ما عدا الدم األسود ليس حيًضا، إال يف زمن العادة 
فإنه حيض حتى ولو كان صفرة وكدرة مجًعا بني هذا احلديث وما روي عن أم عطية 

وعائشة. واهلل أعلم.



217طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

  الدليل الثاين:

)1615-77( ما رواه البخاري، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا 
إسامعيل، عن أيوب، عن حممد -يعني ابن سريين-.

عن أم عطية قالت: كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيًئا)1(.

فكلمة )يشء( نكرة يف سياق النفي فتعم، فال تعد الصفرة شيًئا ال قبل الطهر 
وال بعد الطهر.

الصفرة  نعد  ال  )كنا  بزيادة:  عطية  أم  عن  سريين  بنت  حفصة  روته  قد  قلت: 
والكدرة بعد الطهر شيًئا(. وهي زيادة وإن مل خيرجها البخاري، إال أنه اعتمدها يف 

فقه ترمجته، فقال: باب الصفرة والكدرة يف غري أيام احليض.

وإذا اختلف عىل أم عطية بني حفصة وأخيها، وكل منهام ثقة، فإما أن يكون هذا 
االختالف سبًبا يف رد األثر واحلكم عليه باالضطراب، وإما نسلك مسلك الرتجيح 

بينهام، وإذا كان هناك نظر للرتجيح فأثر حفصة أوىل لألسباب التالية: 

النساء  امرأة مثلها، وفيام خيص  امرأة، وتروي هذا األثر عن  أواًل : أن حفصة 
فقط، وال شك أن اهتامم املرأة يف نقل ما خيصها، ودخول املرأة عىل مثلها، وسامعها 

منها أيرس من دخول الرجل عىل املرأة وسامعه منها.

ثانًيا:  أن أثر حفصة يتفق مع أثر عائشة، ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، 
البياض  إال  ترين  ال  حتى  ذلك،  رأيتن  ما  الصالة  اعتزلن  أسامء،  أثر  مع  يتفق  كام 
فإذا رأيت جمموعة هذه  خالًصا، وكل هؤالء نساء، وهن أعلم يف نقل ما خيصهن، 
اآلثار رأيتها مرجًحا آخر ألثر حفصة، عن أم عطية، بينام ابن سريين مل يشهد له أي 

أثر من آثار الصحابة.

ثالًثا: أن الطب يشهد ألثر حفصة؛ ألن احليض ليس دًما خالًصا كدم العرق، 

صحيح البخاري )326(.      )1(
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وإنام الدم مكون منه، فجدار الرحم يبطن من أوعية دموية، وغدد، ونحوها، هلذا فيه 
اللون األسود، واللون الكدر، واألمحر، واألصفر، واهلل أعلم.

  الدليل الثالث: 

ژ ]البقرة: 222[. فاألذى: هو  ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ  ژ  قال تعاىل: 
النجس، وال نجس إال الدم. 

q وأجيب: 

غري   عىل  يطلق  األذى  فإن  بنجسة،  ليست  والكدرة  الصفرة  بأن  التسليم  عىل 
]البقرة: 196[، فاألذى  )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(  النجاسة، قال تعاىل: 
يطلق عىل ما يتأذى منه، سواء كان طاهًرا أو نجًسا عىل أننا ال نسلم بطهارة الصفرة 
والكدرة، وهي من بقايا دم احليض، فإذا كنا عرفنا كيف حيدث احليض للمرأة، وأن 
احليض عبارة عن اهندام الغشاء املبطن للرحم، وهو متكون من أوعية دموية وغدد، 
يعترب  الرحم  نزل من جدار  ما  بل كل  اخلالص  الدم  احليض هو  يكن  فلم  ونحوها 

حيًضا، وهو يتفاوت يف أول احليض وفورته، وآخره.

هذه أدلة من رأى أن الصفرة والكدرة ليست حيًضا، وعمدهتم حديث )إن دم 
احليض دم أسود يعرف( وهو حديث منكر كام تقدم.

الصالة  أمسكت عن  فرجها  األسود من  الدم  املرأة  رأت  »إذا  ابن حزم:  قال   
أو كغسالة  الدم األمحر،  أثر  فإن رأت  بعلها وسيدها،  والصوم، وحرم وطؤها عىل 

اللحم، أو الصفرة، أو الكدرة أو البياض، أو اجلفوف التام فقد طهرت«)1(.

وقال أيضا: »وجدنا النص قد ثبت وصح أنه ال حيض إال الدم األسود، وما 
عداه ليس حيًضا، لقوله عليه السالم: )إن دم احليض أسود يعرف( فصح أن املتلونة 
الدم طاهرة تامة الطهارة، ال مدخل هلا يف حكم االستحاضة، وأنه ال فرق بني الدم 

املحىل مسألة )266(.  )1(
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األمحر، والقصة البيضاء«)1(.

q دليل من فرق بني الكدرة  يف أول احليض ويف آخر احليض:

قال أبو يوسف: إن الكدرة ال تكون حيًضا إال إذا كانت يف آخر أيام احليض.

وجه ذلك ما ذكره الكاساين، قال: »إن احليض، هو الدم اخلارج من الرحم، ال 
من العرق، ودم الرحم جيتمع فيه زمان الطهر، ثم خيرج الصايف منه، ثم الكدر، ودم 
أنه من  أواًل علم  الصايف  إن خرج  فينظر:  الصايف،  ثم  أواًل  منه  الكدر  العرق خيرج 
الرحم فيكون حيًضا، وإن خرج الكدر أواًل علم أنه من العرق فال يكون حيًضا«)2(.

نص  عىل  وال  األطباء،  قول  عىل  ال  املحض،  الرأي  عىل  مبني  التعليل  وهذا 
رشعي، والنصوص مل تفرق إال بني الكدرة يف زمن العادة، وبني الكدرة بعد الطهر، 
بل إن دم املرأة ينزل أول ما ينزل ضعيًفا يف غزارته ولونه، ثم يشتد، ثم يضعف حتى 

ينقطع، والضعف كام يكون يف سيالنه، يكون يف لونه ورائحته. واهلل أعلم.

q دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت يف زمن احليض:

)1616-78( استدلوا بام رواه مالك، قال: عن علقمة بن أيب علقمة، عن أمه 
موالة عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: 

كان النساء يبعثن إىل عائشة أم املؤمنني بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من 
دم احليضة، فتقول هلن: ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)3(.

]حسن[)4(.

املحىل مسألة )269(.      )1(
بدائع الصنائع )39/1(.      )2(

املوطأ )59/1(.   )3(
ويف   )588/1( الفتح  يف  احلافظ  عليه  وسكت   ،)416/2( املجموع  يف  النووي  صححه   )4(
التلخيص )301/1(، وعلقه البخاري عن عائشة جازًما به يف كتاب احليض باب )19( إقبال 
احليـض وإدباره، وقد علم أن البخاري إذا علق شيًئا بصيغة اجلزم فهو صحيح إىل من علقه  =
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وجه االستدالل: 

أهنا اعتربت الصفرة يف زمن العادة حيًضا، حتى ترى عالمة الطهر.

q وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيًضا بعد الطهر: 

)1617-79( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، أخربنا محاد، 
عن قتادة عن أم اهلذيل )حفصة بنت سريين(.

×- قالت:  كنا ال نعد الكدرة والصفرة  النبي  عن أم عطية -وكانت بايعت 
بعد الطهر شيًئا)1(.

عنه، فإذا علقه عن عائشة كان صحيًحا إىل عائشة.  =
واألثر فيه أم علقمة، ذكرها ابن حبان يف ثقاته )466/5(.   

ويف التقريب: مقبولة، يعني باملتابعة، وإال فلينة احلديث.  
وذكرها الذهبي يف امليزان من املجهوالت )4/الرتمجة944(. والراجح أهنا حسنة احلديث.   

والذي أراه أن حديثها يف مرتبة احلسن لذاته.   
توثيقها  فيه نص عىل  أن يوجد  قليل، واشرتاط  التابعني  التابعني، والكالم يف  أواًل : ألهنا من   

متعرس؛ لقلة الكالم يف الرواة، ولكون الكذب يف عهدهم مل يتفش. 
ثانًيا: البخاري قد علق يف كتاب احليض، يف باب )19( إقبال احليض وإدباره أثًرا عن عائشة   
بصيغة اجلزم، وهذا يقتيض صحته إىل من علقه عنها، وهو ال يعرف إال من رواية أم علقمة، عن 

عائشة، فلو كان فيها ما يقدح يف روايتها لعلقه البخاري عنها، عن عائشة. 
ثالًثا: أن مالًكا أخرج هلا يف املوطأ )59/1(، ومعلوم شدة اإلمام مالك، وتنقيته للرجال، وهي   

مدنية، ومالك من أعلم الناس يف أهل املدينة. واهلل أعلم.
أن اإلمام أمحد قد أومأ إىل صحة ما روته عن عائشة.  

ففي زاد املعاد )234/4(: »قال إسحاق بن راهوية: قال يل أمحد بن حنبل: ما تقول يف احلامل   
الدم؟ فقلت: تصيل، واحتججت بخرب عطاء عن عائشة ريض اهلل عنها. قال: فقال يل:  ترى 
أين أنت من خرب املدنيني، خرب أم علقمة موالة عائشة ريض اهلل عنها فإنه أصح، قال إسحاق: 

فرجعت إىل قول أمحد رمحه اهلل«. 
وهذا رصيح من أمحد وإسحاق إىل االحتجاج بأم علقمة.     

سنن أيب داود )307(.  )1(
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]صحيح[)1(.

األثر رواه قتادة، عن حفصة، عن أم عطية.  )1(
ورواه عن قتادة مجاعة منهم:  

محاد بن سلمة واختلف عليه فيه:  
فرواه  موسى بن إسامعيل كام يف سنن أيب داود )307(، وسنن البيهقي )337/1(.  

وحجاج بن منهال كام سنن الدارمي )871( ومستدرك احلاكم )174/1( كالمها عن قتادة،   
عن أم اهلذيل )حفصة بنت سريين( عن أم عطية. 

إال أن حجاًجا قال )بعد الغسل( بداًل من قوله  )بعد الطهر( واملعنى قريب.  
قال احلاكم: صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه.  

والصحيح أنه ليس عىل رشط البخاري، ولكن هل يكون عىل رشط مسلم، فمسلم خرج حلامد   
ابن سلمة، لكن قال احلاكم: مل خيرج مسلم حلامد بن سلمة يف األصول، إال ما كان من حديثه عن 
ثابت، وقد خرج له يف الشواهد عن طائفة، وانظر مزيد بحث هلذه النقطة يف خترجيي للحديث 

السابع، وقد اختلف فيه عىل محاد بن سلمة:
وخالفهام عبد الرمحن بن مهدي، فرواه عن محاد بن سلمة، عن قتادة، عن أم اهلذيل، عن عائشة.   
أخرجه أمحد يف العلل، كام يف رواية ابنه عنه )1967( حدثني أيب، قال: حدثني عبد الرمحن بن   

مهدي به.
قال: قال أيب: إنام هو قتادة عن حفصة عن أم عطية«. اهـ  

ولعل هذا بسبب تغري محاد بن سلمة يف آخر عمره.  
وقد توبع محاد بن سلمة، تابعه مجاعة، منهم:   

شعبة، عن قتادة، رواه حرب يف مسائلة عن اإلمام أمحد، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة به، نقل   
ذلك ابن رجب يف رشح البخاري )157/2(.

كام رواه أيًضا أبان كام سنن البيهقي )373/1(.  
ورواه يزيد بن زريع، عن سعيد بن أيب عروبة  كام يف املعجم الكبري )64/25( ح152، كالمها   

أبان وسعيد بن أيب عروبة، عن قتادة به، ويزيد ممن روى عن سعيد قبل اختالطه.
فصار جمموع من يرويه عن قتادة: شعبة، ومحاد بن سلمة، وأبان، وسعيد بن أيب عروبة.  

ورواه أيوب، عن ابن سريين،   
واختلف عىل أيوب :   

ابن ماجه  الرزاق أخرجه  الرزاق )1216(، ومن طريق عبد  فرواه معمر كام يف مصنف عبد   
=                     .)647(



موسوعة أحكام الطهارة 222

وإسامعيل بن علية كام يف صحيح البخاري )326(، وسنن أيب داود )308(، وسنن النسائي   =
 )368(، واحلاكم )174/1(، والبيهقي )337/1(، كالمها عن أيوب، عن ابن سريين، عن 
أم عطية بلفظ: )كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيًئا( ومل يقل: )بعد الطهر(، إال أن البخاري ترجم 

له بقوله: )باب الصفرة والكدرة يف غري أيام احليض(.
وهذا ذهاب من البخاري رمحه اهلل إىل تصحيح زيادة: )بعد الطهر(.  

وخالفهام وهيب، كام يف رواية ابن ماجه )647( قال: حدثنا حممد بن حييى ـ يعني: الذهيل ـ ثنا   
حممد بن عبد اهلل الرقايش، ثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ال نعد 

الصفرة والكدرة شيًئا.
قال حممد بن حييى: وهيب أوالمها عندنا هبذا. فهذا ترجيح من حممد بن حييى الذهيل لرواية   
وهيب، عن أيوب عن حفصة، عىل رواية معمر، وابن علية عن أيوب، عن حممد بن سريين، 

عن أم عطية.
قال ابن رجب يف رشح البخاري )155/2(: وفيه نظر، يعني: ترجيح الذهيل.  

وقال احلافظ يف الفتح يف رشحه حلديث )326(: »وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية   
أن  ويمكن  غريه،  من  أيوب  حلديث  أحفظ  إسامعيل  وألن  له؛  معمر  ملوافقة  أرجح  إسامعيل 

أيوب سمعه منهام«. اهـ
قلت: وهناك ترجيح من جهة املتن مل يرش إليها احلافظان، وهو أن لفظ ابن سريين ليس فيه )بعد   
الطهر( ولفظ حفصة كام رواه عنها قتادة، بزيادة )بعد الطهر( فلام رواه أيوب، واختلف عليه. 

فقيل: عن: ابن سريين، وقيل: عن حفصة.
الطهر(  )بعد  لفظة  فيها  ليس  عطية  أم  عن  حفصة  عن  أيوب  رواية  فوجدنا  املتن،  إىل  رجعنا   
أيوب  اللفظة، فتقوى عندنا أن ذكر حفصة يف  رواية  واملحفوظ من رواية حفصة زيادة هذه 

وهم. وأن املتن هو لفظ ابن سريين عن أم عطية. واهلل أعلم.
ورواه حييى بن أيب طالب، واختلف عليه فيه :  

ثنا  طالب،  أيب  بن  حييى  ثنا  العدل،  يعقوب  بن  احلسن  حدثنا   )174/1( احلاكم  فرواه    
عبد الوهاب بن عطاء حدثنا هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن أم عطية.

ورواه الدارقطني )219/1( حدثنا عثامن بن أمحد الدقاق، ثنا حييى بن أيب طالب، حدثنا عبد   
كنا ال نرى الرتية بعد  الوهاب، أخربنا هشام بن حسان، عن حفصة عن أم عطية أهنا قالت: 

العشاء شيًئا، وهي الصفرة والكدرة.
فهنا جعل رواية هشام عن حفصة، بينام سند احلاكم جعل رواية هشام عن ابن سريين.  

ومدار هذا االختالف عىل حييى بن أيب طالب وهو خمتلف فيه، وقد تقدمت ترمجته يف خالف   
العلامء يف أكثر احليض، يف حاشية الدليل الثامن من القول الثاين.               =
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وعىل فرض أن تكون أم عطية قد اختلف عليها، فإن هذا قد يوجب طرح ما 
روي عنها، ويبقى أثر عائشة صحيًحا لالحتجاج.

هذه هي أهم األقوال يف املسألة، مع بيان أدلتها، وهناك أقوال أخرى مبنية عىل 
النووي  للفائدة، وقد ساقها  البحث استكاماًل  الرأي املحض، أسوقها يف ختام هذا 

أوُجًها يف الروضة فقال: 

أحدها: إن سبق الصفرة والكدرة دم قوي من سواد أو محرة فالصفرة والكدرة 
بعد حيض، وإال فال.

وقيل: إن سبقها دم قوي، وتعقبها دم قوي، فهام حيض، وإال فال. ويكفي يف 
تقديم القوي وتأخره أي قدر كان، ولو حلظة عىل  األصح.

وقيل: ال بد من يوم وليلة)1(.

هذا أهم ما ورد يف املسألة من أقوال. الراجح كام أرشت أن الصفرة والكدرة يف 
زمن العادة حيض، فكل أذى خيرج من الرحم يف وقت العادة فهو حيض، سواء كان 

الدم أسود، أو أمحر، أو كان كدرة أو صفرة.

ذلك  لكان  اللون  عىل  االعتامد  كان  ولو  العادة،  زمن  اللون  يف  عربة  ال  ألنه 
احليض  اختالط  زمن  بالتمييز  يعمل  مل  وإذا  بالعادة،  عماًل  وليس  بالتمييز،  عماًل 
زمن  العادة  وقت  بالتمييز  يعمل  مل  مطلًقا،  عادهتا  وقت  فتجلس  باالستحاضة، 

الصحة، وعدم اختالطه بغريه.

سيالن  هو  احليض  ليس  ألنه  وحده؛  الدم  ليس  الرحم  من  خيرج  ما  أن  ثانًيا: 
الرحم  بطانة  اهندام  هو  احليض  وإنام  اخلالص،  الدم  هو  اخلارج  يكون  حتى  عرق 

واألثر ثابت عن حفصة وابن سريين، وقد رواه الطرباين )64/25( من طريق زائدة عن هشام   =
ابن حسان عن حفصة به.

وهذا الطريق يرجح أن رواية هشام عن حفصة، وليست عن ابن سريين. واهلل أعلم.     
روضة الطالبني )152/1(.   )1(
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اجلدار،  هذا  اهندم  التخصيب  حيصل  مل  فإذا  اجلنني،  لتلقي  استعداًدا  تكونت  والتي 
وهو يتكون من أوعية دموية وغدد، ونحوها فلم يكن احليض دًما خالًصا بل كل ما 
نزل من جدار الرحم يعترب حيًضا، وعىل هذا أعطى الرشع حكم الكدرة والصفرة 
حكم الدم من املستحاضة، ففي وقت العادة جتلس وتدع الصالة والصيام، ويف غري 
وقت العادة ال عربة به، كام ال عربة يف دم املستحاضة يف غري وقت العادة، ويكفي أن 
القول حسب اطالعي إال عن  يعرف هذا  الدم األسود ال  بأن احليض هو  القائلني 
الظاهرية، وأما أكثر العلامء فهم يرون أن الكدرة والصفرة إما حيض مطلًقا كاملالكية 
أهل  مجاهري  مذهب  هو  كام  وزماهنا،  العادة  سلطان  وقت  حيض  وإما  والشافعية، 

العلم حتى حكاه بعضهم إمجاًعا، واهلل أعلم. 

e e e
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]م-714[ إذا رأت املرأة الصفرة والكدرة، وقد حتققت أهنا حائض بنزول دم 
احليض املعروف فال إشكال فيه عىل القول الراجح.

أما لو رأت صفرة وكدرة قبل التحقق من نزول دم احليض، فهل حيكم له بأنه 
دم حيض؟ وللجواب عىل هذا نقول :

أواًل: إن كانت يف وقت العادة فال إشكال؛ ألن الصفرة والكدرة يف زمن العادة 
حيض كام رجحنا.

وإن كانت يف غري وقت العادة، فقد نقول: بأهنا ليست حيًضا، اعتباًرا بأهنا رأهتا 
بعد الطهر، وقد ثبت لنا حديث: »كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيًئا«.

وقد يقول قائل: بأن العادة قد تتقدم، وقد تتأخر، وقد تزيد، وقد تنقص، فلامذا 
ال تعترب حيًضا؟

بأوجاع  مصحوبة  والكدرة  الصفرة  كانت  إن  نقول:  أن  هذا  عىل  وللجواب 
العادة املعروفة لدى غالب النساء، وكانت الصفرة والكدرة متصلة بالعادة املعروفة، 
بحيث رأت الصفرة أو الكدرة يف اليوم األول، والثاين، ويف اليوم الثالث نزل معها 

 الفرع األول

يف رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة
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دم احليض، فإهنا تعتربها حيًضا، وإن تقدمت عن زمن العادة املعروف.

أما إذا مل تكن مصحوبة بآالم العادة، أو مل يتصل هبا دم احليض، بحيث رأت 
صفرة أو كدرة ثم انقطعت فال تعترب حيًضا.

وإن شكت املرأة، فاألصل أهنا طاهرة؛ ألن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر 
ومن غري زمن العادة فال تعترب حيًضا. واهلل أعلم.

e e e
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]م-715[ قول الصحايب: )كنا نفعل( أو )كانوا يفعلون(، كقول أم عطية ريض 
اهلل عنها: )كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيًئا(. هل يكون له حكم الرفع؟ أو 

يكون موقوًفا؟ وهل يكون حكاية إلمجاع؟ أو حكاية ألكثرهم؟ 

فيها أهل األصول وُبحثت يف مصطلح احلديث، وسوف  هذه مسألة اختلف 
أشري إىل مقاصد كالمهم بإجياز .. واألقوال فيها كاآليت :

قيل: إنه مرفوع مطلًقا -يعني له حكم الرفع- قال احلافظ: »وهو الذي اعتمده 
الشيخان يف صحيحيهام، وأكثر منه البخاري«)1(.

وقيل: موقوف مطلًقا.

وقيل: التفصيل بني أن يضيفه إىل زمن النبي × فيكون مرفوًعا، أوال يضيفه فال 
يكون له حكم الرفع، ونسبه احلافظ إىل اجلمهور)2(.

فيكون  غالًبا  خيفى  ال  مما  الفعل  ذلك  يكون  أن  بني  الفرق  التفصيل:  يف  وقيل 

النكت )515/2(.    )1(
املرجع السابق.     )2(

الفرع الثاني

يف االحتجاج بقول الصحايب كنا نفعل
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مرفوًعا، أو خيفى فيكون موقوًفا.

وعىل تقدير كونه موقوًفا فهل هو من قبيل نقل اإلمجاع أو ال؟

الناس يفعلون كذا  اللفظ ما يشعر به مثل: كان  فجزم بعضهم بأنه إن كان يف 
فمن قبيل اإلمجاع وإال فال.

هذه عمدة األقوال يف املسألة. وأرجحها قول اجلمهور بأنه: إن أضيف إىل عهد 
النبي × فهو عىل الصحيح له حكم الرفع، وأقوى دليل يف ذلك :

)1618-80( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عيل بن عبد اهلل، حدثنا سفيان، قال 
عمرو: أخربين عطاء سمع جابًرا ريض اهلل تعاىل عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم)1(. وزاد: قال سفيان: »لو كان يشء ينهى عنه لنهى عنه القرآن«.

قال احلافظ يف الفتح: »استدالل جابر بالتقرير من اهلل غريب، ويمكن أن يكون 
قول  به  علمه  يف  ويكفي  بذلك.  بعلمه  مرشوط  لكنه   ،× الرسول  بتقرير  استدل 
الصحايب إنه فعله يف عهده. واملسألة مشهورة يف األصول، ويف علم احلديث، وهي: 
أن الصحايب إذا أضافه إىل زمن النبي × كان له حكم الرفع عند األكثر؛ ألن الظاهر 
إياه عن األحكام،  × اطلع عىل ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم عىل سؤاهلم  النبي  أن 
وإذا مل يضفه فله حكم الرفع عند قوم. وهذا من األول، فإن جابًرا رصح بوقوعه يف 
عهده ×. وقد وردت عدة طرق ترصح باطالعه عىل ذلك، والذي يظهر يل أن الذي 
استنبط ذلك سواء كان هو جابًرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ، أعم من املتعبد 
بتالوته أو غريه، مما يوحى إىل النبي ×، فكأنه يقول: فعلناه يف زمن الترشيع، ولو 

كان حراًما مل نقر عليه ..« إلخ كالمه رمحه اهلل)2(.

قلت: الظاهر من حال الصحابة ريض اهلل عنهم، وحرصهم عىل إصابة احلق، 

صحيح البخاري )5208(، ومسلم )1440(.      )1(
الفتح )382/10(.    )2(
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والسؤال عنه أهنم ال يقدمون عىل أمر من أمور الدين والنبي × بني أظهرهم إال إذا 
كان عامًلا به، فيكون من السنة التقريرية.

يكون  حتى  ذلك  عىل  يطلع  مل   × النبي  يكون  أن  حجتهم  إنام  ردوه  والذين 
إقراًرا. وعىل التسليم أنه مل يطلع، فقد اطلع اهلل سبحانه وتعاىل، والزمن زمن ترشيع، 

فسكوت الوحي عن ذلك إقرار من اهلل سبحانه هلذا الفعل.

q وأقوى دليل للمانعني من االحتجاج:

)1619-81( ما رواه أمحد من طريق حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، 
عن معمر بن أيب حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع، وكان عقبًيا 

بدرًيا قال: 

كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه يف املسجد، يف الذي 
جيامع وال ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي يف 
× برأيك؟! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول  مسجد رسول اهلل 

اهلل ×، قال: أي عمومتك؟

هذا  يقول  ما  إيل:  فالتفت  رافع.  بن  ورفاعة  أيوب،  وأبو  كعب،  بن  أيب  قال: 
الغالم؟

فقلت: كنا نفعله يف عهد رسول اهلل ×، قال: فسألتم عنه رسول اهلل ×؟ قال: 
كنا نفعله يف عهده فلم نغتسل، قال: فجمع الناس، واتفق الناس عىل أن املاء ال يكون 
اخلتان  إذا جاوز  قاال:  بن جبل،  ومعاذ  أيب طالب،  بن  إال رجلني، عيل  املاء  من  إال 
أزواج  الناس هبذا  أعلم  إن  املؤمنني،  أمري  يا  فقال عيل:  الغسل.  فقد وجب  اخلتان، 
رسول اهلل ×، فأرسل إىل حفصة، فقالت: ال علم يل. فأرسل إىل عائشة فقالت: إذا 
ثم قال:  الغسل. قال: فتحطم عمر -يعني: تغيظ-  جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب 
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ال يبلغني أن أحًدا فعله وال يغتسل إال أهنكته عقوبة)1(.

]يف إسناده عبيد بن رفاعة مل يوثقه إال ابن حبان والعجيل[)2(.

وجه الشاهد من القصة:

أن الصحابة أو كثرًيا منهم، وهم من أهل بدر، كانوا يرون أن املاء من املاء وكان 
بعضهم يفعل ذلك عىل عهد رسول اهلل ×، ومع ذلك مل يأت الوحي بإنكار فعلهم، 
وما خالفهم من الصحابة إال رجالن وعائشة، وكان الصواب مع هذا العدد القليل. 
ثم إن عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني حني قال له رفاعة: كنا نفعله يف عهد رسول اهلل 
× مل يعترب ذلك حجة، واكتفى به، بل قال: هل سألتم عنه رسول اهلل ×؟ فلم ير عمر 
فعل اليشء يف عهده × زمن الترشيع حجة إال إذا علم بأن الرسول × قد اطلع عليه.

عهد  عىل  نفعله  )كنا  قوله:  ألن  حجة؛  فيها  ليس  القصة  هذه  أن  أرى  والذي 

املسند )115/5(.    )1(
واحلديث أخرجه أمحد )115/5( من طريق ابن إدريس وزهري.  )2(

وأخرجه ابن أيب شيبة )85/1(، وعبد اهلل بن أمحد يف زوائده )115/5(، والطحاوي )58/1(   
عن عبد األعىل، ثالثتهم عن ابن إسحاق به.

ويف إسناده عبيد بن رفاعة مل يوثقه إال ابن حبان والعجيل.  
وتابع ابن هليعة حممد بن إسحاق، فأخرجه الطحاوي )58/1( من طريق أيب عبد الرمحن املقرئ   

قال: حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب به.  
والراوي عن ابن هليعة عبد اهلل بن يزيد املقرئ، وهو ممن أمسك عن الرواية عن ابن هليعة ملا ظهر   

هلم اختالطه، ولذا ُعدَّ مع العبادلة ممن جعلت روايتهم عن ابن هليعة أعدل من غريها.
كام تابعهام الليث بن سعد، واختلف عىل الليث، فرواه الطرباين )4536( من طريق عبداهلل بن   

صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أيب حبيب به.
عن  فرواه   )59/1( للطحاوي  اآلثار  معاين  رشح  يف  كام  بكري،  بن  اهلل  عبد  ين  حييى  وخالفه   
الليث، قال: حدثني معمر بن أيب حبيبة، عن عبيد اهلل بن عدي عن خيار قال: تذاكر أصحاب 
رسول اهلل × عند عمر بن اخلطاب الغسل من اجلنابة، فقال بعضهم: إذا جاوز اخلتان اخلتان 
فقد وجب الغسل. وقال بعضهم: إنام املاء من املاء. وذكر نحو احلديث السابق، إال أنه ليس يف 

القصة ذكر زيد بن ثابت وال أيب بن كعب، أو رفاعة بن رافع.   
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أن  لو  حجة  يكون  أن  املمكن  من  كان  االغتسال  وعدم  اجلامع  من  اهلل(،   رسول 
الرسول × مل يبلغ أحًدا من األمة بخالفه، أما وقد بلغ فال يلزم أن يبلغ كل فرد بعينه، 
فهؤالء الذين مل يغتسلوا استصحبوا حكاًم سابًقا قد ثبت نسخه، وقد قام الرسول × 

بتبليغ بعض أفراد األمة بنسخه، فكأنه بلغ األمة كلها. 

ومثل هذه القصة ما رواه البخاري :

)1620-82( قال: حدثنا سليامن بن حرب، حدثنا محاد عن أيوب، عن نافع

 × النبي  عهد  عىل  مزارعه  يكري  كان  عنهام  تعاىل  اهلل  ريض  عمر  ابن   أن 
وأيب بكر وعمر وعثامن وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن 
النبي × هنى عن كراء املزارع، فذهب ابن عمر إىل رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: 
هنى النبي × عن كراء املزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا عىل 

عهد رسول اهلل × بام عىل األربعاء وبيشء من التبن)1(.

 )1621-83( ويف رواية له، قال: حدثنا حييى بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل عن 
ابن شهاب، أخربين سامل أن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام قال: 

كنت أعلم يف عهد رسول اهلل × أن األرض تكرى، ثم خيش عبد اهلل أن يكون 
النبي × قد أحدث يف ذلك شيئا مل يكن يعلمه فرتك كراء األرض)2(. واحلديث يف 

مسلم)3(.

وجه االستدالل:

 أن ابن عمر حكى عن بعض الصحابة بأهنم كانوا يكرون األرض، ومل يكن 
هناك هني من النبي × مع أنه أضاف الفعل إىل زمن الترشيع، واستصحب ابن عمر 
هذا احلكم فكان يفعله يف عهد النبي ×، واستمر عىل فعله زمن اخللفاء الراشدين 

صحيح البخاري )2343(.     )1(
صحيح البخاري )2345(.      )2(

صحيح مسلم )1547(.     )3(
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× قد هنى عن ذلك،  النبي  من غري نكري، ثم علم فيام بعد من رافع بن خديج أن 
وكون ابن عمر حني بلغه النهي ترك ذلك إنام فعله من باب: دع ما يريبك إىل ما ال 
يريبك، ولذلك كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال: زعم ابن خديج أن رسول اهلل 
× هنى عنها، ومل ينسب ذلك إىل الرسول × مبارشة، وكام أن هذا يفهم من قوله: 

»زعم« ومل يقل أخربنا، أو قال لنا. واهلل أعلم.

ولكن اجلواب عن هذا هو ما ذكرناه عن احلديث األول، وهو أن الرسول × 
ال يلزمه أن يبلغ كل فرد باألمة، فإذا بلغ من تقوم به احلجة، وحتفظ به الرشيعة كفى.

والذي تلخص يل أن الصحايب إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون، غري مضاف 
إىل عهد الرسول × فإنه ال يكون مرفوًعا؛ ألن اإلقرار منه × منتف يف غري عهده 

×، وهل يكون حجة؟

اجلواب: إن خالف مرفوًعا مل يلتفت إليه أبًدا. وإن خالف موقوًفا عىل صحايب 
آخر نظر يف أدلة كل قول. وإن مل خيالف فإنه حجة ال العتبار كونه مرفوًعا ولكن 
باعتبار أنه قول لبعض الصحابة ال يعلم له خمالف، وقول الصحابة مقدم عىل قول 
غريهم، فهم أقرب من غريهم لفهم الرشع، وقد عارصوا الوحي، وهم أهل اللسان. 

وقد اختلف العلامء يف عده إمجاًعا.

فحكى اآلمدي يف اإلحكام أن مجهور العلامء يعدونه إمجاًعا؛ ألن الصحايب إذا 
قال: )كانوا يفعلون كذا( فإن هذا يفيد إضافة الفعل املحكي إىل مجيع أهل اإلمجاع 
من ذلك العرص، فيكون الصحايب بتلك الصيغة قد نقل لنا اإلمجاع، وقد ذهب إىل 

ذلك أبو اخلطاب يف التمهيد، وشيخه أبو يعىل يف العدة.

واختار بعض األصوليني بأنه ال يفيد اإلمجاع ما مل يرصح الصحايب بنقل اإلمجاع 
عن أهله، وهم أهل احلل والعقد.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

النجاسة  حمل  يتعدى  ال  فحكمه  متنجس  وكل  طاهر،  فبدنه  حمدث  كل   q
وال يتنرش إىل بقية البدن الطاهر، واحلائض حمدثة ومتنجسة.

]م-716[ ال خالف بني العلامء يف طهارة جسد احلائض، وعرقها، وسؤرها، 
وجواز النوم معها، وأكل طبخها، وعجنها، وما مسته من املائعات، ومساكنتها من 

غري كراهة، إال خالًفا ال يثبت عن ابن عباس)1(، وقواًل شاًذا لعبيدة السلامين)2(.

q واألدلة على هذه املسألة كثرية:

  الدليل األول:

)1622-84( ما رواه مسلم من طريق محاد بن سلمة، عن ثابت، 

انظر املصنف لعبد الرزاق )1234(، ومسند أمحد )332/6(، وسأخرج ما روى عنه إن شاء   )1(
اهلل يف القول الثاين. 

انظر قوله منسوًبا وخمرًجا يف أدلة القول الثاين.   )2(

الباب الرابع 

يف طهارة احلائض 
الفصل األول

يف مخالطة احلائض وطهارة عرقها وسؤرها وثي�ابها
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عن أنس ريض اهلل عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها ومل 
جيامعوهن يف البيوت، فسأل أصحاب النبي × فأنزل اهلل تعاىل: ژ ڻ  ڻ 
ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ]البقرة: 222[ ، فقال ×: اصنعوا 
كل يشء إال النكاح فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
يا رسول اهلل، إن  فيه، فجاء أسيد بن حضري، وعباد بن برش فقاال:  شيًئا إال خالفنا 
اليهود تقول كذا وكذا، أفال نجامعهن؟ فتغري وجه رسول اهلل × حتى ظننا أن قد 
وجد عليهام، فخرجا، فاستقبلهام هدية من لبن إىل النبي × فأرسل يف آثارمها فسقامها 

فعرفا أنه مل جيد عليهام)1(.

ويف رواية للنسائي: وأن يصنعوا هبن كل يشء ما خال اجلامع)2(.

  الدليل الثاين:

)1623-85( ما رواه البخاري من طريق حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة أن 
زينب بنت أم سلمة حدثته، 

أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا مع النبي × مضطجعة يف مخيصة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاين فاضطجعت معه 

يف اخلميلة. واحلديث رواه مسلم)3(.

قال النووي: »فيه جواز النوم مع احلائض، واالضطجاع معها يف حلاف واحد 
الفرج  أو يمنع  فيام بني الرسة والركبة،  البرشة  إذا كان هناك حائل يمنع من مالقاة 

وحده عند من ال حيرم إال الفرج.

قال العلامء: ال تكره مضاجعة احلائض، وال قبلتها، وال االستمتاع هبا فيام فوق 

صحيح مسلم )302(   )1(
سنن النسائي )288(.  )2(

صحيح البخاري )298(، مسلم )296(.  )3(
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يكره غسلها  املائعات، وال  يدها يف يشء من  يكره وضع  الركبة، وال  الرسة وحتت 
رأس زوجها، أو غريه من حمارمها، وترجيله، وال يكره طبخها وعجنها، غري ذلك 
اإلمام  نقل  وقد  عليه،  متفق  هذا  وكل  طاهران.  وعرقها  وسؤرها  الصنائع،   من 
أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف كتابه، يف مذاهب العلامء إمجاع املسلمني عىل هذا 

كله، ودالئله من السنة ظاهرة مشهورة.

اعتزال  فاملراد:   ،]222 ]البقرة:  ڻژ  ڻ  ڻ   ژ  تعاىل:  قوله  وأما 
وطئهن، وال تقربوا وطأهن«)1(، واهلل أعلم.

وقال ابن قدامة يف املغني: »كره النخعي الوضوء بسؤر احلائض، وقال جابر بن 
زيد: ال يتوضأ به للصالة«)2(.

»هنى  حديث:  أجل  من  ذلك  قاال  فلعلهام  اليشء،  من  البقية  هو  السؤر  قلت: 
رسول اهلل × عن الوضوء بفضل املرأة « وفضل املرأة وسؤرها بمعنى واحد، لكن 
ال ينبغي أن خيص هذا باحلائض، بل هو حكم معلق باملرأة سواء كانت طاهرًة أو جنًبا 
أو حائًضا وليس هذا موضع بحث هذه املسألة، والراجح أن النهي ليس للتحريم، 

وعليه فيكون ختصيص هذا باحلائض ليس سديًدا.

  الدليل الثالث:

)1624-86( روى مسلم، من طريق مسعر وسفيان، عن املقدام بن رشيح عن أبيه، 

عن عائشة، قالت: كنت أرشب وأنا حائض، ثم أناوله النبي × فيضع فاه عىل 
موضع يفِّ فيرشب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناوله النبي × فيضع فاه عىل 

موضع يّف. ومل يذكر زهري فيرشب)3(.

رشح النووي لصحيح مسلم )267/3(.   )1(
املغني )282/1(.  )2(

صحيح مسلم )300(.   )3(
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ومجعه  اللحم،  عليه  الذي  العظم  أي  العْرق(:  »)أتعرق  قوهلا:  القرطبي:  قال 
أن  عىل  الداللة  متفقة  األحاديث  وهذه  اللحم،  من  عليه  ما  آكل  وأتعرقه:  عراق، 

احلائض ال ينجس منها يشء، وال جيتنب إال موضع األذى فحسب)1(.

  الدليل الرابع:

)1625-87( ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن عمرة، 

عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل × خيرج إيل رأسه من املسجد، وهو جماور، 
فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري)2(.

قال احلافظ: »وهو دال عىل أن ذات احلائض طاهرة، وعىل أن حيضها ال يمنع 
مالمستها«)3(.

  الدليل اخلامس:

)1626-88( ما رواه مسلم من طريق القاسم بن حممد، 

ناوليني اخلمرة من املسجد. قالت:   :× عن عائشة، قالت: قال يل رسول اهلل 
فقلت: إين حائض. فقال: إن حيضتك ليست يف يدك)4(.

ففي هذا احلديث داللة عىل أنه ال ينجس من احلائض إال موضع األذى، فكام أن 
حيضتها ليست يف يدها، فهي ليست يف يشء من جسمها إال موضع خروج األذى. 

واهلل أعلم.

  الدليل السادس:

بن  اهلل  عبيد  عن  حييى،  بن  طلحة  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )89-1627(
عبد اهلل، قال: سمعته،

املفهم )559/1(.   )1(
البخاري )299(، ومسلم )297(.   )2(

الفتح يف رشحه حلديث )299(   )3(
صحيح مسلم )298(.   )4(
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وأنا حائض  إىل جنبه،  وأنا  الليل،  × يصيل من  النبي  كان  قالت:  عن عائشة 
وعيل مرط وعليه بعضه إىل جنبه)1(.

قال النووي يف رشحه ملسلم: 

»وفيه جواز الصالة بحرضة احلائض، وجواز الصالة يف ثوب بعضه عىل املصيل 
وبعضه عىل حائض أو غريها«.

  الدليل السابع: 

)1628-90( ما رواه أمحد)2( قال: حدثنا حييى بن سعيد القطان، عن جابر بن 
الصبح، قال: سمعت خالًسا اهلجري يقول: 

الواحد، وأنا  الشعار  × يف  أنا ورسول اهلل  أبيت  سمعت عائشة قالت: كنت 
طامث حائض، فإن أصابه مني يشء غسله، مل يعُد مكانه وصىل فيه.

]صحيح[)3(.

صحيح مسلم )514(.   )1(
املسند )44/6(.   )2(

التهذيب  هتذيب  اهـ.  حجة.  به  تقوم  ال  الصبح:  بن  جابر  عن  األزدي  وقال  ثقات.  رجاله   )3(
.)36/2(

واألزدي نفسه غري مريض، ومل يتابع عىل ذلك.   
قال ابن معني: ثقة. كام يف رواية إسحاق بن منصور عنه. اجلرح والتعديل )500/2(.  

وقال البخاري: سمع منه حييى بن سعيد القطان، وقال: هو أحب إىل من املهلب بن أيب حبيبة.   
التاريخ الكبري )207/2(.

ووثقه النسائي. هتذيب التهذيب )36/2(. فالراجح أن إسناده صحيح.  
احلديث أخرجه أبو داود )269،2166( ومن طريق أيب داود أخرجه البيهقي )313/1( قال:   

حدثنا مسدد.
وأخرجه النسائي )284، 372( أخربنا حممد بن املثنى.  
وأخرجه أبو يعىل يف مسنده )4802( حدثنا أبو موسى.  

وأخرجه الدارمي )1013( أخربنا أبو الوليد الطياليس، ومن طريق أيب الوليد أخرجه النسائي   
)773(، والدواليب يف الكنى )13(، كلهم عن حييى بن سعيد القطان به. 
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واجلمع:  اإلنسان،  جسد  شعر  ويل  ما  »الشعار:  اللسان:  يف  منظور  ابن  قال 
أشعره، وشعر«)1(.

ويف املثل: هم الشعار دون الدثار، يصفهم باملودة والقرب.

ويف حديث األنصار: أنتم الشعار، والناس الدثار)2(. أي أنتم اخلاصة والبطانة 
كام سامهم عيبته، وكرشه، والدثار: الثوب الذي فوق الشعار«.اهـ

قلت: جاء يف البخاري ومسلم، يف قصة غسل ابنته زينب، ويف آخره: فألقى إلينا 
حقوه، فقال: )أشعرهنا إياه()3(.

فإذا كان الشعار هو الثوب الذي ييل اجلسد، وكانت تبيت هي ورسول اهلل × 
يف شعار واحد، وهي حائض، فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب اجلسم؛ ألن عائشة 
ال بد أن تكون قد لبست اإلزار، ألنه ثبت عن الرسول × أنه كان ال يبارش احلائض 
حتى تلبس اإلزار. وقد يقال: إن هذا ملن أراد أن يبارش، وهو أخص من حالة النوم. 
والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن عىل فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة 

عىل سائر ثياهبن.

فإن قيل: هذه األدلة يعارضها حديث عائشة، 

)1629-91( وهو ما رواه أبو داود)4(، قال: حدثنا عبيد اهلل بن معاذ، حدثنا 
أيب، حدثنا األشعث، عن حممد بن سريين عن عبد اهلل بن شقيق، 

عن عائشة قالت: كان رسول اهلل × ال يصيل يف شعرنا أو حلفنا.

قال عبيد اهلل: شك أيب.

اللسان )412/4(.   )1(
حديث  من   )1061( ومسلم   ،)4330( البخاري  رواه  دثار«.  والناس  شعار،  »أنتم  قوله:   )2( 

عبد اهلل بن زيد بن عاصم. 
صحيح البخاري )1254( ومسلم )939(.   )3(

سنن أيب داود )367(.   )4(
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]أنكره اإلمام أمحد، واملعروف فيه ذكر اللحاف فقط[)1(.

q ويجاب عن هذا احلديث: 

اجلواب األول: 

أشد  أمحد  اإلمام  أنكره  قد  نسائه،  حلاف  يف  يصيل  ال  كان  عائشة  حديث  أن 
اإلنكار.

اجلواب الثاين:

وعليه  يصيل  كان  أنه  ورد  فقد  بواجب،  ليس  املرأة  حلاف  يف  الصالة  ترك  أن 
ثوب، وبعضه عىل بعض نسائه، وهي حائض)2(.

اجلواب الثالث: 

أن النساء ال يكره هلن الصالة يف ثياب احليض، وإنام اخلالف يف الرجال، وهذا 
دليل عىل أن احلامل عىل الكراهة ليس النجاسة.

جاء يف فتح الباري البن رجب: »قال أبو بكر األثرم: أحاديث الرخصة أكثر 
وأشهر. قال: ولو فسد عىل الرجال الصالة يف شعر النساء لفسدت الصالة فيها عىل 

النساء.

بغري  احليض  ثياب  يف  الصالة  هلن  يكره  ال  النساء  أن  عىل  يدل  الكالم  وهذا 
خالف، إنام اخلالف يف الرجال.

انظر خترجيه ح: )1512(.   )1(
اختار الشوكاين أن ترك حلاف النساء مستحب، وليس بواجب، ونقله عنه أمحد شاكر يف حتقيقه   )2(
لسنن الرتمذي )497/1( فقال: »كل ذلك يدل عىل عدم وجوب جتنب ثياب النساء، وإنام هو 

مندوب فقط، عماًل باالحتياط. وهبذا جيمع بني األحاديث«.
وقيل: إن ذلك مباح، وهو ما اختاره أمحد شاكر، فقال متعقًبا لكالم الشوكاين: »ال دليل عىل   
اجلمع  يرتك، وهو  وتارة  يفعل،  تارة  كان  وإنام  نعلمه،  يطلب ذلك يف حديث  مل  الندب؛ ألنه 

الصحيح بني الروايات، فهو أمر مباح«. 
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واألحاديث التي أشار إليها يف الرخصة متعددة)1(.

وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي × صىل وعليه مرط، 
وعىل بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصيل، وهو عليه)2(.

وخرج اإلمام أمحد من حديث حذيفة، قال: قام النبي × يصيل، وعليه طرف 
اللحاف، وعىل عائشة طرفه، وهي حائض ال تصيل)3(. 

قال أبو عبيد يف غريبه: الناس عىل هذا، يعني عىل عدم كراهيته«. اهـ نقاًل من 
فتح الباري البن رجب)4(.

القول الثاين: 

قول ابن عباس وعبيدة السلامين بوجوب اعتزال احلائض)5(.

روي هذا عن ابن عباس، وال يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلامين وهو شاذ، 
واستدلوا بام ييل:

رواه أبو يعىل )4802(، وأبو داود )269(، والنسائي )284( من طريق حييى بن سعيد القطان،   )1(
عن جابر بن صبح، قال: سمعت خالًسا حيدث عن عائشة، وسنده صحيح. 

رواه أمحد )330/6(، واحلميدي )315(، وأبو يعىل )7095(، وأبو داود )369(، وابن ماجه   )2(
خزيمة  وابن   ،9 ح   )8/24( الكبري  يف  والطرباين   ،)133( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   ،)653(
من   )409/2( السنن  يف  والبيهقي   ،  ،)2329( حبان  وابن   ،)1426( عوانة  وأبو   ،)768(

طريق سفيان بن عيينة، عن الشيباين، عن عبد اهلل بن شداد، عن ميمونة، وإسناده صحيح. 
)3(  رواه يونس بن أيب إسحاق، واختلف عليه فيه، فرواه )32/6( حدثنا حممد بن فضيل، قال: 

حدثنا يونس بن عمرو، عن العيزار بن حريث، عن عائشة.
ورواه أمحد )401/5( حدثنا وكيع، عن يونس، عن العيزار بن حريث، عن حذيفة.   

ورواه أمحد )400/5( حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، عن الوليد بن العيزار، قال: قال حذيفة.   
فاضطرب فيه يونس بن أيب إسحاق.

فتح الباري البن رجب )87/2(.   )4(
تفسري الطربي )4242، 4244(.   )5(
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  الدليل األول: 

قوله تعاىل: ژ ہ ہ ہ ھژ ]البقرة: 222[.

واعتزال النساء: هو اعتزال جلميع بدهنا، ومن بارشها ال يصدق عليه أنه اعتزهلا.

q وأجيب:

ليبني  وتعاىل  اهلل سبحانه  بعثه  وقد   ،× الرسول  هو  القرآن  يوضح  الذي  بأن 
للناس ما نزل إليهم، وقد قال × يف حديث أنس عند مسلم)1(: )اصنعوا كل يشء 

إال النكاح(. وسيأيت يف بحث ما حيل للرجل من امرأته استقصاء األدلة يف ذلك.

  الدليل الثاين:

)1630-92( أخرج عبد الرزاق)2(، وأمحد)3(، وأبو داود)4(، والنسائي)5(، وابن 
جرير الطربي)6(، والبيهقي)7(، واللفظ للبيهقي، رووه كلهم من طريق الزهري، عن 

حبيب موىل عروة بن الزبري، أن ندبة موالة ميمونة زوج النبي × أخربته 

أهنا أرسلتها ميمونة إىل عبد اهلل بن عباس يف رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه 
ذلك.  ذكرت  ثم  رسالتها،  فبلغتها  ميمونة  إىل  فرجعت  امرأته،  فراش  عن  معزول 
فسألتها عن  إليها  فرجعت  ذلك،  فسليها عن  امرأته  إىل  ارجعي  ميمونة:  هلا  فقالت 
ذلك، فأخربهتا أهنا إذا طمثت عزل فراشه عبد اهلل عنها، فأرسلت ميمونة إىل عبد اهلل 
ابن عباس فتغيظت عليه. وقالت: أترغب عن سنة رسول اهلل ×، فو اهلل إن كانت 

صحيح مسلم )302(.   )1(
املصنف )1234(.   )2(

املسند )332/6، 336(.   )3(
السنن )267(.   )4(

سنن النسائي )189/1(.   )5(
يف التفسري )4243(.   )6(

السنن الكربى )313/1(.  )7(
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املرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذهيا، ثم يبارشها بسائر جسده.

]ضعيف[)1(. 

وعىل فرض صحته فإنه ال يتوقع من ابن عباس ريض اهلل عنهام أن تبلغه سنة 
املصطفى ثم يبقى عىل رأيه املخالف لفعل الرسول ×، بل واملخالف لقوله، فكونه 
مل يعرتض عىل ميمونة دليل منه عىل التسليم والقبول ملا أخربته، وإذا رجحنا رجوعه 

عنه مل يبق قواًل له. واهلل أعلم.

وقد ثبت عن ابن عباس خالفه بدليل أصح منه.

بن  حممد  طريق  من  تفسريه:  يف  الطربي  جرير  ابن  روى  فقد   )93-1631(
عمرو، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث قال: قال ابن عباس: 

إذا جعلت احلائُض ثوًبا، أو ما يكف األذى، فال بأس أن يبارش جلدها زوجها)2(.

]حسن[)3(.

يف اإلسناد حبيب موىل عروة، روى له مسلم حديًثا واحًدا، ومل يوثق، ويف التقريب: مقبول.   )1(
يعني: إن توبع.

  قلت: إخراج مسلم حديثه يرفعه درجة، لكن يف اإلسناد ندبة موالة ميمونة أيًضا، مل يرو عنها 
إال حبيب وذكرها ابن حبان يف الثقات )487/5(، ويف التقريب مقبولة، يعني: يف املتابعات. 

وذكرها الذهبي يف املجهوالت كام يف امليزان )610/4(.  
فاإلسناد ضعيف إىل ابن عباس.   

تفسري الطربي )4252(.   )2(
أبا حاتم قال يف اجلرح والتعديل )7/ت1042( رواية حممد بن  وهذا إسناد حسن، لوال أن   )3(

إبراهيم بن احلارث عن ابن عباس مرسلة، لكنه قد توبع.
األوسط  يف  املنذر  وابن   ،)4253( الطربي  جرير  وابن   )16813( شيبة  أيب  ابن  روى  فقد   
)207/2(: عن ابن إدريس، عن يزيد بن أيب زياد، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس بنحوه. 

ويزيد ضعيف فهذه متابعة صاحلة للطريق األول.
ورواه ابن جرير الطربي )4254( من طريق احلكم بن فضيل، عن خالد احلذاء، عن عكرمة،   
عن ابن عباس.                   =
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وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلامين:

)1632-94( فقد أخرج ابن جرير الطربي يف تفسريه: من طريقني، عن حممد 
ابن سريين، قال: قلت لعبيدة السلامين: 

ما حيل يل من امرأيت إذا كانت حائًضا، قال: الفراش واحد، واللحاف شتى)1(.

]صحيح[.

وهذا موقوف عليه، وال حجة يف قول أحد مع قول الرسول × وفعله، وقول 
عبيدة ال خيرق اإلمجاع املؤيد بالسنة الصحيحة الرصحية ما دام أن األمر مل يثبت عن 

ابن عباس.

النووي: »وأما ما حكي عن عبيدة السلامين وغريه، من أنه ال يبارش شيًئا  قال 
مردوًدا  لكان  عنه  صح  ولو  مقبول،  وال  معروف،  غري  منكر  فشاذ  منه  بيشء  منها 
باألحاديث الصحيحة املشهورة، املذكورة يف الصحيحني وغريها من مبارشة النبي 

× فوق اإلزار، وإذنه يف ذلك بإمجاع املسلمني قبل املخالف وبعده«)2(.

وقال الشوكاين: »وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلامين، أنه جيب عىل 
الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بيشء«)3(.

e e e

واحلكم بن فضيل، وثقه حييى بن معني يف رواية، قال يف أخرى: ال بأس به، كام وثقه أبو داود،   =
وقال أبو زرعة: شيخ ليس بذاك. اجلرح والتعديل )126/3(، تاريخ بغداد )221/8(، لسان 

امليزان )337/2(. 
وقال ابن عدي: هو قليل الرواية، وما تفرد به ال يتابعه عليه الثقات. الكامل )215/2(.  

فإذا أعملنا التعديل واجلرح، قلنا: صدوق خيطئ كام يعمل ابن حجر يف التقريب.  
تفسري الطربي )4242، 4244(.  )1(

رشح مسلم )204/3(.  )2(
تفسري فتح القدير )226/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q قال تعاىل: ژ ۓ ڭ ژ فأضاف الفعل إليهن، وليس انقطاع احليض من 
فعلهن، فدل عىل وجوب االغتسال بعد احليض.

]م-717[ اتفق العلامء عىل أن الغسل جيب من احليض.

لقوله تعاىل: ژ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ  ژ ]البقرة: 222[.

وجه االستدالل:

أن املرأة يلزمها متكني زوجها من الوطء، وال جيوز ذلك إال بالغسل، وما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب.

فإن قيل: أين الداللة من اآلية عىل أنه ال جيوز الوطء إال بعد االغتسال؟

الفصل الثاني

يف طهارة احلائض من احلدث
املبحث األول 

يف حكم غسل املرأة من احليض
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q فاجلواب:

أن اهلل سبحانه وتعاىل علق احلكم بجواز إتيان الزوجة برشطني:

األول: انقطاع الدم لقوله تعاىل: ژ ھ ھ ے ے ژ ]البقرة: 222[.

فقوله: ژ ےژ أي بانقطاع دم احليض.

الرشط الثاين: ژ ۓ ڭ ژ بالتشديد: أي اغتسلن؛ ألن كلمة )تطهر( تستعمل 
فيام يكتسبه اإلنسان بفعله، وهو االغتسال من املاء.

وسيأيت حترير اخلالف يف هذه املسألة إن شاء اهلل تعاىل.

 )1633-95( وروى البخاري من طريق هشام بن عروة، قال: أخربين أيب، 

عن عائشة ريض اهلل عنها، أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت النبي × قالت: إين 
أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال: ال، إن ذلك عرق ولكن دعي الصالة قدر 

األيام التي كنت حتيضني فيها، ثم اغتسيل وصيل)1(.

فقوله ×: )ثم اغتسيل وصيل( أمر باالغتسال، واألصل يف األمر الوجوب.

وبسبب  احليض،  بسبب  الغسل  وجوب  عىل  العلامء  »أمجع  النووي:  وقال 
النفاس، وممن نقل اإلمجاع فيهام ابن املنذر، وابن جرير الطربي وآخرون«)2(.

نقل اإلمجاع مجاعة، منهم الكاساين من احلنفية)3(، وابن مفلح من احلنابلة)4(.

e e e

صحيح البخاري )325(. وقد رواه الشيخان أيًضا بلفظ: )فاغسيل عنك الدم ثم صيل(.  )1(
املجموع )168/2(.  )2(

بدائع الصنائع )138/1(.   )3(
املبدع )185/1(.   )4(
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]م-718[ اختلف العلامء يف املوجب للغسل:

اجلميع  املوجب  أم  الصالة؟  إرادة  أم  انقطاعه؟  أم  الدم؟  املوجب خروج  هل 
)خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصالة(؟ إىل أقوال:

فقيل: املوجب للغسل خروج الدم.

اختاره بعض احلنفية)1(، وقول العراقيني من الشافعية)2(.

وقيل: املوجب انقطاع دم احليض.

اختاره بعض احلنفية)3(، وأبو حامد من الشافعية)4(، وهو مفهوم كالم اخلرقي)5(.

وقيل: املوجب للغسل خروج الدم، لكن االنقطاع رشط لصحته، وهو مذهب 

تبيني احلقائق للزيلعي )17/1(، البحر الرائق )63/1(، العناية رشح اهلداية مطبوع هبامش   )1(
فتح القدير)65/1(، البناية للعيني )278/1(، حاشية ابن عابدين )165/1(. 

انظر روضة الطالبني )81/1(، املجموع )168/2(، مغني املحتاج )69/1(.   )2(
انظر البحر الرائق )63/1(، وانظر املراجع السابقة لألحناف.   )3(

انظر املجموع )168/2(.   )4(
انظر املغني )276/1(، واإلنصاف )238/1(، الفروع )200/1(.   )5(

 املبحث الثاني

خالف العلماء يف املوجب للغسل
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املالكية)1(، واحلنابلة)2(.

وقيل: املوجب للغسل إرادة القيام إىل الصالة.

اختاره بعض احلنفية)3(، وهو وجه يف مذهب الشافعية)4(.

الدم وانقطاعه والقيام إىل الصالة. وهو  الغسل جيب بمجموع خروج  وقيل: 
وجه يف مذهب الشافعية)5(.

q تعليل من قال: املوجب للغسل خروج الدم:

التعليل األول:

قالوا: إذا خرج الدم فقد نقض الطهارة الكربى، وإن مل جيب الغسل مع سيالن 
الدم؛ ألنه ينافيه، فإذا انقطع أمكن الغسل. فوجوبه من أجل احلدث السابق. 

التعليل الثاين: أن احليض أوجب الغسل من وجهني:

األول: من حيث كونه سبًبا يف منع الصالة والصيام ونحومها.

الثاين: أننا ال يمكن أن نعترب انقطاع الدم، وهو نوع من الطهارة موجًبا للطهارة، 
ل  أجِّ إنام  النجاسة،  للطهارة هو  املوجب  وإنام  الطهارة،  الطهارة توجب  أن  فمحال 

االغتسال إىل حني انقطاع احليض، ألنه ال فائدة من االغتسال حينئذ.

q دليل من قال: املوجب للغسل انقطاع الدم:

قالوا: ألن الدم ما دام باقًيا ال يمكن الغسل، وما ال يمكن ال يكون واجًبا. 

الرشح الكبري املطبوع هبامش حاشية الدسوقي )130/1(، منح اجلليل )123/1(، مواهب   )1(
اجلليل )374/1(، الرشح الصغري )166/1(، أسهل املدارك )65/1(. 

اإلنصاف   ،)200/1( الفروع   ،)81/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)146/1( القناع  كشاف   )2(
 .)238/1(

رشح فتح القدير )64/1(.   )3(
املجموع )168/2(، الروضة )81/1(.   )4(

انظر املراجع السابقة.   )5(
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ورد عليهم: 

بأن احلائض ال يمكنه الصيام بخروج الدم، وهو واجب عليها.

التنجس  إذ  عنده،  التطهري  فوجب  الدم،  بخروج  حصلت  النجاسة  وألن 
ووجوب التطهري متالزمان.

q دليل من قال: جيب بإرادة القيام إىل الصالة:

ولعل ملحظ هذا القول هو أن اإلنسان ال جتب عليه الطهارة الصغرى والكربى 
إال إذا وجب عليه فعل عبادة تشرتط هلا الطهارة، فإذا طهرت املرأة بعد طلوع الشمس 
ذكروا  ولعلهم  وقتها،  يف  الظهر  صالة  فعل  إرادة  عند  إال  االغتسال  عليها  جيب  مل 
الصالة وأرادوا هبا املثال. أي ومثل الصالة سائر العبادات التي تشرتط هلا الطهارة، 
قال  الصالة،  إىل  القيام  بالطهارة منهام عند  أمرنا  إنام  وألن احلدث األصغر واألكرب 
إىل  پ...(  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل: 

قوله: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[.

وأدلة هذه القول جمموع أدلة مجيع األقوال السابقة، وهي أن خروج الدم موجب 
للحدث األكرب، وانقطاعه وإرادة الصالة موجبان للطهارة كذلك.

والراجح من هذه األقوال: 

أن خروج الدم موجب للغسل، لكن انقطاعه رشط للصحة، وهذا الوجوب 
عىل الرتاخي، وليس عىل الفور، فإذا وجبت عبادة تشرتط هلا الصالة وضاق وقتها 

ومل يبق من وقتها إال ما يكفي للغسل والصالة وجب الغسل حينئذ. واهلل أعلم.

e e e
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صفة الغسل من احليض، كصفة الغسل من اجلنابة إال يف أشياء يسرية اختلف 
الفقهاء فيها وسوف نأيت عىل أحكام الغسل من اجلنابة حكاًم حكاًم مبينًا ما  هو فرض 

مما هو سنة؟ وخالف العلامء يف ذلك.

e e e

املبحث الثالث 

يف صفة الغسل من املحيض
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q العبادة املعقولة املعنى ال تشرتط هلا النية قواًل واحًدا، كالطهارة من النجاسة، 
والعبادة املحضة غري املعللة تشرتط هلا النية قواًل واحًدا كالصالة، والوضوء فيه 

شبه من العبادتني، والصحيح اشرتاط النية له.

فال  اهلل قصًدا،  إىل  به  يتقرب  واملباح ال  مباح،  أو  إما مطلوب  كلها  األعامل   q
معنى للنية فيه، واملطلوب إما نواه أو أوامر، والنواهي كلها خيرج اإلنسان من 

عهدهتا وإن مل يشعر هبا، والنية فيها رشط للثواب ال يف اخلروج من العهدة. 

واألوامر عىل قسمني: األول منها ما يكون صورة فعله كافية يف حتصيل مصلحته، 
كأداء الديون، والودائع، والغصوب، ونفقات الزوجات فإن هذه األفعال خيرج 

اإلنسان من عهدهتا وإن مل ينوها. 

والقسم الثاين من األوامر ما  تكون صورة فعله ليست كافية يف حتصيل مصلحته  
املقصودة منه، كالصلوات، والطهارات، والصيام، والنسك، فإن املقصود منها 
إذا قصدت من  إنام حيصل  إتياهنا، وذلك  له يف  بفعلها واخلضوع  تعاىل  تعظيمه 

أجله سبحانه وتعاىل، فإن التعظيم بالفعل بدون قصد املعظم حمال)1(.

)1(  انظر الذخرية للقرايف )245/1(. 

الفرع األول

يف اشرتاط الني�ة للطهارة
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]م-719[ اختلف العلامء هل النية رشط يف الطهارة من احليض أم ال؟

فقيل: النية رشط لطهارة احلدث األصغر واألكرب، باملاء والتيمم.

وهو مذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

وقيل: سنة يف طهارة الوضوء والغسل، رشط يف التيمم، وهو مذهب احلنفية)2(.

وقيل: جيزئ الوضوء، والغسل، والتيمم بال نية، وهو قول األوزاعي)3(.

وسبب اختالفهم بعد اتفاقهم عىل اشرتاط النية يف العبادات تردد الوضوء بني 
أن يكون عبادة حمضة، أعني غري معقولة املعنى، وإنام يقصد هبا القربة فقط، كالصالة 
وغريها، وبني أن يكون عبادة معقولة املعنى، كغسل النجاسة، فإهنم ال خيتلفون أن 
العبادة املحضة مفتقرة إىل نية، والعبادة املفهومة املعنى غري مفتقرة إىل النية، والوضوء 

فيه شبه من العبادتني)4(.

q أدلة اجلمهور على أن الني�ة شرط:

  الدليل األول:

 قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 

الصغري  الرشح   ،)129/1( اخلريش   ،)93/1( الدسوقي  حاشية  املالكية:  مذهب  يف  انظر   )1(
اجلليل  مواهب   ،)84/1( اجلليل  منح   ،)19 )ص:  الفقهية  القوانني   ،)115  ،114/1(

)230/1(، الكايف )19/1(.
وانظر يف مذهب الشافعية: املجموع )355/1(، الروضة )47/1(، مغني املحتاج )47/1(،   

هناية املحتاج )156/1(، احلاوي الكبري )187(، متن أيب شجاع )ص: 5(.
 ،)11/1( املحرر   ،)176/1( املقنع  رشح  املمتع   ،)1277( املنتهى  رشح  النهى  أويل  معونة   

كشاف القناع )85/1(، املغني)156/1(، الكايف )23/1(، املبدع )116/1(. 
فتح القدير )32/1(، البناية يف رشح اهلداية )173/1(، تبيني احلقائق )5/1(، البحر الرائق   )2(

)24/1(، بدائع الصنائع )19/1(، مراقي الفالح )ص: 29(. 
األوسط البن املنذر )370/1(.   )3(
انظر بداية املجتهد  )103/1(.   )4(
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إىل أن قال: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[.

وجه االستدالل:

أن اهلل سبحانه وتعاىل قد رشط يف صفة فعل الطهارة الصغرى والكربى إرادة 
قد  فإذا كان  )ٻ ٻ(  )ٻ( يف قوله:  لفظ:  الصالة، والرشطية مأخوذة من 
رشط إرادة الصالة يف فعل الطهارة كان من فعله مريًدا للتربد، أو النظافة مل يفعله عىل 

الرشط الذي رشطه اهلل، وذلك يوجب أن ال جيزئه.

وقوله تعاىل: )ٻ ٻ پ پ( ]املائدة: 6[، أي أردتم القيام إىل الصالة، 
كقوله تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ( ]النحل: 98[، أي إذا أردت قراءته.

أي  پ(  پ  پ  پ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  »قوله  قدامة:  ابن  قال 
للصالة، كام يقال: إذا لقيت األمري فرتجل: أي له. وإذا رأيت األسد فاحذر: أي منه«)1(.

  الدليل الثاين: 

)1634-96( ما رواه البخاري من طريق حييى بن سعيد، قال: أخربين حممد 
ابن إبراهيم، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

 × اهلل  رسول  سمعت  يقول:  عنه  تعاىل  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  سمعت 
ورسوله  اهلل  إىل  هجرته  كانت  فمن  نوى،  ما  المرئ  وإنام  بالنية  األعامل  إنام  يقول: 
فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 

إىل ما هاجر إليه. ورواه مسلم)2(.

وجه االستدالل:

قال النووي: »لفظة: )إنام( للحرص، وليس املراد صورة العمل، فإهنا توجد بال 
نية، وإنام املراد أن حكـم العمل ال يثبت إال بالنية، ودليل آخر، وهو قوله ×: )وإنام 

املغني )157/1(.  )1(
صحيح البخاري )6689(، ومسلم )1907(.   )2(
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لكل امرئ ما نوى( هذا مل ينو الوضوء، فال يكون له«)1(.

وقال ابن قدامة: »نفى أن يكون له عمل رشعي بدون نية«)2(.

  الدليل الثالث: 

)ڤ ڤ ڤ  تعاىل:  قوله  إىل  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(  تعاىل:  قوله 
ڦ ڦ ڦ( ]الزمر: 11، 14[.

واإلخالص: إنام هو النية، والوضوء من الدين، فوجب أن ال جيزئ بغري نية، 
والدليل عىل أن الوضوء من الدين:

)1635-97( ما رواه مسلم من طريق أيب سالم،

عن أيب مالك األشعري، قال: قال رسول اهلل ×: الطهور شطر اإليامن، واحلمد 
واألرض،  الساموات  بني  ما  متأل  أو  متآلن  هلل  واحلمد  اهلل  وسبحان  امليزان،  متأل  هلل 
والصالة نور والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس 

يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها)3(. 

گ  گ  ک  )ک  تعاىل:  قوله  يف  كام  الصالة  هو  باإليامن  املقصود  كان  فإذا 
گ( ]البقرة: 143[. والصالة عبادة، فشطرها كذلك.

والوضوء مع كونه وسيلة لبعض العبادات، فهو عبادة مستقلة بنفسه أيًضا رتب 
الشارع عليها ثواًبا عظياًم.

أيب  بن  سهيل  عن  أنس،  بن  مالك  طريق  من  مسلم  روى  فقد   )98-1636(
صالح، عن أبيه، 

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن، فغسل 

املجموع )356/1(.  )1(
املغني )156/1(.  )2(

صحيح مسلم )223(.   )3(
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وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا 
غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء، حتى 

خيرج نقيا من الذنوب)1(.

فدل احلديث عىل أن الوضوء عبادة، والعبادات املحضة ال تصح إال بنية، ألهنا 
قربة إىل اهلل تعاىل، وطاعة له، وامتثال ألمره، وال حيصل ذلك بغري نية.

  الدليل الرابع:

القياس عىل طهارة التيمم، بجامع أن كاًل منها طهارة عن حدث.

  الدليل اخلامس: 

الرشيعة كلها إما مطلوب أو مباح، واملباح ال يتقرب به إىل اهلل تعاىل، فال معنى 
يشعر  مل  اإلنسان من عهدته وإن  فالنواهي خيرج  نواه وأوامر،  فيه، واملطلوب  للنية 
هبا، فضاًل عن القصد إليها. فزيد املجهول حرم اهلل علينا دمه وعرضه، وقد خرجنا 
عن العهدة وإن مل نشعر به. نعم إن شعرنا باملحرم ونوينا تركه حصل لنا الثواب مع 

اخلروج من العهدة.

الديون،  كأداء  مصلحته  حتصيل  كافية يف  فعله  يكون صورة  ما  منها  واألوامر 
أربابه،  انتفاع  األمور  املقصود من هذه  فإن  واألقارب،  الزوجات  ونفقة  والودائع، 

وذلك ال يتوقف عىل قصد الفاعل، فيخرج اإلنسان من عهدهتا وإن مل ينوها.

ومنها ما ال يكون صورة فعله كافية يف حصول املقصود كالصلوات، والصيام، 
إذا  حيصل  إنام  وذلك  له،  واخلضوع  تعاىل  اهلل  تعظيم  منها  املقصود  فإن  والنسك، 
قصدت من أجله، وهذا هو الذي أمر الرشع فيه بالنيات، والطهارة من هذا الباب)2(.

صحيح مسلم )244(.   )1(
مواهب اجلليل )132/1(.   )2(
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q أدلة من قال: إن الني�ة ليست شرًطا يف الوضوء ويف التيمم:

  الدليل األول:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قوله 
ڀ ڀ ڀ( إىل قوله تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[. 

وجه االستدالل:

أن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بالوضوء والغسل أمًرا مطلًقا دون قيد النية، وال جيوز 
وصح  األمر  امتثل  فقد  رأسه  ومسح  أعضاءه،  غسل  فمن  بدليل،  إال  املطلق  تقييد 

وضوؤه، وكذلك من غسل بدنه)1(.

q ونوقش: 

بأن القيام إىل الصالة يعني القيام بقصد الصالة، وهذه هي النية.

  الدليل الثاين: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعاىل:  قوله 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]النساء: 43[.

وجه االستدالل:

هنى اجلنب عن قربان الصالة إذا مل يكن عابر سبيل إىل غاية االغتسال، وأطلق 
ومل يشرتط النية، فيقتيض انتهاء حكم النهي عند االغتسال، ولو مل يكن معه نية)2(.

q ويناقش:

به الصالة فقد نوى ما تشرتط له الطهارة، وهذا  بأن اغتسال اجلنب إذا قصد 
كاف يف حتصيل النية.

انظر بدائع الصنائع )19/1(.   )1(
انظر املرجع السابق، ونفس الصفحة.   )2(
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  الدليل الثالث:

قال تعاىل بعد أن ذكر طهارة الوضوء والغسل:
)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]املائدة: 6[. 

قابل  حمل  يف  املطهر  استعامل  عىل  بل  النيـة،  عىل  يقف  ال  الطهارة  وحصول 
للطهارة)1(.

النية إن اعتربت بجريان املاء عىل األعضاء فهو حاصل  يوضح ذلك أيًضا أن 
نوى أو مل ينو. وإن اعترب إلزالة احلدث املتعلق باألعضاء فإن اخلبث املتعلق هبا أقوى 

من احلدث، وزوال هذا األقوى ال يتوقف عىل النية، فكيف لألضعف. 

  الدليل الرابع:

)1637-99( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن 
موسى بن أيب عائشة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 

إناء  يف  بامء  فدعا  الطهور؟  كيف  اهلل  رسول  يا  فقال:   × النبي  أتى  رجاًل  إن 
برأسه،  مسح  ثم  ثالًثا،  ذراعيه  غسل  ثم  ثالًثا،  وجهه  غسل  ثم  ثالًثا،  كفيه  فغسل 
وأدخل أصبعيه السباحتني يف أذنيه، ومسح بإهباميه عىل ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه 
ثالًثا ثالًثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد عىل هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أو 

»ظلم وأساء«)2(.

]حسن[)3(.

وجه االستدالل:

فهذا الرجل وهو أعرايب كام يف بعض الروايات، كان جيهل الطهور، وقد سأل 

انظر بدائع الصنائع )19/1(.   )1(
سنن أيب داود )135(.   )2(

سبق خترجيه يف املجلد  الثالث، انظر ح: )588(.   )3(
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عن الوضوء فلو كانت النية من رشائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي 
× النية له. فلام مل يذكرها علم أهنا ليست برشط.

q وأجيب: 

بأن النبي × قد علم امليسء صالته كيفية الصالة، ومل يذكر له النية، وقد قلتم 
بوجوهبا للصالة فام الفرق؟ 

  الدليل اخلامس: 

)1638-100( ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أيب سعيد املقربي عن، عبد 
اهلل بن رافع موىل أم سلمة، 

فأنقضه  رأيس  ضفر  أشد  امرأة  إين  اهلل،  رسول  يا  قلت:  قالت:  سلمة،  أم  عن 
تفيضني  ثم  أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات،  يكفيك  إنام  قال: ال  اجلنابة؟  لغسل 

عليك املاء فتطهرين)1(.

وجه االستدالل:

قوله: )إنام يكفيك( ساقه مساق احلرص، ومل يذكر النية.

قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال × لعامر،

)1639-101( كام يف البخاري، ومسلم)2( يف صفة التيمم: )إنام كان يكفيك 
أن تصنع هكذا( وذكر صفة التيمم، ومل يذكر له النية، وأنتم تقولون باشرتاط النية 

يف التيمم.

  الدليل السادس:

نية فعدم  فإذا كانت طهارة اخلبث ال تتوقف عىل  النجاسة،  إزالة  القياس عىل 
سببها  ألن  أوىل؛  اخلبث  طهارة  إن  قلنا  وإنام  أوىل؛  النية  عىل  احلدث  طهارة  توقف 

مسلم )330(.   )1(
البخاري )347( ومسلم )368(.   )2(
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وموجبها أمر حيس، وخبث مشاهد؛ وألنه ال بدل هلا من الرتاب، فقد ظهرت قوهتا 
ا ورشًعا. حسًّ

q وأجيب:

هناك فرق بني طهارة احلدث، وطهارة اخلبث، 

بخالف  األربعة،  باألعضاء  الختصاصها  املعنى  معقولة  غري  عبادة  فاألوىل 
طهارة اخلبث؛ فهي معللة، ويف مكان اخلبث. 

وطهارة احلديث من باب فعل املأمور، وطهارة اخلبث من باب ترك املحظور، 
فاملطلوب التخيل منها، فهي من باب الرتوك، وهلذا لو صىل ناسًيا حدثه أعاد، بخالف 
النية كالصالة، وما كان من  طهارة اخلبث، فام كان من باب فعل املأمور وجبت له 

باب الرتوك مل جتب كالنجاسة وترك الزنا ونحومها.

  الدليل السابع: 

خلق  املاء  كان  فإذا   ،]48 ]الفرقان:  گ(  گ  ک  ک  )ک  تعاىل:  قال 
ذلك  كل  سائاًل،  مربًدا  وخلق  مروًيا،  املاء  خلق  كام  وطبيعته،  صفته  فهذه  طهوًرا، 
طبعه ووصفه الذي جعل عليه، فكام أنه ال حيتاج إىل النية يف حصول الري والتربيد، 
فكذلك يف حصول التطهري، فإذا كان املاء خلق طاهًرا، وطاهريته ال تتوقف عىل نية، 

فكذلك طهوريته)1(.

q وجياب:

ال نقاش بأن املاء األصل فيه أنه طهور، ولكن الطهارة منها ما هي عبادة غري 
معقولة املعنى يشرتط لتحصيلها النية، وعبادة غري معقولة املعنى ال تشرتط هلا النية.

  الدليل الثامن: 

املراد من الوضوء النظافة، والوضاءة، وقيام العبد بني يدي الرب تبارك وتعاىل 

بدائع الفوائد - ابن القيم )186/3(.   )1(
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عىل أكمل أحواله، مستور العورة، متجنًبا للنجاسة، نظيف األعضاء وضيئها، وهذا 
حاصل بإتيانه هبذه األفعال، نواها أو مل ينوها، يوضحه أن الوضوء غري مراد لنفسه، 
بل مراد لغريه، واملراد لغريه ال جيب أن ينوى؛ ألنه وسيلة. وإنام تعترب النية يف املراد 

لنفسه إذ هو املقصود املراد)1(. 

q ونوقش: 

النية، ذلك  للعبادة ال يكفي يف عدم اشرتاط  الطهارة من احلدث وسيلة  كون 
أن الوسائل قسامن: وسيلة لغريه، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست 
األول  من  كان  فام  التحلل،  عند  األقرع  رأس  عىل  املوسى  كإمرار  لذاهتا  مقصودة 

وجبت له النية بخالف الثاين فإنه غري مرشوع عىل الصحيح.

وقياس طهارة احلدث عىل طهارة اخلبث ال يصح، كام تقدم، وهلذا جتد سبب 
احلدث ليس مرتبًطا يف حمل طهارة احلدث، فالبول والغائط سبب للحدث، وحملهام 
الفرج قباًل كان أو دبًرا، والطهارة من احلدث متعلقة بأربعة أعضاء، ليس منها ما هو 

سبب للحدث. 

وأما طهارة اخلبث فهي معقولة املعنى، وحمل التطهري متعلق بمحل اخلبث، هلذا 
كانت النية ليست رشًطا فيها.

q دليل من قال: الني�ة شرط يف طهارة التيمم دون طهارة الماء: 

أما أدلتهم يف أن النية ليست رشًطا يف طهارة املاء فذكرهتا فيام سبق. 

وأما وجه التفريق بني الرتاب وطهارة املاء، فذكروا وجوًها منها:

األول: أن التيمم يف اللغة: القصد، وذلك يدل عىل اشرتاط النية فيه، بخالف 
الوضوء والغسل، فإن النية قدر زائد عىل مرور املاء عىل األعضاء املغسولة، فإذا جرى 
املاء عىل أعضاء الوضوء، أو عم املاء مجيع البدن فيصدق عليه أنه امتثل األمر الرشعي 

بدائع الفوائد )178/3(.   )1(
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  بقوله: 
ٺ ٺ( ]املائدة: 6[.

وقوله: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]املائدة: 6[.

فهذا األمر حتصيله ال يتوقف عىل النية.

الثاين: املاء مطهر بنفسه، فلم يفتقر إىل قصد فإذا وجدت النظافة به عىل أي وجه 
كان فقد حصل املقصود، بخالف الرتاب فإنه ملوث، وإنام جعل طهارة عند احلاجة، 

واحلاجة إنام تعرف بالنية . 

q ويجاب عن هذا جبوابني: 

األول: أن يقال: وكذلك الرتاب ملوث بنفسه، فلم يفتقر إىل قصد، فإذا وجد 
التلوث به عىل أي وجه كان فقد حصل املقصود.

للحدث  مطهر  أنه  ثبت  قد  فإنه  مطهر،  الرتاب غري  أن  نسلم  الثاين: ال  الوجه 
واخلبث مًعا، 

چ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قوله  األحداث  من  مطهر  أنه  عىل  فالدليل 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]املائدة: 6[.
فنص عىل أن الغاية من مرشوعية التيمم إرادة التطهري مع نفي احلرج عن هذه 

األمة.

ومن السنة، قال رسول اهلل × كام يف حديث جابر )وجعلت يل األرض مسجًدا 
وطهوًرا ، فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل ...( احلديَث ، واحلديث رواه 

مسلم، واللفظ للبخاري)1(.

صحيح البخاري )335(.  )1(
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فحكم الرسول × عىل أن األرض جعلت طهوًرا للمسلم.

فهذا دليل عىل أن الرتاب مطهر للحدث، وأما طهارة اخلبث بالرتاب فذلك مثل 
االستجامر، ومثل طهارة النعل بالرتاب، وطهارة ذيل املرأة بمروره عىل تراب طاهر، 
فالقول بأن الرتاب غري مطهر خمالف لنصوص الكتاب والسنة، والتفريق بني الوضوء 
والتيمم، فال جتب النية يف طهارة الوضوء، وجتب النية يف طهارة التيمم تفريق بني ما 
مجع اهلل سبحانه وتعاىل، فقد مجع بينهام يف آية املائدة، ذاكًرا سبحانه وتعاىل الوضوء 
بقوله: )ٻ ٻ پ پ( إشارة إىل النية، وقال يف التيمم )چ( إشارة 

إىل قصد الصعيد، فمن فرق بينهام فقد فرق بني ما مجع اهلل، وقوله يف غاية الضعف.

q الراجح: 

وليست  بالرتاب،  أو  باملاء  كان  مطلًقا، سواء  احلدث  النية رشط يف طهارة  أن 
رشًطا يف طهارة اخلبث، فإذا زال اخلبث ولو بنفسه فقد طهر املحل، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ال ترشع التسمية للدخول يف الصالة، وهي املقصودة من الطهارة، فوسيلتها 
)الوضوء والغسل( من باب أوىل.

الغسل من احليض، ال يف  اجلنابة، وال يف  الغسل من  للتسمية يف  يرد ذكر  مل   q
حديث صحيح، وال ضعيف.

]م-720[ إذا توضأت قبل الغسل، فإن حكم التسمية يف هذا الوضوء حكم 
هناك،  فانظره  الوضوء،  كتاب  يف  فيه  اخلالف  فصلت  وقد  الوضوء،  يف  التسمية 

ورجحت قول مالك يف رواية أن التسمية ال ترشع يف الوضوء. 

هذا  يف  احليض؟  تسمي  فهل  احليض،  من  غسلها  يف  املرأة  تتوضأ  مل  إذا  وأما 
خالف بني أهل العلم: 

فقيل: تستحب هلا التسمية، وهذا مذهب احلنفية، والشافعية)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: مراقي الفالح )ص:43( حاشية ابن عابدين )156/1( وقال يف بدائع   )1(
الصنائع: »وأما آدابه -يعني الغسل- فام ذكرنا يف الوضوء« فجعل آداب الوضوء آداًبا للغسل، 

ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع )35/1(.
وانظر يف مذهب الشافعية: املجموع )210/2(، مغني املحتاج )73/1(.   

الفرع الثاني 

يف استحباب التسمية يف غسل احليض
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وقيل: التسمية من الفضائل، وهذا هو املشهور من مذهب املالكية)1(.

وقيل: جتب التسمية: وهو مذهب احلنابلة)2(.

املالكية بعدم استحباهبا يف  والراجح أهنا ال ترشع، وهي خمرجة عىل قول عند 
الوضوء)3(.

q دليل اجلمهور على استحباب التسمية:

)1640-102( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن 
األوزاعي، عن قرة بن عبد الرمحن، عن الزهري، عن أيب سلمة، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: كل كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر 
اهلل، فهو أبرت أو قال: أقطع)4(.

]إسناده ضعيف ومتنه مضطرب[)5(.

الدليل الثاين من القياس:

يف  مرشوعة  كانت  الصغرى  الطهارة  يف  مرشوعة  التسمية  كانت  إذا  قالوا: 

 ،)175/2( احلاج  البن  املدخل  )ص:22(،  الفقهية  القوانني   ،)171/1( الصغري  الرشح   )1(
الفواكه الدواين )147/1(، حاشية الدسوقي )103/1(. 

اإلنصاف )257/1(، معونة أويل النهى رشح املنتهى )404/1(، كشاف القناع )154/1(،   )2(
الروض املربع )342/1(.

ووجه  الوضوء،  دون  الغسل  يف  النية  فأوجبوا  والغسل،  الوضوء  بني  املالكية  بعض  وفرق   
التفريق عندهم: أن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لكونه يتعلق باألعضاء التي يتعلق هبا الوسخ 

غالًبا، بخالف الغسل. انظر التوضيح خلليل رشح خمترص ابن احلاجب )175/1(. 
األمهات )ص: 50(:  الصغري )122/1(، وقال يف جامع  الرشح  الصاوي عىل  انظر حاشية   )3(
»رواية   :)124/1( التوضيح  يف  خليل  قال  واإلنكار«.  اإلباحة،  وروي  التسمية،  »الفضائل 
اإلنكار: أهو يذبح؟ ما علمت أحًدا يفعل ذلك«. اهـ وهذا وإن كان يف الوضوء، فالقول يف 

الغسل خمرجه عليه. 
املسند )359/2(.   )4(

سبق خترجيه، انظر املجلد السابع )ح 1403(.   )5(
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الطهارة الكربى من باب أوىل، ألهنا صغرى وزيادة)1(.

q دليل احلنابلة على وجوب التسمية:

الطهارة  يف  أوجبوها  الصغرى  الطهارة  يف  التسمية  يوجبون  احلنابلة  كان  ملا 
الكربى من باب القياس)2(.

q والراجح أهنا ال ترشع:

املرشوعية،  عىل  صحيح  دليل  يرد  حتى  احلظر،  العبادات  يف  األصل   : أواًل 
)مج جح مح  التسمية  فيها ذكر  وأحاديث االغتسال من اجلنابة ومن احليض ليس 

جخ( ]مريم: 64[.
واستحباب التسمية يف كل يشء ليس عىل إطالقه، فهناك أمور تكون التسمية 
فيها من البدع: كالتسمية لألذان، والتسمية للصالة، والتسمية لرمي اجلمرات، فلم 
ينقل عن النبي × أنه كان يسمي هلذه العبادات، فإذا مل ترد التسمية يف غسل اجلنابة مل 
تستحب يف غسل احليض؛ ألن صفة الغسل الواجبة فيهام واحدة، وقد ينفرد احليض 

باستحباب بعض األفعال اخلاصة كام سيأيت إن شاء اهلل.

وإليك بعض أحاديث االغتسال من احليض واجلنابة، لرتى أن التسمية مل ترد 
فيهام.

احلديث األول:

)1641-103( ما رواه مسلم من طريق شعبة، عن إبراهيم بن املهاجر، قال: 
سمعت صفية حتدث، 

× عن غسل املحيض؟ فقال:   عن عائشة، أن أسامء بنت شكل سألت النبي 
ر فتحسن الطهور، ثم تصب عىل رأسها فتدلكه  تأخذ إحداكن ماءها وسدرهتا، َفَتَطهَّ

املبدع )194/1(.   )1(
املرجع السابق.   )2(
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دلًكا شديًدا، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها املاء، ثم تأخذ فرصة ممسكة 
فقالت  هبا.  تطهرين  اهلل  سبحان  فقال:  هبا؟  ُر  َتَطهَّ وكيف  أسامء  فقالت  هبا.  ُر  َفَتَطهَّ
تأخذ  فقال:  الدم. وسألته عن غسل اجلنابة؟  أثر  تتبعني  عائشة، وكأهنا ختفي ذلك: 
ماًء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب عىل رأسها فتدلكه حتى تبلغ 
شؤون رأسها، ثم تفيض عليه املاء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء األنصار، مل يكن 

يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين)1(.

ورواه البخاري بأخرص من هذا)2(. 

ووجه الداللة ظاهر، وهو أنه قد وقع هذا احلديث جواًبا عن كيفية الغسل من 
املحيض، وقد ذكر أموًرا مستحبة كالسدر، فلو كانت التسمية مرشوعة ألرشد عليها 

النبي ×.

احلديث الثاين:

)1642-104( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة غسل 
قد  أنه  ظن  إذا  حتى  شعره  بيده  خيلل  ثم  اغتسل،  ثم  للصالة  وضوءه  وتوضأ  يديه، 

أروى برشته أفاض عليه املاء ثالث مرات ثم غسل سائر جسده. ورواه مسلم)3(.

فهذه صفة غسل النبي × من اجلنابة وليس فيها ذكر البسملة.

احلديث الثالث:

)1643-105( ما رواه مسلم من طريق األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن 
كريب، عن ابن عباس، قال: 

صحيح مسلم )332(.   )1(
صحيح البخاري )314(، وسيأيت خترجيه يف حكم الوضوء لغسل اجلنابة: ح: )1647(.  )2(

البخاري )272( ومسلم )316(.  )3(
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حدثتني خالتي ميمونة، قالت: أدنيت لرسول اهلل × غسله من اجلنابة، فغسل 
كفيه مرتني أو ثالًثا، ثم أدخل يده يف اإلناء، ثم أفرغ هبا عىل فرجه، وغسله بشامله، ثم 
رضب بشامله األرض فدلكها دلًكا شديًدا، ثم توضأ وضوءه للصالة، ثم أفرغ عىل 
رأسه ثالث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل 

رجليه، ثم أتيته بمنديل فرده. ورواه البخاري)1(.

وهذا احلديث كغريه ليس فيه التسمية، فيبعد أن تكون التسمية مرشوعة ثم ال 
تنقل من قوله × وال من فعله. 

احلديث الرابع:

 )1644-106( ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد 
ابن أيب سعيد املقربي عن، عبد اهلل بن رافع موىل أم سلمة، 

ضفر  أشد  امرأة  إين  اهلل،  رسول  يا  قلت:  قالت:  عنها  اهلل  ريض  سلمة  أم  عن 
رأيس، أفأنقضه لغسل اجلناية؟ قال: ال، إنام يكفيك أن حتثي عىل رأس ثالث حثيات، 

ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين)2(.

وهذا احلديث كغريه ليس فيه ذكر للتسمية. 

e e e

البخاري )257( ومسلم )317(.   )1(
صحيح مسلم )330(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q األصغر يندرج يف األكرب.

]م-721[ اختلف العلامء يف حكم الوضوء يف احلدث األكرب كاحليض واجلنابة.

فقيل: الوضوء سنة.

وهو مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: فتح القدير )56/1(، تبيني احلقائق )14/1( بدائع الصنائع )34/1(،   )1(
حاشية ابن عابدين )156/1(، البناية )258/1(، البحر الرائق )52/1(.

وانظر يف مذهب املالكية: خمترص خليل )ص:15(، منح اجلليل )128/1(، الكايف )ص:24(،   
الرشح الصغري )172/1(، حاشية الدسوقي )136/1(، القوانني الفقهية )ص:23(.

مغني   ،)89/1( الطالبـيـن  روضـــة   ،)215/2( املجمــوع  الشافعية:  مذهب  يف  ونظر   
املحتاج )73/1(، هنايـة املحتاج )225/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )152/1( اإلنصاف )252/1(، معونة أويل النهى   
رشح املنتهى )403/1(، املمتع رشح املقنع )233/1(، املغني )287/1(، الفروع )204/1(. 

الفرع الثالث 

يف وضوء الغسل
املسألة األوىل

حكم الوضوء يف الغسل الواجب
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وقيل: الوضوء رشط يف صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري)1(.

اختيار  وهو  احليض،  غسل  يف  مرشوًعا  وليس  اجلنابة،  غسل  يف  سنة   وقيل: 
ابن حزم)2(.

q أدلة اجلمهور على أن الوضوء يف الغسل سنة:

  الدليل األول:

مل يذكر الوضوء يف القرآن، بل قال تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[، 
ولو كان الوضوء واجًبا لذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه.

  الدليل الثاين: 

الذي  الرجل  قصة  يف  طويل،  حديث  من  البخاري  رواه  ما   )107-1645(
أصابته جنابة وال ماء، فقال له الرسول ×: خذ هذا فأفرغه عليك)3(.

ولو كان الوضوء واجًبا لبينه النبي × له، ومل يطلب منه الرسول × إال جمرد 
إفراغه عليه.

  الدليل الثالث:

بن موسى، عن  أيوب  رواه مسلم من طريق سفيان، عن  ما   )108-1646(
سعيد بن أيب سعيد املقربي عن، عبد اهلل ابن رافع موىل أم سلمة، 

أشد ضفر رأيس،  امرأة  إين  اهلل،  يا رسول  قالت:  عنها  اهلل  أم سلمة ريض  عن 
ثم  رأسك ثالث حثيات  أن حتثي عىل  يكفيك  إنام  قال: ال،  اجلنابة؟  لغسل  فأنقضه 

تفيضني عليك املاء فتطهرين)4(.

انظر املجموع )215/2( اإلمام داود الظاهري وأثره يف الفقه اإلسالمي )ص: 496(.  )1(
املحىل )املسألة 188(.   )2(

صحيح البخاري )337(.  )3(
صحيح مسلم )330(.   )4(
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وجه الداللة:

عرب بـ )إنام( الدالة عىل احلرص، واكتفى باإلفاضة ومل يذكر الوضوء.

  الدليل الرابع:

حكى بعضهم اإلمجاع عىل عدم وجوب الوضوء.

قال احلافظ يف الفتح: »قام اإلمجاع عىل أن الوضوء يف غسل اجلنابة غري واجب«)1(.

اهلل عز وجل إنام فرض عىل اجلنب الغسل دون الوضوء،  وقال ابن عبد الرب: 
بقوله عز وجل: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]النساء: 43[، وقوله: )ٿ 

ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[)2(.
وال تصح دعوى اإلمجاع مع خالف داود الظاهري.

q دليل من قال: الوضوء شرط يف صحة الغسل:

لعل داودالظاهري رأى أن قوله تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[.

جممل،  وهو  الوجوب،  األمر  يف  واألصل  أمر،  )ٹ(  سبحانه:  فقوله 
وكل فعل يقع بياًنا هلذا املجمل يكون له حكم املجمل، فيكون واجًبا مثله.

× ما يدل عىل صحة  النبي  وهذا االستدالل ممكن أن يسلم لو أنه مل يأت عن 
الغسل بال وضوء، كحديث األعرايب، وحديث أم سلمة، وقد سقنامها يف أدلة اجلمهور.

q دليل ابن حزم على أن الوضوء ال يشرع يف غسل احليض: 

كان  احليض  غسل  يف  الوضوء  ذكر  فيه  جاء  الذي  الدليل  أن  حزم  ابن  رأى 
ابن حزم قياس احليض عىل  املهاجر وهو ضعيف. وال يرى  إبراهيم بن  عن طريق 

اجلنابة)3(.

يف رشحه حلديث )259(.  )1(
التمهيد )415/3( كام يف فتح الرب.   )2(

انظر املحىل املسألة )189(.   )3(
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واحلديث الذي ضعفه ابن حزم رواه ابن أيب شيبة، قال: 

)1647-109( حدثنا أبو األحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية ابنة شيبة، 

يا  فقالت:   ،× اهلل  رسول  عىل  شكل  بنت  أسامء  دخلت  قالت:  عائشة  عن 
رسول اهلل، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من املحيض؟

املاء  تبلغ  حتى  وتدلكه  رأسها  وتغسل  فتوضأ،  وماءها  سدرهتا  تأخذ  قال:   
 أصول شعرها، ثم تفيض املاء عىل جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر هبا. فقالت: يا 
رسول اهلل كيف أتطهر هبا؟ قال: تطهري هبا. قالت: عائشة: فعرفت الذي يكني عنه 

فقلت هلا تتبعي أثر الدم)1(.

]صحيح، وذكر الوضوء فيه حسن[)2(.

املصنف )864(.  )1(
احلديث مداره عىل صفية بنت شيبة، عن عائشة.  )2(

ويرويه عنها اثنان:   
األول: ابنها منصور، وروايته خمرجة يف الصحيحني، ويف غريمها، وليس يف روايته ذكر الوضوء.  

الثاين: إبراهيم بن مهاجر، وقد زاد فيه ذكر الوضوء، وتارة يذكر الوضوء بلفظ جممل، حيتمل   
 أنه أراد الوضوء، وحيتمل أنه أراد به إزالة النجاسة. وتارة يرصح بذكر الوضوء كام يف رواية 

أيب األحوص عن إبراهيم بن مهاجر عند أيب داود )314( وابن شيبة )78/1( ح 864.
ثم  الطهور،  فتحسن  فتطهر  ماءها وسدرهتا  إحداكن  )تأخذ  قال:  فرواية مسلم )332-61(   

تصب عىل رأسها فتدلكه دلًكا شديًدا ..( احلديث.
فقوله: )فتطهر فتحسن الطهور( جاء يف رشح النووي )21/4(:  

)التطهر األول تطهر من النجاسة، وما مسها من دم احليض، هكذا قال القايض عياض قال:   
واألظهر واهلل أعلم أن املراد بالتطهر األول الوضوء(.

الباب  قدمناها يف  التي  أيب األحوص  رواية  أوىل كام جاء مفصاًل يف  الوضوء  قلت: محله عىل   
ولفظها: )تأخذ سدرهتا وماءها، فتوضأ، وتغسل رأسها(.

وإذا كان الراجح ذلك، ومل يأت ذكر الوضوء إال يف رواية إبراهيم بن مهاجر خمالًفا من هو أوثق   
منه أعني منصوًرا فهل تعترب زيادته حمفوظة؟ أو تعترب شاذة ملخالفتها ملن هو أوثق؟ خاصة أن 
إبراهيم بن مهاجر أيًضا قد زاد فيه صفة الغسل أيًضا، ومل يذكر يف رواية منصور.             =
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له  أخرج  فمنصور  واإلتقان،  احلفظ  يف  مهاجر  بن  إبراهيم  عىل  مقدم  منصوًرا  أن  شك  وال   =
الشيخان، أما إبراهيم بن مهاجر فقد جتنبه البخاري، وتكلم فيه مجاعة، وإليك أهم ما قيل فيه:

قال أمحد: ليس به بأس. وكذا قال الثوري. اجلرح والتعديل )132/2(.  
وقال النسائي يف موضع آخر: ال بأس به. هتذيب الكامل )211/2(.  

وقال النسائي وحييى القطان: ليس بالقوي. اجلرح والتعديل )132/2(، الضعفاء واملرتوكني )7(.  
وضعفه حييى بن معني، وقال ابن عدي: ... حديثه يكتب يف الضعفاء. الكامل )213/1(.  

السائب قريب  الرمحن، وعطاء بن  الرازي: ليس بقوي، هو وحصني بن عبد  أبو حاتم  وقال   
قلت  بحديثهم.  حيتج  وال  حديثهم،  يكتب  الصدق،  حمل  عندنا  فمحلهم  بعض،  من  بعضهم 

أليب: ما معنى ال حيتج بحديثهم؟
قال: كانوا أقواًما ال حيفظون، فيحدثون بام ال حيفظون، فيغلطون. ترى يف حديثهم اضطراًبا ما   

شئت. اجلرح والتعديل )132/2(.
وقال الدارقطني: حدث بأحاديث ال بتابع عليها. هتذيب التهذيب )146/1(.   

ويف التقريب: صدوق، لني احلفظ.  
إبراهيم بن مهاجر، فهل ترى زيادته الوضوء يف حديث صفية شاذة. ملخالفته  هذا ما قيل يف   
منصوًرا وهو أوثق منه؟ فإن حكمنا بشذوذ الزيادة فإن مرشوعية الوضوء لغسل احليض ثابت 

يف قياسه عىل غسل اجلنابة. وإن حكمنا بحفظها فاألمر ظاهر. 
ونفيس متيل إىل كون الوضوء حمفوًظا يف رواية إبراهيم، ألن رواية منصور فيها اختصار.  

قالت  األنصار  من  امرأة  أن   :)315( عائشة  عن  أمه  عن  منصور  حديث  من  البخاري  فلفظ   
للنبي ×: كيف أغتسل من املحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثالًثا، ثم إن النبي × 

استحيى وأعرض بوجهه، أو قال: توضئي هبا، فأخذهتا فجذبتها فأخربهتا بام يريد النبي ×.
واقترص  املحيض،  من  االغتسال  كيفية  عن   × النبي  سألت  عنها  اهلل  ريض  الصحابية  فهنا   

منصور يف روايته عن أمه بذكر تطهري الفرج، وهو ال يكفي يف الغسل من املحيض.
ويبعد أن تسأل املرأة عن صفة الغسل من املحيض وال جييبها إال عىل تطهري الفرج من أثر الدم،   
فالباحث هنا جيزم بوقوع اختصار يف رواية منصور، وترمجة البخاري تشري إىل قبول ما ورد من 
احلديث ممن ليس عىل رشطه، وهلذا ترجم البخاري للحديث بثالثة أشياء، دلك املرأة نفسها 
عند غسل احليض، والثاين كيف تغتسل والثالث أخذها فرصة ممسكة، قال ابن رجب رمحه اهلل 
يف رشح البخاري )94/2( وليس يف حديث منصور سوى الفرصة املمسكة، ولكنه أشار إىل أن 
احلكمني اآلخرين قد رويا يف حديث صفية عن عائشة من وجه آخر لكن ليس هو عىل رشطه، 
فخرج احلديث باإلسناد الذي عىل رشطه، ونبه بذلك عىل الباقي.               =
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طريق  يف  ورد  ما  تصحيح  إىل  منه  ذهاب  ترمجته  فقه  يف  الغسل  صفة  البخاري  فاعتامد  قلت:   =
إبراهيم بن مهاجر.

االختصار  تعمد  إىل  اإلشارة  منصور  عن  سفيان  طريق  من   )332-60( مسلم  يف  جاء  بل   
ولفظه: عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي × كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه 

علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر هبا. 
فقوهلا: )علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك( إشارة إىل أن رواية منصور مل تقترص عىل   

ذكر تطهري الفرج بفرصة من مسك. وأنه طوى صفة الغسل للعلم به.
ولفظ النسائي)251(: فأخربها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري هبا.  

ختريج احلديث:  
احلديث مداره عىل صفية بنت شيبان، عن عائشة، ورواه عن صفية اثنان: .   

األول: منصور، عن صفية بنت شيبان.   
رواه سفيان كام يف مسند احلميدي )167( وصحيح البخاري )314(، وصحيح مسلم )332(،   
وسنن النسائي )251( ومستخرج أيب عوانة )317/1(، وصحيح ابن حبان )1199(، وسنن 

البيهقي )183/1(.
و وهيب،  كام يف مسند أمحد )122/6(، وصحيح البخاري )315(، وصحيح مسلم )332(،   

وسنن النسائي )427(.
و الفضل بن سليامن، كام يف صحيح البخاري )7357(، وصحيح ابن حبان )1200(، كلهم    

عن منصور بن عبد الرمحن احلجبي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة.
الطريق الثاين: إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة به   

فريويه مجاعة عنه منهم أبو عوانة، وأبو األحوص، وشعبة، وإرسائيل، وقيس بن الربيع. يزيد   
بعضهم عىل رواية بعض. وإليك ختريج رواياهتم:

فرواه قيس بن الربيع كام يف مسند أيب داود الطياليس )1563(.  
وأبو عوانة كام يف مسند أمحد )188/6(، وسنن أيب داود )315(.  

وأبو األحوص كام يف مصنف ابن أيب شيبة )864(، وسنن أيب داود )314(، وساق مسلم سند   
أيب األحوص )232( ومل يذكر لفظه.

وشعبة كام يف مسند أمحد )147/6(، وصحيح مسلم )61-232(، وسنن أيب داود )316(،   
وسنن ابن ماجة )642(، وسنن البيهقي )180/1(. 

وإرسائيل كام يف سنن الدارمي )773( وسنن ابن اجلارود يف املنتقى )117(، كلهم عن إبراهيم   
بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة به.
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الوضوء يف اجلنابة قبل االغتسال، وغسل احليض مقيس عليه. 

]م-722[ أما يف اجلنابة فاألحاديث رصحية يف أن الوضوء قبل االغتسال.

وأما يف احليض فهل يكون الوضوء قبل االغتسال أم بعده؟

يعقوب  »وقال  رجب:  ابن  قال  لكن  اجلنابة،  عىل  مقيس  احليض  أن  فاألصل 
ابن بختان: سألت أمحد عن احلائض متى تتوضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت 

واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.

وظاهر هذا أهنا خمرية بني تقديم الوضوء وتأخريه، فإنه مل يرد يف السنة تقديمه كام 
يف غسل اجلنابة، وإنام ورد يف حديث أيب األحوص عن إبراهيم بن املهاجر: )توضأ 
غسل  أن  هذا  من  فيحصل  ترتيًبا،  تقتيض  ال  وهي  بالواو،  وتدلكه(  رأسها  وتغسل 

احليض والنفاس يفارق غسل اجلنابة من وجوه.

أحدها: أن الوضوء يف غسل احليض ال فرق بني تقديمه وتأخريه، وغسل اجلنابة 

املسألة الثانية

يف موضع الوضوء من االغتسال
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السنة تقديم الوضوء فيه عىل الغسل«)1(.

قلت: حديث أيب األحوص جاء بالرتتيب أيًضا يف رواية أيب داود، قال: 

)1648-110( حدثنا عثامن بن أيب شيبة، أخربنا سالم بن سليم، عن إبراهيم 
ابن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، 

عن عائشة، قالت: دخلت أسامء عىل رسول اهلل × فقالت: يا رسول اهلل كيف 
تغتسل إحدانا إذا طهرت من املحيض؟ فقال: تأخذ سدرهتا وماءها فتوضأ، ثم تغسل 

رأسها وتدلكه حتى يبلغ املاء أصول شعرها .. وذكر احلديث)2(.

إال  الغسل،  عىل  الوضوء  تقديم  عىل  دليل  رأسها(  تغسل  ثم  )توضأ  فقوله: 
عن  شيبة،  أيب  ابن  ورواه  نفسه)3(،  داود  أيب  طريق  من  البغوي  رواه  قد  احلديث   أن 
أيب األحوص به)4( بلفظ: )توضأ وتغسل رأسها(ورواية )الواو( ال تعارض رواية )ثم( 
خاصة أنه قد قدم الوضوء بالذكر، وعىل فرض أن الرتتيب بني الوضوء واالغتسال مل 

يرد يف احليض، فإنه مقيس عىل اجلنابة.

وال أرى هلا أن تتوضأ بعد االغتسال إذا مل تتوضأ قبله؛ ألنه مل يرد عن الرسول 
× أنه توضأ بعد غسله من اجلنابة، والغسل وحده كاف يف رفع احلدث إال إن مست 
للوضوء  ناقض  الراجح  عىل  الفرج  ومس  الصغرى  الطهارة  انتقضت  فقد  فرجها 

مطلًقا سواء كان بشهوة أم بغري شهوة.

e e e

رشح ابن رجب للبخاري )98/2(.  )1(
سنن أيب داود )314(، وانظر ح: )1647(.   )2(

رشح السنة )253(.  )3(
املصنف )78/1(.   )4(



275طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q مل حيفظ يف وضوء الغسل من اجلنابة تكرار لغسل أعضائه.

q التكرار يف الغسل ال فضيلة فيه إال يف غسل الكفني وفاًقا، وغسل الرأس عىل 
قول.

q إذا توضأ اجلنب واحلائض قبل الغسل نوى بوضوئه اجلنابة، وال يلزمه إعادة 
غسل أعضاء الوضوء عند االغتسال.

]م-723[ إذا توضأت املرأة لغسل احليض، فهل تغسل بقية بدهنا دون أعضاء 
الوضوء؟ أو يلزمها غسل بدهنا مع أعضاء الوضوء؟ فتكون غسلت أعضاء الوضوء 

مرتني، مرة يف الوضوء، ومرة يف الغسل. هاتان مسألتان:

األوىل: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة يف الوضوء، ومرة يف الغسل. 

والثانية: هل يرشع التثليث يف غسل البدن، بحيث يغسل بدنه ثالًثا عند الغسل.

يف  مرة  الوضوء  أعضاء  غسل  تكرر  هل  أعني:  األوىل  املسألة  أناقش  وسوف 
يأيت احلديث عنها يف مبحث  الثانية فسوف  املسألة  وأما  الغسل،  الوضوء، ومرة يف 

خاص.

املسألة الثالثة 

يف غسل أعضاء الوضوء مرة ثاني�ة يف الغسل
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)1649-111( فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه، وتوضأ 
أنه قد أروى برشته  إذا ظن  ثم خيلل بني شعره، حتى  اغتسل،  ثم  وضوءه للصالة، 

أفاض عليه املاء ثالث مرات، ثم غسل سائر جسده، ورواه مسلم)1(.

كلمة  أن  الزبيدي:  ذكر  بقية جسده، وقد  أي  )ثم غسل سائر جسده(  فقوهلا: 
سائر الناس: أي الباقي من الناس)2(.

وله شاهد من حديث ميمونة من رواية مسلم له، يف صفة غسل النبي × من 
اجلنابة. 

)1650-112( وفيه: )ثم أفرغ عىل رأسه ثالث حفنات ملء كفه، ثم غسل 
سائر جسده()3(.

البخاري )272(، ومسلم )316(.   )1(
انظر تاج العروس )489/6(. ويف حديث أيب موسى يف البخاري )3411( ومسلم )2431(،   )2(
فرعون  امرأة  آسية  إال  النساء  يكمل من  كثري ومل  الرجال  ×: كمل من  اهلل  قال رسول  قال: 
ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام. فمعنى )سائر 

الطعام( أي عىل بقيته. 
الباقي، والناس يستعملونه بمعنى اجلميع،  النهاية )327/2(: »والسائر:  ابن األثري يف  وقال   

وليس بصحيح، وقد تكررت هذه اللفظة يف احلديث، وكلها بمعنى باقي اليشء«. اهـ
وذكر الزبيدي يف تاج العروس )489/6( إىل أن يف السائر قولني:   

فيه  نزاع  وال  الباقي،  بمعنى  أنه  االشتقاق  وأرباب  اللغة  أئمة  من  اجلمهور  قول  وهو  األول:   
ْور، وهو البقية.  بينهم، واشتقاقه من السُّ

واجلواليقي،  اجلوهري،  ذهب  وإليه  وصوبوه،  مجاعة  أثبته  وقد  اجلميع،  بمعنى  أنه  والثاين:   
وحققه ابن بري يف حوايش الدرة، وأنشد عليه شواهد كثرية، وأدلة ظاهرة، وانترص هلم الشيخ 
النووي يف مواضع من مصنفاته، وسبقهم إمام العربية أبو عيل الفاريس، ونقله بعٌض عن تلميذه 
ابن جني... إلخ كالمه رمحه اهلل. وال مانع أن يكون معنى كلمة )سائر( مشرتًكا بني املعنيني، 
واألصل فيها أن تكون بمعنى الباقي إال إن دلت قرينة عىل أن املراد بمعنى سائر: الكل فيقبل. 

مسلم له )317(.   )3(
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وقال ابن رجب: اجلنب له حالتان:

إحدامها: أنه ال يلزمه سوى الغسل، وهو من أجنب من غري أن يوجد منه حدث 
أصغر، فهذا ال يلزمه أكثر من الغسل، فإن بدأ بأعضاء الوضوء فغسلها مل يلزمه سوى 
غسل بقية بدنه بغري تردد، وينوي بوضوئه الغسل ال رفع احلدث األصغر، وهو ظاهر.

الثاين: أن جيتمع عليه حدث أصغر وجنابة، كأن حيدث، ثم جينب، فهل يتداخل 
الوضوء مع الغسل أم ال؟ يف ذلك خالف بني العلامء«. اهـ بترصف)1(.

قلت: وملخص األقوال يف املسألة كاآليت:

قيل: إذا نوى الطهارة الكربى، أجزأه عن نية الطهارة الصغرى، وهو مذهب 
املالكية)2(، والشافعية)3(.

مذهب  وهو  برشط،  ليست  النية  أن  باعتبار  أحدمها،  ينو  مل  ولو  جيزئ  وقيل: 
احلنفية)4(.

وقيل: ال تتداخل الطهارتان الكربى والصغرى إال بنية، فعىل هذا إما أن يتوضأ 
قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من احلدثني، وهو مذهب احلنابلة)5(، ووجه يف 

مذهب الشافعية)6(.

النيتان، وسواء  تتداخل  بعده، وال  الغسل وإما  قبل  إما  الوضوء،  وقيل: جيب 

يف رشحه للبخاري )1352(.   )1(
حاشية الدسوقي )140/1(، فتح الرب برتتيب متهيد ابن عبد الرب )415/3( القوانني الفقهية   )2(
)ص: 23(، رشح الزرقاين ملخترص خليل )105/1(، خمترص خليل )ص: 15(، منح اجلليل 

)132/1(، التاج واإلكليل املطبوع هبامش مواهب اجلليل )318/1(. 
األم )40/1(، املجموع )223/2(، احلاوي الكبري )221/1(، روضة الطالبني )54/1، 89(.  )3(

البناية )173/1(، تبيني احلقائق )5/1(، البحر الرائق )24/1(، بدائع الصنائع )19/1(.   )4(
اإلنصاف   ،)88/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)20/1( املحرر   ،)131/1( القناع  كشاف   )5(

)259/1(، املبدع )200/1، 201(، الفروع )205/1(، املغني )289/1(. 
املجموع )223/2(، روضة الطالبني )54/1، 89(.   )6(
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وجد منه احلدث األصغر أو مل يوجد، وهو رواية يف مذهب أمحد)1(، ووجه يف مذهب 
الشافعية)2(.

يف  ومرة  الوضوء،  يف  مرة  مرتني،  الوضوء  أعضاء  تغسل  الرواية  هذه  وعىل 
الغسل.

وقيل: جيب الوضوء وغسل بقية البدن، وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(.

وفرق ابن حزم بني غسل اجلنابة وبني غريه كغسل اجلمعة ونحوها فقال يف غسل 
اجلنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن مل ينوه مل جيزه، وقال يف غريه من االغتساالت: 

ال بد أن يأيت بالوضوء مفرًدا بنية الوضوء)4(.

هذا ملخص األقوال يف املسألة، وإليك األدلة.

q دليل القائلني بأن ني�ة الطهارة الكربى جتزئ عن ني�ة الصغرى:

  الدليل األول:

قال تعاىل: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]النساء: 43[.

وجه االستدالل:

أال  جيب  اغتسل  فإذا  الصالة،  من  املنع  غاية  الغسل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  جعل 
يمنع منها، ولو كانت نية احلدث األصغر رشًطا لذكرها سبحانه.

  الدليل الثاين:

)1651-113( ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصني الطويل، وفيه:

الفروع )205/1(، اإلنصاف )259/1(.   )1(
الروضة )/54(، املجموع )223/2(.   )2(

انظر املصدر السابق.   )3(
املحىل املسألة )195(.   )4(
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قال النبي × للرجل الذي أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك)1(.

وجه االستدالل:

أن هذا الرجل كان جيهل التيمم حتى أخربه ×، فلو كانت نية احلدث األصغر 
رشًطا ألخربه النبي ×؛ ألن جهله بذلك قد يكون أوىل من جهله مرشوعية التيمم.

  الدليل الثالث:

)1652-114( ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، 
عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن، عبد اهلل بن رافع موىل أم سلمة، 

عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت: قلت: يا رسول اهلل، إين امرأة أشد ضفر رأيس، 
أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال: ال، إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات، ثم 

تفيضني عليك املاء فتطهرين)2(.

وجه االستدالل:

قوله ×: )إنام يكفيك( فهذا دليل عىل احلرص، وقوله: )فتطهرين( الطهارة هنا 
مطلقة، فتشمل مجيع أنواعها، الصغرى والكربى، فدل عىل أن فعلها هذا جيزئ يف 

حصول الطهارة ولو كانت نية احلدث األصغر رشًطا لبينه هلا النبي ×.

  الدليل الرابع:

)1653-115( ما رواه أمحد من طريق إرسائيل، عن أيب إسحاق، عن سليامن بن رصد، 

عن جبري بن مطعم قال: تذاكر غسل اجلنابة عند النبي ×، فقال رسول اهلل 
سائر  عىل  بعد  أفيضه  ثم  رأيس،  عىل  فأصب  ثالًثا،  كفي  ملء  فآخذ  أنا  أما   :×

جسدي)3(.

البخاري )344(.   )1(
صحيح مسلم )330(.   )2(

املسند )81/4(.   )3(
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وقد رصح أبو إسحاق بالتحديث عند البخاري)1(.

  الدليل اخلامس:

)1654-116( ما رواه عبد الرزاق)2(، عن الثوري، عن خالد احلذاء، عن أيب 
قالبة، عن عمرو بن بجدان، عن أيب ذر 

أنه أتى النبي × وقد أجنب، فدعا النبي × بامء، فاسترت واغتسل، ثم قال له 
النبي ×: إن الصعيد الطيب وضوء املسلم، وإن مل جيد املاء عرش سنني، فإذا وجد املاء 

فليمسه برشته، فإن ذلك هو خري.

]تفرد به عمرو بن بجدان عن أيب ذر، قال فيه أمحد: ال أعرفه[)3(.

وجه االستدالل من احلديث:

قوله ×: فليمسه برشته ومل يذكر اشرتاط نية احلدث األصغر، فإذا مسه برشته 
فقد تطهر.

  الدليل السادس:

حكى بعض العلامء اإلمجاع عىل أن الوضوء ال جيب مع الغسل، قال ابن عبد 
إمجاع  وهذا   ... الوضوء  دون  الغسل  اجلنب  عىل  فرض  إنام  وجل  عز  »اهلل  الرب: 

ال خالف فيه بني العلامء«)4(.

احلديث يف البخاري )254(، ومسلم )327( دون قوله: )ثم أفيض بعد عىل سائر جسدي(.   )1(
ولفظ مسلم عن جبري بن مطعم قال: متاروا يف الغسل عند رسول اهلل ×، فقال بعض القوم: أما   
أنا فإين أغسل رأيس كذا وكذا، فقال رسول اهلل ×: أما أنا فأفيض عىل رأيس ثالث أكف. اهـ 
ولفظ الصحيحني ال داللة فيه عىل مسألتنا، لكن لفظ أمحد ظاهر الداللة، ولو كان هو الدليل 
الوحيد يف املسألة حلققت هل زيادة أمحد حمفوظة أو شاذة؟ ولكن األدلة يف هذه املسألة كام قرأت 

كثرية مستفيضة.
املصنف )913(.   )2(

)3(  سبق خترجيه يف املجلد األول، انظر )ح: 31(. 
التمهيد، كام يف فتح الرب )415/3(.  )4(
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وقال يف الفتح: »نقل ابن بطال اإلمجاع عىل أن الوضوء ال جيب مع الغسل. قال 
احلافظ: »وهو مردود، فقد ذهب مجاعة منهم أبو ثور، وداود وغريمها إىل أن الغسل 

ال ينوب عن الوضوء للحدث«)1(.

  الدليل السابع:

من حيث التعليل، قالوا: بأهنام عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى يف 
الكربى كام لو حج قارًنا. 

q دليل احلنفية بأن ني�ة احلدث األصغر واألكرب ليست واجبة:

ذكرت أدلة احلنفية يف خالف العلامء عن حكم النية يف االغتسال من احليض، 
وأجبت عنها، فارجع إليها، فال داعي إلعادهتا.

q دليل احلنابلة على وجوب الوضوء أو نيت�ه يف غسل احليض:

البخاري من طريق حييى بن سعيد األنصاري، قال:  )1655-117( ما رواه 
الليثي يقول: سمعت  التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص  أخربين حممد بن إبراهيم 

عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه عىل املنرب، قال سمعت رسول اهلل ×، يقول: 

إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 
أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)2(.

وجه االستدالل:

أنه إذا مل ينو احلدث األصغر مل يصح منه؛ ألن احلديث رصيح بأن صحة األعامل 
متوقفة عىل النية، وأن لكل امرئ ما نوى، وما دام أنه مل ينوه فكيف حيسب له عمل.

واستثنوا املوت، فإنه جيب غسل امليت، والوضوء يف غسله سنة فقط.

يف رشحه حلديث )248(.   )1(
رواه البخاري )1(، واللفظ له، ورواه مسلم )1907(.   )2(
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q وعللوا هذا االستثن�اء: 

بأن غسل امليت تعبد، وليس عن حدث، ألنه لو كان حدًثا مل يرتفع مع بقاء سببه 
كاحلائض ال تغتسل مع جريان الدم، وليس غسل امليت عن نجاسة، ألنه لو كان عنه 

مل يطهر مع بقاء سبب التنجيس، وهو املوت، وكون الوضوء مستحًبا يف حق امليت.

 )1656-118( ملا رواه البخاري من طريق خالد، عن حفصة بنت سريين، عن 
أم عطية، قالت: قال النبي × هلن يف غسل ابنته: 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ورواه مسلم)1(.

 q دليل من قال ال جيب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

استدلوا بدليلني: أثري ونظري.

)1657-119( أما األثر ففيام رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه، وتوضأ 
وضوءه للصالة، ثم اغتسل، ثم خيلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى برشته، 

أفاض عليه املاء ثالث مرات، ثم غسل سائر جسده)2(.

وقد قدمت أن كلمة: )سائر جسده( تعني: بقية جسده.

  الدليل الثاين:

قد يستدل له بأنه ال يمكن رفع احلدث األصغر واألكرب باق، وعليه فتكون نيته 
يف الوضوء، هي نية الغسل، وإنام بدأ بمواضع الوضوء لرشفها، وإذا كانت نيته هي 
الغسل مل حيسن تكرار غسل مواضع الوضوء؛ ألن احلدث قد ارتفع عنها، وال يرشع 
التكرار إال يف حق الرأس. والفرق بني أن يتوضأ بنية رفع احلدث األصغر، وبني أن 
يغسل أعضاء الوضوء بنية الغسل أنه لو أحدث أثناء الوضوء فمن قال: يتوضأ بنية 

البخاري )167( ومسلم )939(.   )1(
رواه البخاري )272( واللفظ له، ومسلم )316(.   )2(
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رفع احلدث عليه أن يعيد الوضوء إذا أراد أن يأيت بسنة الوضوء، أما من قال: أنه جمرد 
تقديم أعضاء الوضوء لرشفها، والنية هي نية الغسل فإنه لو أحدث يف أثنائه بنى.

قال النووي: »مل يذكر اجلمهور ماذا ينوي هبذا الوضوء، قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصالح: مل أجد يف خمترص وال مبسوط تعرًضا لكيفية نية هذا الوضوء إال ملحمد بن 
عقيل الشهرزوري فقال: يتوضأ بنية الغسل، قال: إن كان جنًبا من غري حدث أصغر 
ينوي هذا بوضوئه  أن  فينبغي  الغالب،  فهو كام قال)1(، وإن كان جنًبا حمدًثا كام هو 
هذا رفع احلدث األصغر، ألنا إن أوجبنا اجلمع بني الوضوء والغسل فظاهر، ألنه 
ال يرشع وضوءان، فيكون هذا هو الواجب، وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من 

اخلالف«)2(.

الوضوء،  الغسل عن  األمهات: »وجيزئ  املالكي يف جامع  احلاجب  ابن  وقال 
والوضوء عن غسل حمله«.

قال خليل يف التوضيح شارًحا هذه العبارة: »وجيزئ ... الوضوء عن غسل حمله، 
ما لو توضأ، ثم ذكر أنه جنب، أنه ال يلزمه أن يأيت يف غسله عىل أعضاء الوضوء، وقد 

نص اللخمي عىل ذلك أيًضا«)3(.

وقال اللخمي يف التبرصة: »ثم يتوضأ كام يتوضأ للصالة، وينوي اجلنابة، وإن 
نوى الوضوء أجزأه«)4(.

قد رضب النووي للجنب من غري حدث صوًرا أشهرها:  )1(
أن ينزل املتطهر املني من غري مبارشة تنقض الوضوء، بنظر أو استمناء، أو مبارشة فوق حائل،   
أو يف النوم قاعًدا، فهذا جنب ال خالف، وليس حمدًثا عىل املذهب الصحيح املشهور، الذي قطع 

به اجلمهور.  
املجموع )211/2(.   )2(

التبرصة )140/1(:  اللخمي يف  ابن  احلاجب )179/1(، وقال  التوضيح يف رشح خمترص    )3(
»ولو توضأ ثم تذكر أنه جنب أجزأه أن يبني عىل املغسول من وضوئه«. 

)4(  التبرصة )121/1(. 
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q دليل ابن حزم يف التفريق بني غسل اجلنابة وبني غريه:

بنية  واحد  عمل  فيهام  أجزأ  فإنه  والوضوء  اجلنابة  غسل  »وأما  حزم:  ابن  قال 
واحدة هلام مجيًعا، للنص الوارد يف ذلك، ثم ذكر حديث ميمونة من رواية مسلم له 
وفيه: ثم غسل سائر جسده، فقال: فهذا رسول اهلل × مل يعد غسل أعضاء الوضوء 
يف غسله للجنابة، ونحن نشهد أن رسول اهلل × ما ضيع نية كل عمل افرتضه اهلل 

عليه، فوجب ذلك يف غسل اجلنابة خاصة، وبقيت سائر األغسال عىل حكمها«)1(. 

يعني: فال جيزئ عمل واحد عن عملني أو عن أكثر.

فال  ميمونة،  فرًضا من حديث  احلدث األصغر  نية  ابن حزم يف كون  ويناقش 
يستطيع أن يثبت أن الرسول × قد نوى احلدث األصغر، وإذا مل يثبت ذلك فليس 

يف احلديث حجة له. واهلل أعلم.

q الراجح:

بعد استعراض األقوال واألدلة أجد أن القول بأن نية احلدث األكرب تكفي عن 
نية احلدث األصغر أقوى من حيث الدليل، واهلل أعلم)2(.

e e e

املحىل )مسألة: 95(.   )1(
يف رشح الزركيش )312-314( حكى قوالً آخر مل أذكره ضمن األقوال يف املسألة، حيث قال   )2(
)314/1(: »وتوسط أبو بكر الشريازي، فقال: يتداخالن فيام يتفقان فيه، وال يسقط ما ينفرد 
به الوضوء عن الغسل من الرتتيب، واملواالة، واملسح، وإن مل يقل بإجزاء الغسل عن املسح، كام 

ال يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن ونحوه«. اهـ
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

املضمضة  فكذلك  الكربى،  الطهارة  يف  واجًبا  ليس  الوضوء  كان  إذا   q
واالستنشاق؛ ألهنام جزء منه.

]م-724[ إذا رجحنا بأن الوضوء ليس بواجب يف غسل اجلنابة واحليض، فهل 
املضمضة واالستنشاق واجبان فيهام، أو حكمهام حكم الوضوء باعتبار أهنام جزء من 

الوضوء.

هذه مسألة اختلف فيها العلامء:

وهو  الوضوء  يف  مسنونان  الغسل  يف  واجبان  واالستنشاق  املضمضة  فقيل: 
مذهب احلنفية)1(.

رشح فتح القدير )25/1، 56(، البناية )250/1(، تبيني احلقائق )4/1، 13(، البحرالرائق   )1(
)47/1(، حاشية ابن عابدين )156/1(، مراقي الفالح )ص:42(، بدائع الصنائع )34/1(، 

رؤوس املسائل )ص:101(. 

املسألة الرابعة:

 حكم املضمضة واالستنشاق يف الغسل إذا لم تتوضأ
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وقيل: مسنونان فيهام، وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(.

وقيل: واجبان يف الطهارتني الصغرى والكربى، وهو مذهب احلنابلة)3(.

وقيل: واجبان يف الوضوء دون الغسل)4(.

وقيل: االستنشاق واجب فيهام، واملضمضة سنة)5(.

q دليل من أوجب املضمضة واالستنشاق يف الغسل دون الوضوء: 

  الدليل األول:

قوله تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[.

وجه االستدالل:

فأوجب اهلل تطهري مجيع البدن من املكلف، فدخل فيه كل ما يمكن إيصال إليه، 
إال ما كان فيه حرج ومشقة كداخل العينني، والقلفة، لنفي احلرج عن هذه امللة، وال 
حرج يف داخل الفم واألنف، فشملهام نص الكتاب من غري معارض، وهلذا افرتض 
فيفرتض  الباطن،  وليس  البدن،  من  اخلارج  حكم  يف  لكوهنام  النجاسة  عن  غسلهام 

أيًضا غسلهام يف غسل اجلنابة واحليض)6(.

القوانني   ،)313/1( اجلليل  مواهب   ،)128/1( اجلليل  منح   ،)170-133/1( اخلريش   )1(
الكايف  اهلداية )12/2(،  املجتهد مع  بداية  ابن رشد )82/1(،  الفقهية )ص:22(، مقدمات 
يف فقه أهل املدينة )ص:23، 24(، حاشية الدسوقي )136/1(، الرشح الصغري )118/1-

.)170
األم )41/1(، املجموع )396/1(، روضة الطالبني )58/1، 88(، مغني املحتاج )73/1-  )2(

 .)57
القناع  كشاف   ،)20  ،11/1( املحرر   ،)153  ،152/1( اإلنصاف   ،)144/1( الفروع   )3(
)154/1(، معرفة أويل النهى رشح املنتهى )403/1(، املبدع )122/1(، الكايف )26/1(، 

الفتح الرباين بمفردات ابن حنبل الشيباين )59/1(.
انظر الفروع )144/1، 145(، املبدع )122/1(، اإلنصاف )152/1، 153(.  )4(

انظر املصدر السابق.   )5(
اهلداية مع رشح فتح القدير )65/1(، بدائع الصنائع )34/1(.   )6(
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  الدليل الثاين:

)1658-120( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نرص بن عيل، أخربنا احلارث بن 
وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن حممد بن سريين 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: حتت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، 
وأنقوا البرشة)1(.

]ضعيف[)2(.

سنن أيب داود )248(.   )1(
يف إسناده: احلارث بن وجيه، ضعفه الدارقطني وأبو حاتم، وذكره العقييل يف الضعفاء، وقال   )2(

البخاري وأبو حاتم: يف حديثه بعض املناكري.
وقال حييى بن معني: ليس حديثه بيشء. اجلرح والتعديل )92/3(، الضعفاء الكبري )216/1(،    

الضعفاء الصغري )44(، العلل للدارقطني )103/8(.
واحلديث أخرجه أبو داود )123(، والرتمذي)106( وابن ماجه )597( والبزار )9933(،   

والبيهقي يف السنن الكربى )175/1( عن نرص بن عيل.
وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )175/1( من طريق حممد بن أيب بكر.  

وأخرجه متام يف فوائده )867(، وابن عدي يف الكامل )193/2(، وأبو نعيم يف حلية األولياء   
)387/2( والبيهقي يف السنن الكربى )179/1( من طريق أيب عمر احلويض، ثالثتهم عن 

احلارث بن وجيه به.
قال أبو داود: هذا حديث منكر.   

وقال الرتمذي: حديث احلارث بن وجيه، حديث غريب، ال نعرفه إال من حديثه، وهو شيخ   
ليس بذاك. وقد روى عنه غري واحد من األئمة، وقد تفرد هبذا احلديث عن مالك بن دينار.

ورواه العقييل يف الضعفاء )216/1( وقال: ال يتابع عليه، وله غري حديث منكر.  
ويف العلل البن أيب حاتم )53( قال أبو حاتم: »حديث منكر، واحلارث ضعيف احلديث«.  

العلل )103/8(: هذا احلديث »يرويه احلارث بن وجيه، عن مالك بن  الدارقطني يف  وقال   
دينار، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، عن النبي ×.

وغريه يرويه عن مالك بن دينار عن احلسن مرساًل.  
ورواه أبان العطار، عن قتادة، عن احلسن، عن أيب هريرة.  

وال يصح مسنًدا. واحلارث بن وجيه من أهل البرصة ضعيف«.  
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وجه االستدالل عندهم:

أن األنف ال خيلو من شعر، فيجب إيصال املاء إىل أصول هذا الشعر؛ ألن حتت 
كل شعرة جنابة، وقوله: )وأنقوا البرشة( ففي الفم برشة، وعليه فيجب إيصال املاء 

إىل داخل الفم، وهذا يعني: وجوب املضمضة واالستنشاق.

q وأجيب:

بأن احلديث ضعيف، ولـو صح حلمل عىل الشعر النابت عىل البرشة الظاهرة. 
وقوله: »وأنقوا البرشة« أي البرشة الظاهرة.

  الدليل الثالث: 

)1659-121( ما رواه الدارقطني)1(، من طريق بركة بن حممد، أخربنا يوسف 
ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد احلذاء، )عن ابن سريين()2(،

عن أيب هريرة: أن النبي × جعل املضمضة واالستنشاق للجنب ثالًثا فريضة.

]احلديث موضوع[)3(.

سنن الدارقطني )115/1(.   )1(
 ،)108/3( العلل  من  والتصحيح  السنن،  يف  املطبوع  من  سريين(  )ابن  كلمة  سقطت   )2( 

وابن عدي يف الكامل )47/2(. 
ومن طريق بركة بن حممد رواه ابن عدي يف الكامل )47/2(.  )3(

ثم  احلديث،  يضع  هذا  وبركة  بركة،  إال  به  حيدث  مل  باطل  »هذا   :)115/1( الدارقطني  قال   
صوب الدارقطني ما رواه من طريقني عن وكيع، عن سفيان، عن خالد احلذاء، عن ابن سريين، 

قال: سن رسول اهلل × االستنشاق يف اجلنابة ثالًثا.
وتابع وكيًعا عبيد اهلل بن موسى، فرواه الدارقطني )115/1( من طريقه، عن سفيان به بلفظ:   

قال: أمر رسول اهلل × باالستنشاق من اجلنابة ثالًثا.
األنصاري  وقيل  احللبي،  زيد  بن  بن حممد  بركة  يرويه  العلل )104/1(  الدارقطني يف  وقال   
هريرة، عن  أيب  سريين، عن  ابن  احلذاء، عن  خالد  الثوري، عن  أسباط، عن  بن  يوسف  عن 

النبي ×.
وتابعه سليامن بن الربيع النهدي، عن مهام بن مسلم، عن الثوري. وكالمها مرتوك. وهو وهم.=  
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أن  ومعلوم  فريضة،  ثالًثا  واالستنشاق  املضمضة  جعل  فإنه  عليه،  يدل  ومتنه 
الواجب عىل صحة القول به مرة إمجاًعا.

  الدليل الرابع:

محاد  حدثنا  موسى،  بن  حسن  حدثنا  قال:  أمحد)1(،  رواه  ما   )122-1660(
قال: سمعت  أيب طالب  بن  زاذان، عن عيل  السائب، عن  بن  بن سلمة، عن عطاء 

رسول اهلل × يقوله:

من ترك موضع شعرة من جنابة مل يصبها ماء، فعل اهلل به كذا وكذا من النار. قال 
عيل: ومن ثم عاديت شعري. 

] املرفوع ضعيف، وُصحح وقفه [)2(.

أن  مرساًل  سريين  ابن  عن  احلذاء،  خالد  عن  الثوري،  عن  وغريه،  وكيع  رواه  ما  والصواب   = 
النبي × سن االستنشاق يف اجلنابة ثالًثا. وبركة احللبي مرتوك«. اهـ

وقال ابن اجلوزي يف التحقيق )368/1(: »وهو حديث موضوع، مل يروه غري بركة ابن حممد،   
وكان كذاًبا، وقد ذكرته يف املوضوعات«. 

املسند )94/1(.   )1(
فيه عطاء بن السائب.  )2(

وقد اتفقوا عىل أن شعبة، وسفيان ممن سمع منه قدياًم.  
قال حييى بن سعيد القطان: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح إال حديثني،   
كان شعبة يقول: سمعتهام منه بآخرة عن زاذان. اجلرح والتعديل )332/6(، الضعفاء الصغري 

)276(، والتاريخ الكبري )465/6(.
القطان،  إنه سمع منه قدياًم، منهم حييى بن سعيد  العلامء محاد بن زيد، وقال:  واستثنى بعض   
والنسائي، وأبو حاتم. الضعفاء الكبري )398/3(، الكاشف - الذهبي )3798(، الكواكب 

النريات )ص: 61(.
واختلفوا يف سامع محاد بن سلمة:  

ابن سفيان  ويعقوب  اجلارود،  وابن  الكتاين،  والطحاوي، ومحزة  داود،  وأبو  ابن معني،  فقال   
وغريهم: محاد بن سلمة قديم السامع عن عطاء. الكامل )361/5(، الكواكب النريات )ص: 
=                       .)61
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وخالفهم عبد احلق يف األحكام، فقال: سمع منه بعد االختالط، واعتمد كالم العقييل.  =
ورجح احلافظ يف التهذيب )183/7( أن محاًدا سمع من عطاء قبل االختالط وبعده، إال أنه يف   

التلخيص )248/1( ح 190 رجح أن سامع محاد بن سلمة كان قبل االختالط.
وسواء رجحنا أن سامع محاد بن سلمة كان قبل االختالط، أو بعده، فقد تابعه شعبة، وحتى إن   
رجحنا أن حديث شعبة هذا هو أحد احلديثني الذين سمعهام شعبة من عطاء بعد اختالطه، فإن 

متابعة محاد بن سلمة تقوي رواية شعبة.
إال أنه يعكر عليه أن رواية شعبة هلذا احلديث قد قال عنها الدارقطني يف العلل أهنا تصحيف،   
بن  عطاء  عن  يذكر  سمعته  قال:  محاد  عن  عفان  عن  »واملحفوظ   :)208/3( العلل  يف  قال 

السائب فصحفه الراوي فقال: شعبة«.
وقد رواه محاد بن زيد عن عطاء بن السائب به موقوًفا عىل عيّل.  

وابن زيد أرجح من ابن سلمة، فمخالفة محاد بن سلمة حلامد بن زيد جتعل رواية محاد ابن سلمة   
إعالهلا  من  أقوى  باملخالفة عندي  بن سلمة  رواية محاد  وإعالل  أوثق.  هو  ملخالفته من  شاذة 
قبل  أن سامعه من عطاء كان  العلامء عىل  أكثر  أن  بعد االختالط، خاصة  بأنه سمع من عطاء 

االختالط.
فإن قيل: أليس شعبة ومحاد بن سلمة جمتمعني أرجح من محاد بن زيد؟  

فاجلواب: أن محاد بن زيد أرجح من محاد بن سلمة يف احلفظ، فحامد بن سلمة جتنب البخاري   
من  كان  فقد  شعبه  متابعة  وأما  الصحيحني،  يف  فحديثه  زيد  بن  محاد  بخالف  به،  االحتجاج 

املمكن أن جيعل احلديث حمفوًظا هبا لوال أمرين:
أحدمها: أن الدارقطني يذكر أن رواية شعبة تصحيف، ومل تثبت عنده رواية شعبة هلذا احلديث.   
والثاين: عىل فرض أن يكون شعبة قد روى هذا احلديث فقد قيل: إن هذا احلديث واحد من   
حديثني روامها شعبة عن عطاء بعد االختالط فبقيت رواية محاد بن زيد أرجح، ويكون احلديث 

موقوفا عىل عيّل.
ورواية شعبة التي ذكرهتا، قال حييى القطان: مل أسمع أحًدا يقول يف حديثه القديم شيًئا -يعني:   
شعبة  حديث  من  حديثني  إال  صحيح،  عنه  وشعبة  سفيان  وحديث  السائب-  بن  عطاء  عن 

سمعهام بآخره عن زاذان.
وقد  النريات:  الكواكب  القيوم حمقق  عبد  قال  يذكرمها.  مل  أنه  منه  والعجب  الكيال:  ابن  قال   
فوجدت  زاذان،  عن  عطاء،  عن  شعبة  سمعهام  الذين  احلديثني  عىل  أقف  أن  جمهودي  بذلت 
يف غرائب شعبة البن املظفر حديًثا واحًدا هبذا السند، وهو حديث عيل ريض اهلل عنه يقول: 
سمعت رسول اهلل × يقول: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة مل يصبها املاء فعل به 
كذا وكذا من النار.                    =
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قال عيّل: فمن ثم عاديت رأيس. غرائب شعبة ]ل26-أ [. ومل أجد احلديث الثاين«. اهـ  =
احلديث أخرجه الطياليس )175(:   

وأخرجه أمحد )101/1( والبيهقي يف السنن الكربى )175/1( عن  عفان.  
وأخرجه أمحد )94/1( حدثنا حسن بن موسى.   

وأخرجه ابن أيب شيبة )96/1(، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه )599( حدثنا أسود بن عامر.  
وأخرجه عبد اهلل بن أمحد )133/1( يف زوائد املسند حدثنا إبراهيم بن احلجاج الناجي، وحممد   

ابن أبان بن عمران الواسطي.
وأخرجه البزار يف مسنده )813( من طريق أيب الوليد.  

وأخرجه الدارمي )751( أخربنا حممد بن الفضل.  
وأخرجه أبو داود )249( حدثنا موسى بن إسامعيل.  

بن  حجاج  طريق  من   )175/1( والبيهقي   ،)276/3( اآلثار  هتذيب  يف  الطربي  وأخرجه   
منهال، )عرشهتم( رووه عن محاد بن سلمة به.

ورواه ابن املظفر يف حديث شعبة )24( قال: حدثنا حييى بن حممد بن صاعد، حدثنا عيل بن   
سهل بن املغرية، وعيسى بن جعفر الوراق، قال: حدثنا عفان، قال حدثنا محاد بن سلمة وشعبة، 

قاال: أنبأ عطاء بن السائب، عن زاذان به.
ومل أقف عىل طريق آخر يروي عن شعبة هذا احلديث إال هذا الطريق، وقد قال الدارقطني يف   
العلل أن ذكر شعبة تصحيف، ، وسأنقل كالمه تاًما من العلل إن شاء اهلل تعاىل، وقد رواه أمحد 

ابن حنبل عن عفان، فلم يذكر شيًخا له غري محاد بن سلمة. 
ويف العلل للدارقطني )208/3( قال:  

»يرويه عطاء بن السائب، عن زاذان، عن عيل. حدث به عنه محاد بن سلمة، وشعبة وحفص بن   
عمر.

ورواه عبد اهلل بن رشيد، عن حفص بن غياث، عن األعمش وليث، عن زاذان عن عيل.  
وروي عن محاد بن زيد، عن عطاء، عن زاذان عن عيل موقوًفا.  

وكذلك قال األسود بن عامر، عن محاد بن سلمة.  
ورفعه عفان عن محاد بن سلمة، وشعبة عن عطاء، وعطاء تغري حفظه، واملحفوظ عن عفان عن   

محاد قال: سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحفه الراوي فقال: شعبة«.
بن  رواية عطاء  فإنه من  التلخيص )249/1(ح 190: وإسناده صحيح،  ابن حجر يف  وقال   
السائب. وقد سمع منه محاد بن سلمة قبل االختالط، لكن قيل إن الصواب وقفه عىل عيل.   =
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وجه االستدالل:

قوله: )من ترك موضع شعرة ..(، فكلمة )شعرة( نكرة يف سياق الرشط، فيعم 
كل شعرة، حتى شعر األنف.

q وأجيب:

الظاهر،  الشعر  عىل  حممول  فإنه  صحته  فرض  وعىل  ضعيف،  احلديث  بأن 
ولذلك قال عيل بن أيب طالب: ومن ثم عاديت شعر رأيس.

  الدليل اخلامس:

قالوا: الفم واألنف عضوان جيب غسلهام من النجاسة، فكذا من اجلنابة كام يف 
األعضاء.

q وأجيب بما يلي:

يف  واألنف  الفم  داخل  قوهلم:  أما  العني،  بداخل  منتقض  »هذا  النووي:  قال 
ال  أنه  فجوابه:  نجاستهام.  غسل  ووجوب  الفطر،  عدم  بدليل  البدن،  ظاهر  حكم 
يلزم من كوهنام يف حكم الظاهر يف هذين األمرين أنه جيب غسلهام، فإن داخل العني 
كذلك باالتفاق، فإنه ال يفطر بوضع طعام فيها، وال جيب غسلها يف الطهارة، وحيكم 

بنجاستها بوقوع نجاسة فيها.

وأما قول: ال تنجس العني عند أيب حنيفة، فإنه ال يوجب غسلها.

قال الشيخ أبو حامد: قلنا هذا غلط، فإن العني عنده تنجس، وإنام ال جيب غسلها 

وقال الصنعاين يف سبل السالم )93/1(: »وسبب اختالف األئمة يف تصحيحه وتضعيفه أن   =
عطاء بن السائب اختلط يف آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختالطه فروايته عنه صحيحة، ومن 
روى عنه بعد اختالطه فروايته عنه ضعيفة، وحديث عيّل هذا اختلفوا هل رواه قبل االختالط 
أو بعده ؟. فلذا اختلفوا يف تصحيحه وتضعيفه حتى يتبني احلال فيه، وقيل: الصواب وقفه عىل 

عيّل ريض اهلل عنه«. 
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عنده لكون النجاسة الواقعة فيها ال تبلغ قدر درهم...« إلخ كالمه رمحه اهلل)1(.

q أدلة القائلني بأن املضمضة واالستنشاق سنة يف الغسل مطلًقا:

استدلوا بأدلة كثرية سقناها يف مسألة: هل تكفي نية الطهارة الكربى، عن نية 
نية  أن  عىل  والشافعية  للاملكية  لالحتجاج  األدلة  تلك  وذكرنا  الصغرى،  الطهارة 

الطهارة الكربى كافية يف رفع احلدثني: األصغر واألكرب.

ومن تلك األدلة:

يذكر  ومل   ،]43 ]النساء:  ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعاىل:  قوله 
مضمضة وال استنشاًقا.

)1661-123( ومنها قولـه × يف حديث عمران بن حصني الطويل للرجل 
الذي أصابه جنابة وال ماء: فناوله الرسول × ماًء، وقال له: »اذهب فأفرغه عليك«. 

رواه البخاري)2(.

رسول  يا  قلت:  قالت:  سلمة،  أم  عن  مسلم،  رواه  ما  ومنها   )124-1662(
اهلل إين امرأة أشد ضفر رأيس أفأنقضه لغسل اجلنابة قال ال إنام يكفيك أن حتثي عىل 

رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين)3(.

املضمضة  فكذلك  الكربى،  الطهارة  يف  واجًبا  ليس  الوضوء  كان  وإذا 
واالستنشاق ألهنام جزء منه.

يف  وجبت  الصغرى  الطهارة  يف  واالستنشاق  املضمضة  وجبت  إذا  يقال:  وال 
الصغرى ال جتب يف  الطهارة  فروًضا يف  هناك  أوىل؛ ألن  باب  من  الكربى  الطهارة 

الكربى كالرتتيب، واملواالة، وهذا القول هو الراجح. واهلل أعلم.

املجموع )403/1(.   )1(
البخاري )344(، واحلديث يف مسلم )682( باختالف يسري.   )2(

صحيح مسلم )330(.   )3(
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q دليل من قال: بوجوب املضمضة واالستنشاق يف الوضوء والغسل:

املضمضة  وجوب  يف  احلنابلة  دليل  كان  وملا  احلنابلة،  مذهب  هو  القول  هذا 
واالستنشاق يف الطهارة الكربى اعتامًدا عىل وجوهبام يف الطهارة الصغرى أصبحت 
مضطًرا لذكر أدلتهم عىل وجوب املضمضة االستنشاق يف الطهارة الصغرى لينظر 
أواًل هل يصح القول بوجوهبام يف الطهارة الصغرى؟ وإذا صح هل يسلم هلم قياس 

الكربى عىل الصغرى؟ وإليك أدلتهم.

  الدليل األول:

)1663-125( ما رواه أبو داود، قال:حدثنا قتيبة بن سعيد يف آخرين، قالوا: 
حدثنا حييى بن سليم عن إسامعيل بن كثري، عن عاصم بن لقيط بن صربة، 

عن أبيه لقيط بن صربة قال: قلت: يا رسول اهلل أخربين عن الوضوء. قال: أسبغ 
الوضوء، وخلل بني األصابع، وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائاًم )1(.

واحلديث قطعة من حديث طويل، والشاهد من هذا احلديث، قوله: )بالغ يف 
االستنشاق إال أن تكون صائاًم(.

ويف رواية أليب داود، وزاد فيه: )إذا توضأت فمضمض()2(.

] احلديث صحيح وزيادة األمر باملضمضة شاذة[)3(.

سنن أيب داود )142(.   )1(
السنن )144(.   )2(

احلديث مداره عىل إسامعيل بن كثري، عن عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه.  )3(
ورجاله ثقات، ويرويه عن إسامعيل مجاعة منهم حييى بن سليم، وسفيان الثوري، وابن جريج،   

وداود بن عبد الرمحن العطار، واحلسن بن عيل.
ويرويه ابن جريج وحييى بن سليم مطواًل وخمترًصا.  

ويرويه الثوري خمترًصا، إال أن رواية الثوري عند عبد الرزاق )79( والبيهقي )50/1( فيها   
إشارة إىل تعمد اختصارها، فإن لفظه قال: عن لقيط بن صربة أنه أتى النبي × فذكر أشياء، 
فقال له النبي ×: أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع .. احلديث.              =
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بن  ابن جريج وحييى  ما جاء مفصاًل يف رواية  املبهمة هي  أشياء( هذه األشياء  فقوله: )فذكر   =
سليم املطولة.

ثم إن يف رواية داود بن عبدالرمحن العطار، عند احلاكم )148/1(. ورواية احلسن بن عيل عند   
الطياليس )1341( النهي عن رضب الضعينة كام يرضب األمة، وهي جزء من الرواية املطولة 
مما يشهد أن احلديث مل يكن مقترًصا عىل إسباغ الوضوء، بل إن البخاري يف األدب املفرد قد 
أخرج الرواية املطولة من طريق داود بن عبد الرمحن العطار، فهذه متابعة ثانية عىل ذكر الرواية 
مطولة، ويكفي متابعة ابن جريج ليحيى بن سليم عىل الرواية املطولة لنعلم أن الرواية بقصتها 

الطويلة حمفوظة يف احلديث.
كوهنام  أرجح  فأجدين  عليهام،  ُيتابع  ومل  الرواة،  بعض  فيهام  انفرد  زيادتان  فيه  احلديث  أن  إال   

شاذتني.
األوىل: رواية أيب داود: )إذا توضأت فمضمض(.  

الثانية: زيادة: )إذا توضأت فأبلغ املضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائاًم( فزاد فيه املبالغة يف   
املضمضة.

وسوف أبني وجه كوهنام شاذتني عند ختريج احلديث.  
فاحلديث كام سبق مداره عىل إسامعيل بن كثري، عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه مرفوًعا،   

وله طرق كثرية إىل إسامعيل.
ابن  طريق  ومن   )33  ،19/1( خمترًصا  شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  سليم  بن  حييى  رواه    
مطواًل  سننه  يف  داود   أبو  ورواه   ،)1087( حبان  وابن   )407( ماجه  ابن  أخرجه  شيبة  أيب 
 )142(، والنسائي مطواًل )87(، وخمترًصا )114(، وسنن الرتمذي خمترًصا )788(، وصحيح 
 )148/1( احلاكم  ورواه   ،)1054( مطواًل  حبان  ابن  وصحيح   )150( خمترًصا  خزيمة  ابن 

ومن طريقه البيهقي خمترًصا )76/1(.
احلاكم  ومستدرك   ،)166( للبخاري  املفرد  األدب  يف  كام  العطار  الرمحن  عبد  بن  وداود   

.)148/1(
)وال ترضب  بزيادة:  الطياليس )1341(  داود  أيب  أيب جعفر كام يف سنن  بن  بن عيل  واحلسن   
ضعينتك كام ترضب أمتك(، كلهم رووه عن إسامعيل بن كثري، عن عاصم بن لقيط بن صربة، 

عن أبيه.
ورواه سفيان الثوري واختلف عليه:   

فرواه عبد الرزاق )79( عن الثوري به، بلفظ: )أنه أتى النبي × فذكر أشياء، فقال النبي ×:   
أسبغ الوضوء، وخلل األصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إال أن تكون صائاًم (.              =
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الصائم،  يف  تؤثر  ال  االستنثار  يف  املبالغة  ألن  االستنشاق،  به  املقصود  استنثرت(  )إذا  وقوله:   =
فالذي يؤثر هو االستنشاق، وهو جذب املاء بقوة إىل داخل األنف، وليس فيه ذكر للمضمضة.
ورواه وكيع كام يف مسند أمحد )33/4(، وسنن الرتمذي )38(، وسنن النسائي )87(، وليس   

فيه ذكر للمضمضة، ورواية النسائي: )وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائاًم(.
وتابع وكيًعا حييى بن آدم كام يف سنن النسائي )114(.  

وحممد بن كثري كام يف سنن البيهقي )50/1( فروياه عن سفيان بدون ذكر املضمضة.  
وخالف ابن مهدي وكيًعا وحييى بن آدم وحممد بن كثري، وعبد الرزاق، فرواه أبو برش الدواليب   
عن  مهدي،  ابن  حدثنا  بشار  بن  حممد  حدثنا  قال   )593/5( واإلهيام(  )الوهم  كتاب  يف  كام 
سفيان عن إسامعيل به بلفظ: )إذا توضأت فأبلغ املضمضة واالستنشاق ما مل تكن صائاًم ( فزاد 

األمر باملبالغة باملضمضة.
وذكره الزيلعي يف نصب الراية )16/1(.  

ابن مهدي أحفظ من وكيع  الوهم واإلهيام )193/5( وقال:  القطان يف كتابه  ابن  وصححه   
وأجل قدًرا.

وهذا الكالم من ابن القطان فيه نظر كبري.  
أواًل : ألن وكيًعا تابعه حييى بن آدم، وحممد بن كثري، وعبد الرزاق ومل يتابع ابن مهدي.  

ثانًيا: أن رواية وكيع، وحييى بن آدم، وحممد بن كثري وعبد الرزاق عن سفيان موافقة لرواية حييى   
ابن سليم، وابن جريج، وداود بن عبد الرمحن العطار، واحلسن بن عيل يف روايتهم عن إسامعيل 

ابن كثري.
ثالًثا: أن املخالفة قد ال تكون من ابن املهدي، حتى تكون املقارنة بينه وبني غريه.  

والذي أميل إليه أن املخالفة من أيب برش الدواليب، فقد قال الدارقطني: تكلموا فيه.  
وقال أبو سعيد بن يونس: إنه من أهل الصنعة، وكان يضعف. وقال ابن عدي: متهم.  

انظر شذرات الذهب )260/2(.  
ورواه ابن جريج، واختلف عليه فيه:   

فرواه عنه مجاعة: منهم حييى بن سعيد القطان، كام يف مسند أمحد )211/4(، ومستدرك احلاكم   
)148/1(، وسنن البيهقي )51/1(.

الثاين: عبد الرزاق كام يف املصنف )80(.  
الثالث: حجاج بن حممد كام عند احلاكم )148/1(، كلهم رووه عن إسامعيل بن كثري، عن   
عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه، وفيه: املبالغة باالستنشاق إال للصائم، ومل يذكروا املضمضة.

وخالفهم أبو عاصم )الضحاك بن خملد(، فرواه عن ابن جريج، واختلف عىل أيب عاصم فيه.  
فرواه الدارمي )705( عن أيب عاصم، عن ابن جريج، عن إسامعيل به بلفظ: )إذا توضأت    =  
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  الدليل الثاين: 

)1664-126( ما رواه الدارقطني من طريق عصام بن يوسف، أخربنا عبد اهلل 
ابن املبارك، عن ابن جريج، عن سليامن بن موسى، عن الزهري، عن عروة،

الذي  الوضوء  قال: املضمضة واالستنشاق من   × عن عائشة، أن رسول اهلل 
ال بد منه)1(.

] ضعيف، واملعروف أنه سليامن بن موسى عن النبي × مرساًل[)2(.

فأسبغ وضوءك، وخلل بني أصابعك( ومل يذكر املضمضة كرواية اجلامعة.  =
ورواه أبو داود )144( حدثنا حممد بن حييى بن فارس، قال حدثنا أبو عاصم به.  

وزاد: )إذا توضأت فمضمض( فخالف فيه مجيع من رواه عن ابن جريج، كمثل حييى بن سعيد   
كثري،  ابن  إسامعيل  عن  رواه  من  مجيع  خالف  بل  حممد،  بن  وحجاج  الرزاق،  وعبد  القطان، 
مل  فكلهم  بن عيل  العطار، واحلسن  الرمحن  بن عبد  بن سليم، وداود  الثوري، وحييى  كسفيان 

يذكروا قوله: )إذا توضأت فمضمض(.
وهلذا حكمت بشذوذها. واهلل أعلم. وإذا كانت شاذة مل يكن فيه دليل عىل وجوب املضمضة.   

سنن الدارقطني )84/1(.   )1(
)2(  يف إسناده عصام بن يوسف البلخي. 

قال ابن عدي: روى عصام عن الثوري، وغريه أحاديث ال يتابع عليها. الكامل )371/5(.  
الثقات  أخطأ  ربام  الرواية.  يف  ثبًتا  حديث،  صاحب  كان  وقال:  الثقات،  يف  حبان  ابن  وذكره   

.)521/8(
وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيًفا يف احلديث. لسان امليزان )168/4(.  

ويف إسناده سليامن بن موسى.  
اختلف فيه، وقد حررت الكالم فيه فيام سبق انظر احلديث رقم )27(.   

ويف التقريب: صدوق فقيه، يف حديثه بعض لني، وخولط قبل موته بقليل.  
وبقية اإلسناد: رجاله كلهم ثقات.  

واحلديث اختلف يف وصله وإرساله،    
فريويه عصام بن يوسف، عن املبارك، عن ابن جريج، عن سليامن بن موسى، عن الزهري، عن   

عروة، عن عائشة مرفوًعا.
عن  موسى،  بن  سليامن  عن  جريج،  ابن  عن  وكيع،  طريق  من   )84/1( الدارقطني  ورواه    
النبي × مرساًل.                      =
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  الدليل الثالث: 

بن  إبراهيم  يونس عن  بن  الدارقطني من طريق عيل  ما رواه   )127-1665(
طهامن، عن جابر، عن عطاء، 

الوضوء  من  واالستنشاق  املضمضة   :× اهلل  رسول  قال  قال:  عباس  ابن  عن 
الذي ال يتم الوضوء إال هبام، واألذنان من الرأس)1(.

ا[)2(. ] احلديث ضعيف جدًّ

  الدليل الرابع:

)1666-128( ما رواه الدارقطني، من طريق هدبة بن خالد، وداود بن املحرب، 
كالمها عن محاد بن سلمة، عن عامر بن أيب عامر عن أيب هريرة قال:

فصار احلديث يرويه عصام بن يوسف عن ابن املبارك.   =
ويرويه وكيع كام يف سنن الدارقطني )84/1( كالمها، عن ابن جريج عن سليامن بن موسى،   

وعصام يوصله إىل عائشة، ووكيع يرسله عن سليامن بن موسى عن النبي ×.
قال الدارقطني )48/1(: تفرد به عصام، عن ابن املبارك، ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج،   
عن سليامن بن موسى مرساًل عن النبي ×، وأحسب عصاًما حدث به من حفظه فاختلط عليه، 
فاشتبه عليه بإسناد حديث: ابن جريج عن سليامن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: )أيام 

امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل(. واهلل أعلم.
عيينة،  بن  وسفيان  الثوري،  سفيان  مرساًل-  رواه  -يعني  »وهكذا   :)52/1( البيهقي  وقال   

وغريمها عن ابن جريج«.
سنن الدارقطني )100/1(.   )1(

يف إسناده جابر بن يزيد اجلعفي متهم بالكذب.    )2(
ومع شدة ضعف جابر فقد اختلف يف إسناده:   

فرواه عيل بن يونس، عن إبراهيم بن طهامن، عن جابر اجلعفي، عن عطاء، عن ابن عباس كام يف   
إسناد الباب. 

ورواه أبو مطيع احلكم بن عبد اهلل كام يف سنن الدارقطني )101/1(، عن إبراهيم بن طهامن،   
عن جابر، عن عطاء عن النبي × مرساًل. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب.

وال يعني الصواب الصحة؛ ألن يف كال اإلسنادين جابر اجلعفي، وهو متهم.  
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أمرنا رسول اهلل × باملضمضة واالستنشاق)1(.

]ضعيف[)2(.

  الدليل اخلامس: 

رصاحة  االستنشاق  وجوب  عىل  دليل  هي  باالستنشاق،  األمر  أحاديث 
واملضمضة ضمنًا؛ ألهنام كالعضو الواحد، فإجياب أحدمها إجياب لآلخر.

أال ترى أنه ال يفصل بني املضمضة واالستنشاق، ومن عادة األعضاء املستقلة 
يف الوضوء أال ينتقل إىل عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله، بخالف املضمضة 

سنن الدارقطني )116/1(.   )1(
قال الدارقطني )116/1(: مل يسنده عن محاد غري هذين، وغريمها يرويه عنه، عن عامر، عن   )2(

النبي × وال يذكر أبا هريرة.
البيهقي )52/1( بأن هدبة يرسله مرة، ويوصله أخرى، وقد رواه غري هدبة مرساًل مل  وقال   

خيتلف عليه. اهـ.
ا. تقدمت ترمجته يف حاشية حديث  وأما متابعة داود بن املحرب فال يفرح هبا، ألنه ضعيف جدًّ  

رقم )19( فارجع إليه غري مأمور.
فإذا كان هدبة قد اختلف عليه يف وصله وإرساله، ومتابعة داود وجودها كعدمها، فال شك أن   

رواية اإلرسال عن هدبة أرجح من رواية الوصل ملوافقتها رواية غريه عن محاد. واهلل أعلم.
ورجح ابن عبد اهلادي يف التنقيح )366/1( رواية اإلرسال، وقال: »إذا روى بعض الثقات   
حديًثا فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل احلديث يف ذلك، فحكى اخلطيب أن 

أكثر أصحاب احلديث يرون أن احلكم يف هذا للمرسل.
وعن بعضهم أن احلكم لألكثر.  

وعن بعضهم أن احلكم لألحفظ.  
أو  واحًدا  املخالف  كان  كان عداًل ضابًطا، وسواء  إذا  أسنده  ملن  احلكم  أن  اخلطيب  وصحح   

مجاعة.
والصحيح أن ذلك خيتلف، فتارة يكون احلكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة لألحفظ،   

ورواية من أرسل هذا أشبه بالصواب، وقد صحح الدارقطني وغريه إرساله، واهلل أعلم«.
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واالستنشاق فإنه يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إىل املضمضة فاالستنشاق وهكذا.

فهذا يدل عىل أهنام يف حكم العضو الواحد، فاألمر بأحدمها أمر باآلخر.

ومن األحاديث اآلمرة باالستنشاق واالستنثار:

 )1667-129( ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن 
أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: 

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ 
أين  أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال يدري 

باتت يده.

أبو  حدثنا  ما  هذا  قال:  منبه،  بن  مهام  عن  معمر،  طريق  من  ملسلم  رواية  ويف 
إذا توضأ   :× هريرة عن حممد رسول اهلل × فذكر أحاديث منها وقال رسول اهلل 

أحدكم فليستنشق بمنخريه من املاء ثم لينتثر)1(.

وحاول النووي أن حيمل األمر عىل االستحباب، مع أنه خالف األصل، فقال: 
املأمور به حقيقة وهو االنتثار ليس  الندب، بدليل أن  »من مل يوجبه محل األمر عىل 
بواجب باالتفاق، فإن قالوا: ففي الرواية األخرى: إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من 
املاء ثم لينتثر، فهذا فيه داللة ظاهرة للوجوب، ألن محله عىل الندب حمتم ليجمع بينه 

وبني األدلة الدالة عىل االستحباب«.

وتعقب الشوكاين يف النيل)2(، دعوى النووي حكاية اإلمجاع عىل أن االنتثار ليس 
بواجب فقال: »ذهب أمحد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور، وابن املنذر، ومن أهل 
البيت اهلادي، والقاسم، واملؤيد باهلل إىل وجوب املضمضة واالستنشاق واالستنثار، 

وبه قال ابن أيب ليىل، ومحاد بن سليامن«.

البخاري )162( ومسلم )237(.   )1(
نيل األوطار )177/1(.   )2(
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متعقب  االستنثار  وجوب  عدم  عىل  اإلمجاع  من  نقل  »وما  الشوكاين:  قال  ثم 
هبذا«)1(.

به، لكن ال يسلم قياس املضمضة  يسلم بوجوب االستنشاق لألمر  قد  قلت: 
عىل االستنشاق، فإن األنف حيتاج إىل التنظيف أكثر من الفم، وهو موضع أذى، وهو 
بمثابة منق للهواء، مما حيمله من أتربة وغبار، فيحتاج إىل تعاهده بالتنظيف، ولذلك 
الفم  بينام  ثالًثا،  يستنثر  أن  الصحيحني  يف  كام  الليل  نوم  من  استيقظ  إذا  املسلم  أمر 
هو نظيف أبًدا بام فيه من اللعاب، ولذا مل أقف عىل حديث صحيح يأمر باملضمضة 

بخالف االستنشاق.

عىل  األدلة  أن  ورأينا  واالستنشاق،  املضمضة  وجوب  عىل  احلنابلة  أدلة  هذه 
عىل  األكرب  احلدث  قياس  يصح  فال  كذلك  كانت  فإذا  ضعيفة،  املضمضة  وجوب 
هلم  يسلم  مل  القدح  من  وساملة  صحيحة  األدلة  كانت  لو  أهنا  عىل  األصغر،  احلدث 
جتب  ال  األصغر  احلدث  يف  فروًضا  هناك  فإن  األصغر،  عىل  األكرب  احلدث  قياس 
املضمضة  يف  األمر  فيها  ليس  الغسل  أحاديث  ومجيع  والعكس،  األكرب،  احلدث  يف 

واالستنشاق، ولو كانا واجبني لبينه الرسول ×. 

q دليل من قال بوجوب االستنشاق دون املضمضة:

يوسف،  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  بام  استدلوا   )130-1668(
قال: أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: 

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ثم لينثر. ورواه مسلم)2(.

مل أقف عىل قول ألمحد يقول بوجوب االستنثار يف كتب احلنابلة كاملغني، والفروع، واإلنصاف،   )1(
وغريها. وأما أبو عبيد فاملوجود يف كتابه )الطهور ص: 337( وجوب املضمضة واالستنشاق، 

واالستنشاق آكد. 
دون  االستنشاق  وجوب   )379/1( األوسط  كتابه  يف  كام  املنذر  ابن  عن  الثابت  وكذلك   

املضمضة، كام سوف أعرض رأيه عند ذكر هذا القول. 
البخاري )162( ومسلم )237(.   )2(
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املضمضة،  دون  خاصة  االستنشاق  إجياب  نقول:  به  »والذي  املنذر:  ابن  قال 
لثبوت األخبار عن النبي × أنه أمر باالستنشاق، وال نعلم يف يشء من األخبار أنه 

أمر باملضمضة«)1(.

وقال ابن عبد الرب: »وحجة من فرق بني املضمضة واالستنشاق أن النبي × 
إليها، ليست بواجبة إال بدليل، وفعل  فعل املضمضة ومل يأمر هبا، وأفعاله مندوب 

االستنثار وأمر به، وأمره عىل الوجوب أبًدا، إال أن يتبني غري ذلك من مراده«)2(.

وهذا القول أقرب من القول بوجوب املضمضة واالستنشاق، وإن كان قد يقال: 
إذا مل يصح يف املضمضة دليل، فاالستنشاق جزء منه، فيكون األمر به لالستحباب، 
وليس للوجوب، وعىل القول بوجوب االستنشاق يف الوضوء فإنه ال يصح دلياًل عىل 

وجوبه يف الغسل.

q دليل من قال: املضمضة واالستنشاق واجبان يف الوضوء دون الغسل:

أدلة هذا القول مركبة من أدلة قولني قد سبقا.

احلنابلة،  أدلة  هي  الوضوء  يف  واالستنشاق  املضمضة  وجوب  عىل  فأدلتهم 
وأدلتهم عىل كوهنا سنة يف الغسل هي أدلة املالكية والشافعية.

االستنشاق  وأما  والغسل،  الوضوء  يف  سنة  املضمضة  أن  عندي  والراجح 
بأن  يقال  النصوص، وقد  الغسل، كام هو ظاهر  الوضوء دون  يقال بوجوبه يف  فقد 
املضمضة إذا مل تثبت يف الوضوء فاالستنشاق جزء منها، فيكون األمر باالستنشاق 

لالستحباب، وأما قياس الغسل عىل الوضوء فال يصح، واهلل أعلم. 

e e e

األوسط )379/1(.  )1(
التمهيد كام يف فتح الرب )208/3(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

غسل الرأس يف الوضوء جيزئ عن مسحه، لكنه يف الوضوء املفرد مكروه؛   q
الرأس  غسل  ألن  مكروه؛  غري  بالغسل  املقرون  الوضوء  ويف  السنة،  ملخالفته 

فرض، واملسح يندرج يف الغسل.

q مل أقف عىل حديث واحد يرصح بمسح الرأس يف غسل اجلنابة.

q كل األحاديث التي فصلت وضوء غسل اجلنابة تذكر رصاحة غسل الرأس، 
وليس يف حديث منها ذكر للمسح.

]م-725[ وهذه املسألة هي مقيسة عىل غسل اجلنابة.

داعي  ال  يقال:  أو  يمسحه؟  فهل  رأسه  الوضوء  يف  وبلغ  املجنب  توضأ  فإذا 
ملسحه ما دام أنه سوف يغسله؟

أما الوضوء بدون اغتسال فاملرشوع فيه املسح، واختلفوا: هل جيزئ الغسل؟ 
عىل ثالثة أقوال:

املسألة اخلامسة 

 يف غسل الرأس يف وضوء الغسل
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هذا  وليس  رأسه  عىل  بيده  مر  إن  واجلواز  مطلًقا،  واملنع  الكراهة،  مع  اجلواز 
موضع بحثها.

أما يف االغتسال للجنابة واحليض.

فاحلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، يرون مسح الرأس؛ ألهنم 
يرون إمتام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة املاء.

وذكر ابن رجب: عن ابن عمر أنه مل يكن يمسح رأسه، بل يصب عليه املاء صًبا 
ويكتفي بذلك، ونص عليه إسحاق)5(، ونقله أبو داود عن أمحد كام يف املسائل)6(.

وهو رواية احلسن عن أيب حنيفة)7(، ورواية ابن وهب عن مالك)8(.

بأنه  إما أن تذكر  الوضوء، وإنام األدلة  الرأس يف  ومل يأت دليل رصيح بمسح 
توضأ وضوءه للصالة، وهذا جممل، أو تذكر بأنه توضأ غري رجليه، وهذا االستثناء 
قد  ألنه  الرأس  يستثن  مل  الراوي  يكون  وقد  الرأس،  مسح  عىل  داللة  فيه  يكون  قد 
غسل وهو مسح وزيادة، وأما األحاديث التي تأيت رصحية بذكر الوضوء مفصاًل فإهنا 

الصنائع  بدائع  )ص:44(،  الفالح  مراقي   ،)58/1( القدير  فتح  رشح  مع  املطبوع  العناية   )1(
)35/1(، البحر الرائق )52/1(، تبيني احلقائق )14/1(، رشح فتح القدير )57/1، 58(.

الرشح الكبري مطبوع هبامش حاشية الدسوقي )137/1(، املتقى للباجي )93/1(، مواهب   )2(
اجلليل )314/1(، ورجح يف تنوير املقالة يف شح الرسالة )540/1( أنه ال يمسح رأسه إذ ال 

فائدة يف املسح مع الغسل، منح اجلليل )128/1(. 
مغني املحتاج )73/1(، هناية املحتاج )225/1(، روضة الطالبني )89/1(، احلاوي )219/1(.   )3(
كشاف القناع )152/1(، الفروع )204/1(، اإلنصاف )252/1(، معونة أويل النهى رشح   )4(

املنتهى )403/1(، املغني )287/1(. 
يف رشحه للبخاري )239/1(.  )5(

مسائل أمحد رواية أيب داود )ص: 19(.   )6(
القدير  فتح  رشح   ،)58/1( العناية   ،)52/1( الرائق  البحر   ،)35/1( الصنائع  بدائع   )7(

 .)57،58/1(
املنتقى )93/1(، تنوير املقالة )540/1(.   )8(
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ثم  أن يمسحه  له  الرأس صفتني:  إن يف  يقال  بدل مسحه، فهل  الرأس  تذكر غسل 
يغسله، وله أن يكتفي بغسله. 

أو يقال جيب رد األحاديث املجملة بذكر الوضوء إىل األحاديث التي فصلت 
الوضوء وذكرت غسل الرأس ومل تذكر مسحه، املسألة حمتملة، وإن كنت أميل إىل 

االقتصار عىل غسل الرأس، ألنه ال معنى ملسحه وهو سوف يغسل فرًضا.

طريق  من  البخاري  رواه  كام  ميمونة  حديث  نص  وهذا   )131-1669(
األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال: 

قالت ميمونة ريض اهلل عنها: وضعت للنبي × ماء للغسل، فغسل يديه مرتني 
ثم مضمض  باألرض،  يده  ثم مسح  أفرغ عىل شامله، فغسل مذاكريه،  ثم  ثالًثا،  أو 
فغسل  مكانه  من  حتول  ثم  جسده،  عىل  أفاض  ثم  ويديه،  وجهه  وغسل  واستنشق، 

قدميه)1(.

وهو يف مسلم)2( بغري هذا اللفظ.

وأما حديث عائشة ففيه: )توضأ وضوءه للصالة( فحملها بعضهم عىل أن املراد 
الوضوء الكامل بام يف ذلك مسح الرأس. 

)1670-132( ملا رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه وتوضأ 
وضوءه للصالة، ثم اغتسل، ثم خيلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى برشته 
له  واللفظ  البخاري  رواه  جسده  سائر  غسل  ثم  مرات،  ثالث  املاء  عليها  أفاض 

ومسلم)3(.

فقوهلا: )توضأ وضوءه للصالة(. قد يراد به الوضوء الكامل، وقد يقال باعتبار 

البخاري )257(.   )1(
صحيح مسلم )317(.   )2(

البخاري )272( ومسلم )316(.   )3(
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تقول: )توضأ وضوءه للصالة(. واملراد غري  األغلب، فهذه ميمونة ريض اهلل عنها 
رجليه. فإذا صح إطالق الوضوء عىل غسل مجيع أعضاء الوضوء غري الرجلني، صح 
إطالق الوضوء عىل الوضوء الكامل غري الرجلني والرأس، خاصة أن الرأس مل يرتك 
بل غسل غساًل وهو مسح وزيادة، وكوننا نحمل حديث عائشة عىل حديث ميمونة 
يف صفة غسل الرأس أوىل من محله عىل صفتني، خاصة أننا مل نقف عىل حديث واحد 

عن رسول اهلل × يرصح باملسح للرأس. واهلل أعلم.

مل  أنه  وتبني  للصالة  وضوءه  توضأ   × النبي  بأن  فيه  الذي  ميمونة  وحديث 
يغسل رجليه إال يف آخر غسله.

)1671-133( رواه البخاري من طريق األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن 
كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، 

أن النبي × اغتسل من اجلنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك هبا احلائط، ثم غسلها، 
ثم توضأ وضوءه للصالة، فلام فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري، واللفظ 

له ومسلم)1(.

فإذا صح أن تقول ميمونة: توضأ وضوءه للصالة واملراد غري رجليه صح أن 
قول عائشة: )توضأ وضوءه للصالة( أي وغسل رأسه بدل مسحه، ومحل ما أمجل من 
حديث عائشة عىل ما فرس من حديث ميمونة. بل جاء الوضوء مفصاًل عند أمحد)2(، 

بسند حسن من حديث عائشة، ورصحت بغسل الرأس بدل مسحه.

e e e

صحيح البخاري )260(، ومسلم )317(.   )1(
املسند )96/6(. ولفظه: عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن عائشة قالت: كان رسول اهلل × إذا   )2(
أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثالًثا، ثم يأخذ بيمينه ليصب عىل شامله، فيغسل فرجه حتى 
ثالًثا،  ثالًثا، ويغسل وجهه  ثالًثا، ويستنشق  ثم يمضمض  يده غساًل حسنًا،  يغسل  ثم  ينقيه، 
وذراعيه ثالًثا، ثم يصب املاء عىل رأسه ثالًثا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه. انظر خترجيه يف 

أدلة اجلمهور يف املسألة التالية. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:)1(

الوضوء  الوضوء، هل هذا  التثليث يرجع إىل اخلالف يف حقيقة  استحباب   q
الغسل  البدن، وإنام صورته صورة الوضوء، وقدم يف هذا  هو جزء من غسل 
أعضاء الوضوء لرشفها، وإذا كان الوضوء غساًل مل يكن التثليث فيه مرشوًعا، 
أو أن هذا الوضوء قبل الغسل هو وضوء بنية رفع  احلدث قبل ارتفاع احلدث 

األكرب، فيأخذ حكم الوضوء، ومنها التثليث؟

]م-726[ اختلف العلامء يف مرشوعية تكرار غسل األعضاء يف وضوء الغسل: 

فقيل: يسن يف وضوء الغسل أن يكون ثالًثا ثالًثا.

يرفع  فاألول  الغسل،  يف  والوضوء  األصغر،  احلدث  من  الوضوء  بني  الفرق  اخلالف  سبب    )1(
احلدث، والثاين جمرد البداءة بمواضع الوضوء لرشفها، وإال فاحلدث األصغر ال يرتفع مع بقاء 

احلدث األكرب. 

املسألة السادسة
 يف تثليث الوضوء يف الغسل)1(
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الثوري)4(،  سفيان  قال  وبه  واحلنابلة)3(،  والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو 
وإسحاق بن راهويه)5(، ووجه يف مذهب املالكية)6(.

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه يف مذهب املالكية)7(.

ورجحه القايض عياض، قال يف اإلكامل: »مل يأت يف يشء من وضوء اجلنب ذكر 
التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار يف الغسل ال فضيلة فيه«)8(.

يريد؛ ألنه -أي وضوء اجلنب- من  تعليًقا: »ال فضيلة يف تكراره،  قال خليل 
الغسل، وال فضيلة يف تكراره«)9(.

وقال ابن رجب: مل ينص أمحد إال عىل تثليث غسل كفيه ثالًثا وعىل تثليث صب 
املاء عىل الرأس)10(. 

q دليل اجلمهور على استحباب التثليث يف وضوء الغسل.

ثنا محاد بن سلمة،  قال: حدثنا عفان، قال:  )1672-134( ما رواه أمحد)11(، 

مراقي الفالح )ص:43،44(، بدائع الصنائع )34/1(، حاشية ابن عابدين )156/1، 157(.   )1(
رشح فتح القدير )58/1(. 

مغني املحتاج )73/1(، هناية املحتاج )225/1(، روضة الطالبني )89/1(، احلاوي )219/1(.   )2(
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)252/1( اإلنصاف   ،)204/1( الفروع   ،)152/1( الكشاف   )3(

)85/1(، الكايف )59/1(، املحرر )20/1(. 
رشح ابن رجب لصحيح البخاري )238/1(.   )4(
رشح ابن رجب لصحيح البخاري )238/1(.   )5(

الرشح الصغري )172/1(، حاشية الدسوقي )136/1(، منح اجلليل )128/1(.   )6(
الدسوقي  حاشية  )ص15(،  خليل  خمترص   ،)540/1( الرسالة  ألفاظ  رشح  املقالة  تنوير   )7(

)136/1(، التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل )314/1(. 
)8(  إكامل املعلم )84/2(. 

)9(  التوضيح خلليل رشح جامع األمهات البن احلاجب حتقيق أمحد نجيب )178/1(. 
رشح ابن رجب لصحيح البخاري )238/1(.   )10(

املسند )96/6(.   )11(
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عن عطاء بن السائب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، 

إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه   × أن عائشة قالت: كان رسول اهلل 
ثالًثا، ثم يأخذ بيمينه ليصب عىل شامله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غساًل 
حسنًا، ثم يمضمض ثالًثا، ويستنشق ثالًثا، ويغسل وجهه ثالًثا، وذراعيه ثالًثا، ثم 

يصب املاء عىل رأسه ثالًثا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه.

السائب عىل اختالف عليه، وليس  بن  الوضوء عطاء  التثليث يف  بذكر  ]انفرد 
ذلك بمحفوظ[)1(.

السائب، وبكري بن  احلديث مداره عىل أيب سلمة عن عائشة، ويرويه عن أيب سلمة عطاء بن   )1( 
عبد اهلل األشج، ورواية بكري يف مسلم، وليس فيها التثليث، بل مل يذكر الوضوء.

وأما عطاء بن السائب فقد رواه عنه زائدة، ومحاد بن سلمة، وعمر بن عبيد الطناين، وذكروا   
فيه تثليث الوضوء، ورواه شعبة عن عطاء، ومل يذكر التثليث، بل ذكر املضمضة واالستنشاق، 
وظاهره أنه مرة واحدة، وشعبة عندي أرجح، وعىل فرض أن عطاء بن السائب مل خيتلف عليه، 

فقد انفرد بذكر التثليث.
وقد قال فيه ابن مهدي: ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب، ويزيد بن أيب زياد، ليث أحسنهم   
وقال  جرير.  نحوه  وقال  ليًثا.  عليه  وفضل  ضعفاء،  برجال  مهدي  ابن  وقرنه  عندي،   حااًل 
ابن معني: ليث بن أيب سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب، ومجيع من روى عن عطاء روى 
عنه يف االختالط إال شعبة وسفيان. وقال شعبة: حدثنا عطاء بن السائب وكان نسًيا. وأثنى 

عليه بعضهم. 
قال أمحد: من سمع منه قدياًم كان صحيًحا، ومن سمع منه حديًثا مل يكن بيشء، سمع منه قدياًم   
شعبة وسفيان وقال نحوه حييى بن معني، وقال النسائي: ثقة يف حديثه القديم إال أنه تغري. وقد 
عن  السنة  هذه  بمثل  انفراده  لكن  مطلًقا،  عطاء  تضعيف  هنا  املقصود  وليس  ترمجته.  سبقت 

أحاديث الصحيحني، واالختالف عليه يف ذكر التثليث جيعلني ال أقبل روايته يف هذا خاصة. 
ويف التقريب: صدوق اختلط. اهـ  

املضمضة  حكم  بحث:  يف  األول  القول  أدلة  يف  االختالط  قبل  منه  سمع  من  حترير  وانظر   
قال  الوضوء.  يف  التثليث  عنه  املنصوص  يف  أمحد  اإلمام  ير  مل  وهلذا  الغسل.  يف   واالستنشاق 
ابن رجب يف رشحه للبخاري )238/1(: »مل ينص أمحد إال عىل تثليث غسل كفيه ثالًثا، وعىل 
تثليث صب املاء عىل الرأس«. ولو كان أمحد يراه ثابًتا لقال به، وإن كان أصحابه يرون التثليث 
حتى يف البدن. وحديث ميمونة أرجح من حديث عطاء بكل حال، وإليك ختريج احلديث:   =
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احلديث كام قلنا مداره عىل أيب سلمة عن عائشة، يرويه عن أيب سلمة عطاء وبكري األشج.   =
يف  عوانة  وأبو   ،)321( مسلم  رواه  التثليث.  فيها  وليس  مسلم،  عند  فهي  بكري  رواية  أما   
مستخرجه )858( وابن املنذر يف األوسط )125/2( من طريق خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن 

أيب سلمة، 
ثم  املاء فغسلها  بيمينه فصب عليها من  بدأ  اغتسل  إذا   × اهلل  قالت: كان رسول  عن عائشة   
صب املاء عىل األذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشامله حتى إذا فرغ من ذلك صب عىل رأسه. 
× من إناء واحد ونحن جنبان. ورواه أبو عوانة  قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 

)297/1( من طريق ابن وهب به.
وأما رواية عطاء: فرواها عنه محاد بن سلمة، وزائدة، وعمر بن عبيد الطناين وشعبة، وجرير ...   

وإليك خترجيها:
األول: محاد بن سلمة عن عطاء به. وقد سقنا لفظها، وأكثر العلامء عىل أن سامع محاد كان قبل   

االختالط، وقيل إنه سمع منه قبل وبعد.
أخرجه الطياليس )1474( ومن طريق أيب داود أخرجه البيهقي )174/1(.  

وأخرجه أمحد )96/6( حدثنا عفان،   
وأخرجه أبو يعىل املوصيل )4481( حدثنا إبراهيم بن احلجاج.   

كالمها عن محاد بن سلمة به.  
الثاين: زائدة عن عطاء بن السائب به. وزائدة ممن روى عنه قبل االختالط.  

أخرجه أمحد )115/6( عن معاوية بن عمرو.   
بن عيل،  والنسائي )243( حدثنا حسني  أيب شيبة )686(،  وابن  أمحد )161/6(،  وأخرجه   
كالمها عن زائدة به إال أنه مل يذكر غسل الوجه واليدين، وذكر املضمضة واالستنشاق ولفظ 

معاوية بن عمرو عند أمحد مل يذكر التثليث، ولفظ احلسني بن عيل ذكر التثليث.
الثالث: عمر بن عبيد الطناين عن عطاء به، وعمر سمع من عطاء بعد االختالط.  

رواه إسحاق بن راهويه يف مسنده )1043(، ومن طريق إسحاق بن راهوية أخرجه النسائي   
)246(، و ابن حبان )1191( عن عمر بن عبيد به، بذكر الوضوء ثالًثا.

الطريق الرابع: شعبة عن عطاء به، وخالف من سبق فلم يذكر تثليث املضمضة واالستنشاق.  
أخرجه أمحد )173/1، 174( حدثنا حممد بن جعفر،   
وأخرجه أمحد )143/6( والنسائي )244( عن يزيد،   

ورواه النسائي )245( من طريق النرض، ثالثتهم عن شعبة عن عطاء بن السائب به، بلفظ: قالت:   
كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثالًثا، ثم يصب من اإلناء عىل فرجه، فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى عىل 
اليرسى فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ عىل رأسه ثالًثا، ثم يغسل سائر جسده.        =
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q دليل من قال: الوضوء يف الغسل مرة مرة إال الكفني والرأس:

أما دليل من استحب تثليث الكفني والرأس فقط دون أعضاء الوضوء.

فقد استدلوا بحديث ميمونة.

اجلعد،  أيب  بن  األعمش، عن سامل  البخاري من طريق  )1673-135( روى 
عن كريب، عن ابن عباس، قال: 

قالت ميمونة ريض اهلل عنها: وضعت للنبي × ماء للغسل، فغسل يديه مرتني 
ثم مضمض  باألرض،  يده  ثم مسح  أفرغ عىل شامله، فغسل مذاكريه،  ثم  ثالًثا،  أو 
فغسل  مكانه  من  حتول  ثم  جسده،  عىل  أفاض  ثم  ويديه،  وجهه  وغسل  واستنشق، 

قدميه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري)1(.

فصار عندنا اآلن: 

أواًل : غسل الكفني قبل البداءة بالوضوء.

وثانًيا: أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.

ثالًثا: الرأس.

أواًل : السنة يف غسل الكفني. 

الكفان فاملرشوع يف حقهام غسلهام ثالًثا كام يف حديث عائشة عند مسلم،  أما 
من طريق وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي × اغتسل من اجلنابة فبدأ 

فغسل كفيه ثالًثا .. احلديث)2(.

ويف حديث ميمونة السابق: »فغسلهام مرتني أو ثالًثا«.

الطريق اخلامس: جرير، عن عطاء بن السائب.  =
رواه إسحاق يف مسنده )1042(، فذكر املضمضة واالستنشاق ثالًثا، واإلفراغ عىل رأسه ثالًثا.  

البخاري )265( ومسلم )317(.   )1(
مسلم )316-36(.  )2(
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وهذه السنة ثابتة يف كل وضوء وغسل، ومنه إذا قام من الليل، وأراد  غمس يده 
يف اإلناء للوضوء.

ثانًيا: السنة يف أعضاء الوضوء ما عدا الرأس. 

الرأس فيغسالن مرة واحدة كام قدمنا من حديث  الوضوء ما عدا  أما أعضاء 
ميمونة .. حيث مل تذكر التثليث إال يف الكفني والرأس. ومعنى ذلك أن ما عدامها 

كان يغسل مرة واحدة.

والذي جيعلنا نرجح أنه ال يثلث يف وضوء الغسل، ألننا نقول ال يرشع يف غسل 
البدن من اجلنابة التثليث إال يف الرأس عىل الراجح من أقوال أهل العلم.

وسبق لنا قول القايض عياض يف اإلكامل: »مل يأت يف يشء من وضوء اجلنب 
ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار يف الغسل ال فضيلة فيه«)1(.

وقال خليل تعليًقا »ال فضيلة يف تكراره، يريد؛ ألنه -أي وضوء اجلنب- من 
الغسل، وال فضيلة يف تكراره«)2(.

وقال ابن رجب: مل ينص أمحد إال عىل تثليث غسل كفيه ثالًثا وعىل تثليث صب 
املاء عىل الرأس)3(.

وإذا سلم هذا، فإن الوضوء كذلك ال يرشع فيه التثليث؛ ألن الوضوء يكون بنية 
رفع احلدث األكرب، ال بنية رفع احلدث األصغر؛ ألن احلدث األصغر ال يرتفع مع 
بقاء األكرب، وإذا كان كذلك فإن أعضاء الوضوء سوف يكتفى بغسلها يف الوضوء، 
ولن تغسل مرة ثانية يف غسل اجلنابة بل يغسل بقية البدن، والوضوء يف احلقيقة غسل 
للبدن من اجلنابة، إال أنه قدم أعضاء الوضوء يف الغسل لرشفها كام قال × يف تغسيل 

ابنته يف حديث أم عطية:

)1(  إكامل املعلم )84/2(. 
)2(  التوضيح خلليل رشح جامع األمهات البن احلاجب حتقيق أمحد نجيب )178/1(. 

رشح ابن رجب لصحيح البخاري )238/1(.   )3(
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اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه)1(.

وإذا كان ال يرشع التثليث يف البدن عىل الصحيح، فال يرشع التثليث يف الوضوء. 

ثم  يتوضأ  بل  أخرى،  مرة  الوضوء  أعضاء  غسل  يرى  ال  اهلل  رمحه  والبخاري 
يغسل بقية بدنه، قال رمحه اهلل يف صحيحه: )باب: من توضأ يف اجلنابة ثم غسل سائر 

جسده، ومل يعد غسل مواضع الوضوء فيه مرة أخرى()2(.

مرة  اجلنابة  غسل  يف  الواجب  أن  عىل  البخاري  به  »واستدل  احلافظ:  وقال 
واحدة، وعىل أن من توضأ بنية الغسل، ثم أكمل باقي أعضاء بدنه ال يرشع له جتديد 

الوضوء من غري حدث«)3(.

)1674-136( وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه، وتوضأ 
وضوءه للصالة، ثم اغتسل، ثم خيلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى برشته، 
له،  واللفظ  البخاري،  رواه  جسده.  سائر  غسل  ثم  مرات،  ثالث  املاء  عليه  أفاض 

ومسلم)4(.

فقوهلا: )ثم غسل سائر جسده( أي بقية جسده.

وإن  األكرب،  احلدث  رفع  نيته  الغسل  قبل  الوضوء  أن  الكالم:  هذا  من  فتبني 
غسل أعضاء الوضوء ال يعاد غسلها مرة أخرى عند غسل البدن، وأن البدن كام أنه 
ال يرشع فيه التثليث، ال يرشع أيًضا يف وضوء الغسل كام هو ظاهر حديث ميمونة، 
وأن التثليث يف الوضوء مل ُيرو يف يشء من األحاديث املرفوعة إال ما كان من رواية 
بن  عطاء  األشج  بكري  خالف  وقد  عائشة،  عن  سلمة  أيب  عن  السائب،  بن  عطاء 

البخاري )167(، ومسلم )939(.   )1(
كتاب الغسل باب )16(.  )2(

الفتح يف رشحه حلديث )249(.   )3(
البخاري )272( واللفظ له ومسلم )316(.   )4(
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السائب فلم يذكر التثليث، وأن أصحاب عطاء قد اختلفوا عليه، فأحفظهم شعبة مل 
يرو عنه التثليث. واهلل أعلم.

ثالًثا: السنة يف غسل الرأس.

أما السنة يف الرأس: فالذي تدل عليه األحاديث أنه خيلل أواًل شعره باملاء حتى 
إذا ظن أنه قد أروى برشته صب املاء عىل شعر رأسه ثالًثا، فكان التخليل أواًل لغسل 
أحياًنا  الصفة مستحبة  الشعر)1(. وهذه  لغسل  ثالًثا  بعده  املاء  الرأس، وصب  برشة 

وليست واجبة.

وهي مما ذكر يف حديث عائشة دون ميمونة.

)1675-137( فقد رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه، 

× كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ  النبي  عن عائشة، أن 
كام يتوضأ للصالة، ثم يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره، ثم يصب عىل 

رأسه ثالث غرفات بيديه، ثم يفيض املاء عىل جلده كله)2(.

ورواه مسلم، من طريق أيب معاوية عن هشام به، وفيه: 

الشعر  أصول  يف  أصابعه  فيدخل  املاء،  يأخذ  ثم  للصالة،  وضوءه  يتوضأ  )ثم 
حتى إذا رأى أن قد استربأ حفن عىل رأسه ثالث حفنات، ثم أفاض عىل سائر جسده، 

ثم غسل رجليه()3(.

قال ابن رجب يف رشحه للبخاري: »وهذه سنة عظيمة من سنن غسل اجلنابة 
ثابتة عن النبي × مل يتنبه هلا أكثر الفقهاء، مع توسعهم للقول يف سنن الغسل وآدابه، 
ومل أر من رصح به منهم إال صاحب املغني من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أمحد: 

انظر رشح ابن رجب لصحيح البخاري )311/1(.   )1(
البخاري )248(.   )2(

صحيح مسلم )316(.   )3(
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الغسل عىل حديث عائشة وكذلك ذكره صاحب املهذب من الشافعية«)1(.

وصفة غسل الرأس يف الثالث غرفات، هل يعم رأسه يف كل غرفة؟ أو يفرغ 
واحدة عىل شقه األيمن وأخرى عىل شقه األيرس؟ وثالثة عىل وسطه؟ من غري تعميم 

للرأس بكل واحدة.

)1676-138( فقد رواه الشيخان من طريق القاسم، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة دعا 
بيشء نحو احلالب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه األيمن، ثم األيرس، ثم أخذ بكفيه 

فقال هبام عىل رأسه. هذا لفظ مسلم)2(.

ولفظ البخاري: »فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه األيمن، ثم األيرس فقال هبام عىل 
وسط رأسه«. ورواه مسلم.

قال القرطبي كام يف املفهم: »وال يفهم من هذه الثالث حفنات أنه غسل رأسه 
ثالث مرات؛ ألن التكرار يف الغسل غري مرشوع، ملا يف ذلك من املشقة، وإنام كان 
رأسه كام يف  ثم عىل وسط  األيرس،  ثم  األيمن،  رأسه  بجانب  بدأ  العدد؛ ألنه  ذلك 

حديث عائشة«)3(.

وتعقب ابن رجب كالم القرطبي يف رشحه للبخاري: فقال عن كالمه »وهو 
يف  يبدأ  ولكن  مرة،  بكل  رأسه  يعم  أنه  أعلم  واهلل  »والظاهر  قال:  الظاهر«  خالف 

األوىل بجهة اليمني، ويف الثانية بجهة اليسار، ثم يصب الثالثة عىل الوسطى«)4(.

والثالث غرفات قد جاءت من حديث عائشة بدون تفصيل.

رشح ابن رجب للبخاري )311/1(.   )1(
البخاري )258( ومسلم )318(.   )2(

املفهم )576/1(.   )3(
رشح ابن رجب للبخاري )259/1(.   )4(
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)1677-139( فرواه البخاري: »ثم صب عىل رأسه ثالث غرف بيديه«)1(.

ولفظ مسلم: »حفن عىل رأسه ثالث حفنات«)2(.

)1678-140( وروى مسلم من طريق جبري بن مطعم قال: 

»متاروا يف الغسل عند رسول اهلل ×، فقال بعض القوم أما أنا فإين أغسل رأيس 
كذا وكذا، فقال رسول اهلل ×: أما أنا فأفيض عىل رأيس ثالث أكف« رواه مسلم.

ولفظ البخاري: »فأفيض عىل رأيس ثالًثا« وأشار بيديه كلتيهام)3(.

وهل هناك فرق بني املرأة والرجل؟ 

حدثنا  قال:  حييى،  بن  خالد  حدثنا  قال:  البخاري،  روى   )141-1679(  
إبراهيم بن نافع، عن احلسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيدهيا ثالًثا 
فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها عىل شقها األيمن وبيدها األخرى عىل شقها األيرس)4(.

رأسها  عىل  تصب  أن  بعد  هلا  يستحب  املرأة  أن  هذا  »وظاهر  رجب:  ابن  قال 
ثالًثا، أن تأخذ حفنة بيدها فتصب عىل شق رأسها األيمن، ثم تأخذ حفنة أخرى، 

فتصبها عىل شقه األيرس، فيصري عىل رأسها مخس حفنات«)5(.

التسليم أن قول الصحايب: )كنا نفعل( ومل  بعد  وهذا االستدالل ال يسلم إال 
يضفه إىل زمن النبي × أن له حكم الرفع.

قال يف الفتح: »وللحديث حكم الرفع؛ ألن الظاهر اطالع النبي × عىل ذلك، 

صحيح البخاري )248(.   )1(
صحيح مسلم )316(.   )2(

البخاري )254(، ومسلم )327(.   )3(
صحيح البخاري )277(.   )4(

رشح البخاري البن رجب )260/1(.   )5(
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وهو مصري من البخاري إىل القول بأن لقول الصحايب: )كنا نفعل كذا( حكم الرفع 
سواء رصح بإضافته إىل زمنه × أم ال. وبه جزم احلاكم«)1(.

وقد عرضت أقوال األصوليني يف قول الصحايب: )كنا نفعل( عند الكالم عىل 
الصفرة والكدرة، فارجع إليه.

تارة  املرأة صفتان:  كان يف غسل رأس  الرفع  هلا حكم  أن  فإن سلمت دعوى 
بثالث غرفات، وتارة بخمس حفنات، وإن كان قول الصحايب: )كنا نفعل( موقوًفا 

عليه فإن الثالث مقدمة عىل اخلمس؛ ألن الثالث رصحية بالرفع.

)1680-142( فقد روى مسلم من طريق عبد اهلل بن رافع، موىل أم سلمة، 

أفأنقضه  امرأة أشد ضفر رأيس،  يا رسول اهلل، إين  قالت: قلت:  أم سلمة  عن 
لغسل اجلنابة واحليضة؟ قال: ال، إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات، ثم 

تفيضني عليك املاء فتطهرين)2(.

)1681-143( وروى مسلم من طريق إسامعيل بن علية عن أيوب عن أيب 
الزبري عبيد ابن عمري قال: بلغ عائشة أن عبد اهلل بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن 

ينقضن رؤوسهن فقالت: 

أفال  رؤوسهن،  ينقضن  أن  اغتسلن  إذا  النساء  يأمر  هذا!  عمرو  البن  عجًبا  يا 
إناء واحد،  × من  أنا ورسول اهلل  يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل 

وال أزيد أن أفرغ عىل رأيس ثالث إفراغات)3(.

فهذان احلديثان رصحيان بالرفع، وأن املقدار للرأس ثالث غرفات كالرجل.

)1682-144( وأما ما رواه أمحد)4(، قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا 

يف رشحه حلديث )277(.   )1(
صحيح مسلم )330(.   )2(
صحيح مسلم )331(.   )3(

املسند )188/6(.   )4(
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زائدة، عن صدقة )رجل من أهل الكوفة(، حدثنا مجيع بن عمري)1(، حدثني عبد اهلل 
كنتن  كيف  إحدامها:  فسألت  عائشة  عىل  وخالتي  أمي  مع  دخلت  قال:  ثعلبة،  بن 

تصنعن عند الغسل؟ فقالت عائشة: 

كان رسول اهلل × يتوضأ وضوءه للصالة، ثم يفيض عىل رأسه ثالث مرات، 
ونحن نفيض عىل رؤوسنا مخًسا من أجل الضفر.

]ضعيف[)2(.

يف املطبوع: مجيع بن نمري، وهو خطأ.   )1(
يف إسناده صدقة وشيخه مجيع بن عمري، ضعفيان.  )2(

أما مجيع بن عمري فلم يوثقه إال العجيل، وقال أبو حاتم: حمله الصدق، صالح احلديث، هذا   
أحسن ما قيل فيه، 

وقد قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبري )242/2(، وهذا منه جرح.  
وقال ابن عدي: وما قاله البخاري كام قاله، يف أحاديثه نظر، ثم قال: وعامة ما يرويه ال يتابعه   

عليه أحد، عىل أنه قد روى عنه مجاعة. الكامل )166/2(.
وذكره ابن حبان يف املجروحني )218/1( قال: »وكان رافضًيا، يضع احلديث، وساق بسنده   
إىل ابن نمري قوله: مجيع بن عمري من أكذب الناس، وكان يقول الكراخي تفرخ يف السامء وال 

تقع فراخها«. ثم عاد ابن حبان وذكره يف الثقات )115/4(!!
بعضهم  رماه  وقد  صادًقا،  وأحسبه  املغني:  يف  وقال   ،)810( الكاشف  واٍه.  الذهبي:  قال   

بالكذب. املغني )1/الرتمجة 1178(.
والكامل   ،)272/1( للعجيل  الثقات  معرفة  وانظر  ويتشيع.  خيطئ  صدوق  التقريب:  ويف    

البن عدي )166/2(.
وأما صدقة بن سعيد احلنفي فلن يوثقه إال ابن حبان. الثقات )466/6(.   

وقد قال فيه البخاري: عنده عجائب. هتذيب التهذيب )364/4(.   
وقال الساجي: ليس بيشء. املرجع السابق.  

وقال أبو حاتم: شيخ. اجلرح والتعديل )430/4(.  
ويف التقريب مقبول، يعني يف املتابعات.   

وقال الذهبي: صدوق. الكاشف )2383(.  
واحلديث أيًضا رواه أمحد كام يف إسناد الباب، وأبو داود )241( عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا   

زائدة. 
وأخرجه ابن ماجه )574( من طريق عبد الواحد بن زياد، كالمها عن صدقة بن سعيد احلنفي به.   
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فهذا احلديث مع ضعفه، وكونه ليس رصحًيا يف الرفع، وصيغته خمتلف فيها هل 
تكون مرفوعة أو موقوفة، إال أنه يشهد له ما رواه البخاري عن عائشة)1(.

e e e

صحيح البخاري )277(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ال جيب عىل املرأة نقض رأسها يف حيض أو جنابة.

]م-727[ اختلف الفقهاء يف هذه املسألة:

فقيل: ال تنقض رأسها يف غسل اجلنابة واحليض.

وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(، ورواية عن أمحد)3(.
وقيل: جيب عىل الرجل نقض شعره بخالف املرأة، وهو مذهب احلنفية)4(. 

خمترص خليل )ص:15(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص:24(، الرشح الصغري )169/1(، أسهل   )1(
املدارك )68/1(، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )101/1(، حاشية الدسوقي )134/1(، 

منح اجلليل )126/1، 127(، مواهب اجلليل )312،313/1(، املدونة )134/1(.
األم )40/1( وقال: »إذا كانت املرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه يف غسل   )2(
اجلنابة، وغسلها من احليض كغسلها من اجلنابة ال خيتلفان«، مغني املحتاج )73/1(، املجموع 

)215/1(، هناية املحتاج )224/1(، روضة الطالبني )88/1(، احلاوي )224/1، 225(.
املغني )298/1(، املبدع )197/1(، الكايف )60/1(، الفروع )205/1(، اإلنصاف )256/1(.  )3(
مراقي الفالح )ص:42، 43(، بدائع الصنائع )34/1(، البحر الرائق )54/1(، تبيني احلقائق   )4(
)14/1(، حاشية ابن عابدين )153/1(، رشح فتح القدير )58/1( وانظر العناية مطبوعة 

معه )59/1(. 

الفرع الرابع 

يف نقض املرأة رأسها يف غسل احليض
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وقيل: ال جيب نقضه يف اجلنابة وجيب يف غسل احليض، وهو املشهور من مذهب 
احلنابلة)1(، واختاره الباجي من املالكية)2(، وابن حزم من الظاهرية)3(.

q دليل من قال: ال تنقض رأسها مطلًقا يف احليض واجلنابة:

  الدليل األول:

)1683-145( ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن محيد، أخربنا عبد الرزاق، عن أيوب 
 ابن موسى، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبد اهلل بن رافع، موىل أم سلمة، عن 

أم سلمة قالت: قلت: 

يا رسول اهلل، إين امرأة أشد ضفر رأيس، أفأنقضه لغسل اجلنابة واحليضة؟ قال: 
ال، إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات، ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين)4(.

]زيادة واحليضة شاذة[)5(.

كشاف القناع )154/1(، الفروع )205/1(، اإلنصاف )256/1(، املغني )298/1(، رشح   )1(
منتهى اإلرادات )86/1(، الكايف )60/1(، املحرر )21/1(، املبدع )197/1(. 

املنتقى )96/1(.   )2(
املحىل )مسألة 192(.   )3(

صحيح مسلم )330(.   )4(
احلديث مداره عىل أيوب بن موسى، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبد اهلل بن رافع موىل   )5(

أم سلمة عن أم سلمة.
ويرويه عن أيوب كل من:   

سفيان بن عيينة كام يف مصنف ابن أيب شيبة )792(، ومسند أمحد )289/6(، ومسند إسحاق   
)1851(، ومسند أيب يعىل )6957(، وصحيح مسلم )58-330(، وسنن أيب داود )251(، 
وسنن الرتمذي )105(، وسنن النسائي )241(، وسنن ابن ماجه )603(، ومنتقى ابن اجلارود 
)98(، واملعجم الكبري للطرباين )296/23( ح 658، وصحيح ابن حبان )1198(، وسنن 

البيهقي الكربى )178/1(.
وقد أخرج احلديث احلميدي )294( قال: حدثنا أيوب بن موسى، و سقط من إسناده سفيان   
ابن عيينة، وقد رواه أبو عوانة يف مستخرجه )868( من طريق احلميدي، قال: حدثنا سفيان. =
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  الدليل الثاين: 

)1684-146( ما رواه مسلم من طريق إسامعيل بن علية عن أيوب عن أيب 
الزبري، عن عبيد بن عمري، قال: 

بلغ عائشة أن عبد اهلل بن عمرو يأمر النساء -إذا اغتسلن- أن ينقضن رؤوسهن، 
فقالت: يا عجًبا البن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفال 
إناء واحد،  × من  أنا ورسول اهلل  يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل 

وروح بن القاسم، كام يف صحيح مسلم )330( ومستخرج أيب عوانة )869(، كالمها )سفيان   =
ابن عيينة، وروح( عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أيب سعيد، عن عبد اهلل بن رافع، عن أم 

سلمة، وليس يف حديثهام ذكر للحيضة. 
ورواه الثوري عن أيوب بن موسى، واختلف عليه،   

فرواه يزيد بن هارون كام يف مسند أمحد )314/6(، عن الثوري، وليس فيه ذكر احليضة، وهي   
موافقة لرواية روح بن القاسم، وابن عيينة.

ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه،   
فرواه إسحاق بن إبراهيم الدبري كام مصنف عبد الرزاق )1046(، واملعجم الكبري الطرباين   

)296/23( رقم657، ومستخرج أيب عوانة )867( دون ذكر احليضة. 
وخالفه ابن عبد محيد كام عند مسلم )330(، وأمحد بن منصور الرمادي كام يف سنن البيهقي   

)181/1(، فروياه عن عبد الرزاق بذكر زيادة: )واحليضة(. 
عيينة  ابن  لرواية  واملوافقة  الثوري  عن  هارون  بن  يزيد  لرواية  املوافقة  الرزاق  عبد  ورواية   
احليضة  فزيادة  ما عمي،  بعد  بآخرة  الرزاق  تغري حفظ عبد  أرجح، وقد  القاسم  ابن  وروح 

شاذة. واهلل أعلم. 
وقد ذهب إىل شذوذها ابن القيم يف هتذيب السنن )295/1( قال: »اتفق ابن عيينة وروح بن   
القاسم عن أيوب، فاقترصا عىل اجلنابة، واختلف فيه عىل الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه 
ما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: )أفأنقضه للحيضة واجلنابة؟(، ورواية اجلامعة 
أوىل بالصواب، فلو أن الثوري مل خيتلف عليه لرجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد 
روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية اجلامعة، ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست 

حمفوظة«.اهـ 
قلت: كيف لو وقف ابن القيم عىل أن عبد الرزاق أيًضا قد اختلف عليه.  
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وال أزيد أن أفرغ عىل رأيس ثالث إفراغات)1(.

فهو مطلق يشمل كل غسل،  للغسل،  بل  اجلنابة،  يتعرض لغسل  مل  واحلديث 
فهي أنكرت عليه كونه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، لو كان هناك 

فرق بني غسل وغسل لبينته ريض اهلل عنها. 

  الدليل الثالث:

عن  شعبة،  حدثنا  جعفر،  بن  حممد  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )147-1685(
إبراهيم بن املهاجر، قال: سمعت صفية حتدث عن عائشة، 

ماءها  إحداكن  تأخذ  فقال:  املحيض،  غسل  عن   × النبي  سألت  أسامء  أن 
دلًكا شديًدا حتى  فتدلكه  رأسها  ثم تصب عىل  الطهور،  فتحسن  فتطهر  وسدرهتا، 
تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها املاء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا، فقالت 
أسامء: وكيف تطهر هبا، فقال: سبحان اهلل تطهرين هبا، فقالت عائشة -كأهنا ختفي 
فتطهر فتحسن  ماء  تأخذ  فقال:  اجلنابة،  الدم. وسألته عن غسل  أثر  تتبعني  ذلك-: 
الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب عىل رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم 
تفيض عليها املاء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء األنصار مل يكن يمنعهن احلياء أن 

يتفقهن يف الدين)2(.

وجه اإلستدالل: 

يف احلديث أمر الرسول × أسامء أن تدلك رأسها دلًكا شديًدا، ولو كان النقض 
واجًبا لبينه النبي × هلا. واهلل أعلم. 

  الدليل الرابع: 

ما رواه ابن أيب شيبة: حدثنا عيل بن مسهر، عن عبيد اهلل -يعني العمري- 
عن نافع: 

صحيح مسلم )331(.   )1(
صحيح مسلم )332(. وقد سبق خترجيه، والكالم عليه، انظر )ح: 1647(.   )2(
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أن نساء ابن عمر وأمهات أوالده كن يغتسلن من اجلنابة واحليض، فال ينقضن 
رؤوسهن، ولكن يبالغن يف بلها. 

]صحيح[)1(.

  الدليل اخلامس:

)1686-148( ما رواه أبو داود: حدثنا نرص بن عيل، حدثنا عبد اهلل بن داود، 
عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضامد، ونحن مع رسول 
اهلل × حمالت وحمرمات. 

]صحيح[)2(.

q دليل من قال: جيب على الرجل نقض شعره خبالف املرأة:

)1687-149( استدلوا بام رواه أبو داود، قال: حدثنا حممد بن عوف، قال: 
قرأت يف أصل إسامعيل )ابن عياش(، قال ابن عوف: وحدثنا حممد بن إسامعيل، عن 
أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن رشيح بن عبيد، قال: أفتاين جبري بن نفري عن 

الغسل من اجلنابة أن ثوبان حدثهم أهنم استفتوا النبي × عن ذلك فقال:

املصنف )74/1( رقم805.   )1(
)2(  سنن أيب داود )254(، ورجاله كلهم ثقات. 

واحلديث أخرجه أبو داود )254( والبيهقي يف السنن الكربى )181/1( من طريق عبد اهلل   
ابن داود. 

وأخرجه أمحد )79/6( حدثنا حممد بن عبد اهلل بن الزبري.  
وأخرجه إسحاق )1022( أخربنا عبيد اهلل بن موسى.   

وأخرجه أيًضا )1021( أخربنا املالئي، أربعتهم عن عمر بن سويد به.   
لعدم  رأسها وقد ضمدته  تغسل  أهنا  فاملعنى  يلبده ويسكنه،  مما  الشعر،  به  يلطخ  ما  والضامد:   

نقض الضفائر. 



325طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

أما الرجل فلينرش رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما املرأة فال عليها 
أن ال تنقضه، لتغرف عىل رأسها ثالث غرفات بكفيها.

هذا  غري  من  صحيح  شعرها  تنقض  ال  املرأة  وكون  لغريه،  حسن  ]إسناده 
احلديث[)1(.

q دليل من فرق بني اجلنابة واحليض:

)1688-150( استدلوا بام رواه البخاري، قال: حدثنا عبيد بن إسامعيل، قال: 
حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه،

× موافني هلالل ذي  اهلل  عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: خرجنا مع رسول 
احلجة. ويف احلديث »فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إىل النبي × فقال: 
دعي عمرتك، وانقيض رأسك، وامتشطي، وأهيل بحج«. احلديث، واحلديث رواه 

مسلم أيًضا)2(.

وترجم له البخاري: )باب نقض املرأة شعرها عند غسل املحيض(.

وانتقد ابن رجب هذا االستدالل فقال: »وهذا احلديث ال داللة فيه، فإن غسل 
عائشة الذي أمرها النبي × به مل يكن من احليض، بل كانت حائًضا، وحيضها حينئٍذ 
السؤال،  إىل هذا  للعمرة، ومل حتتج  لطافت  انقطع حيضها  قد  لو كان  فإنه  موجود، 
حال  يف  اإلحرام  غسل  فهو  باحلج  وهتل  حيضها،  حال  يف  تغتسل  أن  أمرها  ولكن 

حممد بن عوف ثقة لكن يرويه عن إسامعيل بن عياش صحيفة من غري سامع أو إجازة فهي عىل   )1(
االنقطاع، ثم رواه عن حممد بن إسامعيل بن عياش عن أبيه، ومل يسمع من أبيه فهي ضعيفة أيًضا 
فلعل أحد الطريقني يقوي اآلخر، وأما إسامعيل بن عياش فإنه صدوق يف روايته عن أهل بلده، 

وهذا منها. وانظر ترمجته يف ح 223. 
فإن ضمضم بن زرعة محيص، وهو صدوق هيم، وبقية رجال اإلسناد ثقات.   

البخاري )317( ومسلم )1211-115(.   )2(
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احليض، كام أمر أسامء بنت عميس ملا نفست بذي احلليفة أن تغتسل وهتل«)1(.

ثم قال: »وقد حيمل مراد البخاري -رمحه اهلل- عىل وجه صحيح، وهو أن النبي 
× إنام أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل لإلحرام؛ ألن غسل اإلحرام 
املعنى،  الشعر فيه، وغسل احليض والنفاس يوجد فيه هذا  ال يتكرر، وال يشق نقض 
بخالف غسل اجلنابة فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فكذلك مل يؤمر فيه بنقض الشعر«)2(.

نقضه واجب يف  بأن  يقال  بنقضه ال  اإلحرام  أمر عائشة يف غسل  قلت: كونه 
اإلحرام سنة، وكونه يف  اإلحرام، وغسل  إال يف غسل  يثبت  مل  احليض؛ ألنه  غسل 
حديث عائشة يف قصة أسامء بنت شكل مل يأمرها بنقضه دليل عىل أنه ليس بواجب يف 
غسل احليض، وكذلك ال يقال إن احلائض مأمورة باالمتشاط عند غسل املحيض. 

واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

)1689-151( ما رواه الطرباين يف الكبري من طريق سلمة بن صبيح اليحمدي، 
حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، 

عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ×: إذا اغتسلت املرأة من حيضها، 
نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت عىل رأسها 

املاء وعرصته)3(.

الرتمذي )ص:109(  ابن رجب يف رشح علل  للبخاري )104/2(. وقال  ابن رجب  رشح   )1(
يف اختصار احلديث: »قد روى كثري من الناس احلديث بمعنى فهموه منه فغريوا املعنى، مثل 
ما اخترص بعضهم من حديث عائشة يف حيضها يف احلج أن النبي × قال هلا، وكانت حائًضا: 
»انقيض شعرك، وامتشطي«، وأدخله يف أبواب غسل احليض، وقد أنكر أمحد عىل من فعله ألنه 
خيل باملعنى، فإن هذا مل تؤمر به يف الغسل من احليض عند انقطاعه، بل يف غسل احلائض إذا 

أرادت اإلحرام، وهي حائض«. اهـ
املرجع السابق )105/2(.   )2(

معجم الطرباين الكبري )260/1(.   )3(
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]ضعيف[)1(.

  الدليل الثالث:

األصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول املاء إىل ما جيب غسله فعفي عنه يف 
غسل اجلنابة، ألنه يكثر فيشق ذلك فيه، واحليض بخالفـه فبقي عىل مقتىض األصل 

يف الوجـوب)2(.

q ويجاب عنه: 

بأن الواجب هو غسل الشعر عىل خالف يف هذا، فإذا حتققنا من وصول املاء إىل 
باطن الشعر فقد فعل الواجب، سواء كان الشعر مظفوًرا، أو غري مظفور.

  الدليل الرابع:

عند  عائشة  أمر   × الرسول  أن  وهو  إليه،  اإلشارة  سبق  وقد  القياس،  من 
االغتسال لإلحرام أن تنقض شعر رأسها، فإذا أمرت بنقض شعرها يف غسل اإلحرام 

وهو سنة، فكوهنا تؤمر بنقضه يف غسل احليض وهو واجب من باب أوىل)3(.

كذا يف إسناد الطرباين )سلمة بن صبيح( ومل أجد من ذكره، وكذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد   )1(
)273/1(، وأظن أن أمحد بن داود املكي أخطأ يف اسمه، فقد أخرجه الدارقطني يف األفراد كام 
يف نصب الراية )80/1( ومن طريقه أخرجه اخلطيب يف تلخيص املتشابه )34/2(. وأخرجه 
البيهقي )182/1( من طريق مسلم بن صبيح، حدثنا محاد بن سلمة به، فقال: )مسلم بن صبيح 
بداًل من سلمة بن صبيح(، والذي يرجح: أن هناك خطأ وأن الدارقطني واخلطيب جزموا بأن 
مسلم بن صبيح قد تفرد به عن محاد، وقال اخلطيب: مسلم بن صبيح برصي يكنى أبا عثامن. 
ومسلم بن صبيح له ذكر يف اإلكامل البن ماكوال ومل أقف عىل من ذكره بجرح أو تعديل. انظر 

اإلكامل )170/5، 171(.
وسواء كان الراوي سلمة أو مسلاًم فاحلديث ضعيف هبذا اإلسناد.  

وقال ابن رجب يف رشحه للبخاري )109/2( ليس باملشهور.   
انظر املغني )300/1(.   )2(

عمدة القارئ )288/3(.   )3(
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q وأجيب:

بأن القول باستحبابه ال بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن 
متتشط فهل تقولون بوجوبه أيًضا؟.

فالقول الراجح أهنا ال تنقض رأسها ال يف احليض وال يف اجلنابة.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الواجب غسل الرأس، ومل يرد يف النصوص غسل الشعر إال أن يراد بالرأس الشعر.

إذا رجحنا أن املرأة ال جيب عليها نقض ضفائرها، فهل جيب غسل ظاهر الشعر 
وباطنه؟ أم هل جيب غسل ظاهره فقط؟ أم جيب غسل أصول الشعر )برشة الشعر( 

دون املسرتسل؟

]م-728[ هذه مسألة اختلف فيها العلامء:

فقيل: جيب غسل ما اسرتسل من الشعر.

وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(، واملشهور من مذهب احلنابلة)3(.

الرشح الصغري )169/1(، خمترص خليل )ص:15(، أسهل املدارك )68/1(، حاشية الدسوقي   )1(
)134/1(، منح اجلليل )126/1، 127(، مواهب اجلليل )312/1(، املدونة )134/1(.

مغني املحتاج )73/1(، هناية املحتاج )224/1(، روضة الطالبني )88/1( املجموع )215/1(.  )2(
الزركيش  رشح   ،)256/1( اإلنصاف   ،)205/1( الفروع   ،)154/1( القناع  كشاف   )3(

)322/1(، رشح منتهى اإلرادات )85/1(، الكايف )60/1(، املبدع )197/1(. 

الفرع اخلامس 

يف غسل املسرتسل من الشعر
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وقيل: ال جيب، وهو مذهب احلنفية)1(، واختاره ابن قدامة من احلنابلة)2(.

q أدلة اجلمهور على وجوب غسل املسرتسل:

)1690-152( ما رواه أبو داود من طريق احلارث بن وجيه، حدثنا مالك بن 
دينار، عن حممد بن سريين 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: حتت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر 
وأنقوا البرشة)3(.

]ضعيف، وسبق خترجيه[)4(.

  الدليل الثاين:

)1691-153( ما رواه أمحد من طريق محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، 

موضع  ترك  من  يقول:   × اهلل  رسول  سمعت  قال:  طالب،  أيب  ابن  عيل  عن 
شعرة من جنابة مل يصبها ماء، فعل اهلل به كذا وكذا من النار، قال عيل: ومن ثم عاديت 

شعري)5(.

]املرفوع ضعيف، وصحح وقفه[)6(.

قلت: وال داللة فيه؛ ألن التوعد عىل ترك موضع الشعرة، ال ترك الشعر نفسه، 
وموضع الشعر هو برشة الرأس، وهذه جيب غسلها اتفاًقا.

مراقي الفالح )ص:43(، البحر الرائق )55/1(، تبيني احلقائق )15/1(، حاشية ابن عابدين   )1(
)153/1(، وصحح الكاساين يف بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال املاء إىل أثناء الشعر 

إن كان مضفوًرا )34/1(. 
املغني )301/1، 302(.   )2(

سنن أيب داود )248(   )3(
انظر  ح: )1658(.   )4(

املسند )94/1(.   )5(
سبق خترجيه، ا نظر ح)1660(.   )6(



331طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

  الدليل الثالث:

)1692-154( ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عامر، ثنا حييى بن محزة، 
 حدثني عتبة بن أيب حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب األنصاري، أن 

النبي × قال:

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، وأداء األمانة، كفارة ملا بينها قلت: وما 
أداء األمانة؟ قال: غسل اجلنابة، فإن حتت كل شعرة جنابة)1(.

]ضعيف[)2(.

وال داللة فيه، فإن قوله: )حتت كل شعرة( دليل عىل وجوب غسل البرشة من 
الرأس وليس هذا حمل نزاع.

سنن ابن ماجه )598(.   )1(
ضعفه احلافظ يف التلخيص )249/1( وقال البوصريي يف الزوائد: إسناده ضعيف؛ ألن طلحة   )2(
ابن نافع مل يسمع من أيب أيوب، وانظر املراسيل البن أيب حاتم )ص:100( واجلرح والتعديل 
)4/ت2086(. قلت: قطع أبو حاتم أن نافًعا مل يسمع من أيب أيوب فيكون قوله يف اإلسناد 

حدثني أبو أيوب ترصف يف الصيغة. 
وفيه: عتبة بن أيب حكيم فيه لني، ضعفه النسائي، وقال أيًضا ليس بالقوي. هتذيب التهذيب   

)87/7(، الضعفاء واملرتوكني )436(.
وقال حييى بن معني: ضعيف، كام يف رواية ابن أيب خيثمة. اجلرح والتعديل )370/6(.  

وقال أيًضا: ثقة. كام يف رواية عباس الدوري والغاليب. هتذيب التهذيب )87/7(.  
وقال أبو داود: واهلل الذي ال إله إال هو إنه ملنكر احلديث. كام يف رواية اآلجري. املرجع السابق.   
وقال ابن أيب حاتم: سمعت أيب يقول: كان أمحد يوهنه قلياًل، ثم قال: وسئل أيب عنه، فقال:   

صالح، ال بأس به. اجلرح والتعديل )370/6(.
وقال دحيم: ال أعلمه إال مستقيم احلديث. هتذيب التهذيب )87/7(.  

 ،)1840( مسنده  يف  والرساج   ،)511( الصالة  قدر  تعظيم  يف  املروزي  أخرجه  واحلديث   
والطرباين يف الكبري )3989(، ويف مسند الشاميني )732(، والبيهقي يف الشعب )2748( من 

طريق حييى بن محزة به.
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  الدليل الرابع:

ثبت أن الرسول × كان خيلل شعره يف غسل اجلنابة، وختليل الشعر إيصال املاء 
إىل باطنه، وفعله × بيان للمجمل يف قوله: )ٿ ٿ ٿ ٹ( ]املائدة: 6[.

)1693-155( فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة غسل 
أنه قد  إذا ظن  بيده شعره، حتى  يديه وتوضأ وضوءه للصالة، ثم اغتسل، ثم خيلل 
أروى برشته أفاض عليها املاء ثالث مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري، 

واللفظ له، ومسلم)1(.

q وأجيب: 

بل  باطنه،  إىل  املاء  إيصال  أجل  من  إنه  يقال:  حتى  للشعر  ليس  التخليل  أن 
التخليل كان لغسل برشة الرأس، وقول عائشة رصيح يف هذا: )حتى إذا ظن أنه قد 
أروى برشته أفاض عليه املاء(. ولو سلم فإنه فعل ال يدل عىل الوجوب، وليس له 
حكم املجمل حتى يكون بياًنا للمجمل، ألنكم ال تقولون بوجوب التخليل، وليس 

النزاع يف االستحباب.

  الدليل اخلامس:

)1694-156( ما رواه مسلم من طريق جعفر، عن أبيه، 

عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنه قال: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من جنابة 
صب عىل رأسه ثالث حفنات من ماء. فقال له احلسن بن حممد: إن شعري كثري، قال 
جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر رسول اهلل × أكثر من شعرك وأطيب. وهو 

يف البخاري، بنحوه)2(.

البخاري )272( واللفظ له ومسلم )316(   )1(
صحيح مسلم )329(. انظر البخاري )256(.   )2(
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وجه االستدالل:

ثالث  تكفي  فال  كثري  الشعر  بأن  عليه  اعرتض  حني  عنه،  اهلل  ريض  جابًرا  أن 
حفنات مل يقل: ال جيب غسل الشعر، بل قال: إن شعر الرسول × أكثر، مما يدل عىل 

أنه مستقر غسل الشعر.

q وأجيب: 

بأن املرفوع من حديث جابر: )صب عىل رأسه ثالث حفنات( ومل يقل: )صب 
عىل شعره( فالواجب غسل الرأس، وحني اعرتض احلسن بن حممد بأن شعره كثري، 

كان حيتمل أمرين: 

األول: بأن شعري كثري فيمنع وصول املاء إىل برشة الرأس.

والثاين: حيتمل قوله: )إن شعري كثري( فيتطلب ماًء أكثر من أجل غسله، وإذا 
كون  وهو:  احلديث  من  املرفوع  القدر  إىل  فرجعنا  االستدالل،  بطل  االحتامل  ورد 
الصب عىل الرأس فقط، ثم إننا نقول بوجوب غسل الشعر، ولكن نشرتط أن يكون 

عىل برشة جتب غسلها 

  الدليل السادس:

احلاجبني  الغسل، فوجب غسله كشعر  نابت يف حمل  الرأس شعر  قالوا: شعر 
وأهداب العينني.

ورده ابن قدامة: »وأما احلاجبان فيجب غسلهام؛ ألن من رضورة غسل برشهتام 
غسلهام، وكذا كل شعر، من رضورة غسل برشته غسله، فيجب غسله رضورة ألن 

الواجب ال يتم إال به«)1(.

  الدليل السابع:

أهل  من  )رجل  صدقة  عن  زائدة،  طريق  من  أمحد  رواه  ما   )157-1695(

املغني )302/1(.   )1(
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الكوفة(، ثنا مجيع بن عمري، حدثني عبد اهلل بن ثعلبة، قال: 

دخلت مع أمي وخالتي عىل عائشة، فسألت إحدامها: كيف كنت تصنعني عند 
× يتوضأ وضوءه للصالة، ثم يفيض عىل  الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول اهلل 

رأسه ثالث مرات، ونحن نفيض عىل رؤسنا مخًسا من أجل الضفر)1(.

وجه االستدالل: 

أهنا زادت يف غسل رأسها من أجل الضفر، وهذا يدل عىل وجوب غسله. 

q وأجيب: 

بأن احلديث ضعيف، وقد سبق خترجيه)2(. ويف الصحيحني عن عائشة وصف 
الغسل للرأس، ومل تذكر الضفر. 

)1696-158( فقد روى البخاري من طريق صفية بنت شيبة، 

عن عائشة ريض اهلل عنها، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيدهيا ثالًثا 
فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها عىل شقها األيمن، وبيدها األخرى عىل شقها األيرس)3(.

رأسها  لشق  وواحدة  رأسها،  فوق  ثالًثا  أن  عائشة  ذكرت  احلديث  هذا  ويف 
األيمن، وأخرى لشقه األيرس. 

)1697-159( وروى البخاري من طريق القاسم، 

عن عائشة: قالت: كان النبي × إذا اغتسل من اجلنابة دعا بيشء نحو احلالب، 
ورواه  رأسه.  وسط  عىل  هبا  فقال  األيرس،  ثم  األيمن،  رأسه  بشق  فبدأ  بكفه،  فأخذ 

مسلم أيًضا)4(.

املسند )188/6(.   )1(
انظر رقم )1682(.   )2(

صحيح البخاري )277(.   )3(
البخاري )258(، ومسلم )318(.   )4(
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به تعرض  الرأس، ولشقه األيمن، ولشقه األيرس، وليس  الغسل لفوق  فصار 
للضفائر.

  الدليل الثامن: 

أبو معاوية، عن األعمش، عن  ابن أيب شيبة، حدثنا  ما رواه   )160-1698(
إبراهيم، عن مهام،

بقاياه  قليل  النار،  باملاء، ال ختلله  قال المرأته:خليل رأسك  قال،   عن حذيفة، 
عليه)1(.

]صحيح[)2(.

q واجلواب عن األثر: 

أواًل: أنه موقوف عىل صحايب.

ثانًيا: أنه طلب ختليل الرأس، ال ختليل الشعر، وبينهام فرق، فتخليل الرأس من 
شعره  خيلل   × الرسول  كان  كام  مرشوع  وهو  الرأس،  برشة  إىل  املاء  إيصال  أجل 
بيده حتى إذا ظن أنه أروى برشته، أفاض املاء ثالث مرات، ثم أفاض املاء عىل سائر 

جسده.

فتبني من هذه األدلة أن الصحيح منها ليس برصيح، وأن الرصيح منها ليس 
بصحيح.

املصنف )74/1(.   )1(
 ... اليامن  بن  إبراهيم، أن حذيفة  الرزاق )1053( عن معمر، عن األعمش، عن  ورواه عبد   )2(
أبا معاوية من أثبت أصحاب  ابن أيب شيبة أضبط؛ فإن  إلخ وإبراهيم مل يدرك حذيفة. وسند 

األعمش، وقد رواه عن إبراهيم، عن مهام عن حذيفة. 
وكذا رواه ابن املنذر يف األوسط )133/2( من طريق ابن نمري، عن األعمش عن إبراهيم، عن   

مهام به. وكذا رواه البيهقي )180/1( من طريق منصور، عن إبراهيم، عن مهام به.
فرواية أيب معاوية، وابن نمري، ومنصور، مقدمة عىل رواية معمر، واهلل أعلم.   
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q أدلة من قال: ال جيب غسل باطن الضفائر وال املسرتسل من الشعر:

  الدليل األول:

الرأس، وفرق بني غسل  أن األحاديث كلها يف غسل اجلنابة تنص عىل غسل 
)مج جح مح جخ(  الشعر لذكر.  الواجب غسل  الشعر، فلو كان  الرأس وغسل 

]مريم: 64[.

وهي أحاديث كثرية أسوق بعضها: 

)1699-161( حديث جبري بن مطعم يف البخاري، ومسلم: 

عىل  فأفرغ  مسلم:  وقال  فأفيض.  أنا  أما   :× اهلل  رسول  قال  البخاري  ولفظ 
رأيس ثالًثا، وأشار بيديه كلتيهام.

ويف رواية ملسلم: فيه أما أنا فإين أفيض عىل رأيس ثالث أكف)1(.

)1700-162( ومنها حديث جابر يف البخاري، ومسلم، وفيه: 

كان النبي × يأخذ ثالث أكف فيفيضها عىل رأسه .. وذكر بقية احلديث. هذا 
لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة صب عىل رأسه ثالث 
حفنات من ماء)2(.

)1701-163( وحديث جابر يف مسلم، 

باردة فكيف بالغسل؟  × فقالوا: إن أرضنا أرض  النبي  أن وفد ثقيف سألوا 
فقال ×: أما أنا فأفرغ عىل رأيس ثالًثا)3(.

)1702-164( ويف حديث عائشة يف صفة غسل الرسول × من اجلنابة كام يف 

البخاري )254( ومسلم )327(.   )1(
البخاري )256( ومسلم )329(.   )2(

صحيح مسلم )328(.   )3(
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البخاري:  ثم يصب عىل رأسه ثالث غرفات)1(.

ولفظ مسلم: حفن عىل رأسه ثالث حفنات)2(.

)1703-165( ويف حديث ميمونة يف البخاري: ثم أفاض عىل رأسه املاء)3(.

ولفظ مسلم: »ثم أفرغ عىل رأسه ثالث حفنات«)4(.

إنام يكفي أن حتثي عىل رأسك  أم سلمة يف مسلم:  )1704-166( وحديث 
ثالث حثيات .. احلديث)5(. وسوف أسوقه بتاممه يف الدليل الثاين.

)1705-167( وحديث عائشة يف مسلم: لقد كنت اغتسل أنا ورسول اهلل × 
من إناء واحد، وال أزيد عىل أن أفرغ عىل رأيس ثالث إفراغات)6(.

اهلل  ألن  الصغرى،  الطهارة  يف  الشعر  من  املسرتسل  مسح  جيب  ال  كان  وإذا 
سبحانه وتعاىل قال: )ڀ ٺ( ]املائدة: 6[. ومل يقل: بشعوركم.

فكذلك ال جيب غسل املسرتسل منه يف الطهارة الكربى؛ ألن األحاديث ال تذكر 
إال غسل الرأس، وال تذكر غسل الشعر، وليس االحتياط يف إجياب غسل املسرتسل 
صحيح  دليل  يثبت  حتى  الناس  وتأثيم  بالوجوب،  اجلزم  عدم  االحتياط  بل  منه، 

رصيح خال من النزاع.

فإن قيل: أليس قوله تعاىل: )ٹ( يشمل مجيع البدن؟

البدن، فنحن نوجب غسل ما  قيل: بىل، ولكن املسرتسل من الشعر ليس من 
كان ساتًرا للبدن متصاًل به من أصول الشعر وليس املسرتسل منه 

البخاري )248(.   )1(
صحيح مسلم مسلم )316(.   )2(

البخاري )274(.   )3(
صحيح مسلم )317(.   )4(
صحيح مسلم )330(.   )5(
صحيح مسلم )331(.   )6(
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  الدليل الثاين:

)1706-168( ما رواه مسلم، من طريق سفيان - عن أيوب بن موسى، عن 
سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن عبد اهلل بن رافع موىل أم سلمة، عن أم سلمة ريض 

اهلل عنها قالت: قلت: 

إنام  أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال: ال،  امرأة أشد ضفر رأيس،  يا رسول اهلل إين 
يكفي أن حتثي عىل رأسك ثالث حثيات، ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين)1(.

 وجه االستدالل:

× أهنا تشد ضفر رأسها، فلم  أن أم سلمة ريض اهلل عنها أخربت رسول اهلل 
يأمرها بنقض ضفرها، ولو وجب غسل باطن الشعر، لوجب نقضه ليعلم أن املاء قد 

وصل إليه، وملا كفاه ثالث حثيات. 

قال ابن قدامة: »ومثل هذا ال يبل الشعر املشدود ضفره يف العادة«)2(. ولو كان 
واجًبا لقال: »أن حتثي عىل شعرك« بداًل من قوله: »عىل رأسك«.

  الدليل الثالث:

)1707-169( ما رواه مسلم من طريق إسامعيل بن علية عن أيوب عن أيب 
الزبري، عن عبيد بن عمري قال: بلغ عائشة أن عبد اهلل بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن 

أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: 

أفال  رؤوسهن،  ينقضن  أن  اغتسلن  إذا  النساء  يأمر  هذا!  عمرو  البن  عجًبا  يا 
إناء واحد،  × من  أنا ورسول اهلل  يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل 

وال أزيد أن أفرغ عىل رأيس ثالث إفراغات)3(.

صحيح مسلم )330(.   )1(
املغني )302/1(.   )2(

رواه مسلم )331(.   )3(
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وجه االستدالل منه كوجه االستدالل من حديث أم سلمة.

  الدليل الرابع: 

قال ابن قدامة: »وألن الشعر ليس من أجزاء احليوان -يعني املتصل بل هو يف 
بل  فيه -يعني حياة حيوانية  بموته، وال حياة  ينجس  أنه ال  بدليل  املنفصل-  حكم 
حياته كحياة الزرع- وال ينقض الوضوء مسه من املرأة، وال تطلق بطالقة، فلم جيب 

غسله للجنابة كثياهبا«)1(.

  الدليل اخلامس:

عن  شعبة،  حدثنا  جعفر،  بن  حممد  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )170-1708(
إبراهيم بن املهاجر، قال: سمعت صفية بنت شيبة، حتدث عن عائشة 

ماءها  إحداكن  »تأخذ  فقال:  املحيض؟  غسل  عن   × النبي  سألت  أسامء  أن 
دلًكا شديًدا حتى  فتدلكه  رأسها  ثم تصب عىل  الطهور،  فتحسن  فتطهر  وسدرهتا، 
تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها املاء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا، فقالت 
أسامء: وكيف أتطهر هبا؟ فقال: سبحان اهلل تطهرين هبا فقالت عائشة -كأهنا ختفي 
ذلك-: تتبعني أثر الدم، وسألته عن غسل اجلنابة؟ فقال: تأخذ ماًء فتطهر فتحسن 
الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب عىل رأسها فتدلكه، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم 
تفيض عليها من املاء، فقالت عائشة: نعم النساء نساء األنصار، مل يكن يمنعهن احلياء 

أن يتفقهن يف الدين«)2(.

وجه االستدالل:

قوله: )ثم تصب عىل رأسها فتدلكه( أي تدلك رأسها، فلم يأمرها إال بدلك 
الشعر الذي عىل رأسها، بدليل قوله: )حتى تبلغ شؤون رأسها( والشؤون كام قال 

)1(  املغني )302/1(. 
رواه مسلم )332-61(.   )2(



موسوعة أحكام الطهارة 340

ابن األثري: هي عظامه، وطرائقه ومواصل قبائله)1(، وكذا هو يف اللسان)2(.

واملقصود من ذلك أصول شعر رأسها حتى يبلغ برشة الرأس، ومل يذكر غسل 
ضفائرها.

وهذا القول هو الراجح. واهلل أعلم. والقول األول أحوط.

e e e

النهاية )437/2(.   )1(
 .)231/13(  )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ال يرشع التثليث يف الغسل إال يف موضعني: يف غسل الكفني ، وهذا رصيح، 
ويف غسل الرأس عىل احتامل، هل قصد بذلك التكرار، أو االستيعاب؟

]م-729[ أما التيامن يف غسل الرأس ففيه دليل خاص:

)1709-171( فقد روى مسلم من طريق القاسم، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة دعا 
بيشء نحو احلالب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه األيمن، ثم األيرس، ثم أخذ بكفيه 

فقال هبام عىل رأسه. ورواه البخاري بنحوه)1(.

وأما التيامن يف البدن فليس فيه حديث رصيح يف غسل اجلنابة واحليض، ولكن 
فيه حديث أم عطية ريض اهلل عنها:

)1710-172( قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسامعيل، قال: حدثنا 
خالد، عن حفصة بنت سريين، 

البخاري )258( ومسلم )318(.   )1(

مسألة 

يف استحباب التي�امن يف االغتسال
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عن أم عطية، قالت: قال النبي × هلن يف غسل ابنته: ابدأن بميامنها، ومواضع 
الوضوء منها. رواه البخاري ومسلم)1(.

البخاري، ومسلم)2(  )1711-173( وفيه حديث عائشة ريض اهلل عنها عند 
من طريق شعبة، عن األشعث بن سليم، سمعت أيب حيدث عن مرسوق 

عن عائشة قالت: كان النبي × يعجبه التيمن يف تنعله، وترجله، وطهوره، ويف 
شأنه كله)3(.

e e e

البخاري )167( ومسلم )42- 939(.   )1(
البخاري )168( )426( ومسلم )268(.   )2(
)3(  انظر خترجيه يف املجلد السابع )ح 1285(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

قبل  الكفني  غسل  يف  موضعني:  يف  إال  اجلنابة  غسل  يف  التثليث  يرشع  ال   q
بذلك  قصد  هل  احتامل،  عىل  الرأس  غسل  ويف  رصيح،  وهذا  االستنجاء، 

التكرار، أو االستيعاب؟

]م-730[ اختلف العلامء يف تثليث البدن يف الغسل: 

مذهب  من  واملشهور  والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  يستحب،  فقيل: 
احلنابلة)3(.

وقيل: ال يستحب، وهو املشهور من مذهب املالكية)4(. واختاره ابن تيمية من 

بدائع الصنائع )34/1(، رشح فتح القدير )58/1(.   )1(
روضة الطالبني )90/1(، مغني املحتاج )74/1(، املجموع )213/2( قال النووي: »املذهب   )2(
الصحيح املشهور الذي قطع به اجلمهور أنه يستحب إفاضة املاء عىل مجيع البدن ثالث مرات«. 

اإلنصاف )253/1(، الفروع )204/1(، كشاف القناع )152/1(، املحرر )20/1(.   )3(
نصت كتب املالكية عىل أن من سنن الغسل تثليث الرأس، ومعناه أنه ال يرشع التثليث ملا عداه،   )4(
ورصح بعضهم بأنه ال يرشع تثليث البدن. بل كره كثري منهم التثليث يف أعضاء الوضوء فضاًل 
عن الغسل. انظر املسألة يف الكتب التالية.                  =

الفرع السادس 

يف التثليث يف غسل البدن
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احلنابلة)1(، وهو الراجح.

وقيل: يستحب التكرار يف غسل احليض دون اجلنابة، وهو رواية عن أمحد)2(.

q أدلة اجلمهور يف استحباب غسل البدن ثالًثا:

  الدليل األول: 

)1712-174( روى مسلم من طريق هشام، عن أبيه 

عن عائشة، أن النبي × اغتسل من اجلنابة، فبدأ فغسل كفيه ثالًثا)3(.

التثليث يف  كان  الكفني  فيه غسل  ثلث  فإذا  اجلنابة،  والوضوء جزء من غسل 
سائره مرشوًعا.

  الدليل الثاين:

عطاء  عن  سلمة،  بن  محاد  طريق  من  قال:  أمحد،  رواه  ما   )175-1713(
ابن السائب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه   × أن عائشة قالت: كان رسول اهلل 
ثالًثا، ثم يأخذ بيمينه ليصب عىل شامله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غساًل 
حسنًا، ثم يمضمض ثالًثا، ويستنشق ثالًثا، ويغسل وجهه ثالًثا، وذراعيه ثالًثا، ثم 

الرشح الصغري )172/1(، بمخترص خليل )ص: 15(، ورشوحه اخلريش )171/1(، وقال   =
يف حاشية العدوي املطبوع هبامش رشح اخلريش: »ليس يشء يف الغسل يندب فيه التكرار غري 
تثليث  كراهة  فيه  وذكر   ،)130  ،129/1( اجلليل  منح   .)104/1( الزرقاين  رشح  الرأس« 

أعضاء الوضوء، ونص عىل استحباب التثليث يف الرأس.
رفع  بنية  مرة  كاملة  وضوئه  بأعضاء  بدؤه  »يندب   :)137  ،136/1( الكبري  الرشح  يف  وقال   

اجلنابة، فال يندب التثليث بل يكره«.
اإلنصاف )253/1(، الفروع )204/1(.  )1(

رشح ابن رجب للبخاري )99/2(.   )2(
صحيح مسلم )316-36(.   )3(
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يصب املاء عىل رأسه ثالًثا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه)1(.

وجه االستدالل:

إذا ثبت التثليث يف الوضوء، وهو جزء من غسل اجلنابة، كان التثليث يف سائر 
البدن مقيًسا عليه.

q وأجيب:

الصحيحة،  السنة  يف  ثابت  فهذا  األصغر  احلدث  من  الوضوء  يف  التثليث  أما 
ذاك،  يف  جيب  ال  قد  هذا  يف  جيب  وما  املوجب.  الختالف  القياس  يسلم  ال  ولكن 

كالرتتيب واملواالة، وإذا اختلفا فيام جيب اختلفا فيام يستحب.

وأما التثليث يف وضوء الغسل من اجلنابة فالصحيح أنه ال يرشع، وقد بينا يف 
مسألة مستقلة شذوذ حديث عطاء بن السائب عن أيب سلمة فقد رواه بكري األشج 
عن أيب سلمة به وليس فيه ذكر التثليث كام يف مسلم، كام اختلف أصحاب عطاء يف 
ذكر التثليث، فرواه شعبة عن عطاء، وهو من أثبت من روى عنه ومل يذكر التثليث، 

وحديث ميمونة يف غسل اجلنابة فيه تفصيل الوضوء ومل تذكر تثليًثا.

هو  وما  الوضوء؟  أعضاء  تثليث  يسن  هل  العلامء:  بني  اخلالف  مسألة  انظر 
الراجح منها؟

  الدليل الثالث:

الواشحي،  حرب  بن  سليامن  حدثنا  قال:  داود،  أبو  رواه  ما   )176-1714(
ومسدد قاال: حدثنا محاد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة -قال سليامن- يبدأ فيفرغ بيمينه عىل 
شامله، وقال مسدد: غسل يديه يصب اإلناء عىل يده اليمنى، ثم اتفقا: فيغسل فرجه. 
وضوءه  يتوضأ  ثم  الفرج-  عن  كنّت  -وربام  شامله  عىل  اإلناء  يفرغ  مسدد:  وقال 

املسند )96/6(. والتثليث فيه ليس بمحفوظ، وقد سبق ختريج احلديث، انظر ح: )1672(.   )1(
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للصالة، ثم يدخل يديه يف اإلناء، فيخلل شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البرشة أو 
أنقى البرشة أفرغ عىل رأسه ثالًثا، فإذا فضل فضلة صبها عليه)1(.

]احلديث صحيح، إال زيادة: )فإذا فضل فضلة صبها عليه( فليست حمفوظة[)2(.

سنن أيب داود )242(.   )1(
احلديث مداره عىل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوًعا.  )2(

رواه محاد بن زيد كام يف إسناد أيب داود هذا، بزيادة: )فإذا فضل فضلة صبها عليه(.  
للبخاري  ابن رجب يف رشحه  قال  تابعه عليها غريه،  بل  الزيادة،  ينفرد محاد بن زيد هبذه  ومل   
)266/1(: وروى وهب هذا احلديث عن هشام، وقال فيه: )ثم أفاض املاء عىل جسده فإن 
خرجها  بنحوه.  هشام  عن  فضالة  بن  مبارك  أيًضا  ورواه  عليه(.  أفرغه  يشء  اإلناء  من   بقي 

ابن جرير الطربي. اهـ
وقد رجعت إىل تفسري الطربي ومل أجد هذه املتابعات يف مظاهنا، فلعلها يف كتب أخرى للطربي.   
ومل ينسب وهًبا هذا فلم أعرفه، ومل أجد من تالميذ هشام يف هتذيب املزي أحًدا اسمه وهب، 
وقد رجعت إىل أطراف املزي يف رواية هشام عن أبيه عن عائشة، ومل أجد من الرواة أحًدا اسمه 
وهب فلعله: )وهيب(. وعىل كل فهذه الزيادة شاذة ألنه قد رواه مجع عن هشام ومل يذكروها، 

وإليك ما وقفت عليه منهم.
 ،)200  ،134/1( والنسائي   )248( والبخاري   ،)44/1( املوطأ  يف  كام  مالك،  األول:   

والبيهقي )175/1، 194(.
الثاين: سفيان بن عيينة. كام يف مسند احلميدي )163(، والرتمذي )104(، والنسائي )135/1(.  

الثالث: وكيع بن اجلراح، كام يف املصنف البن أيب شيبة )64/1( ومسلم )316(.  
الرابع: محاد بن سلمة. كام يف مسند أمحد )101/6(.  

اخلامس: ابن جريج كام يف مصنف عبد الرزاق )999( وقد رصح بالتحديث.  
السادس: عبد اهلل بن املبارك كام يف البخاري )272(.  

السابع: جعفر بن عون، كام يف الدارمي )748( والبيهقي )73/1(.  
الثامن: أبو معاوية، يف صحيح مسلم )316(، البيهقي )174/1(.  

التاسع، والعارش، واحلادي عرش: جرير، وعيل بن مسهر، وابن نمري، كام يف مسلم )316(.  
الثاين عرش: زائدة، كام يف مسلم )316( والبيهقي )172/1(.  

فهؤالء اثنا عشـر حافًظا رووه عن هشام بدون ذكر زيادة محاد، فلو كانت حمفوظة لذكروها أو   
بعضهم. 
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وجه االستدالل:

من  الفراغ  بعد  إال  فضلة  تسمى  ال  عليه(.  صبها  فضلة  فضل  )فإذا  قوله: 
االغتسال، وكونه صبها عىل بدنه بعد الفراغ من االغتسال فيه تكرار الغسل للموضع 

الذي أصابه املاء، وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثالًثا.

  الدليل الرابع:

)1715( ما رواه أمحد، قال: حدثنا وكيع، حدثني فضيل بن مرزوق، عن عطية، 

ثالًثا،  فقال:  اجلنابة،  من  الغسل  عن  رجل  سأله  قال:  اخلدري  سعيد  أيب  عن 
فقال: إين كثري الشعر، قال أبو سعيد: كان رسول اهلل × أكثر شعًرا منك وأطيب)1(.

]ضعيف[)2(.

مشهور،  ضعف  فيه  العويف،  هو  »عطية  البخاري:  رشح  يف  رجب  ابن  وقال 
ولعله أراد الثالث يف غسل الرأس وهلذا قال له السائل: إن شعري كثري«.

بن  فضيل  عن  له،  الصالة  كتاب  يف  دكني  بن  الفضل  نعيم:  أبو  خرجه  وقد 
مرزوق، عن عطية قال: سأل رجل أبا سعيد اخلدري، كم يكفي لغسل رأسه؟ قال: 

ثالث حفنات، ومجع يديه، وذكر بقية احلديث«)3(.

املسند )54/6(.   )1(
ابن اجلعد يف  نعيم أخرجه  الصالة )72(، ومن طريق أيب  الفضل بن دكني كام  نعيم  أبو  رواه   )2(

مسنده )2042(.
ورواه أمحد )54/3( حدثنا حييى بن آدم.   

ورواه ابن أيب شيبة )66/1( رقم 705: وابن ماجه )576( من طريق وكيع،   
ورواه ابن ماجه )576( من طريق ابن فضيل )حممد بن فضيل بن غزوان( أربعتهم )أبو نعيم   

وحييى بن آدم، ووكيع وابن فضيل( عن فضيل بن مرزوق به. 
ويف إسناده عطية العويف كثري اخلطأ، وضعفه أمحد والنسائي والثوري، وأبو حاتم، وغريهم.   

رشح ابن رجب )266/1(.   )3(
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  الدليل اخلامس:

 )1716-177( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا احلسني بن عيسى اخلراساين، حدثنا 
ابن أيب فديك، عن ابن أيب ذئب، عن شعبة -يعني موىل البن عباس- قال: 

إن ابن عباس كان إذا اغتسل من اجلنابة يفرغ بيده اليمنى عىل يده اليرسى سبع 
مرار، ثم يغسل فرجه، فنيس مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: ال أدري، 
يفيض عىل  ثم  للصالة،  يتوضأ وضوءه  ثم  تدري؟  أن  يمنعك  أم لك وما  فقال: ال 

جلده املاء، ثم يقول: هكذا كان رسول اهلل × يتطهر)1(.

]ضعيف[)2(.

وكأن اإلمام أمحد رمحه اهلل فهم من احلديث التسبيع يف غسل البدن.

قال ابن رجب: »وحكى اإلمام أمحد أن ابن عباس كان يغتسل من اجلنابة بسبع 
مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: موىل ابن عباس مشهور عنه«)3(.

وهكذا فهم أبو الطيب حممد شمس احلق أبادي، قال: »الظاهر من هذا احلديث 

سنن أيب داود )246(.   )1(
فيه شعبة بن دينار القريش موىل ابن عباس، يسء احلفظ.   )2(

قال مالك: ليس بثقة. هتذيب التهذيب )303/4(.  
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف )2279(، هتذيب الكامل )497/12(.  

وقال مثله اجلوزجاين. هتذيب التهذيب )303/4(.  
وقال أمحد: ما أرى به بأًسا. املرجع السابق.   

وقال حييى بن معني يف رواية الدوري: ليس به بأس.   
وقال يف رواية ابن أيب خيثمة: ال يكتب حديثه. هتذيب التهذيب )303/4(.  

ا، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه ال بأس به. الكامل  وقال ابن عدي: ومل أر له حديًثا منكًرا جدًّ  
.)23/4(

ويف التقريب: صدوق سيئ احلفظ.   
رشح ابن رجب للبخاري )267/1(.   )3(
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أن النبي × كان يغسل أعضاءه يف الغسل سبع مرار«)1(. 

والظاهر أن التسبيع كان يف غسل الفرج، ألنه مل يذكر التسبيع إال يف غسل اليد 
اليرسى، واليد اليرسى هي التي يغسل هبا املرء فرجه قبل االغتسال.

قال ابن رجب: »وليس يف هذه الرواية التسبيع سوى يف غسل يده اليرسى قبل 
االستنجاء، وحيتمل أن املراد به التسبيع يف غسل الفرج خاصة، وهو األظهر«)2(.

وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد، قال: عن شعبة موىل ابن عباس، عن ابن عباس 
أنه كان إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه سبًعا وفرجه سبًعا«.

يفرغ  كان  شعبة  أن  يضعفه  االحتامل  هذا  كان  وإن  الفرج،  غسل  عىل  فنص 
عىل ابن عباس، وال يمكن أن يكشف ابن عباس عورته لشعبة وعىل كل فاحلديث 

ضعيف فال حجة فيه)3(.

q دليل من قال: ال يستحب التثليث يف غسل البدن من احلدث األكرب:

قالوا: األحاديث الصحيحة يف صفة غسل النبي × من اجلنابة مل يرد فيها أنه 
غسل بدنه ثالًثا، وإذا مل يرد، مل يكن مرشوًعا، فحديث عائشة، وحديث ميمونة يف 

الصحيحني وحديث أم سلمة يف مسلم وغريها من األحاديث ال تذكر التثليث.

×، ومل تذكر يف غسل يشء من  النبي  ابن رجب: »حكت ميمونة غسل  قال 
أعضائه عدًدا إال يف غسل يديه يف ابتداء الغسل، مع شك الراوي هل كان غسلهام 
مرتني أو ثالًثا؟ وهذا الشك هو من األعمش«، ثم قال: »وأطلقت الغسل يف الباقي، 
الغسل  الوضوء وال يف  بعد ذلك، ال يف  يكرر غسل يشء من جسده  مل  أنه  فظاهره 

بعد«)4(.
عون املعبود )288/1(.   )1(

رشح ابن رجب للبخاري )267/1(.   )2(
فتح الرب برتتيب التمهيد )417/3(.   )3(

رشح ابن رجب للبخاري )264/1(.   )4(
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وقال البخاري: باب الغسل مرة،ثم ذكر حديث ميمونة وفيه: )ثم أفاض عىل 
يقيده بعدد، فيحمل عىل أقل ما يسمى  ابن بطال، مل  جسده()1(. قال احلافظ: »قال 

وهو املرة الواحدة، ألن األصل عدم الزيادة عليها«.

وهو اختيار ابن تيمية رمحه اهلل)2(.

وقال السعدي رمحه اهلل: »والصحيح أن التثليث ال يرشع يف الغسل إال يف غسل 
الرأس؛ ألن ذلك هو الوارد يف صفة غسله، فلم يثبت عنه سوى هذا، وقياس الوضوء 

عىل الغسل غري مسلم لوجود الفارق من وجوه كثرية« انتهى كالمه رمحه اهلل)3(.

قلت: يضاف إىل الرأس غسل الكفني ثالًثا يف ابتداء الغسل، فإنه قد ثبت فيه 
التثليث.

q دليل التفريق بني غسل احليض وبني غسل اجلنابة:

وفرق بعضهم بني غسل احليض وبني غسل اجلنابة، فقال يف التكرار يف غسل 
احليض ومل يستحبه يف غسل اجلنابة.

فقد نقل ابن رجب عن يعقوب بن هبتان: سألت أمحد عن النفساء واحلائض كم 
مرة يغتسالن؟ قال: كام تغسل امليتة)4(.

امليتة، بخالف  أيًضا: »غسل احليض يستحب تكراره كغسل  ابن رجب  وقال 
غسل اجلنابة. هذا ظاهر كالم أمحد«)5(.

q والدليل على استحبابه التثليث يف غسل امليت�ة:

قال:  عبداهلل،  بن  إسامعيل  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما   )178-1717(

صحيح البخاري )257(.   )1(
اإلنصاف )253/1(.   )2(

املختارات اجللية )ص24(.   )3(
رشح ابن رجب للبخاري )98/2(.   )4(

املرجع السابق )99/2(.   )5(
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حدثني مالك، عن أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، 

عن أم عطية: ريض اهلل عنها قالت: دخل علينا رسول اهلل × حني توفيت ابنته 
فقال: اغسلنها ثالًثا أو مخًسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بامء وسدر، واجعلن يف 
اآلخرة كافوًرا أو شيًئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلام فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، 

فقال: أشعرهنا إياه. ورواه مسلم)1(.

امليت رأى أهنام غسالن يستحب فيهام استعامل  ولعل من أحلق احليض بغسل 
السدر، وال يستحب يف غسل اجلنابة، والراجح مذهب املالكية، وأنه ال يرشع التثليث 
يف غسل احليض وال يف غسل اجلنابة، وال حاجة إىل استعامل القياس مع ورود صفة 

الغسل من اجلنابة واحليض من الشارع. واهلل أعلم.

e e e

البخاري )1253( ومسلم )939(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إن غسل رجليه يف الوضوء مل يعد غسلهام يف الغسل، وإن مل يغسل رجليه يف 
الوضوء غسلهام يف الغسل.

q غسل الرجلني سواء قدمهام أو أخرمها مها يغسالن بنية رفع احلدث األكرب، 
ال بنية رفع احلدث األصغر.

]م-731[ إذا اغتسلت املرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها 
مع الوضوء، أم تؤخر غسلهام إىل متام الغسل؟ 

اختلف الفقهاء يف ذلك.

فقيل: ال تغسلهام مع الوضوء، بل تؤخر غسلهام إىل متام الغسل.

وهو مذهب احلنفية)1(، وقول يف مذهب املالكية)2(، وقول يف مذهب الشافعية)3(، 

رشح فتح القدير )58/1(.  )1(
قال الصاوي يف حاشيته عىل الرشح الصغري )172/1(: »هلم -يعني أهل املذهب- طريقتان   )2(
يف الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلني قبل غسل الرأس، وتأخريمها بعد متام الغسل«. 

ورجح تأخري غسل الرجلني حممد عليش يف منح اجلليل )128/1(. 
قال النووي يف روضة الطالبني )89/1(: »حتصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمني إىل   )3(

الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس واألذن. وأهيام أفضل ؟ قوالن، املشهور أنه ال يؤخر«.

الفرع السابع

يف صفة غسل الرجلني
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ورواية عن أمحد)1(.

عند  واملشهور  املالكية)2(،  مذهب  وهو  الوضوء،  مع  تغسلهام  وقيل: 
الشافعية)3(.

وقيل: يغسلهام مع الوضوء، ويعيد غسلهام بعد متام الغسل، وهو املشهور من 
مذهب احلنابلة)4(.

وقيل: إن كان املكان غري نظيف فاملستحب تأخريمها، وإال فالتقديم)5(.

وقيل: التقديم يف غسل الرجلني والتأخري سواء. وهو رواية عن أمحد)6(.

q دليل من قال يؤخر غسل رجليه:

)1718-179( استدلوا بام رواه البخاري من طريق األعمش، عن سامل بن أيب 
اجلعد، عن كريب، عن ابن عباس، 

ثم  يديه،  اجلنابة، فغسل  يغتسل من  × وهو  النبي  قالت: سرتت  ميمونة  عن 
صب بيمينه عىل شامله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده عىل احلائط أو األرض، 
تنحى فغسل  ثم  املاء،  أفاض عىل جسده  ثم  للصالة غري رجليه،  توضأ وضوءه  ثم 

قدميه. ورواه مسلم أيًضا بنحوه)7(.

الفروع )204/1(، املستوعب )240/1(، املغني )288/1(.  )1(
التفريع - ابن اجلالب )194/1(، أسهل املدارك )67/1(، الرشح الصغري )172/2(، املعونة   )2(
)132/1(، وقال يف جواهر اإلكليل )23/1(: »ثم أعضاء وضوئه كاملة -أي يغسلهام- فال 

يؤخر غسل رجليه إىل آخر غسله«. اهـ
روضة الطالبني )89/1(.   )3(

اإلنصاف )253/1(.   )4(
الفروع )204/1(.   )5(

املغني - ابن قدامة )289/1(، الفروع )204/1(.   )6(
صحيح البخاري )281(، مسلم )317(.   )7(
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q دليل من قال: ال يؤخر غسل القدمني:

)1719-180( استدلوا بام رواه البخاري رمحه اهلل من طريق هشام بن عروة، 
عن أبيه، 

عن عائشة زوج النبي × أن النبي × كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه، 
ثم يتوضأ كام يتوضأ للصالة، ثم يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره، ثم يصب 

عىل رأسه ثالث غرف بيديه، ثم يفيض املاء عىل جلده كله. ورواه مسلم بنحوه)1(.

q دليل من قال: التقديم والتأخري سواء:

لعل من خري بينهام رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة صفتان يف الغسل، 
فأهيام فعل فقد فعل السنة.

q دليل من قال: إن التقديم والتأخري يتعلق باملكان:

قال: الظاهر أنه غسل قدميه يف حديث ميمونة عند احلاجة كام لو كانت األرض 
طينًا، ولو مل يغسلهام لتلوثت رجاله بالطني، ويدل هلذا أن النبي × مل يغسل قدميه 

يف حديث عائشة بعد الغسل. 

الطني،  إلزالة  الفراغ  بعد  القدمني  غسل  يعيد   × النبي  كان  النووي:  قال 
ال ألجل اجلنابة)2(.

q دليل من قال يغسل القدمني مرتني مع الوضوء ويف نهاية الغسل:

بن  هشام  عن  طريق  من  مسلم  عند  عائشة  بحديث  استدلوا   )181-1720(
عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: 

كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه عىل 

صحيح البخاري )248(، ومسلم )316(.   )1(
رشح النووي لصحيح مسلم )296/3(.   )2(
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شامله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصالة، حتى إذا رأى أن قد استربأ، حفن 
عىل رأسه ثالث حفنات، ثم أفاض عىل سائر جسده، ثم غسل رجليه)1(.

أبو معاوية بقوله: )ثم غسل رجليه(، ومجيع من رواه عن  انفرد  صحيح مسلم )316(، وقد   )1(
هشام مل يذكروا هذه الزيادة، ورواية أبو معاوية عن هشام بن عروة متكلم فيها، كام ذكرت ذلك 

يف باب االستحاضة يف زيادة الوضوء لكل صالة، فارجع إليها إن شئت.
وقد رواه البخاري )248( من طريق مالك،   

ورواه )272( من طريق ابن املبارك،   
ورواه )262( من طريق محاد.  

ورواه مسلم )316( من طريق جرير، وعيل بن مسهر، وابن نمري، ووكيع، وزائدة، ثامنيتهم،   
ولو  الصحيحني،  يف  فقط  املقارنة  وهذه  معاوية.  أبو  ذكره  ما  يذكروا  فلم  به  هشام  عن  رووه 

تتبعت املسانيد والسنن واملعاجم لتحصل يل أكثر من هذا العدد. 
الفتح )477/1( ح 248: »استدل هبذا احلديث -يعني حديث عائشة- عىل  قال احلافظ يف   
استحباب إكامل الوضوء قبل الغسل، وال يؤخر غسل رجليه إىل فراغه، وهو ظاهر من قوله: 
)كام يتوضأ للصالة( وهذا هو املحفوظ يف حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من 
ثم غسل رجليه(  أفاض عىل سائر جسده،  )ثم  آخره:  فقال يف  معاوية، عن هشام،  أيب  رواية 
وهذه الزيادة تفرد هبا أبومعاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي: وهي غريبة صحيحة، قلت 
-القائل احلافظ-: لكن يف رواية أيب معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أيب سلمة، 
يف  وزاد  النسائي،  عند  تقدم  كام  الغسل  حديث  فذكر  الطياليس،  أبوداود  أخرجه  عائشة،  عن 
آخره، فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن حتمل الروايات عن عائشة عىل أن املراد بقوهلا: وضوءه 
للصالة: أي أكثره، وهو ما سوى الرجلني، أو حيمل عىل ظاهره، ويستدل برواية أيب معاوية عىل 
جواز تفريق الوضوء. وحيتمل أن يكون قوله يف رواية أيب معاوية: )ثم غسل رجليه( أي أعاد 

غسلهام الستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهام يف الوضوء«. اهـ
قلت: الشاهد الذي أشار إليه احلافظ من رواية أيب سلمة، عن عائشة، أخرجها أبو داود الطياليس   
يف مسنده )1474( حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أيب سلمة بن عبدالرمحن، 
بيمينه،  إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه، ثم أخذ   × عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل 
ينقيه، ثم مضمض ثالثُا، واستنشق ثالًثا، وغسل وجهه  فصب عىل شامله فغسل فرجه، حتى 

ثالًثا، وذراعيه ثالًثا ثالًثا، ثم صب عىل رأسه وجسده باملاء، فإذا فرغ غسل قدميه«. اهـ
ورواه أمحد يف املسند )96/6( ثنا عفان، ثنا محاد بن سلمة به. وقد انفرد محاد بن سلمة هبذا عن   
مجيع من رواه عن عطاء بن السائب، وقد تكلمت عىل هذا الطريق يف مسألة مستقلة ، انظر ح: 

)1672( فارجع إليه إن شئت. 
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رجليه(  غسل  )ثم  قال:  ثم  للصالة(،  وضوءه  يتوضأ  )ثم   :× قوله  الشاهد 
الغسل.  متام  بعد  ومرة  الوضوء،  مع  مرة  مرتني،  رجليه  غسل  أنه  ظاهره  فاحلديث 

واهلل أعلم.

q الراجح من هذه األقوال: 

بقية  أما  النظر،  اللذان هلام حظ من  تأخريمها مها  أو  الرجلني  بتقديم  القوالن: 
األقوال يف املسألة كتعليقه باحلاجة كالطني ونحوه فال يظهر يل رجحانه. 

كاماًل،  الوضوء  ظاهره  للصالة(  وضوءه  توضأ  )ثم  وقوله:  عائشة  وحديث 
لكن ال يمنع من إطالق الوضوء ويراد به أكثره، كام جاء يف حديث ميمونة، فإهنم 
ال خيتلفون أنه توضأ إال رجليه، ومع ذلك جاء يف حديث ميمونة أنه توضأ للصالة.

)1721-182( فقد روى البخاري من طريق األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، 
عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة، 

ثم  احلائط،  هبا  دلك  ثم  بيده،  فرجه  فغسل  اجلنابة،  من  اغتسل   × النبي  أن 
غسلها، ثم توضأ وضوءه للصالة، فلام فرغ من غسله غسل رجليه. 

فهنا يف احلديث ذكر أنه توضأ وضوءه للصالة، ثم ذكر بعد متام الغسل غسل 
غري  واملراد  الوضوء  فأطلق  رجليه،  غري  للصالة  وضوءه  توضأ  فاملراد  الرجلني، 

رجليه، فال يمنع أن يكون الوضوء يف حديث عائشة املراد به غري رجليه. 

خاصة إذا قلنا إن رواية أيب معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة يف 
صحيح مسلم تؤيد ما ذكر، تؤيدها أيًضا رواية محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، 

عن أيب سلمة، عن عائشة.

وخمتارمها  وأشهرمها  »أصحهام  قوله:  يف  النووي  متعقًبا  الفتح  يف  احلافظ  قال 
أنه يكمل وضوءه، قال: ألن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك«. اهـ كالم 

النووي. 
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الترصيح  الروايات عنهام  قال، وليس يف يشء من  ابن حجر معقًبا: »كذا  قال 
تأخريمها  أو ظاهرة يف  للصالة(  )توضأ وضوءه  كرواية:  إما حمتملة  بل هي  بذلك، 
كرواية أيب معاوية املتقدمة، وشاهدها من طريق أيب سلمة، ويوافقها أكثر الروايات 
عن ميمونة، أو رصحية يف تأخريمها كحديث الباب -يعني رواية الترصيح يف رواية 
ميمونة: وفيه: )توضأ وضوءه للصالة غري رجليه(- وراوهيا مقدم يف احلفظ والفقه 
اجلواز،  لبيان  مرة  ذلك  فعل  إنام  قال:  من  وقول  األعمش،  عن  رواه  من  مجيع  عىل 
متعقب، فإن رواية أمحد، عن أيب معاوية، عن األعمش ما يدل عىل املواظبة: ولفظه: 
كان رسول إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه عىل شامله فيغسل 

فرجه، فذكر احلديث، ويف آخره: )ثم يتنحى فيغسل رجليه(«)1(

وأبو معاوية من أثبت الناس يف األعمش، وحديثه عنه يف الصحيحني. 

وقول احلنفية: إن احلامل عىل غسل الرجلني؛ ألن املكان كان قد اجتمع فيه ماء 
املستعمل طهور  املاء  الغسالة)2(، قول ضعيف؛ ألن  القدمان من  فيغسل  مستعمل، 

عىل الصحيح. واهلل أعلم.

e e e

املسند )329/6، 330(  احلافظ هي يف  إليها  أشار  التي  والرواية  الفتح )477/1( ح249.   )1(
ولفظها بتاممها: عن ميمونة، قالت: كان رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، 
ثم يفرغ بيمينه عىل شامله فيغسل فرجه، ثم يرضب يده عىل األرض، فيمسحها، ثم يغسلها، ثم 

يتوضأ وضوءه للصالة، ثم يفرغ عىل رأسه وعىل سائر جسده، ثم يتنحى فيغسل رجليه. 
وهذه الرواية فيها أيًضا قوله: )يتوضأ وضوءه للصالة( ومع ذلك فاملراد غري رجليه، فإذا صح   
أن يطلق عىل من غسل أعضاءه غري رجليه أنه توضأ وضوءه للصالة، مل يكن حديث عائشة 

رصحًيا أنه أكمل الوضوء، وكان املجمل يف حديث عائشة حممواًل عىل املبني. واهلل أعلم. 
مراقي الفالح )ص: 44(.   )2(
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من  اجلنابة  غسل  يفارق  والنفاس  احليض  »غسل  رجب:  ابن  قال  ]م-732[ 
وجوه: 

وغسل  وتأخريه،  تقديمه  بني  فرق  ال  احليض  غسل  يف  الوضوء  أن  أحدمها: 
اجلنابة السنة تقديم الوضوء فيه عىل الغسل«.

وأخذه ابن رجب من سؤال يعقوب بن بختان ألمحد: وسألت أمحد عن احلائض 
متى توضأ؟

ثم  اغتسلت  شاءت  وإن  واغتسلت،  بدأت  إذا  توضأت  شاءت  إن  قال: 
توضأت«.

الوضوء  تقديم  بني  خمرية  أهنا  هذا  »وظاهر  فقال:  رجب  ابن  هذا  عىل  وعلق 
وتأخريه، فإنه مل يرد يف السنة تقديمه -كام يف غسل اجلنابة- وإنام ورد يف حديث أيب 
األحوص، عن إبراهيم بن املهاجر: »توضأ وتغسل رأسها وتدلكه« بالواو، وهي ال 

تقتيض ترتيًبا«)1(.

رشح ابن رجب للبخاري )98/2(.  )1(

الفرع الثامن 

الفرق بني غسل احليض وغسل اجلنابة
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هذه  وناقشت  ثابت،  احليض  غسل  عىل  الوضوء  تقديم  بأن  قدمت  قد  قلت: 
املسألة يف فصل مستقل، وهذا الذي ذكره ال يصح ذكره من الفروق بني الغسلني.

والثاين: قال ابن رجب موصواًل بام تقدم: »أن غسل احليض يستحب أن يكون 
بامء وسدر، ويتأكد استعامل السدر فيه، بخالف غسل اجلنابة«.

قلت: الدليل عىل استعامل السدر مع املاء يف غسل احليض.

عن  شعبة،  حدثنا  جعفر،  بن  حممد  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )183-1722(
إبراهيم بن املهاجر، قال: سمعت صفية حتدث عن عائشة، 

أن أسامء بنت شكل سألت النبي × عن غسل املحيض؟ فقال: »تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عىل رأسها فتدلكه دلًكا شديًدا 
حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها املاء« وذكر بقية احلديث. وقد خرجته فيام 

سبق.

من  عليها  ما  إلزالة  يستعمل  السدر  أن  املفهم  يف  اهلل  رمحه  القرطبي  فهم  وقد 
نجاسة احليض، ال أهنا تستعمله يف غسل بدهنا. 

قال رمحه اهلل: »قوله: »تأخذ إحداكن ماءها وسدرهتا« السدر: هنا هو الغسول 
الذي  التطهر  وهذا  السدر،  وهو  النبق،  شجر  ورق  من  املتخذ  وهو  املعروف، 
الثاين  والغسل  احليض،  نجاسة  من  عليها  ما  إلزالة  هو  فيه،  السدر  باستعامل  أمر 

للحيض«)1(.

 فجعل القرطبي أن قوله ×: )فتطهر فتحسن الطهور( هو إزالة ما عليها من 
نجاسة دم احليض باملاء والسدر. وقوله: )ثم تصب عىل رأسها فتدلكه دلًكا شديًدا 
باملاء  وهو  احليض  غسل  وهو  هذا  املاء(  عليها  تصب  ثم  رأسها  شؤون  تبلغ  حتى 

وحده.

املفهم )588/1(.   )1(
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والذي يظهر يل أن قوله: )تأخذ ماءها وسدرهتا فتطهر فتحسن الطهور( املقصود 
به الوضوء خاصة بدليل الرواية املفصلة عند أيب داود: )تأخذ سدرها وماءها فتوضأ 

ثم تغسل رأسها« احلديث ...)1(.

فالصحيح أن السدر تستعمله يف غسل بدهنا كام يستعمل يف غسل امليت، فتغسل 
به بدهنا.

أجيزئ  ابن حنبل:  قرأت عىل  امليموين:  »قال  البخاري البن رجب  ففي رشح 
احلائض الغسل باملاء؟ فأمىل عيل:

إذا مل جتد إال هو وحده اغتسلت به، قال النبي ×: )ماءك وسدرتك(، وهو أكثر 
من غسل اجلنابة. قلت: وإن كانت قد اغتسلت باملاء ثم وجدته؟ قال: أحب إيل أن 

تعود ملا قال«)2(.

فهذا فارق صحيح بني غسل احليض وغسل اجلنابة، وإذا مل جتد السدر يكفي ما 
ينوب منابه من الصابون ونحوه من املطهرات.

الفارق الثالث:

يستحب للحائض أن تأخذ شيًئا من مسك فتجعله يف قطنة أو خرقة أو نحوها 
وتدخلها يف فرجها بعد اغتساهلا ومثلها النفساء.

)1723-184( ملا روى البخاري من طريق منصور بن صفية، عن أمه،

املحيض  من  غسلها  عن   × النبي  سألت  امرأة  أن  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن 
أتطهر  كيف  قالت:  هبا.  فتطهري  مسك  من  فرصة  خذي  قال:  تغتسل،  أن  فأمرها 
هبا؟ قال: تطهري هبا. قالت: كيف؟ قال: سبحان اهلل تطهري هبا، فاجتبذهتا، فقلت: 

سنن أيب داود )314(.   )1(
رشح ابن رجب للبخاري )99/2(.   )2(
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تتبعي هبا أثر الدم. ورواه مسلم أيًضا)1(.

املأخذ  هو  وهذا  الدم،  زفورة  يقطع  بأنه  ذلك  أمحد  »وعلل  رجب:  ابن  قال 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أيًضا«.

وشذ املاوردي فحكى يف ذلك وجهني:

أحدمها: أن املقصود بالطيب تطييب املحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة 
وكامل اللذة.

والثاين: لكونه أرسع إىل علوق الولد.

قال: فإن فقدت املسك، وقلنا باألول أتت بام يقوم مقامه يف دفع الرائحة.

وإن قلنا بالثاين فام يرسع إىل العلوق كالقسط واألظفار ونحومها قال: واختلف 
األصحاب يف وقت استعامله، فمن قال باألول: قال: بعد الغسل. ومن قال بالثاين: 

فقبله، ثم قال:

ثم ذكر  الغسل،  بعد  املحل، وأهنا تستعمل  تطييب  به  املقصود  أن  »والصواب 
حديث عائشة أن أسامء بنت شكل سألت النبي × عن غسل املحيض، فقال: )تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عىل رأسها فتدلكه، ثم 

تصب عليها املاء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا()2(.

قال: وقد اتفقوا عىل استحبابه للزوجة وغريها، والبكر والثيب. واهلل أعلم.

البخاري )314( ومسلم )331(. قال ابن رجب يف رشح البخاري )96/2(: »واملسك هو   )1(
الطيب املعروف، هذا هو الصحيح الذي عليه اجلمهور، وزعم ابن قتيبة واخلطايب: أن الرواية 

َمسك بفتح امليم، واملراد به اجللد الذي عليه صوف، وأنه أمرها أن تدلك به مواضع الدم«. 
ورد ابن رجب كالم اخلطايب وابن قتيبة، وقال: إن أمحد والشافعي أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ   
احلديث ورواياته من مثل ابن قتيبة واخلطايب ومن حذا حذومها ممن يفرس اللفظ بمحتمالت 

اللغة البعيدة. اهـ بترصف يسري.
رواه مسلم )232(.   )2(
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قال: واستعامل الطيب سنة متأكدة يكره تركه بال عذر)1(.

وقول النبي ×: )خذي فرصة ممسكة فتطهري هبا(، ويف رواية: )توضئي هبا( 
يدل عىل أن املراد به التنظيف والتطيب والتطهري.

ولذلك سامه تطهرًيا وتوضًئا، واملراد الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. 

وقد ترجم البخاري رمحه اهلل فقال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من املحيض.

)1724-185( وساق البخاري رمحه اهلل، قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب، 
قال: حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي ×.

قالت: كنا ننهى أن نحد عىل ميت فوق ثالث إال عىل زوج أربعة أشهر وعرًشا، 
وال نكتحل، وال نتطيب، وال نلبس ثوًبا مصبوًغا إال ثوب عصب، وقد رخص لنا 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حميض يف نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن 

اتباع اجلنائز)2(.

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: »املراد بالرتمجة أن تطيب املرأة عند الغسل من 
الطيب يف يشء  التي حرم عليها استعامل  للحادة  أنه رخص  متأكد بحيث  املحيض 
منه خمصوص«، ثم نقل عن النووي: »ليس القسط والظفر من مقصود الطيب، وإنام 

رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من احليض إلزالة الرائحة الكرهية.

من  تستقبله  ملا  عنها  الدم  رائحة  لدفع  التبخر  يف  هلا  رخص  املهلب:  وقال 
صالة«)3(.

وقال ابن رجب: »كذلك قول عائشة: »تتبعي به جماري الدم« إشارة إىل إدخاله 
الفرج.

رشح ابن رجب للبخاري )99/2، 100(.  )1(
صحيح البخاري )313(.   )2(

فتح الباري يف رشحه حلديث )313(.   )3(
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واستحب بعض الشافعية استعامل الطيب يف كل ما أصابه دم احليض من اجلسد 
أيًضا، ألن املقصود قطع رائحة الدم حيث كان.

ونص أمحد عىل أنه ال جيب غسل باطن الفرج من حيض وال جنابة وال استنجاء.

قال جعفر بن حممد: قلت ألمحد: إذا اغتسلت من املحيض تدخل يدها؟

قال: ال إال ما ظهر ومل ير أن تدخل أصابعها وال يدها يف فرجها يف غسل وال 
وضوء«)1(.

e e e

رشح ابن رجب للبخاري )100/2(.   )1(
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]م-733[ ذهب كثري من العلامء إىل أنه ال فرق بني غسل اجلنابة وغسل احليض، 
فقد روى ابن أيب شيبة، قال رمحه اهلل تعاىل: حدثنا عيل بن مسهر، عن عبيد اهلل -يعني: 

ابن عمر- عن عطاء والزهري قاال: الغسل من اجلنابة واحليض واحد)1(.

وسنده صحيح.

 ورواه الدارمي من طريق األوزاعي، عن عطاء، والزهري به)2(. 

من  املرأة  اغتسال  مالك:  قال  الرب:  فتح  يف  كام  التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  وقال 
املحيض كاغتساهلا من اجلنابة)3(. 

وقال الشافعي يف األم: وغسلها من احليض كغسلها من اجلنابة ال خيتلفان)4(. 

فيام يستحب،  فيام جيب ال  يعني  اجلنابة واحليض واحد«  ولعل قوهلم: »غسل 
فالسدر، واملسك يستحبان يف غسل احليض والنفاس، وال يستحبان يف غسل اجلنابة 

كام قد أوضحت. 

املصنف )74/1( رقم 804.  )1(
سنن الدارمي )1147(.   )2(

فتح الرب )421/3(.   )3(
األم )40/1(.   )4(

الفرع التاسع 

صفة الغسل الكامل واملجزئ
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وإذا كان غسل اجلنابة واحليض واحًدا، فسوف نفصل االغتسال من اجلنابة ما مل 
يرد ذكره مفصاًل يف غسل احليض، وسنعتمد إن شاء اهلل عىل مرشوعيته واالستدالل 

عليه من وروده يف غسل اجلنابة. 

فأقول وباهلل التوفيق: 

الغسل نوعان: كامل - وجمزئ، أما صفة الكامل.

فأواًل: أن تنوي، وقد ذكرنا موقف العلامء من حكم النية، فاجلمهور عىل أن النية 
رشط، واألحناف عىل أن النية مستحبة، واحلق مع اجلمهور. 

ثانًيا: ال يرشع هلا التسمية. 

ثالًثا: غسل اليدين ثالًثا قبل إدخاهلا يف اإلناء. 

)1725-186( ملا رواه البخاري ومسلم: عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان 
رسول اهلل × إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ... احلديث)1(. وهذا مستحب، 

إال إن كانت قائمة من نوم الليل فاحلنابلة يوجبونه)2(.

واجلمهور عىل استحبابه)3(.

)1726-187( ويف حديث ميمونة يف البخاري، ومسلم: 

فغسل يديه مرتني أو ثالًثا)4(.

صحيح البخاري )262(، ومسلم )316(.   )1(
اإلنصاف )130/1(، الكايف )25/1، 26(، الفروع )144/1(، كشاف القناع )92/1(.   )2(

البناية   ،)20/1( القدير  فتح  رشح   ،)19  ،18/1( الرائق  البحر   ،)4  ،3/1( احلقائق  تبيني   )3(
اخلريش   ،)118/1( الصغري  الرشح   ،)105/1( اهلداية  مع  املجتهد  بداية   ،)124/1(
)132/1، 133(، حاشية الدسوقي )96/1(، األم )24/1(، مغني املحتاج )57/1(، هناية 

املحتاج )185/1(.
صحيح البخاري )272(، ومسلم )317(.   )4(
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)1727-188( ويف حديث عائشة عند مسلم: أن النبي × اغتسل من اجلنابة 
فبدأ فغسل كفيه ثالًثا)1(.

رابًعا: غسل األذى الذي عىل البدن. 

)1728-189( ملا رواه مسلم، عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل 
× إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من املاء فغسلها ثم صب املاء عىل األذى الذي 

به بيمينه، وغسل عنه بشامله حتى إذا فرغ من ذلك صب عىل رأسه)2(. 

قلت: وهذا األذى إن كان يمنع وصول املاء كانت إزالته واجبة وإال فمستحبة. 

خامًسا: تنظيف اليد بعد غسل األذى. 

)1729-190( ملا روى البخاري، ومسلم، واللفظ له: 

عن ميمونة ريض اهلل عنها قالت: أدنيت لرسول اهلل × غسله من اجلنابة فغسل 
كفيه مرتني أو ثالًثا، ثم أدخل يده يف اإلناء، ثم أفرغ به عىل فرجه، وغسله بشامله، ثم 

رضب بشامله األرض فدلكها دلًكا شديًدا ... احلديث)3(.

فيستحب بعد غسل األذى عىل البدن، أن تدلك يدها لتطهرها، إما باألرض، أو 
باحلائط، أو ما يقوم مقامهام من الصابون ونحوه. 

سادًسا: البداءة بالغسل بأعضاء الوضوء. 

وهو سنة، وحمله قبل االغتسال، وتتوضأ إال يف رأسها فإهنا تغسله بدل مسحه، 
بنية  مرة واحدة  بغسلها  تكتفي  بل  ثالًثا  الوضوء غسل األعضاء  وال يرشع يف هذا 
ثانية،  رفع احلدث األكرب، ثم تغسل بقية بدهنا وال تعيد غسل أعضاء الوضوء مرة 
وال تنقض شعرها لغسل اجلنابة واحليض وال لغريمها، ويستحب هلا غسل ما اسرتسل 

صحيح مسلم )316(.   )1(
صحيح مسلم )321(.   )2(

البخاري )257(، ومسلم )317(.  )3(
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من الشعر، وسواء دخل املاء إىل باطن الضفائر أم ال. 

والسنة يف غسل الرأس أن ختلل شعرها باملاء حتى إذا ظنت أهنا قد أروت برشة 
رأسها أفاضت عليه املاء ثالًثا، مبتدأة بجانب رأسها األيمن، ثم األيرس ثم األوسط، 
غسل  تؤخر  أن  وهلا  الوضوء،  مع  رجليها  تغسل  أن  وهلا  حفنة،  كل  يف  رأسها  تعم 

رجليها إال بعد الفراغ من الغسل. 

سابًعا: ثم تفيض املاء عىل ما تبقى من بدهنا مرة واحدة. 

ثامنًا: يستحب هلا أن يكون مع املاء سدر أو ما يقوم مقامه من صابون وغريه، 
وهذه للحائض والنفساء خاصة. 

تاسًعا: فإذا فرغت من غسلها أخذت قطعة من القطن، ووضعت فيها شيًئا من 
املسك ونحوه وتتبعت هبا أثر الدم. 

والغسل املجزي: أن تنوي وتعم بدهنا بالغسل مرة.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ال خالف يف نجاسة دم احليض.

]م-734[ نقل اإلمجاع عىل نجاسة دم احليض كثري من الفقهاء، وإليك النقول 
عن بعضهم. 

قال القرايف: »وهو نجس إمجاًعا«)1(. يعني دم احليض. 

وقال الشوكاين: »واعلم أن دم احليض نجس بإمجاع املسلمني«)2(.

وحكى النووي اإلمجاع عىل نجاسة الدم، وإطالقه يشمل احليض. 

قال النووي: »والدالئل عىل نجاسة الدم متظاهرة، وال أعلم فيه خالًفا عن أحد 
من املسلمني إال ما حكاه صاحب احلاوي عن بعض املتكلمني أنه قال: هو طاهر، 

)1(  الذخرية )185/1/7(. 
نيل األوطار )58/1(.   )2(

الفصل الثالث

يف طهارة احلائض من دم احليض
املبحث األول

يف جناسة دم احليض
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ولكن املتكلمني ال يعتد هبم يف اإلمجاع واخلالف عىل املذهب الصحيح الذي عليه 
مجهور أهل األصول من أصحابنا وغريهم، ال سيام يف املسائل الفقهيات«)1(.

q األدلة على جناسة دم احليض:

  الدليل األول: 

)1730-191( ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة 

حتيض  إحدانا  أرأيت  فقالت:   ،× النبي  إىل  امرأة  جاءت  قالت:  أسامء،  عن 
ورواه  فيه.  وتنضحه، وتصيل  باملاء،  تقرصه  ثم  قال: حتته،  تصنع.  كيف  الثوب،  يف 

مسلم)2(.

قال احلافظ رمحه اهلل: )حتته(: أي حتكه. كذا رواه ابن خزيمة، واملراد بذلك إزالة 
عينه. 

)ثم تقرصه(: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها، ليتحلل بذلك، وخيرج 
ما ترشبه الثوب منه. 

)وتنضحه( قال اخلطايب: أي تغسله. وقال القرطبي: املراد به الرش؛ ألن غسل 
الدم استفيد من قوله: »تقرصه باملاء«. وأما النضح فهو ملا شكت فيه من الثوب. قال 
فإنه  حتته.  بخالف  الثوب،  عىل  يعود  تنضحه  قوله:  يف  فالضمري  هذا  فعىل  احلافظ: 
يعود عىل الدم، فيلزم منه اختالف الضامئر، وهو عىل خالف األصل. ثم إن الرش 
عىل املشكوك فيه ال يفيد شيًئا؛ ألنه إن كان طاهًرا فال حاجة إليه، وإن كان متنجًسا مل 

يطهر بذلك. فاألحسن ما قاله اخلطايب)3(.

املجموع )576/2(، وقول النووي عن نجاسة الدم بأنه إمجاع غري مسلم، بل الراجح طهارة   )1(
الدم إال دم احليض.

البخاري )227(، ومسلم )291(.   )2(
الفتح بترصف يسري )439/1(.   )3(
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قلت: النضح يأيت يف اللغة بمعنى الغسل، كام يأيت بمعنى الرش، قال ابن األثري: 
قد يرد النضح بمعنى الغسل واإلزالة، ومنه احلديث: نضح الدم عن جبينه)1(.

أيب  بن  بكر  أبو  حدثنا  قال:  مسلم،  رواه  قد  احلديث  قلت:   )192-1731(
شيبة، حدثنا وكيع وحممد بن برش، عن األعمش، عن شقيق، 

عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه،قال: كأين أنظر إىل رسول اهلل × حيكي نبًيا 
من األنبياء رضبه قومه، فهو ينضح الدم عن جبينه)2(.

قال السيوطي يف رشحه للحديث ينضح الدم بكرس الضاد أي يغسله ويزيله)3(. 

وقال الطحاوي: »فقد جيوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ ألن النضح قد يسمى 
غساًل قال رسول اهلل ×: إين ألعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يرضب البحر 

بجانبها«)4(.

وهذا احلديث الذي ذكره الطحاوي.

)1732-193( قد رواه أمحد من طريق جرير، عن ابن اخلريت، عن أيب لبيد قال: 

وفاة  بعد  املدينة  فقدم  أسد،  بن  بريح  له  يقال  مهاجًرا  طاحية  من  رجل  خرج 
له: من  فقال  أنه غريب،  فعلم  عنه،  تعاىل  اهلل  فرآه عمر ريض  بأيام،   × اهلل  رسول 
أنت؟ قال من أهل عامن. قال: نعم. قال: فأخذ بيده فأدخله عىل أيب بكر ريض اهلل 
تعاىل عنه. فقال: هذا من أهل األرض التي سمعت رسول اهلل × يقول: إنى ألعلم 
رسويل  أتاهم  لو  العرب،  من  حي  هبا  البحر،  بناحيتها  ينضح  عامن،  هلا  يقال  أرًضا 

ما رموه بسهم، وال حجر)5(.

النهاية يف غريب احلديث )70/5(.   )1(
رواه مسلم )1972(، وهو يف الصحيحني إال أنه بلفظ: )وهو يمسح الدم عن وجهه(.   )2(

الديباج )402/4(.   )3(
رشح معاين اآلثار للطحاوي )53/1(.   )4(

املسند )44/1(.   )5(
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]ضعيف[)1(.

  الدليل الثاين: 

)1733-194( ما رواه البخاري من طريق معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن 
أبيه، عن عائشة قالت: 

امرأة  إين  اهلل  رسول  يا  فقالت:   ،× النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت 
إنام ذلك عرق وليس  ×: ال  اهلل  فقال رسول  الصالة،  أفأدع  أطهر،  أستحاض فال 
بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل.

قال وقال أيب ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)2(.

)1(  أبو لبيد مل يدرك عمر فضاًل عن أيب بكر. 
قال ابن املديني: مل يلق أبا بكر. انظر هتذيب التهذيب )457/8(.   

وقال املفضل بن غسان الغاليب: مل يلق أبو لبيد عمر، ولكنه لقي عيل بن أيب طالب. انظر هتذيب   
الكامل )250/24(. 

أبا بكر وعمر، وإنام له رؤية  وقال ابن كثري: هذا إسناد منقطع من ناحية أيب لبيد، فإنه مل يلق   
لعيل، وإنام حيدث عن كعب بن سور ورضبه من الرجال، وهو من الثقات. انظر اجلامع الكبري 

للسيوطي )1067(. 
وقال أمحد بن حنبل: كان أبو لبيد صالح احلديث، وأثنى عليه ثناء حسنًا. انظر اجلرح والتعديل   

 .)182/7(
واحلديث أخرجه أبو يعىل يف مسنده )106(، والعقييل يف الضعفاء )18/4( واحلارث يف مسنده   
كام يف بغية احلارث )1038(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )2294(، من طريق جرير بن 

حازم، عن الزبري بن اخلريت به. 
بن  مهدي  حدثنا  منصور،  بن  سعيد  حدثنا  قال:   ،)2544( مسلم  رواه  ما  للمرفوع  ويشهد   
 × اهلل  يقول: بعث رسول  برزة  أبا  الراسبي، سمعت  الوازع جابر بن عمرو  أيب  ميمون عن 
رجاًل إىل حي من أحياء العرب، فسبوه ورضبوه، فجاء إىل رسول اهلل × فأخربه، فقال رسول 

اهلل ×: لو أن أهل عامن أتيت ما سبوك وال رضبوك. 
رواه البخاري )228(، ورواه مسلم )333( دون قوله وقال أيب ... إلخ وسيأيت الكالم عليه يف   )2(

االستحاضة إن شاء اهلل تعاىل. 
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وجه االستدالل من احلديث:

فإن  أنه نجس،  الدم، وهذا يدل عىل  أمرها بغسل  الدم(  قوله: )فاغسيل عنك 
قيل: الغسل ال يدل عىل النجاسة، فعائشة كانت تغسل املني من ثوبه، واملني طاهر، 
فاجلواب عنه: أن النبي × مل يأمر عائشة بغسل املني، فهي حكاية فعل من عائشة، 

بخالف األمر بغسل الدم، فهو أمر، واألصل يف األمر الوجوب.

  الدليل الثالث: 

 )1734-195( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن سعيد، عن سفيان، قال: 
حدثني ثابت أبو املقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال: 

سمعت أم قيس بنت حمصن قالت: سألت رسول اهلل × عن الثوب يصيبه دم 
احليض. قال: حكيه بضلع)1(، واغسليه بامء وسدر. 

]رجاله ثقات[)2(.

املهملة  الصاد  بفتح  العيد  التلخيص )56/1(: قوله بصلع ضبطه بن دقيق  ابن حجر يف  قال   )1(
املعجمة  الضاد  بكرس  املواضع  بعض  يف  ووقع  احلجر،  وهو  مهملة:  عني  ثم  الالم  وإسكان 
وفتح الالم، ولعله تصحيف؛ ألنه ال معنى يقيض ختصيص الضلع بذلك. كذا قال، لكن قال: 
الصغاين يف العباب يف مادة ضلع باملعجمة ويف احلديث حتيه بضلع. قال ابن األعرايب: الضلع 
الليث، قال:  املادة املذكورة وزاد عن  العود الذي فيه اعوجاج، وكذا ذكره األزهري يف  ههنا 
األصل فيه ضلع احليوان فسمي به العود الذي يشبهه. قوله ثم اقرصيه وقع يف حديث عائشة 
يف الصحيحني فلتقرصه ثم لتنضحه باملاء وقوله فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء وجيوز كرسها 
وروي بفتح القاف وتشديد الراء أي فلتقطعه باملاء ومنه تقريص العجني قاله أبو عبيد، وسئل 
األخفش عنه فضم بإصبعيه اإلهبام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه هبام وقال هكذا يفعل باملاء يف 

موضع الدم.
)2(  املسند )355/6(. وأعله العقييل بتفرد أبو املقدام به، واسمه: ثابت بن هرمز، قال العقييل يف 

الضعفاء الكبري )28/1(: »مل يتابع عليه ثابت بن هرمز«. اهـ
قلت: قد وثقه أمحد بن حنبل، وحييى بن معني كام يف العلل ومعرفة الرجال )96/3(، واجلرح   
والتعديل )459/2(، وهتذيب الكامل )380/4(.                 =
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قال السندي: حكيه بضلع بكرس معجمة وفتح الم: أي بعود ويف األصل واحد 
أضالع احليوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن الالم ختفيًفا. قال اخلطايب: وإنام 
وزيادة  األثر  ليزيل  املاء  يتبعه  ثم  بالثوب،  الالصق  منه  املتجسد  لينقلع  بحكه  أمر 
يلزم منه أن غريه من  املعتاد، وال  املاء ألنه  فاملاء يكفي، وذكر  للمبالغة وإال  السدر 

املائعات ال جيزئ، كيف ولو كان لبيان الالزم لوجب السدر أيًضا، وال قائل به)1(.

التهذيب  هتذيب  يف  كام  صالح  بن  وأمحد  املديني  وابن  سفيان  بن  ويعقوب  داود،  أبو  ووثقه   =
.)15/2(

حبان،  ابن  صححه  وقد  احلديث،  هذا  إال  له  وليس   .)700( الكاشف  انظر  الذهبي  ووثقه    
وابن خزيمة. 

أحًدا  أعلم  ثقة، وال  وثابت  له علة،  أعلم  وقال عقبه ال  القطان،  ابن  التهذيب: صححه  ويف   
ضعفه غري الدارقطني. انظر بيان الوهم واإلهيام )281/5(. 

وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات. انظر هتذيب التهذيب )151/7(.   
وباقي رجاله ثقات مشهورون. 

واحلديث رواه الثوري كام يف مصنف عبد الرزاق )1226(، ومسند أمحد )355/6(، والتاريخ   
الكبري للبخاري )44/7(، وسنن أيب داود )363(، والدارمي )1024(، وسنن النسائي )292، 
للطرباين )182/25( ح 447، وصحيح  الكبري  واملعجم  ماجه )628(،  ابن   395(، وسنن 

ابن خزيمة )277(، وصحيح ابن حبان )1395(، والسنن الكربى للبيهقي )407/2(.
وإرسائيل كام يف مسند إسحاق بن راهويه )2177(، ومسند أمحد )356/6(.  

وقيس بن الربيع كام يف املعجم الكبري للطرباين )56/24( ح 143،   
ورشيك كام ذكر ذلك العقييل يف الضعفاء )28/1(، أربعتهم عن أيب املقدام ثابت بن هرمز، عن   

عدي بن دينار، عن أم قيس.
ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف )1010( حدثنا أبو خالد األمحر، عن حجاج، عن ثابت، عن   

عدي بن دينار، أن أم حصني سألت النبي × عن دم احليض .... وذكره.
حمصن.  بنت  قيس  أم  وصوابه  وهم،  وهو  أرطأة،  بن  حجاج  إال  حصني(  )أم  أحد:  يقل  ومل   

وحجاج ضعيف.
وحسنه احلافظ يف الفتح يف رشحه حلديث )229(، وصححه ابن القطان كام نقلنا كالمه آنًفا.   

حاشية السندي عىل النسائي )155/1(.   )1(
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  الدليل اخلامس: 

)1735-196( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن هليعة، قال: 
حدثنا حيي بن عبد اهلل، أن أبا عبد الرمحن احلبيل حدثه، 

عن عائشة زوج النبي × أهنا طرقتها احليضة من الليل ورسول اهلل × يصيل 
فأشارت إىل رسول اهلل × بثوب، وفيه دم، فأشار إليها رسول اهلل × وهو يف الصالة 

اغسليه فغسلت موضع الدم، ثم أخذ رسول اهلل × ذلك الثوب فصىل فيه)1(.

]ضعيف[)2(.

e e e

املسند )66/6(.   )1(
اإلسناد فيه ابن هليعة، وهو ضعيف، إال أنه صالح يف الشواهد.  )2(

وفيه حيي بن عبد اهلل، خمتلف فيه.  
فقال أمحد: حيي أحاديثه مناكري. هتذيب الكامل )488/6(.  

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبري )76/3(.   
وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر الضعفاء واملرتوكني له )162(.   

الضعفاء  يف  الكامل  انظر  ثقة.  عنه  روى  إذا  به  بأس  ال  أنه  أرجو  عدي:  ابن  أمحد  أبو  وقال   
)449/2( وهتذيب الكامل )488/6(. 

وذكره ابن حبان يف الثقات )235/6(. ويف التقريب: صدوق هيم.  
والتعديل )37/3(،  اجلرح  ترمجته يف  انظر  ثقة.  األشيب،  بن موسى  احلسن  أمحد هو  وشيخ   

والثقات )170/8(، والتهذيب )323/2(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إزالة النجاسة عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال باملزيل.

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

]م-735[ اختلف العلامء يف هذه املسألة.

فقيل: ال تزال النجاسة إال باملاء، ومنها دم احليض. 

وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، وحممد وزفر من احلنفية)4(.

وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، وال يتعني املاء، وهذا هو املشهور 

املقدمات ابن رشد )86/1(، القوانني الفقهية - ابن جزي )ص: 25(، منح اجلليل )30/1(،   )1(
الرشح الصغري )31/1(. 

مغني املحتاج )17/1، 18(، املجموع )142/1/1(، روضة الطالبني )7/1(، هناية املحتاج   )2(
 .)61/1(

اإلنصاف )309/1(، كشاف القناع )181/1(، الفروع )259/1(.   )3(
انظر بدائع الصنائع )83/1(، حاشية ابن عابدين )309/1(، البناية )711/1(.   )4(

املبحث الثاني 

 يف تعني الماء يف إزالة دم احليض
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من مذهب احلنفية)1(، وبه قال ابن تيمية إال أنه مل يشرتط أن يكون املزيل مائًعا)2(.

وقيل: إن نص الشارع عىل تطهريه باملاء كنجاسة دم احليض مل جيز العدول إىل 
غريه.

وإن نص الشارع عىل غري املاء كطهارة النعلني، فيجوز االقتصار عليه.

وجيوز العدول إىل املاء؛ ألن املاء أقوى من غريه بالتطهري. 

وإن كان الشارع مل ينص عىل مادة التطهري، وجب االقتصار عىل املاء فقط. وهذا 
القول اختيار الشوكاين رمحه اهلل)3(.

 q أدلة اجلمهور على أن النجاسة ال تزال إال بالماء:

ذكرت أدلتهم يف الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعية، يف رشوط االستجامر، 
الرشط السادس، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، واحلمد هلل.

q أدلة احلنفية وابن تيمية بأنه ال يشرتط الماء إلزالة النجاسة:

ذكرت أدلتهم يف الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعية، يف رشوط االستجامر، 
الرشط السادس، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، واحلمد هلل.

q أدلة احلنفية على أنه يشرتط أن يكون املزيل مائًعا ولو لم يكن ماء:

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة، قياًسا عىل إزالة النجاسة باملاء بناء 
عىل أن الطهارة باملاء معلولة بعلة كونه قالًعا لتلك النجاسة، واملائع قالع فهو حمصل 

ذلك املقصود فتحصل به الطهارة.

 وقيدوا املائع بكونه مزياًل ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ ألن 
اإلزالة إنام تكون بأن خيرج أجزاء النجاسة مع املزيل شيئا فشيًئا، وذلك إنام يتحقق 

رؤوس   ،)65  ،64 )ص  الفالح  مراقي   ،)233/1( الرائق  البحر   ،)83/1( الصنائع  بدائع   )1(
املسائل )ص: 93(، البناية )709/1(. 

اإلنصاف )309/1(، الفروع )259/1(، جمموع الفتاوى )522/20(، )610/21، 611(.   )2(
انظر نيل األوطار )70/1(، والسيل اجلرار )49/1(.   )3(
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فيام ينعرص بالعرص بخالف اخلل وماء الباقالء الذي مل يثخن فإنه مزيل، وكذا الريق، 
وعىل هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القيء)1(، 
وكذا إذا حلس أصبعه من نجاسة هبا حتى ذهب األثر، أو رشب مخًرا ثم تردد ريقه يف 

فيه مراًرا طهر)2( حتى لو صىل صحت صالته)3(.

q دليل الشوكاين على تقسيمه النجاسة إىل ثالثة أقسام:

احليض،  دم  كنجاسة  باملاء،  تطهريه  عىل  الشارع  نص  ما  أن  الشوكاين:  احتج 
إىل  العدول  اجلارية، ونحوها. ال جيوز  وبول  األرض،  كان عىل  إذا  األعرايب  وبول 

غري املاء. 

والتعليل: ألن الشارع ملا نص عىل املاء تعني، وألن املاء ال يساويه غريه يف قوة 
التطهري.

أما النوع الذي نص عىل تطهريه بغري املاء كطهارة النعلني، وذيل املرأة بالرتاب، 
لورود  واألحجار  الرتاب  عىل  االقتصار  جيوز  النوع  فهذا  باحلجارة،  وكاالستنجاء 

النص به، وجيوز العدول إىل املاء؛ ألن املاء أقوى من غريه يف التطهري. 

وأما النجاسة التي مل ينص الشارع عىل مادة تطهريها، فيجب االقتصار عىل املاء؛ 
ألن تطهريه باملاء متيقن، وطهارته بغري املاء مشكوك فيها، فال نرتك اليقني إىل الشك)4(.

وظاهر هذا القول القوة، ولكن عند التأمل تراه ظاهرية واضحة، إذ ال فرق بني 
أن تكون النجاسة عىل ذيل املرأة فتزال باألحجار، أو تكون عىل وسط الثوب فيتعني 

املاء كطهارة بول اجلارية، فإن بول اجلارية أرشد الرسول × إىل تطهريه باملاء.

هذا بناء عىل القول بنجاسة القيء، والصحيح طهارته، وسوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل يف أحكام   )1(
النجاسات بلغنا اهلل إياه بلطفه ورمحته. 

وهذا بناء عىل أن اخلمر نجسة، والصحيح أن نجاستها معنوية، وأن عينها طاهرة.   )2(
البحر الرائق )233/1( مع ترصف يسري.   )3(

انظر بترصف السيل اجلرار )49/1(، ونيل األوطار )70/1(.   )4(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النجاسة عني خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
q مل يرد التكرار يف إزالة اخلبث إال يف طهارة اإلناء من ولوغ الكلب، وهو  غري 

مقيس، ويف طهارة االستجامر، إذا أنقى دون الثالث؛ لضعف املطهر.

]م-736[ اختلف العلامء يف وجوب تكرار الغسل يف نجاسة دم احليض، 

فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، 
وإن كانت غري مرئية، وجب غسلها ثالًثا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها، 

وهذا مذهب احلنفية)1(.

ال جيب العدد يف غسل النجاسات مطلًقا ما عدا الكلب، وهو مذهب  وقيل: 
مالك)2(، والشافعية إال أهنم أحلقوا اخلنزير بالكلب)3(.

تبيني احلقائق )75/1(، بدائع الصنائع )88/1(، مراقي الفالح )ص: 64(. االختيار لتعليل   )1(
املختار )35/1، 36(، فتح القدير )209/1(. 

املدونة )69/01(، بداية املجتهد )223/2(، خمترص خليل)ص:9(، اخلريش )114/1(.   )2(
روضة الطالبني )31/1، 32(، املجموع )611/2(، األم )6/1(، مغني املحتاج )83/1(،   )3(

حاشية القليويب وعمرية )73/1(. 

املبحث الثالث

يف وجوب تكرار الغسل من دم احليض
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وقيل: جيب غسل مجيع النجاسات سبًعا، إال نجاسة بول الصبي الذي مل يأكل 
الطعام، والنجاسة التي عىل األرض. وهو مذهب احلنابلة)1(.

q دليل من قال: ال يشرتط التكرار يف غسل النجاسات:

  الدليل األول: 

البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة عن  )1736-197( ما رواه 
أسامء، قالت: جاءت امرأة إىل النبي ×، فقالت: 

باملاء،  تقرصه  ثم  حتته،  قال:  تصنع.  كيف  الثوب،  يف  حتيض  إحدانا  أرأيت 
وتنضحه، وتصيل فيه. ورواه مسلم)2(.

وجه االستدالل: 

فهنا الرسول × مل يذكر عدًدا يف غسل نجاسة دم احليض، واملقام مقام بيان، 
إىل حته، وقرصه،   × الرسول  أرشد  الثوب، وقد  يطهر  وجواب عن سؤال كيف 

وغسله، مع أن احلت ليس بواجب مع الغسل، فدل عىل أن التكرار ليس بواجب. 

  الدليل الثاين: 

)1737-198( روى البخاري من طريق أيب معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي ×، فقالت: يا رسول 
إنام ذلك  ×: ال  اهلل  الصالة، فقال رسول  أفأدع  امرأة أستحاض فال أطهر،  اهلل إين 
فاغسيل عنك  أدبرت  وإذا  الصالة  فدعي  أقبلت حيضتك  فإذا  بحيض  وليس  عرق 

الدم ثم صيل.

قال: وقال أيب ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)3(.

كشاف القناع )182/1(، رشح منتهى اإلرادات )102/1(.   )1(
البخاري )227(، ومسلم )291(.   )2(

رواه البخاري )228(، ورواه مسلم )333( دون قوله وقال أيب … الخ وسيأيت الكالم عليه يف   )3(
االستحاضة إن شاء اهلل تعاىل. 
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وجه االستدالل: 

أن الرسول × أمرها بغسل الدم، بقوله ×: )واغسيل عنك الدم، ثم صيل(. 
ولو كان العدد معترًبا لبينه النبي ×. 

  الدليل الثالث: 

)1738-199( ما رواه أمحد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو املقدام، 
قال: حدثني عدى بن دينار، قال: 

سمعت أم قيس بنت حمصن قالت:سألت رسول اهلل × عن الثوب يصيبه دم 
احليض. قال:حكيه بضلع، واغسليه باملاء والسدر. 

]رجاله ثقات[)1(.

وجه االستدالل:

كونه  مع  السدر  ذكر  وقد  قبله،  بالذي  كاالستدالل  احلديث  هبذا  االستدالل 
ليس واجًبا، فكيف يرتك ذكر العدد مع وجوبه. 

  الدليل الرابع: 

ببقائها، فإذا  النجاسة عني حمسوسة، ووجوب غسلها معلل  النظر، قالوا:  من 
زالت من الغسلة األوىل ارتفع حكمها. واهلل أعلم. 

q دليل احلنابلة على وجوب غسل النجاسات سبًعا:

  الدليل األول:

بغسـل  أمرنا  قال:  أنه  عمر  ابن  عن  روي  قدامة:  ابن  قـال   )200-1739(
األنجاس سبًعا)2(.

املسند )355/6(. وقد سبق خترجيه انظر )ح 1734(.  )1(
املغني )75/1(.   )2(
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q واجلواب على هذا من وجهني:

يف  احلنابلة  ذكره  إنام  احلديث،  كتب  يف  مسنًدا  يعرف  ال  األثر  هذا  أن  األول: 
كتبهم الفقهية، فال حجة فيه. 

الثاين: عىل فرض صحته فقد روي ما يدل عىل أنه منسوخ.

)1740-201( فقد روى أمحد، قال: حدثنا حسني بن حممد، حدثنا أيوب بن 
جابر، عن عبد اهلل، يعنى ابن عصمة، 

عن ابن عمر قال: كانت الصالة مخسني والغسل من اجلنابة سبع مرار، والغسل 
من البول سبع مرار، فلم يزل رسول اهلل × يسأل حتى جعلت الصالة مخًسا، والغسل 

من اجلنابة مرة، والغسل من البول مرة )1(.

]ضعيف[)2(.

املسند )109/2(.   )1(
)2(  فيه أيوب بن جابر. 

واهي  زرعة:  أبو  وقال  والنسائي  معني،  بن  وحييى  املديني،  وابن  الرازي،  حاتم  أبو  ضعفه   
احلديث ضعيف. انظر اجلرح والتعديل )242/2(، الضعفاء واملرتوكني للنسائي)ص: 5(. 

وضعفه الذهبي انظر الكاشف )512(.   
وقال معاوية بن صالح: ليس بيشء. انظر هتذيب التهذيب )349/1(.   

وذكره ابن حبان يف املجروحني )167/1(، وقال: خيطئ. حتى خرج عن حد االحتجاج به   
لكثرة ومهه. 

ويف اإلسناد: عبد اهلل بن عصم. وقيل: عصمة. خمتلف فيه.   
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معني: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كام يف اجلرح   

والتعديل )126/5(. وقال: مثله الذهبي يف الكاشف. 
ا عىل قلة  واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره يف املجروحني )5/2(، وقال: منكر احلديث جدًّ  
روايته، يروي عن األثبات ما ال يشبه أحاديثهم حتى يسبق إىل القلب أهنا موهومة أو موضوعة. 

ثم رجع ابن حبان وذكره يف الثقات )57/5(، وقال: خيطئ كثرًيا. 
ويف التقريب: صدوق خيطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.                =  



موسوعة أحكام الطهارة 382

  الدليل الثاين:

مقيس  النجاسات  من  وغريها  سبًعا،  الكلب  نجاسة  بغسل  األمر  ثبت  قالوا: 
عليها.

q والدليل على وجوب غسل جناسة الكلب سبًعا:

)1741-202( ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة، قال: إن رسول اهلل ×، قال: إذا رشب الكلب يف إناء أحدكم 
فليغسله سبًعا. ورواه مسلم)1(.

q وأجيب: 

املغلظة.  النجاسة  املعتادة عىل  النجاسة  تقاس  الكلب مغلظة، وال  بأن نجاسة 
أرأيت دم احليض مع أنه جممع عىل نجاسته كام قدمنا إال أنه مل يرد فيه تكرار الغسل، 
ومل يرد ذكر الرتاب يف تطهري يشء من النجاسات إال نجاسة الكلب، والرواية التي 

فيها ذكر الرتاب. 

)1742-203( رواها مسلم من طريق هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب)2(.

q دليل احلنفية على التفريق بني النجاسة املرئي�ة وغري املرئي�ة:

عينها،  زوال  فطهارهتا  ونحوه  كالدم  مرئية  كانت  إذا  النجاسة  بأن  قالوا: 

واحلديث أخرجه أمحد )109/2( ومن طريقه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه )45(   =
من طريق حسني بن حممد. 

وأخرجه أبو داود )247( واملعجم الصغري للطرباين )123/1(ح 182، والبيهقي يف السنن   
)179/1، 244(، عن قتبية بن سعيد، كالمها عن أيوب بن جابر به. 

البخاري )172(، ومسلم )279(.   )1(
صحيح مسلم )279(.   )2(
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وال عربة فيها بالعدد؛ ألن النجاسة يف العني، فإذا زالت العني زالت النجاسة، وإن 
بقيت بقيت. 

وأما إن كانت النجاسة غري مرئية فإنه جيب غسلها ثالث مرات، والدليل عىل 
ذلك. 

عن  حرب،  بن  السالم  عبد  طريق  من  الطحاوي  رواه  ما   )204-1743(
عبد امللك، عن عطاء، 

عن أيب هريرة يف اإلناء يلغ فيه الكلب أو اهلر قال يغسل ثالث مرار)1(.

]املحفوظ من حديث أيب هريرة األمر بغسله سبًعا[)2(. 

رشح معاين اآلثار )23/1(.   )1(
)2(  يف إسناده عبد السالم بن حرب. خمتلف فيه. 

سئل عنه ابن املبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقييل   
)69/3(، وقيل البن املبارك يف عبد السالم، فقال: ما حتملني رجيل إليه. هتذيب الكامل )66/18(.

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف يف احلديث، وكان عرًسا. الطبقات )386/6(.   
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، يف حديث لني.   

وقال الرتمذي: ثقة حافظ، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال حييى بن معني: ثقة، والكوفيون   
الدارقطني: ثقة حجة، تذكرة احلفاظ )271/1(، اجلرح  يوثقونه، وقال مرة: صدوق. وقال 

والتعديل )47/6(، هتذيب التهذيب )282/6(.
وقال النسائي يف التمييز: ليس به بأس.   

ويف إسناده أيًضا عبد امللك بن أيب سليامن.  
قال الرتمذي: ثقة مأمون ال نعلم أحًدا تكلم فيه غري شعبة.   

وقال الثوري: حفاظ احلديث أربعة، فذكره منهم. وسامه هو وابن املبارك: امليزان. انظر هتذيب   
التهذيب )352/6(.

والنسائي،  بن معني،  فقد وثقه أمحد، وحييى  ثقة،  أنه  أوهام. واحلق  له  التقريب: صدوق  ويف    
عليه  وأخذ  والدارقطني.  املبارك  وابن  والثوري  املوصيل،  عامر  وابن  والرتمذي،  سعد،  وابن 
ومهه يف حديث الشفعة، ثم ماذا؟ ومن الذي ال هيم؟ ولذلك مل يمنع هذا الوهم من أن يوثقه 
إال  به  قال: هو حديث مل حيدث  الشفعة،  بن معني عندما سئل عن حديث  قال حييى   األئمة. 
عبد امللك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد امللك ثقة صدوق مل يرد عىل مثله.              =
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وقال أمحد: هذا حديث منكر، وعبد امللك ثقة. انظر هتذيب التهذيب )352/6(.   =
عنه  يرويه  من  فمنهم  فيه.  عليه  اختلف  وقد  سليامن.  أيب  بن  امللك  عبد  عىل  مداره  واحلديث   
موقوًفا من قوله، ومنهم من يرويه من فعل أيب هريرة. ومنهم من يرويه مرفوًعا، مع أن احلديث 
فيه خمالفة جلميع من روى احلديث عن أيب هريرة، ورواياهتم يف الصحيحني وغريها مرفوعة، 
وفيه األمر بغسلها سبًعا. فلو صح عن أيب هريرة موقوًفا عليه مل يكن فيه حجة؛ ألن املوقوف ال 

حجة فيه مع معارضته للمرفوع. واهلل أعلم. 
وإليك ختريج احلديث.   

بن  امللك  عبد  عن  حرب،  بن  السالم  عبد  طريق  من  الباب  إسناد  يف  كام  الطحاوي  رواه    
أيب سليامن، عن عطاء، عن أيب هريرة موقوًفا عليه من قوله. 

ورواه الدارقطني )66/1( من طريق ابن فضيل، عن عبد امللك بن أيب سليامن به. بلفظ: كان   
إذا ولغ الكلب يف اإلناء أهرقه وغسله ثالث مرات. وهذا موقوف عىل أيب هريرة إال أنه من 

فعله.
ورواه إسحاق األزرق، عن عبد امللك بن أيب سليامن واختلف عليه فيه.   

فرواه الدارقطني )66/1( من طريق سعدان بن نرص، عن إسحاق األزرق، عن عبد امللك بن   
سليامن، عن عطاء، عن أيب هريرة موقوًفا عليه من قوله. 

عن  األزرق،  إسحاق  عن   )366/2( عدي  البن  الكامل  يف  كام  الكرابييس  حسني  ورواه    
عبد امللك بن سليامن، عن عطاء، عن الزهري مرفوًعا. وهذا مرسل، وقد خالف الكرابييس يف 

إسناده حيث أبدل أبا هريرة بالزهري، وأرسله عن الزهري مرفوًعا. 
ورواه عمر بن شبة كام يف الكامل البن عدي )366/2(، حدثنا إسحاق األزرق، حدثنا عبد   

امللك بن سليامن، عن عطاء، عن الزهري نحوه موقوًفا عىل الزهري.
قلت: مل يرفعه إال احلسني بن عيل بن يزيد الكرابييس، ومل يقل أحد: عن عطاء عن الزهري إال   

هو، وهو خطأ.
ورواية سعدان بن نرص عن إسحاق األزرق املوقوفة أرجح، وهي موافقة لرواية عبد السالم بن   
حرب، ورواية ابن فضيل كالمها عن عبد امللك بن أيب سليامن، عن عطاء، عن أيب هريرة موقوًفا 

عليه، وليس فيها ذكر للزهري، واهلل علم.
×، وعىل ما ذكر يف متنه من  قال ابن عدي: وهذا ال يرويه غري الكرابييس مرفوًعا إىل النبي   
اإلهراق والغسل ثالث مرات. واحلسني الكرابييس له كتب مصنفة ذكر فيها اختالف الناس 
من املسائل، وكان حافًظا هلا ومل أجد منكًرا غري ما ذكرت من احلديث، والذي محل أمحد بن 
حنبل عليه من أجل اللفظ يف القرآن. فأما يف احلديث فلم أر به بأًسا.                 =
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اإلناء من ولوغ  يطهر  الثالثة  أن  قد رأى  أبو هريرة  »فلام كان  الطحاوي:  قال 
الكلب فيه، وقد روي عن النبي × ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع ألنا نحسن الظن 
به فال نتوهم عليه أنه يرتك ما سمعه من النبي × إال إىل مثله، وإال سقطت عدالته 

فلم يقبل قوله وال روايته«.

وقال اخلطيب: كان فامًها عامًلا وله تصانيف كثرية يف الفقه ويف األصول تدل عىل حسن فهمه   =
وغزارة علمه. وقال أيًضا: تكلم فيه أمحد بسبب مسألة اللفظ يف القرآن، وكان هو أيًضا يتكلم 

يف أمحد، فتجنب الناس األخذ عنه هلذا السبب. تاريخ بغداد )64/8(. 
وقد ثبت عن أيب هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوًفا عليه، وهذا أصح. فقد روى أبو داود   
يف السنن )72(، وابن املنذر يف األوسط )305/1(، والدارقطني )64/1(، والبيهقي يف السنن 

الكربى )248/1( من طريق محاد بن زيد.
وأخرجه أبو عبيد يف كتاب الطهور )204( من طريق إسامعيل بن إبراهيم،   

ورواه أبو داود )72( من طريق املعتمر بن سليامن، ثالثتهم عن أيوب، عن ابن سريين، عن    
أيب هريرة، قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات، أوالهن بالرتاب. 

بالغسل  هريرة-  أبا  أفتى -يعني  أنه  »وثبت  الفتح يف رشحه حلديث )172(:  احلافظ يف  قال   
سبًعا. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه خمالفتها من حيث اإلسناد ومن 
حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما اإلسناد فاملوافقة وردت من رواية محاد بن زيد، عن أيوب، 
عن ابن سريين عنه. وهذا من أصح األسانيد. وأما املخالفة فمن رواية عبد امللك بن أيب سليامن 

عن عطاء عنه. وهو دون األوىل يف القوة بكثري … إلخ«. 
وقال البيهقي يف املعرفة )59/2(: »مل يروه غري عبد امللك، وعبد امللك ال يقبل منه ما خيالف فيه   
الثقات«. ثم قال أيًضا )61/2(: »وملخالفته -يعني عبد امللك- وملخالفته أهل احلفظ والثقة 
يف بعض رواياته تركه شعبة بن احلجاج، ومل حيتج به حممد بن إسامعيل البخاري يف الصحيح. 
فعله. فكيف جيوز  أيب هريرة. وروي عنه من  قول  عنه من  فروي  عليه،  وحديثه هذا خمتلف 
ترك رواية احلفاظ الثقات األثبات من أوجه كثرية ال يكون مثلها غلًطا، برواية واحد قد عرف 

بمخالفته احلفاظ يف بعض األحاديث«. اهـ
عبيد  منهم  هريرة،  أيب  عن  التابعني  من  مجاعة  »ورواه   )101/8( العلل  يف  الدارقطني  وقال   
الياممي،   ابن حنني، وعبد الرمحن بن أيب عمرة، وعبد الرمحن األعرج، وعقبة بن أيب احلسناء 
وأبو صالح السامن، عن أيب هريرة فاتفقوا عىل أن يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات، وخالفهم 
عطاء بن أيب رباح فرواه عن أيب هريرة أنه يغسل ثالًثا. ومل يرفعه. قاله عبد امللك بن أيب سليامن«. 
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وليس  يروي  ما  خيالف  قد  ولكن  روى،  ما  خمالفة  يتعمد  ال  الصحايب  قلت: 
بمعصوم، فقد ينسى ما روى، وقد يظن من عام أنه خاص، أو من مطلق أنه مقيد، 

أو العكس. 

عىل  الطحاوي-  -يعني  به  »استدل  قال:  فيام  الطحاوي  منتقًدا  البيهقي  وقال 
نسخ السبع عىل حسن الظن بأيب هريرة بأنه ال خيالف النبي × فيام يرويه عنه. وهل 
أخذ باألحاديث الثابتة عن النبي × يف السبع، وبام روينا من فتيا أيب هريرة بالسبع، 

وبام روينا عن عبد اهلل بن املغفل عن النبي ×«. 

  الدليل الثاين للحنفية:

)1744-205( ما رواه مسلم، قال: حدثنا نرص بن عيل اجلهضمي وحامد بن 
عمر البكراوي قاال: حدثنا برش بن املفضل، عن خالد، عن عبد اهلل بن شقيق، 

عن أيب هريرة أن النبي × قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف 
اإلناء حتى يغسلها ثالًثا فإنه ال يدري أين باتت يده)1(.

وجه االستدالل: 

قال الطحاوي: »كانوا يتغوطون أي: يقضون حاجتهم، ويبولون، وال يستنجون 
باملاء، فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم؛ ألهنم ال يدرون أين باتت أيدهيم من أبداهنم، 
وقد جيوز أن يكون كانت يف موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتنجس 
بذلك أيدهيم فأمرهم النبي × بغسلها ثالًثا، وكان ذلك طهارهتا من الغائط أو البول 
إن كان أصاهبا، فلام كان ذلك يطهر من البول والغائط ومها أغلظ النجاسات كان 

أحرى أن يطهر بام دون ذلك من النجاسات«)2(.

كام  واجًبا،  ليس  ثالًثا  اليدين  بغسل  األمر  أن  املياه  كتاب  يف  بينت  قد  قلت: 

رواه مسلم )278(. ورواه البخاري ومل يقل: ثالًثا.   )1(
رشح معاين اآلثار للطحاوي )22/1(.   )2(
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من  اليد  كان غسل  ولو  املاء،  يتنجس  مل  اإلناء  يده يف  إذا غمس  يقولون  احلنفية  أن 
من  ثالًثا هو  اليدين  قبل غسلها، ولكن غسل  فيه  اليد  بغمس  املاء  لتنجس  نجاسة 
قبل  غسلهام  عىل  املداومة  عىل  يواظب   × النبي  وكان  والغسل،  الوضوء،  سنن 
التطهر، ويتأكد هذا االستحباب إذا كان قائاًم من النوم، ولو كان غسلهام عن نجاسة 
لكان حكم اليدين حكم نجاسة دم احليض، وأنتم ال تشرتطون عدًدا يف نجاسة دم 

احليض، بل يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعني النجاسة. 

األحاديث  روى  ثم  اآلثار،  تتبع  أنه  الطحاوي  »زعم  املعرفة:  يف  البيهقي  قال 
واستعامل  منه،  اإلناء  تطهري  يف  بالعدد  القول  وترك  الكلب،  ولوغ  يف  الصحيحة 
الرتاب فيه. وجعل نظري ذلك األحاديث التي وردت يف غسل اليدين قبل إدخاهلام 
اإلناء، وهو يوجب غسل اإلناء من الولوغ، وال يوجب غسل اليدين قبل إدخاهلام 

اإلناء، فكيف يشتبهان؟«)1(.

q الراجح: 

أن النجاسة تزال بأي مزيل، واملطلوب إزالتها، وإذا زالت عني النجاسة ولو 
بغسلة واحدة زال حكمها، وطهر املحل، واهلل أعلم.

e e e

املعرفة )60/2(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

وإما  جافة،  اخلرقة  خروج  وهو  اجلفوف:  إما  عالمتان:  النساء  عند  للطهر   q
القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كاجلري، وتعتمد املرأة ما اعتادت عليه من عالمة 

طهرها.

]م-737[ اختلف العلامء يف عالمة الطهر عند النساء: 

فقيل: إذا انقطع احليض طهرت مطلًقا، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم ال، 
وهذا مذهب احلنفية)1( والشافعية)2( واحلنابلة)3(.

قال يف فتح القدير تعليًقا عىل أثر عائشة )ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء( قال: »مقتىض   )1(
هذا املروي أن جمرد االنقطاع دون رؤية القصة البيضاء ال جتب معه أحكام الطاهرات، وكالم 
األصحاب فيام يأيت كله بلفظ االنقطاع، حيث يقولون: وإذا انقطع دمها فكذا، وإذا انقطع فكذا« 
انتهى كالمه، والذي يعنينا أن ابن اهلامم رصح أن كالم األصحاب يعلقون الطهر باالنقطاع: أي 

دون رؤية القصة البيضاء. واهلل أعلم. 
قال النووي يف املجموع )562/2(: »عالمة انقطاع احليض ووجود الطهر أن ينقطع خروج   )2(

الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم ال«. 
قال يف نيل املآرب )108/1(: »وإن طهرت أثناء عادهتا طهًرا خالًصا ال تتغري معه القطنة إذا   )3(

احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصيل، وتفعل ما تفعله الطاهرات«. 
ذكر ابن مفلح يف الفروع أنه ظاهر املذهب، قال )267/1(: »أن يكون النقاء خالًصا ال تتغري   
معه القطنة إذا احتشت هبا يف ظاهر املذهب، ذكره صاحب املحرر، وجزم به القايض وغريه«. 

املبحث الرابع 

عالمة الطهر عند احلائض
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وقيل: إن كانت ممن يرى القصة البيضاء، فال تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن ال 
يراها فطهرها اجلفوف. وهو املنصوص عليه يف املدونة عن اإلمام مالك رمحه اهلل)1(.

البيضاء ورأت اجلفوف فقد طهرت، وال تطهر  من كان طهرها القصة  وقيل: 
التي طهرها اجلفوف برؤية القصة البيضاء حتى ترى اجلفوف)2(.

وقيل: للطهر عالمتان: اجلفوف، والقصة البيضاء، فأهيام رأته املرأة كان عالمة 
عىل طهرها. وسواء كانت املرأة ممن عادهتا أن تطهر بالقصة البيضاء أو باجلفوف. وبه 

قال ابن حبيب من أصحاب مالك رمحه اهلل)3(.

وقيل: متى رأت أثر الدم األمحر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، أو 
البياض، أو اجلفوف التام فقد طهرت، وهذا مذهب ابن حزم)4(.

فتبني من هذا أن األقوال كاآليت: 

األول: أن العربة باجلفوف مطلًقا. 

الثاين: أن القصة البيضاء مقدمة عىل اجلفوف إن كانت تراها.

الثالث: أن اجلفوف مقدم عىل القصة البيضاء فيام لو كانت ترامها.

القصة  ترى  ممن  كانت  إن  اغتسلت  طهرت  قد  أهنا  علمت  »إذا  قال:   .)51  ،50/1( املدونة   )1(
البيضاء، فحني ترى القصة البيضاء، وإن كانت ممن ال ترى القصة البيضاء فحني ترى اجلفوف«.

إىل  التوضيح  يف  خليل  ونسبه  حبيب،  ابن  إىل   )195/3( االستذكار  يف  الرب  عبد  ابن  نسبه   )2( 
ابن حبيب وابن عبد احلكم، انظر التوضيح )350/1(. 

والذي نقله ابن رشد عن ابن حبيب أنه ال فرق بني اجلفوف والقصة البيضاء فأهيام رأت فقد   
طهرت، وقد ذكرت هذا القول بعده فتأمل. 

بداية املجتهد مع اهلداية )54/2(. وقال عبد الوهاب البغدادي يف املعونة )194/1(: »وللطهر   )3(
عالمتان: اجلفوف والقصة البيضاء، وكل واحد منهام يكون عالمة لطهر من جرت عادهتا به. 
العادة عىل اختالف بني  انتقال  أيًضا إلمكان  به كان طهًرا هلا  وإن رأته غري من جرت عادهتا 

أصحابنا يف ذلك«.
املحىل )مسألة: 226(.   )4(
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الرابع: أن اجلفوف والقصة البيضاء كالمها عالمة عىل الطهر.

 اخلامس: متى رأت أثر الدم األمحر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، 
أو البياض، أو اجلفوف التام فقد طهرت. 

q أدلة من قال: العربة باجلفوف: 

قال تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ اآلية ]البقرة:222[.

وجه االستدالل:

ارتفع  األذى  ذهب  فإذا  أذى،  بكونه  احليض  وصف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ژ  تعاىل:  قال  احليض)1(. 

ۇژ ]البقرة: 222[.
ژ فمن انقطع عنها دم احليض حتى عاد  ے ے  ژ  فقوله سبحانه وتعاىل: 
املحل إىل ما كان قبل احليض فقد طهرت منه. ومل جيعل النهي ممتًدا حتى ترى السائل 

األبيض.

q أدلة من قال: العربة برؤية القصة البيضاء:

)1745-206( ما رواه مالك يف املوطأ، قال: عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه 
موالة عائشة أم املؤمنني، أهنا قالت: 

كان النساء يبعثن إىل عائشة أم املؤمنني بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من 
دم احليضة يسألنها عن الصالة فتقول هلن ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد 

بذلك الطهر من احليضة)2(.

]حسن[)3(.

نيل املآرب )108/1(.   )1(
املوطأ )59/1(.   )2(

انظر خترجيه والكالم عليه يف بحث الصفرة والكدرة، ح )1616(.   )3(
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قال  احليض.  انقطاع  عند  الرحم  يدفعه  أبيض  ماء  هي  »القصة:  احلافظ:  قال 
مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر«)1(.

وقد اختلف الناس يف معنى القصة البيضاء إىل قولني:

النساء  الدم من  البيضاء عبارة عن سائل أبيض خيرج عقب  القصة  األول: أن 

إنه يشبه اخليط  يف آخر احليض، يكون عالمة عىل طهرها، وال تطهر بدونه، وقيل: 

األبيض. وهذا قول مالك وغريه.

وقيل: معنى القصة البيضاء أن خترج القطنة بيضاء ليس فيها يشء من الصفرة 

وال الكدرة، فيكون ذلك عالمة نقائها وطهرها)2(.

القطن  رأت  البيضاء:  القصة  تفسري  يف  قال  أنه  وهب  ابن  عن  اخلطايب  حكى 

األبيض كأنه هو)3(.

قال ابن رجب: »واختلف قول أمحد يف تفسري القصة البيضاء، فنقل األكثرون 

عنه أنه يشء أبيض يتبع احليضة ليس بصفرة وال كدرة، فهو عالمة الطهر، وحكاه 

أمحد عن الشافعي«)4(.

ونقل حنبل عن أمحد أن القصة البيضاء هو الطهر وانقطاع الدم. وكذلك فرس 

سفيان الثوري القصة البيضاء بالطهر من احليض«. اهـ كالمه رمحه اهلل)5(.

النساء،  غالب  عند  لكنه  النساء،  عىل  ختفى  ال  معلومة  البيضاء  القصة  قلت: 
الطهر  عالمة  عن  وسألتهن  النساء  بعض  قبل  من  ُسئلت  إذا  فكنت  كلهن،  وليس 

فتح الباري، قاله احلافظ يف رشحه حلديث )320(.   )1(
انظر رشح ابن رجب للبخاري )123/2(.   )2(

انظر أعالم احلديث )325/1(، ونقله ابن رجب يف رشحه للبخاري )123/2(.   )3(
انظر األم )66/1(.   )4(

رشح ابن رجب للبخاري )125/2(.   )5(
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فكان الغالب منهن يرين هذا السائل األبيض، وبعضهن: تقول: إهنا ال تراه، ولكنها 
تشعر بالطهارة إذا جفت.

q دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فال عربة باجلفوف:

قال عيسى بن دينار:القصة البيضاء أبلغ يف براءة الرحم من اجلفوف)1(.

وقال احلافظ: »إن القطنة قد خترج جافة يف أثناء األمر -يعني يف أثناء احليض- 
فال يدل ذلك عىل انقطاع احليض، بخالف القصة البيضاء«)2(.

يف  خليل  قال  اجلفوف،  من  أبلغ  القصة  أن  املالكية  من  القاسم  ابن  ويرى 
التوضيح: »وجه قول ابن القاسم: أن القصة ال يوجد بعدها دم، واجلفوف قد يوجد 

بعده دم«)3(.

q وجه قول من قال: يقدم اجلفوف على القصة البيضاء: 

نقاء  يكون  ثم  ثم كدرة،  ثم صفرة،  دم،  احليض  أول  »أن  االستذكار:  جاء يف 
كالفضة)4(، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه املنازل فقد برئت الرحم من احليض«)5(.

وقال خليل يف التوضيح: »القصة من بقايا ما يرخيه الرحم، واجلفوف بعده«)6(.

q دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة واجلفوف فقد طهرت:

وإذا  احليض،  من  الرحم  خلو  عىل  عالمة  منهام  واحد  كل  أن  حظ  ال  لعله 
كانت عادة املرأة قد تنتقل، وتزيد وتنقص، فال مانع أن تتغري عالمة الطهر كغريها، 

رشح ابن رجب للبخاري )124/2(.   )1(
فتح الباري، قاله يف رشحه حلديث )320(.   )2(

)3(  التوضيح )350/1(. 
االستذكار  من  واملطبوع  »كالفضة«  وقال:   )124/2( للبخاري  رشحه  يف  رجب  ابن  نقله   )4(

»كالقصة« بالقاف بداًل من الفاء. 
االستذكار )195/3(.   )5(
)6(  التوضيح )350/1(. 
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واملطلوب هو التأكد من خلو الرحم من احليض سواء كان دًما أو صفرة أو كدرة، 
فأي أمارة عىل دلت عىل هذا يكون قد حصل املقصود.

q دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم األسود: 

قد ذكرت أدلة هذا القول يف باب الصفرة والكدرة، وأجبت عن أدلته، وعمدهتم 
حديث: )إن دم احليض دم أسود يعرف( وهو حديث  منكر، انظر )ح: 1969(.

الطهر  الطهر شيًئا، ويفرسون  الكدرة والصفرة بعد  أم عطية: كنا ال نعد  وأثر 
بانقطاع الدم. وقوله تعاىل: ژ ے ے ژ ويفرسون ذلك أي حتى تنقطع النجاسة 

التي هي الدم خاصة. 

q والراجح:

تراه،  تنتظر حتى  السائل األبيض  املرأة حسب عادهتا إن كان طهرها رؤية  أن 
يكون عالمة  أن  العالمتني يصلح  برؤيته، وكال  باجلفوف طهرت  كان طهرها  وإن 

عىل طهر املرأة. واهلل أعلم. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q مل يصح حديث يف منع احلائض من قراءة القرآن. 

q احليض حدث وخبث، وكالمها ال يمنعان من قراءة القرآن، أما احلدث فقد 
قال الرسول × فيه: إن املؤمن ال ينجس. أي باحلدث، وأما اخلبث فمن تنجس 

بدنه بنجاسة مل يمنع من قراءة القرآن باالتفاق.

]م-738[ اختلف العلامء يف هذه املسألة: 

فقيل: ال تقرأ احلائض شيًئا من القرآن. 

الباب اخلامس

فيما يتعلق باحلائض من أحكام العبادات 
الفصل األول

يف تعبد احلائض بكتاب هللا
املبحث األول

يف قراءة القرآن للحائض
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وهو مذهب احلنفية)1(، والشافعية)2(، واملشهور من مذهب احلنابلة)3(.

وقيل: ال متنع احلائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل االغتسال، 
فاختلف املالكية إىل قولني: 

األول: وهو املعتمد، أهنا متنع، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل احليض أم ال. 

والثاين: ال متنع إذا انقطع احليض إال إذا كانت متلبسة بجنابة قبله)4(.

وقيل: ال متنع احلائض مطلًقا من قراءة القرآن، وهو قول للشافعي يف القديم، 
واختيار ابن حزم، وابن تيمية)5(.

املبسوط )152/3(، العناية عىل اهلداية )167/1- 168(، البناية - العيني )643/1( وذهب   )1(
َف!! إىل منع احلائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ ألن الكل كالم اهلل إال ما بدل منها وُحرِّ

وانظر: فتح القدير )167/1-168(، تبيني احلقائق )57/1(، بدائع الصنائع )44/1( مراقي   
الفالح )ص: 60(. 

املجموع )387/2(، روضة الطالبني )85/1، 86(، مغني املحتاج )72/1(، هناية املحتاج   )2(
)220/1( احلاوي الكبري )384/1(، متن أيب شجاع )ص: 7(. 

املبدع   ،)347/1( اإلنصاف  اإلرادات)111/1(،  منتهى  رشح   ،)197/1( القناع  كشاف   )3(
النهى  التنوخي )278/1(، معونة أويل  )260/1(، املغني )387/1(، املمتع رشح املقنع - 

)465/1(، الكايف )58/1(. 
اخلريش )209/1(، حاشية الدسوقي )175/1(، الرشح الصغري )216/1(، املنتقى للباجي   )4(
أسهل   ،)138/1( خليل  ملخترص  الزرقاين  رشح   ،)375/1( اجلليل  مواهب   ،)345/1(

املدارك )70/1، 71( 
)5(  انظر قول الشافعي يف القديم روضة الطالبني )86/1(، وقال يف املجموع )387/2(: »حكى 
اخلراسانيون قواًل قدياًم للشافعي أنه جيوز هلا قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رمحه اهلل، 
قال: قال أبو عبد اهلل جيوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا يف أيب عبد اهلل، فقال بعض األصحاب: 

أراد به مالًكا، وليس للشافعي قول باجلواز. اختاره إمام احلرمني، والغزايل يف البسيط.
وقال مجهور اخلراسانيني: أراد به الشافعي، وجعلوه قواًل قدياًم. قال الشيخ أبو حممد وجدت    

أبا ثور مجعهام يف موضع، فقال: قال أبو عبد اهلل ومالك.
وانظر قول ابن حزم يف املحىل )مسألة: 116(.   

وقال ابن تيمية يف االختيارات )ص: 34(: »جيوز للحائض قراءة القرآن بخالف اجلنب، وهو   
مذهب مالك، ورواية عن أمحد، وإن خشيت نسيانه وجب«.
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وقيل: متنع إال من قراءة اآلية واآليتني. وهو قول ابن عقيل من احلنابلة)1(. 

وقيل: متنع إال من قراءة ما دون اآلية، وهو رواية عن أيب حنيفة، اختارها بعض 
أصحابه، ومنهم الطحاوي)2(.

q أدلة اجلمهور على منع احلائض من قراءة القرآن:

استدل احلنفية والشافعية واحلنابلة عىل منع احلائض بأدلة منها: 

  الدليل األول: 

)1746-207( حدثنا عيل بن حجر واحلسن بن عرفة، قاال: حدثنا إسامعيل 
ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي × قال: 

ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن)3(.

]ضعيف[)4(.

اإلنصاف )243/1(.   )1(
رشح معاين اآلثار للطحاوي )90/1(، بدائع الصنائع )38/1(، خمترص الطحاوي )ص: 18(،   )2(

فتح القدير )167/1(، املبسوط )152/3(.
سنن الرتمذي )131(.   )3(

مدار اإلسناد عىل موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.   )4(
وله طرق إىل موسى.   

الطريق األول: إسامعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة.   
وهذا الطريق ضعيف؛ ألن إسامعيل صدوق يف روايته عن أهل بلده )الشام(، خملط يف غريهم،   

وهذا من رواية إسامعيل عن احلجازيني، وهي ضعيفة، وقد اختلف عىل إسامعيل بن عياش: 
فرواه عيل حجر كام يف سنن الرتمذي )131(،  

واحلسن بن عرفة كام يف سنن الرتمذي )131(، وسنن الدارقطني )117/1( وسنن البيهقي   
)89/1(، وتاريخ بغداد )145/1(.

وهشام بن عامر كام يف سنن ابن ماجه )595(،   
وعبد اهلل بن يوسف كام يف رشح معاين اآلثار )568(،   

وداود بن رشيد كام يف سنن الدارقطني )117/1(،                =  
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والفضل بن زياد، كام يف الضعفاء الكبري للعقييل )90/1(، كلهم رووه عن إسامعيل بن عياش،   =
عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوًعا.

الدارقطني  سنن  يف  كام  الزبيدي  العالء  بن  وإبراهيم  الطالقاين،  يعقوب  بن  سعيد  ورواه   
)117/1( فرقهام، عن إسامعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة وعبيد اهلل بن عمر، عن نافع 
به. فزاد يف اإلسناد عبيد اهلل بن عمر، وأظن هذا من ختليط ابن عياش رمحه اهلل، فإن الطالقاين 

ثقة، والزبيدي مستقيم احلديث.
قال ابن عدي يف الكامل )298/1(: »زاد يف هذا اإلسناد إبراهيم بن العالء وسعيد بن يعقوب   
الطالقاين، فقاال: عبيد اهلل وموسى بن عقبة، وليس هلذا احلديث أصل من حديث عبيد اهلل«. اهـ 
قال عبد اهلل بن أمحد كام يف الضعفاء للعقييل )90/1(: »عرضت عىل أيب حديًثا حدثناه الفضل   

ابن زياد الطستي، قال: حدثنا إسامعيل بن عياش ... فذكر إسناده ومتنه. 
أنه وهم من إسامعيل  يعني:  العقييل:  قال  بن عياش.  أنكر عىل إسامعيل  باطل.  قال أيب: هذا    

بن عياش«. 
بن  إسامعيل  حديث  وذكر  أيب،  »سمعت   :116 رقم   )49/1( العلل  يف  حاتم  أيب  ابن  وقال   
عياش، عن موسى بن عقبة... وذكر احلديث، فقال أيب: هذا خطأ، إنام هو عن ابن عمر قوله«.

وقال البيهقي يف معرفة السنن واآلثار )1/ 326(: »وهذا حديث ينفرد به إسامعيل بن عياش،   
بن  أمحد  قاله:  باحلديث.  العلم  أهل  هبا  حيتج  ال  ضعيفة  احلجاز،  أهل  عن  إسامعيل،  ورواية 

حنبل، وحييى بن معني، وغريمها من احلفاظ، وقد روي هذا عن غريه، وهو ضعيف«. 
وضعف احلديث احلافظ يف التلخيص )240/1( رقم 183.   

الطريق الثاين:   
عبد امللك بن مسلمة، حدثني املغرية بن عبد الرمحن، عن موسى بن عقبة به.   

أخرجه الدارقطني )117/1( حدثنا حممد بن محدوية املروزي، حدثنا ابن محاد اآلميل، حدثنا   
عبد امللك بن مسلمة، حدثني املغرية بن عبد الرمحن به. 

ويف اإلسناد: عبد امللك بن مسلمة.  
قال أبو حاتم الرازي: مضطرب احلديث، ليس بالقوي، حدثني بحديث يف الكرم عن النبي ×   

عن جربائيل عليه السالم بحديث موضوع. 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، هو منكر احلديث. اجلرح والتعديل )371/5(.   

وقال ابن حبان: شيخ يروي املناكري الكثرية التي ال ختفى عىل من ُعنِي بعلم السنن. املجروحني   
 .)134/2(

وقال ابن يونس: منكر احلديث. لسان امليزان )68/4(.                 =  
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  الدليل الثاين: 

)1747-208( ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن أمحد بن مروان، ثنا 
عمر بن عثامن بن عاصم، ثنا حممد بن الفضل عن أبيه، عن طاوس، 

القرآن  من  النفساء  وال  احلائض  تقرأ  ال   :× اهلل  رسول  قال  قال:  جابر،  عن 
شيًئا)1(.

ا، وروي موقوًفا، وفيه ابن هليعة[)2(. ]ضعيف جدًّ

وقال احلافظ يف التلخيص )240/1(: »صحح ابن سيد الناس طريق املغرية وأخطأ يف ذلك؛   =
فإن فيها عبد امللك بن مسلمة، وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده، وإن كان ابن اجلوزي 
ضعفه بمغرية بن عبد الرمحن فلم يصب يف ذلك؛ فإن مغرية ثقة، وكأن ابن سيد الناس تبع يف 
ذلك ابن عساكر يف قوله يف األطراف: إن عبد امللك بن مسلمة هذا هو القعنبي، وليس كذلك، 

بل هو آخر«. 
الطريق الثالث:   

رواه الدارقطني )118/1( من طريق حممد بن إسامعيل احلساين، عن رجل، عن أيب معرش، عن   
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي × قال: احلائض واجلنب ال يقرآن القرآن. 
وهذا إسناد بني الضعف، فيه رجل مبهم. وفيه أبو معرش نجيح بن عبد الرمحن، وهو ضعيف،   
الطبقات  انظر  احلديث.  منكر  البخاري:  فيه  وقال  عدي،  وابن  سعد،  وابن  النسائي  ضعفه 

الكربى )418/5(، الضعفاء واملرتوكني للنسائي )590(، الضعفاء الصغري )380(. 
قال ابن مهدي: كان أبو معرش تعرف وتنكر. اجلرح والتعديل )493/8(، الضعفاء للعقييل   

 .)308/4(
وقال أمحد: كان صدوًقا، لكنه ال يقيم اإلسناد، وليس بذاك.   

وقال أبو حاتم: ليس بقوي يف احلديث.   
وقال أبو زرعة: هو صدوق يف احلديث، وليس بالقوي. اجلرح والتعديل )493/8(.    

رواه الدارقطني )87/2(.   )1(
يف اإلسناد حممد بن فضل.   )2(

للعقييل  الضعفاء   ،)56/8( والتعديل  اجلرح  بيشء.  ليس  مرة:  وقال  معني.  بن  حييى  كذبه   
)120/4(. الكامل )161/6(. 

وسئل عنه أمحد، فقال: ذاك عجب، جييئك بالطامات، ومل يرضه.                 =  
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  الدليل الثالث: 

احليض  حدث  ألن  احلائض؛  منعت  اجلنب  منع  إذا  ألنه  اجلنب؛  عىل  القياس 
قراءة  من  اجلنب  منع  وأحاديث  الصالة.  وقضاء  الصيام،  من  يمنع  حيث  أغلظ، 

القرآن منها: 

)1748-209( ما رواه أمحد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو 
ابن مرة، عن عبداهلل بن َسِلمة، عن عيل، قال: 

كان رسول اهلل × يقرئنا القرآن ما مل يكن جنًبا)1(.

]ضعيف، واملعروف أنه موقوف عىل عيّل[)2(.

أيًضا: ليس بيشء. وقال مرة: حديثه حديث أهل الكذب. اجلرح والتعديل )56/8(،  وقال   =
الكامل )161/6(. 

ويف اإلسناد: إبراهيم بن أمحد بن مروان.   
قال الدارقطني: ليس بالقوي. لسان امليزان )27/1(. تاريخ بغداد )5/6(.   

ورواه الدارقطني )121/1( من طريق حييى -يعني ابن أيب أنيسة- عن أيب الزبري، عن جابر   
موقوًفا عليه. قال الدارقطني بعده: حييى: هو ابن أيب أنيسة ضعيف، وضعفه احلافظ يف التقريب. 
قلت: بل هو أشد من ذلك. قال عنه أخوه زيد بن أيب أنيسة: ال تكتبوا عن أخي، فإنه يكذب. 
وقال أمحد: ليس ممن يكتب حديثه. ضعفاء العقييل )392/4(، اجلرح والتعديل )129/9(. 

وقال أمحد أيًضا والنسائي والدارقطني: مرتوك احلديث. اجلرح والتعديل )129/9(، هتذيب   
التهذيب )161/11(، الضعفاء واملرتوكني للنسائي )639(. 

وقال عمرو بن عيل: اجتمع أصحاب احلديث عىل ترك حديثه إال من ال يعلم.   
املنذر يف األوسط  ابن  فقد روى  لكنه موقوف عليه،  أمثل من هذا  بسند  وقد روي عن جابر   
)97/2( من طريق ابن وهب، عن ابن هليعة، عن أيب الزبري أنه سأل جابًرا عن املرأة احلائض 

والنفساء هل تقرأ شيًئا من القرآن؟ فقال جابر: ال. 
وهذا األثر وإن كان من رواية ابن وهب، عن ابن هليعة، وقد أمسك عن الرواية عنه بعد احرتاق   

كتبه، إال أن الراجح يف ابن هليعة الضعف مطلًقا. 
املسند)83/1(.   )1(

)2(  يف اإلسناد عبد اهلل بن َسِلمة، مل يرو عنه غري عمرو بن مرة عىل الصحيح.                 =
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قال شعبة: سمعت عبداهلل بن سلمة حيدثنا، وكان قد كرب، فكنا نعرف وننكر. هتذيب الكامل   =
 .)50/15(

وقال البخاري: ال يتابع يف حديثه. التاريخ الكبري )99/5(.   
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء واملرتوكني له )347(، لسان امليزان )431/2(.   

وقال الدارقطني: ضعيف. السنن )121/2(.   
وقال ابن حبان: خيطئ. الثقات )12/5(.   

وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. الكامل )169/4(.   
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. هتذيب التهذيب )212/2(.   
وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. اجلرح والتعديل )73/5(.   

فاألكثر عىل ضعفه، وعىل التنزل بأنه ثقة، فقد تغري، وحدث هبذا احلديث بعد أن كرب قال عمرو   
ابن مرة: كان عبد اهلل بن سلمة حيدثنا فيعرف، وينكر، كان قد كرب وبالرغم من أن شعبة كان 
يقول: هذا احلديث ثلث رأس مايل، فإنه كان يقول أيًضا: روى عبد اهلل بن سلمة هذا احلديث 

بعد ما كرب. وإذا كان قد رواه زمن تغريه مل يقبل منه. 
وقد اختلف أهل العلم يف هذا احلديث.  

فذكر الشافعي رمحه اهلل أن أهل احلديث ال يثبتونه. قال البيهقي رمحه اهلل يف معرفة السنن واآلثار   
)323/1(: »ذكره الشافعي -يعني حديث عيل- يف كتاب جامع الطهور، ثم قال:  وأحب للجنب 

واحلائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياًطا ملا روي فيه، وإن مل يكن أهل احلديث يثبتونه.
قال البيهقي: وإنام توقف الشافعي رمحه اهلل يف ثبوت احلديث؛ ألن مداره عىل عبد اهلل بن سلمة   
الكويف، وكان قد كرب، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنام روى احلديث بعد ما كرب، 

قاله شعبة«. اهـ 
أمر  ويضعف  هذا،  عيل  حديث  يوهن  أمحد  »كان   :)156/1( السنن  معامل  يف  اخلطايب  وقال    

عبد اهلل بن سلمة«. اهـ
وقال النووي يف املجموع )183/2(: »قال الرتمذي: حسن صحيح، وقال غريه من املحققني:   

هو حديث ضعيف«. 
وقال النووي يف اخلالصة )207/1(: »قال الرتمذي: هو حسن صحيح، وخالفه األكثرون،   

فضعفوه«. 
غري  مجاعة  صححه  فقد  بدقيق،  ليس  احلديث  صحح  فيمن  الرتمذي  عىل  النووي  واقتصار   
الرتمذي، قال احلافظ يف التلخيص )242/1(: »صححه الرتمذي، وابن السكن، وعبد احلق، 
والبغوي يف رشح السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قوله: هذا احلديث ثلث رأس 
مايل، وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.                  =
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وقال احلاكم: صحيح اإلسناد، وعبد اهلل بن سلمة ال مطعن فيه«. اهـ  =
وقال احلافظ يف الفتح )408/1(: »واحلق أنه من قبيل احلسن، يصلح للحجة«.اهـ  

لكن قال احلافظ يف التقريب: صدوق، تغري حفظه، فإذا كان قد تغري حفظه، ورصح شعبة بأنه   
حدث به يف حال الكرب، بعد ما تغري فكيف يكون حسنًا. 

] ختريج احلديث [   
اإلسناد كام ذكرنا مداره عىل عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، عن عيل مرفوًعا. ويرويه   
عن عمرو بن مرة مجاعة، وهم شعبة، واألعمش، وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل، ومسعر، 

وإليك ختريج رواياهتم: 
الطريق األول: شعبة، عن عمرو بن مرة.   

رواه الطياليس )101(.  
وأبو نعيم الفضل بن دكني يف كتاب الصالة )166(.  

  وأمحد )84/1( حدثنا حييى -القطان-، ومن طريق حييى أخرجه ابن اجلارود يف املنتقى )94(. 
 ،)594( ماجه  وابن   ،)708( والبزار   ،)408  ،406( يعىل  وأبو   )107/1( أمحد  وأخرجه    

وابن خزيمة )208(، واحلاكم )107/4(عن حممد بن جعفر،.
ورواه أمحد )124/1( حدثنا وكيع.   

ورواه أمحد )83/1( حدثنا أبو معاوية.  
ابن حبان )799(  وأخرجه احلميدي )57( عن سفيان بن عيينة، ومن طريق سفيان أخرجه   

)800( والدارقطني )119/1(. 
وأخرجه أبو يعىل )287( من طريق عبد الرمحن بن مهدي،.  
  وأخرجه النسائي )265( من طريق إسامعيل بن إبراهيم،  

وأخرجه أبو يعىل )407( حدثنا عيل بن اجلعد، ومن طريق عيل بن اجلعد أخرجه البغوي يف   
رشح السنة )273(. 

وأخرجه أبو داود )229( حدثنا حفص بن عمر،   
وأخرجه ابن املنذر يف األوسط )99/2( من طريق حييى بن أيب بكري.  

الوليد  وأيب  جرير،  بن  وهب  طريق  من   )87/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  وأخرجه   
الطياليس، وعبد الرمحن بن زياد، وحجاج، كلهم عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن 

سلمة، عن عيل مرفوًعا.
الطريق الثاين: األعمش، عن عمرو بن مرة.   

والطحاوي   ،)706( والبزار   )146( والرتمذي   )1107  ،1078( شيبة،  أيب  ابن  أخرجه   
)87/1( عن حفص بن غياث.                   =
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وأخرجه والرتمذي )146( والبزار )706(  من طريق عقبة بن خالد.   =
وأخرجه النسائي )144/1( من طريق عيسى بن يونس.   

وأخرجه الطرباين يف األوسط )6697( من طريق جعفر بن احلارث، كلهم عن األعمش، عن   
عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، عن عيل مرفوًعا.

عنه  مرة،  بن  عمرو  يرويه  حديث  هو  فقال:   ،)248/3( العلل  يف  الدارقطني  وذكره    
-أي عن عبد اهلل بن سلمة- حدث به أصحاب عمرو بن مرة عنه كذلك. 

ورواه األعمش عن عمرو بن مرة، واختلف عنه:   
بن  اهلل  عبد  عن  الصواب-  -عىل  مرة  بن  عمرو  عن  األعمش،  عن  يونس،  بن  عيسى  فرواه   

سلمة، عن عيل. 
وتابعه حفص بن غياث، عن األعمش بذلك مثله.   

بن فضيل، فرووه عن األعمش، عن  بن مسلم، وحممد  الرازي، وجنادة  أبو جعفر  وخالفهام   
عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن عيل. إال أن ابن فضيل وقفه، واآلخريِن رفعاه. 

وخالفهم أبو األحوص، فقال: عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عيل موقوًفا مرساًل ...   
إلخ كالمه رمحه اهلل 

الطريق الثالث: عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل، عن عمرو بن مرة.   
أخرجه أمحد )134/1( والبزار )707(، عن أيب معاوية،   

وأخرجه احلميدي )57(، وأبو يعىل )348، 524، 579( عن سفيان بن عيينة.  
وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )1079( الرتمذي )146( عن حفص بن غياث،  

وأخرجه الرتمذي )146( من طريق عقبة بن خالد.  
وأخرجه ابن أيب شيبة )1079(، وأبو يعىل )623( عن وكيع.  

وأخرجه النسائي )266( من طريق عيسى بن يونس.  
وأخرجه البزار )707( من طريق حفص.  

وأخرجه الطحاوي )87/1( من طريق حييى بن عيسى، مخستهم رووه عن ابن أيب ليىل، عن   
عمرو بن مرة به. 

وابن أيب ليىل، وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه إال أنه قد توبع.  
قال الدارقطني يف العلل موصواًل بكالمه السابق )251/3(: ورواه ابن أيب ليىل، عن عمرو   
ابن مرة -عىل الصواب- عن عبد اهلل بن سلمة، عن عيل، رواه مجاعة من الرواة عن ابن أيب ليىل 
الرميل من رواية إسامعيل بن مسلمة بن قعنب، فرواه عن   كذلك. وخالفهم حييى بن عيسى 
ابن أيب ليىل، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اهلل بن سلمة، ووهم فيه، والصواب: عن عمرو بن 
مرة، والقول قول من قال: عن عمرو بن مرة، عن عبد اهلل بن سلمة، عن عيل«.               =
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الطريق الرابع: مسعر، عن عمرو بن مرة.   =
أخرجه احلميدي )57( وابن حبان )799(، والدارقطني )119/1( عن سفيان، عن مسعر به.  

هذا الكالم فيام يتعلق برواية عبد اهلل بن سلمة. وقد تفرد بروايته عن عيل مرفوًعا.   
فإن قيل: قد أخرجه أمحد )110/6( أبو يعىل )365( عن عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن   

السمط، 
عن أيب الغريف، قال: أيت عيل بوضوء، فمضمض واستنشق ثالًثا، وغسل وجهه ثالًثا، وغسل   
 × رأيت رسول  قال: هكذا  ثم  ثم غسل رجليه،  برأسه،  ثم مسح  ثالًثا،  ثالًثا  يديه وذراعيه 

توضأ، ثم قرأ شيًئا من القرآن، ثم قال: هذا ملن ليس بجنب، فأما اجلنب فال وال آية. 
فهذه متابعة من أيب الغريف لعبد اهلل بن سلمة يف روايته عن عيل مرفوًعا.   

فاجلواب عىل هذا الكالم من وجهني:   
األول: درجة أيب الغريف. فقد ضعفه بعضهم بأيب الغريف بحجة أنه مل يوثقه إال ابن حبان،   
فيمن  الربقي  والتاريخ )200/3(، وذكره  املعرفة  بن شيبة كام يف  يعقوب  قد وثقه  أنه  واحلق 

احتملت روايته، وقد تكلم فيه، وقال احلافظ يف التقريب: صدوق رمي بالتشيع. 
وأما أبو حاتم الرازي فقد خسفه، وهو من املتشددين يف اجلرح غالًبا، فقال: كان عىل رشطة   
وهذا  أشهر،  احلارث  قال:  األعور؟  احلارث  أو  إليك  أحب  هو  قيل:  باملشهور،  وليس  عيل، 
شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباتة. اجلرح والتعديل )313/5(. وأصبغ، قد قال 

فيه احلافظ: مرتوك. اهـ وباقي رجاله ثقات إال شيخ أمحد فإنه صدوق. 
األمر الثاين: وهو املهم، أن احلديث ظاهره أن لفظه كله مرفوع، وحيتمل أن املرفوع ينتهي عند   
قوله: )هكذا رأيت رسول اهلل × يتوضأ(. وأما قوله: )ثم قرأ شيًئا من القرآن، ثم قال: هذا 
ملن ليس بجنب، وأما اجلنب فال وال آية( فيحتمل أنه من فعل عيل وقوله موقوًفا عليه، وحيتمل 
فوجدت  األمرين،  ألحد  مرجح  يطلب  االحتامل  ومع  املرفوع،  بالقدر  موصواًل  يكون  أن 
الدارقطني يف سننه )118/1( قد أخرجه من طريق يزيد بن هارون، أخربنا عامر بن السمط، 
حدثنا أبو الغريف اهلمداين، قال: كنا مع عيل يف الرحبة، فخرج إىل أقىص الرحبة، فواهلل ما أدري 
أبواًل أحدث أم غائًطا؟ ثم جاء فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهام إليه، ثم قرأ صدًرا 
من القرآن، ثم قال: اقرؤا القرآن ما مل يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فال وال حرًفا 

واحًدا. 
وقال الدارقطني: هو صحيح عن عيل.   

فرواية يزيد بن هارون عن عامر بن السمط رصحية بالوقف.  
الغريف  أبا  سمعت  قال  الشعبي،  عامر  عن  الثوري،  عن   )1306( الرزاق  عبد  وأخرجه   
اهلمداين، يقول: ... وذكر األثر موقوًفا عىل عيل.                =
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وجه االستدالل: 

يدل عىل  الواجب  × واجب، وكونه يرتك هذا  الرسول  القرآن من  تبليغ  أن 
أنه إنام يرتكه ملا هو أوجب منه، وإذا منع اجلنب منعت احلائض؛ ألن احليض أغلظ، 
حيث يمنع الصوم، وقضاء الصالة، وانظر أدلة منع اجلنب من قراءة القرآن يف أدلة 

من يفرق بني احليض واجلنابة. 

q ونوزع هذا االستدالل بام ييل: 

أواًل : قراءة الرسول × منها ما هو واجب، ومنها ما هو عىل سبيل االستحباب، 
تكون  ما  فأكثر  لألمة،  تبليغ  أمته  من  واحًدا   × الرسول  وتبليغ  بتالوته،  كالتعبد 
قراءته له × عىل وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عيّل لو صح جمرد 

فعل من الرسول ×، والفعل املجرد ال يدل عىل الوجوب. 

وأظن قوله )عامر الشعبي( خطأ، بل هو عامر بن السمط. وقد راجعت ترمجة أيب الغريف يف   =
هتذيب املزي ومل أجد من تالميذه عامر الشعبي. 

ورواه رشيك، عن عامر بن السمط به، موقوًفا عىل عيل، كام يف املصنف البن أيب شيبة )1086(.   
ورواه ابن املنذر يف األوسط )96/2، 97( من طريق خالد بن عبد اهلل الواسطي )الطحان(،   

ومن طريق إسحاق بن راهوية، فرقهام، عن عامر بن السمط به، موقوًفا عىل عيّل. 
اهلل  عبد  بن  وخالد  راهوية،  بن  وإسحاق  هارون،  بن  ويزيد  الثوري،  رواه  هذا  عىل  فيكون   
الطحان، ورشيك، مخستهم رووه عن عامر بن السمط عن أيب الغريف، عن عيّل موقوًفا عليه. 
وخالفهم عائذ بن حبيب، فرواه عن عامر بن السمط، عن عيل بلفظ حمتمل للرفع والوقف،   
ورواية اجلامعة مقدمة عىل رواية عائذ عىل القول بالتعارض؛ ألن الواحد من هؤالء مقدم عىل 
عائذ بن حبيب وال مقارنة. فتكون رواية عائذ بالرفع شاذة ملخالفتها من هو أوثق. وإن كنت 
واهلل  الرصحية.  الرواية  إىل  ترد  املحتملة  الرواية  ألن  عيل،  عىل  موقوفتان  الروايتني  أن  أرجح 

أعلم.
فإن قيل: هذا املوقوف أال يقوي رواية عبد اهلل بن سلمة املرفوعة.   

فاجلواب أن املوقوف غالًبا علة برد املرفوع، فكون عبد اهلل بن سلمة هو الذي تفرد برفعه، مع   
كانت طريقة  دليل عىل خطئه وومهه. وإن  الكرب، كل هذا  به يف زمن  تغري، وحدث  قد  كونه 

مجهور الفقهاء ال يعللون املرفوع باملوقوف، ولكن طريقة مجهور املحدثني أدق وأحوط.
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قال ابن خزيمة: »ال حجة يف هذا احلديث ملن منع اجلنب من القراءة؛ ألنه ليس 
فيه هني،وإنام هو حكاية فعل«)1(.

وقال ابن حزم: »فأما منع اجلنب من قراءة القرآن فاحتجوا بام رواه عبد اهلل بن 
× مل يكن حيجزه عن  سلمة، عن عيل بن أيب طالب، ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل 
القرآن يشء ليس اجلنابة. وهذا ال حجة فيه؛ ألنه ليس فيه هني عن أن يقرأ اجلنب 
القرآن، وإنام هو فعل منه عليه السالم ال يلزم، وال بني عليه السالم أنه إنام يمتنع من 
قراءة القرآن من أجل اجلنابة، وهو عليه السالم مل يصم قط شهًرا كاماًل غري رمضان، 
ومل يزد قط يف قيامه عىل ثالث عرشة ركعة، وال أكل قط عىل خوان، وال أكل متكًئا، 
أفيحرم أن يصام شهر كامل غري رمضان، أو أن يتهجد املرء بأكثر من ثالث عرشة 
يقولونه، ومثل هذا كثري  يأكل متكًئا؟ هذا ال  أن  أو  يأكل عىل خوان،  أن  أو  ركعة، 
ا، وقد جاءت آثار يف هني اجلنب، ومن ليس عىل طهر عن أن يقرأ شيًئا من القرآن،  جدًّ

وال يصح منها يشء«)2(.

النخعي )عبد  نعيم  أيب  الدارقطني، من طريق  ما رواه  )1749-210( ومنها 
الرمحن ابن هانئ(، أخربنا أبو مالك النخعي، عن عبد امللك بن حسني، حدثني أبو 

إسحاق السبيعي، عن احلارث، عن عيل. 

قال أبو مالك: وأخربين عاصم بن كليب، عن أيب بردة، عن أيب موسى كالمها 
قال: قال رسول اهلل × 

يا عيل إين أرىض لك ما أرىض لنفيس، وأكره لك ما أكره لنفيس، ال تقرأ القرآن 
شعرك،  عاقص  تصل،وأنت  وال  ساجد،  أنت  وال  راكع،  أنت  وال  جنب،  وأنت 

وال تدبح تدبيح احلامر.

تلخيص احلبري )242/1( رقم 184.  )1(
املحىل )مسألة 116(.   )2(
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ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

طريق  من  اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  رواه  ما  ومنها   )211-1750(
بن  مالك  الكنود، عن  أيب  بن  ثعلبة  بن سليامن، عن  اهلل  بن هليعة، عن عبد  عبد اهلل 

عبادة الغافقي، قال: 

سنن الدارقطني )118/1(. مدار هذه األسانيد عىل أيب نعيم النخعي.   )1(
قال أمحد: ليس بيشء. اجلرح والتعديل )298/5(، الضعفاء للعقييل )349/2(.   

وقال ابن عدي: عامة ما له ال يتابعه عليه الثقات. الكامل )315/4(.   
وقال ابن معني: بالكوفة كذابان: أبو نعيم الكويف، وأبو نعيم رضار بن رصد. اجلرح والتعديل   

.)298/5(
وقال أبو حاتم الرازي: ال بأس به يكتب حديثه. اجلرح والتعديل )298/5(.  

وقال ابن حبان: ربام أخطأ. الثقات )377/8(.   
وقال الذهبي: خمتلف يف توثيقه. الكاشف )3334(.  

ويف اإلسناد: أبو مالك النخعي.  
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال ابن معني: ليس بيشء. اجلرح والتعديل )347/5(، الضعفاء   

للعقييل )22/3(. 
التهذيب  هتذيب  احلديث.  مرتوك  أيًضا:  وقال  حديثه.  يكتب  وال  بثقة،  ليس  النسائي:  وقال   

 .)240/12(
الضعفاء  يف  الكامل   ،)411/5( الكبري  التاريخ  عندهم.  بالقوي  ليس  البخاري:  وقال   

.)303/5(
وقد اختلف عىل أيب إسحاق، فرواه عنه النخعي كام يف حديث الباب.   

ورواه سفيان كام يف مصنف عبد الرازق )1321(.   
عن  الثوري  عن  ووكيع(  الرزاق  )عبد  كالمها  وكيع،  حدثنا  قال:   ،)1113( شيبة  أيب  وابن    

أيب إسحاق، عن احلارث، عن عيل، قال: اقرأ القرآن عىل كل حال ما مل تكن جنًبا. 
فقد رواه سفيان عن أيب إسحاق، وخالفه النخعي يف أمرين:   

األول: يف الرفع، حيث رفعه، ووقفه سفيان.   
الثاين: يف الزيادة يف املتن.   

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكني يف كتاب الصالة )169( حدثنا سفيان،   
أهبم  وقد  به.  عليًّا  سمع  من  عن  إسحاق،  أيب  عن  كالمها  زهري،  حدثنا   )136( أيًضا  ورواه   

احلارث لشدة ضعفه.
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أكل رسول اهلل × وهو جنب، فأخربت عمر بن اخلطاب، فجرين إىل رسول 
×، فقال: يا رسول اهلل إن هذا أخربين أنك أكلت، وأنت جنب. قال: نعم إذا  اهلل 

توضأت أكلت ورشبت، ولكني ال أصيل وال أقرأ حتى أغتسل)1(.

]ضعيف، ولو صح لكان حكاية فعل يف اجلنب خاصة[)2(.

الرزاق،  عبد  رواه  ما  القرآن  قراءة  من  اجلنب  منع  أدلة  ومن   )212-1751(
قال: عن الثوري، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبيدة السلامين، قال: 

كان عمر بن اخلطاب يكره أن يقرأ القرآن، وهو جنب. 

]رجاله ثقات، والكراهة عند السلف تأيت بمعنى التحريم، وعمر له سنة متبعة؛ 

رشح معاين اآلثار )88/1(.   )1(
يف إسناده عبد اهلل بن هليعة، وهو ضعيف.   )2(

ويف إسناده أيًضا: ثعلبة بن أيب الكنود. وقيل: ثعلبة أبو الكنود.   
والتعديل  اجلرح   ،)175/2( الكبري  التاريخ  عليه.  وسكتا  حاتم  أيب  وابن  البخاري  ذكره   

 .)463/2(
وذكره ابن حبان يف الثقات )99/4(.   

وأما عبد اهلل بن سليامن فلم ينسبه، لكن قال صاحب كشف األستار عن رجال معاين اآلثار   
)ص: 55(: »أظنه عبد اهلل بن سليامن بن زرعة«. اهـ

ليس  هو  وإذا  منسوًبا،  فوجدته   )20/2( اخلالفيات  يف  البيهقي  عند  رواية  عىل  وقفت  وقد    
بأيب زرعة، وإنام هو عبد اهلل بن سليامن بن أيب سلمة. قال أبو حاتم الرازي: ال بأس به. اجلرح 

والتعديل )74/5(. 
وقال حييى بن معني: ثقة. املرجع السابق.   

به. هتذيب  بأس  املدينة ال  أهل  بن سليامن، شيخ من  اهلل  العقدي: حدثنا عبد  أبو عامر  وقال   
الكامل )61/15(، هتذيب التهذيب )216/5(. 

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: خيطئ. الثقات )18/7(.   
واحلديث أخرجه الدارقطني يف السنن )119/1( والطرباين يف الكبري )295/19( ح 656،   

والبيهقي يف السنن الكربى )89/1( من طريق ابن هليعة به. 
وتابع الواقدي ابن هليعة، وال يفرح هبا؛ ألن الواقدي مرتوك، فقد أخرجه البيهقي يف اخلالفيات   

)20/2( من طريقه، عن عبد اهلل بن سليامن ابن أيب سلمة، عن ثعلبة به. 
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ألنه من اخللفاء الراشدين املأمورين باتباع سنتهم[)1(.

واجلواب: أن الصحابة خمتلفون، والكراهة مشرتكة بني التحريم وغريه. 

محاد،  عن  شعبة،  عن  غندر،  حدثنا  شيبة،  أيب  ابن  رواه  ما  ومنها   )213-1752(
 عن إبراهيم، أن ابن مسعود كان يميش نحو الفرات، وهو يقرئ رجاًل القرآن، فبال 
ابن مسعود، فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: مالك؟ فقال: إنك بلت. فقال ابن 

مسعود: إين لست بجنب. 

)1(  رواه الثوري واختلف عليه: 
فرواه عبد الرزاق )1307(، وأبو نعيم الفضل بن دكني يف كتاب الصالة )135( عن الثوري،   

عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبيدة السلامين، عن عمر.
وخالفهام أيوب بن سويد، وهو ضعيف، فرواه البيهقي )89/1( من طريقه، عن الثوري، عن   

األعمش، عن أيب وائل، عن عمر بإسقاط عبيدة. 
قال البيهقي: »ورواه غريه عن الثوري، عن األعمش، عن أيب وائل، عن عبيدة، عن عمر، وهو   

الصحيح«.
قلت: قد رواه مجاعة عن األعمش بذكر عبيدة، فقد رواه ابن أيب شيبة )97/1(، والطحاوي يف   

رشح معاين اآلثار )90/1( عن حفص بن غياث
ورواه ابن أيب شيبة )97/1( عن أيب معاوية.   

ورواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )90/1( من طريق زائدة.   
وأخرجه ابن املنذر يف األوسط )96/2( من طريق حممد بن داسه، أربعتهم عن األعمش، عن   

شقيق )أيب وائل( به. بلفظ: قال عمر: ال يقرأ اجلنب القرآن.
وقد صحح إسناده يف التلخيص )138/1(.  

ورواه الدارمي )992( أخربنا أبو الوليد،   
بن  الكربى )89/1( ويف اخلالفيات )39/2( من طريق سليامن  السنن  البيهقي يف  وأخرجه   
حرب، كالمها عن شعبة، حدثنا احلكم، عن إبراهيم، قال: كان عمر يكره أن يقرأ -أو ينهى- 
أن يقرأ اجلنب واحلائض. قال شعبة: وجدت يف الكتاب واحلائض. وهذا منقطع، إبراهيم مل 

يدرك عمر. 
عن  أرسل  إذا  وأنه  حجة،  إبراهيم  أن  عىل  األمر  »استقر   :)75/1( امليزان  يف  الذهبي  قال    

ابن مسعود وغريه فليس ذلك بحجة«. اهـ
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بن  محاد  إال  ثقات  رجاله  وباقي  مسعود،  ابن  من  يسمع  مل  إبراهيم   ]منقطع، 
أيب سليامن فإنه صدوق له أوهام[)1(.

)1753-214( ومنها ما رواه الدارقطني من طريق أيب نعيم، أخربنا زمعة بن 
صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، قال: 

كان ابن رواحة مضطجًعا إىل جنب امرأته، فقام إىل جارية له يف ناحية احلجرة، 
عىل  فرأته  وخرجت،  فقامت  مضجعه،  يف  جتده  فلم  امرأته،  وفزعت  عليها،  فوقع 
لو  مهيم!  فقالت:  مهيم؟  فقال:  الشفرة،  فأخذت  البيت،  إىل  فرجعت  جاريته، 
أدركتك حيث رأيتك لوجأت بني كتفيك هبذه الشفرة. قال: وأين رأيتيني؟ فقالت: 
رأيتك عىل اجلارية. فقال: ما رأيتيني، وقد هنى رسول اهلل × أن يقرأ أحدنا القرآن، 

وهو جنب، قالت: فاقرأ، فقال:

 أتـانا رسول اهلل يـتلـو كـتابـه        كام الح مشهور من الفجر ساطـع 

 أتى باهلدى بعد العمى فقلوبنا       بـه مـوقــنـات أن مـا قـال واقــع 

وكيًعا  أن  إال  به.  شعبة  عن  وكيع،  حدثنا   )99/1( أيًضا  ورواه   )97/1( شيبة  أيب  ابن  رواه   )1(
خالف غندًرا يف لفظه، فلم يذكر اجلنابة. ولفظه: عن عبد اهلل أنه كان معه رجل، فبال، ثم جاء، 

فقال له ابن مسعود: اقره. 
وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )90/1( والطرباين يف املعجم الكبري )145/9( ح   
8724، من طريق حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة،  عن محاد الكويف به. ومل يذكر أيًضا 
اجلنابة، ولفظه: أن ابن مسعود كان يقرئ رجاًل، فلام انتهى إىل شاطئ الفرات كف عنه الرجل، 
أن  فيه  األثر  وهذا  عليه.  يفتح  وجعل  يقرأ،  فجعل  اقرأ،  قال:  أحدثت،  قال:  مالك؟  فقال: 

املحدث هو الرجل، وليس ابن مسعود، بخالف األول.
وأخرجه عبد الرزاق )1319( عن معمر، عن عطاء اخلرساين، قال: كان ابن مسعود يفتح عىل   
الرجل،وهو يقرأ، ثم قام، فبال فأمسك الرجل عن القراءة، فقال له ابن مسعود ….. وتركه 
حمقق الكتاب فراًغا. وعطاء اخلرساين مل يسمع من ابن مسعود. واألكثر عىل عدم ذكر اجلنابة، 

وإنام هو يف قراءة القرآن للمحدث حدًثا أصغر. واهلل أعلم. 
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فقالت: آمنت باهلل، وكذبت البرص. ثم غدا عىل رسول اهلل × فأخربه، فضحك 
حتى رأيت نواجذه ×.

]ضعيف[)1(.

سنن الدار قطني )120/1(.   )1(
وهذا اإلسناد له أكثر من علة:   

العلة األوىل: يف إسناده زمعة بن صالح، ضعفه أمحد، وابن معني. وذكره العقييل يف الضعفاء.   
انظر تاريخ ابن معني )174/2(، اجلرح والتعديل )624/3(، الضعفاء الكبري )94/2(.

وقال البخاري: خيالف يف حديثه، تركه ابن مهدي أخرًيا. التاريخ الكبري )451/3(.  
وقال النسائي: ليس بالقوي، مكي، كثري الغلط عن الزهري. الضعفاء واملرتوكني )220(.   

ويف التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.   
ومع ضعفه فإن روايته عن سلمة أشد ضعًفا، قال عبد اهلل بن أمحد سألته -يعني أباه- عن سلمة   
ابن وهرام، فقال: روى عنه زمعة أحاديث مناكري، أخشى أن يكون حديثه حديًثا ضعيًفا. العلل 
والتعديل )175/4(، ضعفاء  اجلرح  وانظر  بن أمحد )527/2( رقم 3479.  اهلل  رواية عبد 

العقييل )146/2(.
عنه.  صالح  بن  زمعة  رواية  غري  من  وهرام-  بن  سلمة  -يعني  بحديثه  حبان:يعترب  ابن  وقال   

الثقات )399/6(.
الكامل  زمعة.  غري  عنه  يروهيا  التي  األحاديث  بروايات  بأس  ال  أنه  أرجو  عدي:  ابن  وقال   

)338/3(، هتذيب الكامل )328/11(، هتذيب التهذيب )141/4(. 
العلة الثانية يف احلديث: االنقطاع. حيث مل يسمع عكرمة من ابن رواحة.   

قال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )426/1(:»رواه الدارقطني هكذا مرساًل«. وقال مثله السبكي   
يف طبقاته )265/2(.

وقال النووي يف املجموع )159/2(:»ولكن إسناد هذه القصة ضعيف، ومنقطع«.  
هذا ضعفها من قبل اإلسناد، وقد أنكر متنها الشيخ حممد رشيد رضا يف فتاويه: )970/3(:   
»أما وجه حكمي بوضعها؛ فهو ما فيه من نسبة تعمد الكذب من صحايب من األنصار األولني 

الصادقني الصاحلني، وتسميته الشعر قرآًنا: أي نسبته إىل اهلل عز وجل القائل فيه: )ڦ ڦ ڄ 
ڄ ( وإقرار النبي × له عىل ذلك بالضحك الدال عىل االستحسان، كام رصح به يف بعض 

الروايات، وقد رصح العلامء بأن من نسب إىل القرآن ما ليس منه كان مرتًدا«. اهـ
واحلديث أخرجه الدارقطني كام يف حديث الباب، ومن طريقه البيقهي يف اخلالفيات )30/2(.  
وأخرجه يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )259/1( ومن طريقه البيهقي يف اخلالفيات=  
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)30/2( حدثنا أبو نعيم به بلفظ: هنى رسول اهلل × أن يقرأ أحدنا منها القرآن وهو جنب.  =
عن  وهرام،  بن  سلمة  عن  زمعة،  عن  سبق  كام  نعيم  أبو  عنه  فرواه  فيه،  زمعة  عىل  واختلف   

عكرمة، عن ابن رواحة منقطًعا. 
اخلالفيات  البيهقي يف  الدارقطني )121/1( ومن طريقه  بن زريق كام يف سنن  وخالفه عمر   

 .)32/2(
وسعيد بن زكريا كام عند ابن عساكر يف تاريخ دمشق)116/28( فروياه عن زمعة بن صالح،   

عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، فوصاله. 
ولعل هذا التخليط من زمعة بن صالح، فإنه كام عرفت من ترمجته.  

ورواه إسامعيل بن عياش كام يف سنن الدارقطني )120/1(، عن زمعة بن صالح، عن سلمة   
بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عبد اهلل بن رواحة. وهذا اختالف ثالث يف إسناده، 
ولو كان مثل ذلك ثابًتا مل يثبت خالفه عن ابن عباس، فإن ابن عباس ال يرى بأًسا بقراءة اجلنب 

للقرآن، واهلل أعلم. 
والقصة ذكرت من روايات مرسلة خمتلفة، منها:   

الرواية األوىل:  
ابن قدامة يف  ابن أيب شيبة أخرجه  ا ملصنف )26015(، ومن طريق  ابن أيب شيبة يف  ما رواه   
إثبات صفة العلو )53( حدثنا أبو أسامة، عن أسامة، عن نافع، قال: كان لعبد اهلل جارية، فكان 
يكتم امرأته غشياهنا، قال: فوقع عليها ذات يوم، فجاء إىل امرأته فاهتمته أن يكون وقع عليها، 

فأنكر ذلك. فقالت: اقرأ إًذا، فقال: 
شهدت بإذن اهلل أن حممًدا       رسول الذي فوق السموات من عل  
وأن أبا حييى وحييى كليهام     له عـمـل يف ديـنــــــــه مـتـقـبـل   

فقالت: أوال ذلك. اهـ  
وأخرجه ابن عساكر )113/28( من طريق أيب أسامة،   

ورواه ابن عساكر يف تارخيه )113/28( والذهبي يف سري أعالم النبالء )238/1( من طريق   
ابن وهب. كالمها عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع به. وهذه القصة ضعيفة أيًضا:

أواًل : إسنادها منقطع، نافع مل يدرك ابن رواحة.   
ثانًيا: ليس فيها أن ابن رواحة ذكر ذلك للرسول × وأقره عىل فعله.   

ثالًثا: األبيات الشعرية خمتلفة عن رواية زمعة بن صالح. واهلل أعلم.  
الرواية الثانية:   

أخرج الدارمي يف الرد عىل اجلهمية)82( من طريق قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب، أنه   
حدثه أن عبد اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه وقع بجارية له، ... فذكرها.              =
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وقدامة مل يوثقه أحد غري ابن حبان حيث ذكره يف الثقات )340/7(، ويف التقريب مقبول: أي   =
يف املتابعات، كام أن فيه علة أخرى قدامة مل يدرك ابن رواحة وال امرأته. قال الذهبي يف العلو 

)ص: 42(: روى من وجوه مرسلة. واهلل أعلم.
الرواية الثالثة:   

طريق  من   )238/1( السري  يف  والذهبي   ،)112/28( دمشق  تاريخ  يف  عساكر  ابن  أخرجه   
حممد بن حرب، أخربنا حممد بن عباد، أخربنا عبد العزيز ابن أخي املاجشون، قال: بلغنا أنه 
كانت لعبد اهلل بن رواحة جارية يسترسها رًسا عن أهله، فبرصت به امرأته يوًما قد خال هبا، 
آية من  فاقرأ  إن كنت صادًقا  قالت:  ذاك.  أمتك عىل حرتك، فجاحدها  لقد اخرتت  فقالت: 

القرآن، فقال: 
وأن النار مثــــــوى الكـافريـن  شـهـدت بـأن وعـد اهلل حـق      

قالت: فزدين آية أخرى، فقال:   
وأن العرش فوق املاء طــــاف     وفوق العرش رب العاملـــــني   

فقالت: زدين أخرى، فقال:   
وحتـمـلـه مالئكـة شــــــداد     مالئكة اإلله مسـومـينـــــــــا   

فقالت: آمنت باهلل، وكذبت البرص، فأتى ابن رواحة رسول اهلل × فحدثه، فضحك رسول اهلل   
× ومل يغري عليه.

السابقتني،  الروايتن  عن  ختتلف  فيه  التي  واألبيات  منقطع،  فهو  بالًغا،  ساقها  اإلسناد  وهذا   
فتكون األبيات ذكرت عىل ثالث روايات.

الرواية الرابعة:   
السكوين،  بن  شجاع  بن  الوليد  طريق  من   )114/28( دمشق  تاريخ  يف  عساكر  ابن  أخرجه   
رأته عىل  رواحة  ابن  امرأة  أن  اهلاد  بن  بن سلامن  الرمحن  عبد  بن وهب، عن  اهلل  عبد  حدثني 
جارية، فذكر نحوه ... وهذا إسناد منقطع، ابن اهلاد مل يدرك ابن رواحة، ومل يذكر أن رسول اهلل 
× اطلع عىل ذلك وأقره، كام أن فيه اختالًفا عىل عبد اهلل بن وهب يف إسناده، فقيل هذا، وقيل: 
عنه، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد اهلل بن رواحة، وقد توبع عىل هذا اإلسناد، 

تابعه أبو أسامة، وسبق الكالم عليه.
الرواية اخلامسة:   

أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )115/28( من طريق أيب بكر حممد بن حييى بن العباس   
الصويل، أخربنا عون -يعني ابن حممد- عن أبيه، عن اهليثم -وهو ابن عدي- قال: ذكروا أن 
عبد اهلل بن رواحة ابتاع جارية وذكره، إال أنه ذكر أن امرأته وجدته مرتني، وسألته فقرأ عليه 
مرة: قوله                     =
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القرآن، وإذا كان اجلنب ممنوًعا كانت احلائض  هذه أدلة منع اجلنب من قراءة 
أوىل باملنع؛ ألن حدثها أغلظ، وقد عرفت أن هذه األدلة ليست قوية، فال تكفي يف 

التحريم. 

وجماهد)2(،  رباح)1(،  أيب  بن  عطاء  منهم  التابعني،  من  مجاعة  باملنع  قال   وقد 
وأبو وائل شقيق بن سلمة)3(، والزهري)4(، وإبراهيم النخعي)5(، والشعبي.

q أدلة القائلني جبواز قراءة احلائض القرآن:

  الدليل األول: 

أمر اهلل بتالوة القرآن، وتدبره قال تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
)ک گ گ گ گ ڳ  تعاىل:  ]ص: 29[، وقال  ڃ ڃ چ( 

شهدت بأن وعد اهلل حق ... إلخ األبيات، ويف املرة الثانية، قرأ عليها: وفينا رسول اهلل يتلو   =
كتابه ... إلخ األبيات. وأن الرسول × قال له: هذا لعمري من معاريض الكالم، إن خياركم 

خريكم لنسائه.
بن حييى  إال حممد  أحد  عنه  يرو  مل  بن حممد  أيًضا. وعون  ومنقطع  فيه ضعف،  اإلسناد  وهذا   

الصويل، ومل يوثقه أحد. انظر ترمجته يف تاريخ بغداد )294/2(. 
وقال احلافظ: أخباري، ما حدث عنه سوى الصويل. لسان امليزان )388/4(.  

فالقصة كل شواهده معضلة، وفيها اختالف يف متنها، وقد ضعفها مجاعة منهم النووي كام يف   
املجموع )159/2( وابن عبد اهلادي يف التنقيح )426/1(، والذهبي يف العلو )ص: 42(. 

 :)900/3( االستيعاب  يف  وقال   )296/1( التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  إسنادها  وصحح    
»رويناها من وجوه صحاح«. 

اجليوش  اجتامع  انظر  صحاح.  وجوه  من  القصة  هذه  رويت  احلافظ:  عثامن  بن  حممد  وقال   
اإلسالمية )145(. ومل يتعقبه ابن القيم يف يشء. واحلق مع من ضعف هذه القصة. واهلل أعلم.

رواه عبد الرزاق )1203( وسنده صحيح.   )1(
ورواه ابن أيب شيبة )97/1( رقم 1083 وسنده صحيح، إال أنه يف منع اجلنب.   )2(

رواه ابن أيب شيبة )97/1( رقم: 1085 وسنده صحيح.   )3(
ورواه عبد الرزاق )1302( وسنده صحيح.   )4(

رواه ابن أيب شيبة )99/1( 1115 وسنده صحيح.   )5(
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ڳ( ]حممد: 24[، وهذا األمر بالتدبر مطلق، فمن ادعى املنع يف بعض األحوال 
كلف أن يأيت بالربهان)1(.

  الدليل الثاين: 

الصحيحة  األحاديث  جلاءت  القرآن  قراءة  من  ممنوعة  احلائض  كانت  لو 
األحاديث  كانت  فلام  والصيام،  الصالة  من  منعها  يف  جاءت  كام  بمنعها،  الرصحية 
إليه  يمنعها من ذلك، وكل يشء حيتاج  مل  الرشع  أن  تقوم هبا حجة علم  الواردة ال 
يف الرشع، ويتكرر، وتكون حاجته عامة ليست مقصورة عىل فرد معني، ال بد وأن 
تأيت النصوص فيه صحيحة رصحية واضحة تقوم بمثلها احلجة. قال سبحانه وتعاىل: 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک 

ڻ ڻ( ]التوبة:115[.

  الدليل الثالث: 

)1754-215( استدلوا بام رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن القاسم، 
عن القاسم بن حممد، 

رسف  جئنا  فلام  احلج،  إال  نذكر  ال   × النبي  مع  خرجنا  قالت:  عائشة،  عن 
طمثت، فدخل عيل النبي × وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت واهلل أين مل 
أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك يشء كتبه اهلل عىل بنات 

آدم، فافعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري. ورواه مسلم)2(.

وجه االستدالل:

احتج به البخاري يف صحيحه عىل أن احلائض ال متنع من قراءة القرآن؛ ألهنا مل 
تنه إال عن الطواف، فلام أبيح هلا مجيع أفعال املناسك، وهي مشتملة عىل ذكر وتلبية 

املحىل )مسألة: 116(.   )1(
رواه البخاري )305(، ومسلم )1211(.   )2(
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ودعاء إال الطواف، دخل يف ذلك قراءة القرآن، ومنع احلائض من قراءة القرآن إن 
دليل  إىل  فيحتاج  تعبًدا،  املنع  كان  ما ذكر، وإن  بينه وبني  فرق  ذكًرا فال  لكونه  كان 

خاص، وال دليل)1(.

أفعال  من  استثني  الطواف  ألن  دليل؛  فيه  ليس  احلديث  أن  يل  يظهر  والذي 
املناسك، فحني قال هلا ×: )افعيل ما يفعل احلاج( دخل فيه مجيع أفعال املناسك من 
× )غري أال تطويف يف البيت( فأخرج  الرمي، والوقوف، والسعي، واملبيت. وقوله 
من أفعال املناسك الطواف، وبقي ما عداه. وليست قراءة القرآن من أفعال املناسك 
اخلاصة، حتى تدخل يف عموم: )افعيل ما يفعل احلاج(، ويؤكد هذا أن من أفعال احلج 

الصالة، فهل يقال بجواز الصالة للحائض؛ ألنه مل يستثن إال الطوف.

  الدليل الرابع: 

إذا كان اجلنب عىل الصحيح ال يمنع من قراءة القرآن، وهو حدث أكرب مل متنع 
احلائض من باب أوىل؛ ألن اجلنابة من كسب العبد، ويملك رفعها، واحليض ليس 
لنسيان ما حفظت،  املرأة، وال متلك رفعه، وقد يطول هبا، وقد تتعرض  من كسب 

وإليك األحاديث الدالة عىل جواز قراءة القرآن للجنب 

)1755-216( ما رواه مسلم من طريق البهي، عن عروة، 

عن عائشة، ريض اهلل عنها، قالت: كان النبي × يذكر اهلل عىل كل أحيانه)2(.

وجه االستدالل: 

قوهلا ريض اهلل عنها: )يذكر اهلل عىل كل أحيانه(.

قال ابن حجر: »والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغريه، وإنام فرق بني الذكر 
والتالوة بالعرف«)3(.

فتح الباري، بترصف يسري )542/1(.   )1(
صحيح مسلم )117(.   )2(

الفتح، يف رشحه حلديث )305(.   )3(
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فإذا كان لفظ الذكر يشمل قراءة القرآن، وكان لفظ الذكر مطلًقا يف احلديث، 
فمن قيد الذكر بام عدا القرآن فعليه الدليل.

القرآن  قراءة  جواز  عىل  دليل  فيه  »ليس  فقال:  رجب،  ابن  يرده  أن  وحاول 
للجنب؛ ألن ذكر اهلل إذا أطلق ال يراد به القرآن«)1(.

يريد  هل  القرآن«  به  يراد  ال  أطلق  إذا  »الذكر  قوله:  ألن  صحيح؛  غري  وهذا 
ال يراد به القرآن رشًعا أم عرًفا؟ 

زمان  ومن  قوم،  إىل  قوم  من  خيتلف  والعرف  فمسلم  العرف  يقصد  كان  فإن 
)ڳ  وتعاىل:  سبحانه  قال  الذكر،  يسمى  كله  القرآن  فإن  الرشع  يف  وأما  آخر،  إىل 
ٹ  ٹ  )ٿ  سبحانه:  وقال   ]9 ]احلجر:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
]النحل: 44[ ، واآليات يف هذا كثرية،  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( 

واحلقيقة الرشعية يف النصوص الرشعية مقدمة عىل احلقيقة العرفية.

)1756-217( ومنها ما روى ابن املنذر، قال: حدثنا حممد بن إسامعيل، ثنا 
زياد بن أيوب، حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي، قال: 

قرأ ابن عباس شيًئا من القرآن، وهو جنب، فقيل له يف ذلك، فقال: ما يف جويف 
أكثر من ذلك.

]حسن[)2(.

رشح ابن رجب للبخاري )45/2(.   )1(
األوسط )98/2(. وإسناده حسن لوال عبيد بن عبيدة مل أقف عىل ترمجته، لكنه مل ينفرد به، فقد   )2(
أخرجه ابن املنذر يف األوسط )98/2( من ثالثة طرق عن ابن عباس، غري هذا الطريق، وذكره 
البخاري تعليًقا بصيغة اجلزم عن ابن عباس. قال البخاري يف كتاب احليض، باب )8( تقيض 

احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت، قال: ومل ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأًسا. 
وما دام أن البخاري علقه عن ابن عباس بصيغة اجلزم فإنه صحيح أو حسن إىل من علقه عنه   

كام ذكر ه العلامء يف احلكم عىل تعليقات البخاري. 
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  الدليل اخلامس: 

قال:  جريج،  ابن  عن  عاصم،  أيب  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )218-1757(
حدثنا سعيد بن حويرث، 

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي × قىض حاجته من اخلالء، فقرب إليه طعام 
فأكل ومل يمس ماء. 

قال وزادين عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث أن النبي × قيل له: إنك مل 
تتوضأ، قال: ما أردت صالة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن احلويرث)1(.

وجه االستدالل:

إال  جيب  ال  الوضوء  أن  فمعناه  فأتوضأ(  صالة  أردت  )ما  قال:   × النبي  أن 
للصالة، وال جيب الوضوء لغري الصالة من قراءة القرآن للجنب واحلائض وغريمها. 
وانظر مزيد رشح لالستدالل هبذا احلديث يف مسألة جواز مس املصحف، وسأذكرها 

إن شاء اهلل تعاىل بعد هذه املسألة.

q دليل من فرق بني احليض واجلنابة:

قالوا: التفريق قائم من جهة األثر والنظر. 

منع  وأحاديث  الضعف،  شديدة  احلائض  منع  أحاديث  أن  فريون  اآلثار،  أما 
بنفسها، أو بجمع طرقها .. كحديث عيل، وحديث  إما  اجلنب صاحلة لالحتجاج، 
مالك بن عبادة الغافقي، ومن اآلثار أثر عمر ريض اهلل عنه، وأثر ابن مسعود، وأثر 

ابن رواحة. وسبق ذكر هذه النصوص وخترجيها يف أدلة القول األول. 

وأما من جهة النظر:

قالوا: إن مدة احليض قد تطول، فيخشى عليها النسيان، وهي غري قادرة عىل 
رفع املانع بخالف اجلنب فهو قادر عىل رفعه. 

صحيح مسلم )121، 374(.   )1(
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q وأجيب: 

التسليم بصحتها فهي جمرد  أيًضا، وعىل  قوية  ليست  أحاديث هني اجلنب  بأن 
فعل من النبي ×، والفعل املجرد ال يدل عىل الوجوب، والرسول × قد كره ذكر 
اهلل إال عىل طهارة عندما تيمم لرد السالم، فهل يقال: باشرتاط الطهارة لرد السالم. 
ثم إن قولكم: إن احليض قد يطول، وال يملك اإلنسان رفعه، فهذا ليس دلياًل؛ ألن 
القراءة إن كانت حراًما عليها فال يبيحها هلا طول أمدها، وإن كانت حالاًل فال معنى 
غري  وهو  بالقلب،  القرآن  بتذكر  املحذور  هذا  يندفع  وقد  املدة،  بطول  لالحتجاج 
ممنوع، وإذا أبحتم القراءة للحائض، وهي أشد حدًثا من اجلنب؛ ألن احلائض متنع مما 
يمنع منه اجلنب وزيادة، كالوطء والصوم، إذا جاز مع ذلك القراءة للحائض، جاز 
للجنب من باب أوىل، وأما ما نقل عن الصحابة، فال حجة فيه مع اختالفهم، فابن 

عباس ال يرى مانًعا من قراءة اجلنب للقرآن. 

q دليل من أذن يف قراءة اآلية واآليتني:

)1758-219( استدلوا بام جاء يف حديث أيب سفيان الطويل يف كتاب رسول 
اهلل × إىل هرقل الروم، رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخربين 

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، أن عبد اهلل بن عباس أخربه، 

أن أبا سفيان بن حرب أخربه،أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش وكانوا 
ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه   × جتارا بالشام يف املدة التي كان رسول اهلل 
وهم بإيلياء فدعاهم يف جملسه وحوله عظامء الروم، ويف آخر احلديث: قال: ثم دعا 
بكتاب رسول اهلل × الذي بعث به دحية إىل عظيم برصى، فدفعه إىل هرقل فقرأه 
الروم  إىل هرقل عظيم  اهلل ورسوله  الرحيم من حممد عبد  الرمحن  اهلل  فيه: بسم  فإذا 
يؤتك  تسلم  أسلم  اإلسالم  بدعاية  أدعوك  فإين  بعد  أما  اهلدى،  اتبع  من  عىل  سالم 

ڤ  ڤ  ڤ  و)ڤ  األريسيني  إثم  عليك  فإن  توليت  فإن  مرتني  أجرك  اهلل 



419طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
 ،]64 عمران:  ]آل  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

احلديث. ورواه مسلم)1(.

أن  قرآن بال شك، وال فرق بني  اآلية، واآلية  ابن حزم، وقال: »بعض  ورواه 
يباح له آية، أو أن يباح له أخرى، أو بني أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى«)2(.

فيه؛  إىل هرقل فال داللة  الكتاب  بحديث  االستدالل  »وأما  ابن رجب:  وقال 
ألنه إنام كتب ما تدعو الرضورة إليه للتبليغ«)3(.

التالوة  يقصد  مل  إذا  يقال:  أن  فيحتمل  اجلنب  »وأما  حجر:  ابن  احلافظ  وقال 
جاز، عىل أن يف االستدالل بذلك من هذه القصة نظًرا، فإهنا واقعة عني ال عموم هلا، 
فقيد اجلواز عىل ما إذا وقع احتياج إىل ذلك كاإلبالغ واإلنذار كام يف هذه القصة، وأما 

اجلواز مطلًقا حيث ال رضورة، فال يتجه«)4(. 

وقد يقال: إن ذكر اآلية حيتمل أن يكون من باب االقتباس،  فهل أراد الرسول 
× االقتباس؛ ألنه معلوم أن اإلنسان إذا نطق لفًظا ومل ينو به قرآًنا مل يكن له حكم 
سبحان  قال:  أو  هلل،  احلمد  قال:  أو  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  قال:  لو  كام  القرآن، 
× قال ذلك قبل نزول  الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني. إلخ أو أن الرسول 
اآلية،فوافق لفظه لفظها ملا نزلت. أو أنه قال ذلك امتثااًل ألمر اهلل، والذي يؤيد أن 
الرسول × أراد أن ذلك من كالمه زيادة الواو يف اآلية فإهنا ليست من القرآن، وقد 
يكون للواو توجيه آخر لو أن الرسول × أراد بذلك القرآن، وليس هذا حمل ذكرها. 

وقد اختلف العلامء يف متكني الكافر من تالوة القرآن.

البخاري )7(، ومسلم )1773(.   )1(
املحىل )مسألة: 116(.   )2(

رشح ابن رجب للبخاري )49/2(.   )3(
فتح الباري )58/1(.   )4(
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قال ابن رجب: »اختلف أصحابنا يف ذلك، فمنهم من منعه مطلًقا، ومنهم من 
رخص فيه مطلًقا، ومنهم من جوزه إذا رجي من حال الكافر االستهداء واالستبصار، 
ومنعه إذا مل يرج ذلك، واملنقول عن أمحد أنه كرهه. وقال أصحاب الشافعي: إن مل يرج 

له االستهداء بالقراءة منع منها، وإن رجي له ذلك مل يمنع عىل أصح الوجهني«)1(.

هذه أدلة األقوال، والراجح -واهلل أعلم- القول بجواز القراءة مطلًقا للحائض 
عىل  تعليًقا  وقال  املنذر،  ابن  واختاره  أسلفنا،  كام  البخاري  مذهب  وهو  واجلنب، 
حديث عائشة: كان النبي × يذكر اهلل عىل كل أحيانه، قال: »الذكر قد يكون بقراءة 
القرآن، وقد يكون بغريه، فكل ما وقع عليه اسم ذكر اهلل فغري جائز أن يمنع منه أحد 
إذا كان النبي × ال يمتنع من ذكر اهلل عىل كل أحيانه، وحديث عيل ال يثبت إسناده؛ 
ألن عبد اهلل بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد اهلل بن 
به،  فَجَرَحه، بطل االحتجاج  الناقل خلربه،  فإذا كان هو  لنعرف وننكر،  سلمة،وإنا 
ولو ثبت خرب عيل مل جيب االمتناع من القراءة من أجله؛ ألنه مل ينه عن القراءة، فيكون 

اجلنب ممنوًعا منه«)2(.

e e e

رشح ابن رجب للبخاري )49/2(.   )1(
األوسط )100/2(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q مس املصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا مل جتب الطهارة للغاية مل جتب 
يف وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غري مقصودة لذاهتا. 

ووسيلة  كالوضوء،  بنفسها  مقصودة  وهي  لغريه،  وسيلة  نوعان:  الوسائل   q
ومس  التحلل،  عند  األقرع  رأس  عىل  املوس  كإمرار  بذاهتا  مقصودة  ليست 

املصحف من الثاين.

]م-739[ اختلف العلامء يف وجوب الطهارة ملس املصحف. 

األربعة)1(.  األئمة  مذهب  وهو  املصحف.  مس  املحدث  عىل  حيرم  فقيل: 

فتح القدير )1/ 168(، تبيني احلقائق )57/1، 58(، البحر الرائق )211/1(، بدائع الصنائع   )1(
)33/1، 34(، مراقي الفالح )ص: 60(. وانظر يف مذهب املالكية خمترص خليل )ص:14(، 
اجلليل  مواهب   ،)24 )ص:  الكايف   ،)125/1( الدسوقي  حاشية   ،)160/1( اخلريش 
الصغري  الرشح   ،)25 )ص:  الفقهية  القوانني   ،)118  ،117/1( اجلليل  منح   ،)303/1(
الطالبني )79/1(،  املحتاج )36/1(، روضة  الشافعية: مغني  )149/1(، وانظر يف مذهب 
املجموع )77/2(، احلاوي الكبري )143/1، 145(. وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع 
)134/1(، املحرر )16/1(، رشح منتهى اإلرادات )77/1(، اإلنصاف )222/1(، املغني 

)202/1( الفروع )188/1( الكايف )48/1(. 

املبحث الثاني

يف مس احلائض واملحدث املصحف
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واختيار ابن تيمية)1(.

وقيل: تستحب له الطهارة، وال جتب. قال البيهقي: اختارها العراقيون)2(، وهو 
مذهب الظاهرية)3(، واختيار ابن املنذر)4(.

q أدلة اجلمهور على اشرتاط الطهارة:

  الدليل األول: 

من الكتاب قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
النهي، أي ال يمس املصحف إال  ]الواقعة: 77-79[، فاآلية خرب بمعنى  ڀ( 

املطهر: واملطهر هو املتطهر من احلدث األصغر واألكرب، ومنه احليض. 

q وأجيب:

بأن املراد باملطهرون املالئكة. والضمري يف قوله: )پ ڀ(  يعود إىل أقرب 
مذكور،وهو الكتاب املكنون.

)پ  اآلية  ما سمعت يف هذه  »أحسن  مالك:  ابن عباس)5(، وقال  قول  وهذا 

قال يف جمموع الفتاوى )266/21(: »قال اإلمام أمحد: ال شك أن النبي × كتبه له، وهو أيًضا   )1(
قول سلامن الفاريس، وعبد اهلل بن عمر، وغريمها، وال يعلم هلام من الصحابة خمالف«. 

اخلالفيات للبييهقي )497/1(.   )2(
املحىل )مسألة 116(.   )3(
األوسط )103/2(.   )4(

كثري  ابن  تفسري  القرآن - اجلصاص )300/5(،  الطربي )659/11(، وأحكام  تفسري  انظر   )5(
)299/4(، وتفسري السيوطي )26/8(، ويف معنى املطهرون أقوال: 

فقيل: املراد هبم املالئكة، فيكون املقصود باملطهرين: أي املطهرين من الذنوب.   
وقيل: املطهرون من األحداث واألنجاس.   

وقيل: املطهرون من الرشك.   
وقيل: معنى: ال يمسه: أي ال يقرؤه إال املطهرون: أي إال املوحدون.   

وقيل: املراد: ال جيد طعمه ونفعه وبركته إال املطهرون: أي املؤمنون بالقرآن، قاله ابن العريب،   
دينًا،  وباإلسالم  رًبا،  باهلل  ريض  من  اإليامن  طعم  ذاق   :× النبي  قال  البخاري،  اختيار  وهو 
وبمحمد × نبًيا.                    =



423طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

ڀ ڀ ڀ( إنام هي بمنزله هذه اآلية التي يف عبس: قول اهلل تبارك وتعاىل: 

)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک( ]عبس: 16-11[)1(.

العالية:  وأبو  والضحاك،  وجماهد،  جبري،  وابن  أنس)2(،  »قال  املنذر:  ابن  قال 
املراد باآلية: املالئكة«)3(.

وجواب ثان عن اآلية: 

قالوا: إن ما ورد يف اآلية ليس أمًرا، وإنام هو خرب، واهلل سبحانه وتعاىل ال يقول 
إمجاع  أو  جيل،  بنص  إال  األمر  معنى  إىل  اخلرب  لفظ  يرصف  أن  جيوز  وال  حًقا،  إال 
يعن  مل  وجل  عز  أنه  علمنا  الطاهر  وغري  الطاهر  يمسه  املصحف  كان  وملا  متيقن، 

املصحف،وإنام عنى كتاًبا آخر، وهو الكتاب املكنون. 

)ڃ ڃ  تعاىل:  قال  األمر،  بمعنى  يأيت  قد  اخلرب  أقوى، ألن  األول  واجلواب 
سبحانه  وقال   .]3 ]النور:  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
وتعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( ]البقرة: 228[، بل إن النهي إذا 

وقيل: ال يعرف تفسريه إال من طهره اهلل من الرشك، والنفاق.   =
وقيل: ال يوفق للعمل به إال السعداء.   

وقيل: ال يمس ثوابه إال املؤمنون. انظر تفسري القرطبي )226/17(، وزاد املسري )152/8(،   
فتح القدير )160/5(، تفسري أيب السعود )22/8(.

املوطأ )199/1(.   )1(
قال:  املطهرون  إال  يمسه  ال  عنه:  اهلل  ريض  أنس  عن  املنذر،  وابن  منصور،  بن  سعيد  أخرج   )2(

املالئكة عليهم السالم، وانظر تفسري القرطبي )225/17(.
األوسط )103/1(، وذكرهم ابن كثري يف تفسريه )299/4( وزاد عليهم: عكرمة، وأبوالشعثاء   )3(

جابر بن يزيد، وأبو هنيك، والسدي، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقتادة. اهـ
جرير،  وابن  محيد،  بن  وعبد  إياس،  أيب  بن  آدم  أخرج   :)26/8( تفسريه  يف  السيوطي  وقال    
وابن املنذر، والبيهقي يف املعرفة، عن جماهد ريض اهلل عنه، قال: القرآن يف كتابه املكنون: الذي ال 

يمسه يشء من تراب وال غبار، ال يمسه إال املطهرون، قال: املالئكة عليهم السالم. اهـ
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جاء بصيغة اخلرب فاملراد منه توكيد النهي، وكأنه أمر ال يمكن ختلفه، وتوكيد النهي 
ال يعني إال التحريم.

مفعول،  اسم  املطهرون:  ڀ(  ڀ  ڀ  )پ  قوله:  يف  أيًضا:  وقالوا 
ولو كان يريد املتطهر لعرب باسم الفاعل، كام قال تعاىل: ژ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  

ۋ    ژ ]البقرة: 222[.
  الدليل الثاين: 

 )1759-220( ما رواه الدارقطني من طريق سعيد بن حممد بن ثواب، حدثنا 
أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن سليامن بن موسى قال: سمعت ساملا حيدث

عن أبيه قال قال النبي ×: ال يمس القرآن إال طاهر)1(. 

]ضعيف، واملعروف أنه من فعل ابن عمر[)2(.

سنن الدارقطني )122/1(.   )1(
)2(  احلديث رواه البيهقي )88/1( من طريق الدارقطني.

السنة )573( من  أهل  اعتقاد  الكبري )13217( والاللكائي يف رشح أصول  الطرباين يف  ورواه   
طريق سعيد بن حممد بن ثواب احلرصي، عن أيب عاصم، عن ابن جريج، عن سليامن بن موسى به.

ورواه يف الصغري )139/2( باإلسناد نفسه، وقال: مل يروه عن سليامن بن موسى إال ابن جريج،   
وال عنه إال أبو عاصم، تفرد به سعيد بن حممد.

وحسن إسناده ابن حجر. قال يف التلخيص )228/1( »إسناده ال بأس به«. وقال اهليثمي يف   
جممع الزوائد)276/1( »رواه الطرباين يف الكبري والصغري،ورجاله موثوقون«.

واحلق أنه ضعيف.  
أواًل : فيه سليامن بن موسى األشدق. خمتلف فيه.   

والتعديل  اجلرح   ،)92/12( الكامل  هتذيب  الزهري.  عليه  وأثنى  سعد،  وابن  دحيم،  وثقه   
)141/4(،  الطبقات الكربى )457/7(.

وقال الدارقطني يف العلل: من الثقات. أثنى عليه عطاء والزهري. هتذيب التهذيب )197/4(  
وقال البخاري: عنده مناكري. الضعفاء الصغري. )ص: 53( رقم 146. ضعفاء العقييل )140/2(.  

وذكره العقييل يف الضعفاء. الضعفاء الكبري )140/2(.   
وقال ابن املديني: مطعون عليه. ضعفاء العقييل )140/2(.                 =  
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  الدليل الثالث: 

املنقري،  إبراهيم  بن  إسامعيل  طريق  من  الدارقطني  رواه  ما   )221-1760(
قال: سمعت أيب، أخربنا سويد أبو حاتم، أخربنا مطر الوراق، عن حسان بن بالل، 

عن حكيم بن حزام 

أن النبي × قال له: ال متس القرآن إال وأنت عىل طهر)1(.

]إسناده ضعيف[)2(.

وقال أيًضا: من كبار أصحاب مكحول، وخولط قبل موته بيسري. هتذيب التهذيب )197/4(.  =
أصحاب  من  أحًدا  أعلم  وال  االضطراب،  بعض  حديثه  ويف  الصدق،  حمله  حاتم:  أبو  وقال   

مكحول أفقه منه، وال أثبت منه. اجلرح والتعديل )141/4(. 
هتذيب  يشء.  حديثه  يف  آخر:  موضع  يف  وقال  بالقوي.  وليس  الفقهاء،  أحد  النسائي:  وقال   

التهذيب )197/4(.
ويف التقريب: صدوق فقيه، يف حديثه بعض لني، وخولط قبل موته بقليل. فالراجح أن سليامن   

ابن موسى صدوق له أوهام، ال يقبل ما تفرد به، وقد خولف كام سيأيت.
ثانًيا: فيه سعيد بن حممد بن ثواب.  

قال فيه ابن حبان: مستقيم احلديث. الثقات )272/8(.  
بغداد  تاريخ  شيًئا.  فيه  يذكر  ومل  عليه،  وسكت  تارخيه،  يف  البغدادي  اخلطبيب  له  وترجم   

 .)94/9(
كان  قال:  نافع،  عن  مالك،  عن   :)1314( املصنف  يف  الرزاق  عبد  فرواه  املخالفة،  الثالث:    

ابن عمر ال يقرأ القرآن إال طاهر. 
فهذا إسناد صحيح، وهي حكاية فعل ال تدل عىل اشرتاط الطهارة ملس املصحف، وهو املعروف   
عن ابن عمر، واستحباب الطهارة ملس املصحف ال ينازع فيه أحد، بل استحبت الطهارة ملا هو 

أقل من ذلك كرد السالم.
سنن الدارقطني )122/1(.   )1(

)2(  تفرد به مطر الوراق، وهو كثري اخلطأ، والراوي عنه سويد أبو حاتم يسء  احلفظ، والرواي عن 
سويد إبراهيم والد إسامعيل بن إبراهيم جمهول احلال، والراوي عنه ابنه إسامعيل بن إبراهيم 
ضعيف، روى له ابن ماجه حديًثا واحًدا يف كتامن العلم. قال العقييل عن هذا احلديث: ليس 
حلديثه أصل مسند، إنام هو موقوف، من حديث ابن عون. الضعفاء للعقييل )74/1(.           =
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  الدليل الرابع: 

)1761-222( ما رواه الطرباين يف الكبري حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل املكي، 
حدثنا يعقوب بن محيد، حدثنا هشام بن سليامن، عن إسامعيل بن رافع، عن حممد بن 

وقال الذهبي يف امليزان: الصواب موقوف. امليزان )214/1(.   =
ويف التقريب: لني احلديث. فاحلديث مسلسل بالضعفاء.  

وقد ضعفه احلافظ يف التلخيص )227/1(. وقال النووي: »املعروف يف كتب احلديث والفقه   
أنه عن عمرو بن حزم«.

وقال ابن حجر يف التلخيص، ثم إن حميي الدين يف اخلالصة ضعف حديث حكيم بن حزام،   
وعمرو بن حزم، مجيًعا، فهذا يدل عىل أنه وقف عىل حديث حكيم بعد ذلك. واهلل أعلم«. اهـ

أنه مل يقف عليه، واهلل أعلم؛ ألن قوله: »واملعروف يف كتب  النووي ال يدل عىل  قلت: كالم   
حكيم  مسند  من  جعله  أن  يرى  فهو  املنكر،  املعروف  يقابل  حزم«  بن  عمرو  عن  أنه  احلديث 
ابن حزام قد يكون ومًها من الراوي؛ ألنه تفرد به مطر الوراق، وهو كثري اخلطأ، والراوي عنه 
سويد بن إبراهيم اجلحدري، وهو يسء احلفظ. وال يعرف عن حكيم بن حزام إال هبذا اإلسناد، 
وهو  الوهم،  قبيل  من  حزام  بن  حكيم  مسند  من  َجْعله  يكون  فقد  متقاربان،  وحزم  وحزام، 

ال ينايف قول النووي: حديث حكيم بن حزام ضعيف؛ ألن احلديث املنكر من أنواعه. 
يف  »واملعروف  فقال:  الفقه،  كتب  ذكر  النووي  ألن  وجه؛  له  احلافظ  كالم  يكون  أن  وحيتمل   
كتب احلديث والفقه« ومعلوم أن كتب الفقه ليست تعتمد يف غالبها عىل األسانيد، حتى يكون 
املنكر. بل ال تعزو األحاديث إىل مصادرها، ورب حديث يف الصحيحني  املعروف يف مقابل 
جتد بعض الكتب الفقهية تعزوه إىل األثرم أو إىل اخلالل من املصادر النكرة غري املشهورة. واهلل 

املستعان. 
البحرين )432(  الكبري )3135( واألوسط )3305(، وجممع  الطرباين يف  واحلديث أخرجه   
واحلاكم يف املستدرك )485/3( وعنه البيهقي يف اخلالفيات )510/1( من طريق إسامعيل بن 

إبراهيم صاحب القوهي، قال: سمعت أيب يقول: حدثنا سويد أبو حاتم به.
قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.   

وقال احلازمي: حسن غريب. خالصة البدر املنري )57/1( رقم 170.   
قال ابن عبد اهلادي: رواه أبو القاسم الاللكائي بإسناده، وفيه نظر. تنقيح التحيقيق )415/1(.  

به.  تفرد  أنه  األوسط  يف  الطرباين  وذكر  ضعيف،  وهو  حاتم،  أبو  إسناده  يف  حجر:  ابن  وقال   
تلخيص احلبري )227/1( رقم 175. 
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سعيد بن عبد امللك، عن املغرية بن شعبة، قال: 

ا)1(- وفدنا عىل النبي × فوجدين أفضلهم  قال عثامن بن أيب العاص -وكان شابًّ
أخًذا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي ×: قد أمرتك عىل أصحابك، 
والصغري  الكبري  وراءك  فإن  بأضعفهم؛  فأمهم  قوًما  أممت  فإذا  أصغرهم،  وأنت 
والضعيف وذا احلاجة، وإذا كنت مصدقا فال تأخذ الشافع: وهي املاخض، وال الربى، 
وال فحل الغنم، وحزرة الرجل هو أحق هبا منك، وال متس القرآن إال وأنت طاهر. 
واعلم أن العمرة هي احلج األصغر، وأن عمرة خري من الدنيا وما فيها وحجة خري 

من عمرة)2(.

ا[)3(. ]ضعيف جدًّ

يف املطبوع )ساًبا(، ولعلها شاًبا.   )1(
الطرباين يف الكبري )8336(.   )2(

)3(  شيخ الطرباين أمحد بن عمرو اخلالل املكي فيه جهالة. 
وفيه هشام بن سليامن املكي.   

والتعديل  اجلرح  بأًسا.  به  أرى  ما  الصدق،  وحمله  احلديث،  مضطرب  فيه:  حاتم  أبو  قال   
 .)62/9(

وقال العقييل: يف حديثه عن غري ابن جريج وهم. ضعفاء العقييل )338/4(، هتذيب التهذيب   
 .)38/11(

ويف التقريب: مقبول، يعني: إن توبع، وإال فلني احلديث.   
ويف اإلسناد: إسامعيل بن رافع، مرتوك احلديث.   

قال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )32(.   
التهذيب  هتذيب  بثقة.  ليس  والبزار:  اجلنيد،  بن  وعيل  والدارقطني،  أيًضا،  النسائي  وقال   

.)258/2(
وقال أبو داود: ليس بيشء، سمع من الزهري، فذهبت كتبه، فكان إذا رأى كتاًبا، قال: هذا قد   

سمعته. هتذيب التهذيب )258/1(. 
ويف اإلسناد أيًضا: حممد بن سعيد بن عبد امللك.   

قال الذهبي: تابعي، صغري، أرسل ال يدرى من هو. امليزان )564/3(.               =  
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  الدليل اخلامس: 

اهلل: حدثنا  قال رمحه  منتخبه،  العزيز يف  بن عبد  ما رواه عيل   )223-1762(
عن  جحدر،  بن  خصيب  عن  البرصي،  مسعدة  حدثنا  قال:  إسامعيل،  بن  إسحاق 

النرض بن شفي، عن أيب أسامء الرحبي، 

احلج  العمرة  إال طاهر،  القرآن  يمس  ال   :× قال رسول اهلل  قال:  ثوبان،  عن 
األصغر، وعمرة خري من الدنيا وما فيها، وحجة أفضل من عمرة. 

ا [ )1(. ] ضعيف جدًّ

قال ابن القطان: »وهو إسناد يف غاية الضعف، ومل أجد للنرض بن شفي ذكًرا 
ا)2(. وأما اخلصيب بن جحدر، فقد رماه  يف يشء من مظان وجوده. وهو جمهول جدًّ
ابن معني بالكذب، واتقى أمحد بن حنبل حديثه، وإنام كان يروي ثالثة عرش أو أربعة 

عرش حديًثا.

وقال ابن حبان: يروي املقاطيع عن أهل املدينة. الثقات )423/6(.   =
وقال أبو حاتم الرازي: ال أعرفه. اجلرح والتعديل )264/7(.  

واختلف فيه عىل إسامعيل بن رافع.   
بن  سعيد  بن  حممد  عن  رافع،  بن  إسامعيل  عن  سليامن،  بن  هشام  طريق  من  الطرباين،  فرواه    

عبد امللك، عن املغرية، عن عثامن بن أيب العاص. 
ورواه ابن أيب داود يف املصاحف )ص: 185( عن إسامعيل بن رافع، عن القاسم ابن أيب أبزه،   

عن عثامن بن أيب العاص. 
قال احلافظ يف التلخيص )228/1(: »ويف إسناد ابن أيب داود انقطاع، ويف رواية الطرباين: من   

ال يعرف«. اهـ 
قلت: مداره عىل إسامعيل بن رافع، وهو رجل مرتوك، وقد تفرد بزيادة ال متس القرآن إال وأنت   
بإمامة  بأمره  الثقفي،  العاص  أيب  بن  عثامن  حديث  وغريه   )468( مسلم  روى  وقد  طهر،  عىل 
الصالة، والتخفيف فيها، ألن فيهم الكبري واملريض وذا احلاجة، ومل يذكر زيادة إسامعيل بن رافع.

بيان الوهم واإلهيام )465/3(.   )1(
للزيلعي  الراية  نصب  من  فهو  صحيًحا،  كان  إن  والتصويب  جمهول،  جد  فهو  املطبوع:  يف   )2(

 .)199/1(
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وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكري. 

أحاديثه، وتركه.  بن حنبل  أمحد  اليسع، خرق  ابن  فهو  البرصي:  وأما مسعدة 
وقال أبو حاتم: إنه يكذب عىل جعفر بن حممد«)1(. فهو إسناد مظلم. 

  الدليل السادس:

حديث عمرو بن حزم، وهو حديث طويل، من كتاب كتبه رسول اهلل × ألهل 
اليمن، وسنذكره بطوله لنرى ما توبع فيه مما انفرد به.

)1763-224( فقد روى ابن حبان من طريق احلكم بن موسى، قال: حدثنا 
حييى بن محزة، عن سليامن بن داود، حدثني الزهري، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو 

ابن حزم، عن أبيه، 

عن جده أن رسول اهلل × كتب إىل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، 
وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت عىل أهل اليمن، وهذه نسختها: 

من حممد النبي × إىل رشحبيل بن عبد كالل، واحلارث بن عبد كالل ونعيم بن 
عبد كالل َقْيِل)2( ذي رعني ومعافر ومهدان أما بعد. 

فقد رجع رسولكم، وأعطيتم الغنائم مخس اهلل، وما كتب اهلل عىل املؤمنني من 
مخسة  بلغ  إذ  العرش  ففيه  بعاًل  أو  سيًحا  كان  أو  السامء  سقت  وما  العقار،  يف  العرش 
إذا بلغ مخسة أوسق. ويف كل  بالرشاء والدالية ففيه نصف العرش  أوسق، وما سقي 
أربع  فإذا زادت واحدًة عىل  أربًعا وعرشين  تبلغ  أن  إىل  اإلبل سائمة شاة  مخس من 
وعرشين ففيها ابنة خماض، فإن مل توجد بنت خماض، فابن لبون ذكر إىل أن تبلغ مخًسا 
وثالثني، فإذا زادت عىل مخس وثالثني ففيها ابنة لبون إىل أن تبلغ مخًسا وأربعني، فإذا 
زادت عىل مخس وأربعني ففيها حقة طروقة إىل أن تبلغ ستني، فإن زادت عىل ستني 

بيان الوهم واإلهيام )466/3(.   )1(
لقب امللك من ملوك محري.   )2(
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واحدة ففيها جذعة إىل أن تبلغ مخسة وسبعني، فإن زادت عىل مخس وسبعني واحدة 
ففيها ابنتا لبون إىل أن تبلغ تسعني فإن زادت عىل تسعني واحدة ففيها حقتان طروقتا 
لبون ويف كل مخسني  ابنة  أربعني  ففي كل  زاد  فام  ومئة،  تبلغ عرشين  أن  إىل  اجلمل 
حقة طروقة اجلمل. ويف كل ثالثني باقورة بقر ويف كل أربعني شاة سائمة إىل أن تبلغ 
عرشين ومئة فإن زادت عىل عرشين ومئة واحدة ففيها شاتان إىل أن تبلغ مئتني فإن 
زادت واحدة فثالثة شياه إىل أن تبلغ ثالثة مائة فام زاد ففي كل مائة شاة شاة، وال تؤخذ 
يف الصدقة هرمة وال عجفاء وال ذات عوار وال تيس الغنم، وال جيمع بني متفرق، وال 
يفرق بني جمتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من اخلليطني فإهنام يرتاجعان بينهام بالسوية. 
الورق مخسة دراهم، فام زاد ففي كل أربعني درهم، وليس  ويف كل مخس أواق من 
فيها دون مخس أواق يشء. ويف كل أربعني ديناًرا دينار، وإن الصدقة ال حتل ملحمد، 
وال ألهل بيته وإنام هي الزكاة تزكى هبا أنفسهم يف فقراء املؤمنني، أو يف سبيل اهلل، 
وليس يف رقيق وال مزرعة وال عامهلا يشء إذا كانت تؤدى صدقتها من العرش وليس يف 
عبد املسلم وال فرسه يشء، وإن أكرب الكبائر عند اهلل يوم القيامة اإلرشاك باهلل، وقتل 
النفس املؤمنة بغري احلق، والفرار يف سبيل اهلل يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي 
األصغر.  احلج  العمرة  وإن  اليتيم  مال  وأكل  الربا،  وأكل  السحر،  وتعلم  املحصنة، 
وال يمس القرآن إال طاهر، وال طالق قبل إمالك، وال عتق حتى يبتاع، وال يصلني 
أحدكم يف ثوب واحد ليس عىل منكبه منه يشء، وال حيتبني يف ثوب واحد ليس بينه 
وبني السامء يشء، وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد وشقه باد، وال يصلني أحدكم 
عاقًصا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فهو قود إال أن يرىض أولياء املقتول، 
اللسان  الدية، ويف  إذا أوعب جدعه  الدية مائة من اإلبل، ويف األنف  النفس  وإن يف 
الدية، ويف الشفتني الدية، ويف البيضتني الدية، ويف الذكر الدية، ويف الصلب الدية، ويف 
العينني الدية، ويف الرجل الواحدة نصف الدية، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفة 
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اليد  من  األصابع  من  أصبع  اإلبل، ويف كل  من  املنقلة مخس عرشة  الدية، ويف  ثلث 
والرجل عرش من اإلبل، ويف السن مخس من اإلبل، ويف املوضحة مخس من اإلبل، وإن 
الرجل يقتل باملرأة وعىل أهل الذهب ألف دينار لفظ اخلرب حلامد بن حممد بن شعيب. 

قال أبو حاتم: سليامن بن داود هذا هو سليامن بن داود اخلوالين من أهل دمشق 
ثقة مأمون وسليامن بن داود الياممي ال يشء ومجيعهام يرويان عن الزهري. 

ا، والصحيح أنه مرسل[)1(. ]ضعيف جدًّ

اختلف فيه عىل احلكم بن موسى:   )1(
فرواه عمرو بن منصور كام يف سنن النسائي خمترًصا )4853(.   

وأبو داود كام يف املراسيل خمترًصا )259(،   
والدارمي )1621( وذكر منه ما يتعلق بالزكاة خاصة.  

حممد بن حييى وإبراهيم بن هانئ كام يف سنن الدارقطني )122/1(.   
صالح بن عبد اهلل بن حممد بن حبيب احلافظ، كام يف مستدرك احلاكم )395/1، 397( وعنه   

البيهقي )87/1(.
وأبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن سعيد العبدي كام يف مستدرك احلاكم )395/1(وعنه البيهقي   

.)73/8(
وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، كام يف السنن الكربى للبيهقي )89/4( ويف اخلالفيات   

.)501/1(
احلسن بن سفيان، وأمحد بن احلسن الصويف، وأيب يعىل، وحامد بن حممد بن شعيب، وحممد   
ابن عبد اهلل بن عبد العزيز كام يف الكامل البن عدي )275/3( كلهم )عمرو بن منصور، وأبو 
العبدي،  اهلل، وحممد  بن عبد  بن هانئ، وصالح  وإبراهيم  بن حييى،  والدارمي، وحممد  داود، 
وأمحد الصويف، واحلسن بن سفيان، وأيب يعىل، وابن شعيب، وحممد بن عبد اهلل بن عبد العزيز( 
رووه عن احلكم بن موسى، عن حييى بن محزة، عن سليامن بن داود، عن الزهري، عن أيب بكر 

ابن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.
ورواه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل كام يف سنن الدارقطني )209/3( عن احلكم بن موسى، أخربنا   
إسامعيل بن عياش، عن حييى بن سعيد، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن 

جده أن النبي × كتب كتاًبا له إذ وجهه إىل اليمن، فذكر بعض أحكام الديات. 
وهذا اخلطأ من قبل إسامعيل بن عياش، فإن روايته عن غري أهل بلده فيها ضعف.   

وكام اختلف فيه عىل احلكم بن موسى، اختلف فيه عىل حييى بن محزة:                =  
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فرواه احلكم بن موسى، عنه، عن سليامن بن داود، عن الزهري، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو   =
ابن حزم، عن أبيه، عن جده. 

وخالفه حممد بن بكار بن بالل، فرواه عن حييى بن محزة، عن سليامن بن أرقم، قال: حدثني   
الزهري، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم به. 

فاحلكم يقول: سليامن بن داود.   
وحممد بن بكار يقول: سليامن بن أرقم.   

وسليامن بن داود: صدوق وسليامن بن أرقم: مرتوك. فأهيام أرجح ؟   
فبعضهم صحح أن يكون احلديث عنهام مجيًعا، إال أهنم اختلفوا يف سليامن بن داود، فبعضهم   

يقول: خوالين، وبعضهم يقول: سليامن بن أيب داود، وبعضهم يوثقه، وبعضهم يضعفه. 
وممن ضعفه حييى بن معني، وأمحد بن حنبل.   

قال ابن معني يف رواية ابن طهامن عنه برقم )41، 42، 43( وسليامن بن داود الشامي، روى   
عن الزهري حديث عمرو بن حزم، ليس هو بيشء، وسليامن بن داود الياممي، ليس هو بيشء، 
ومل يتابع سليامن بن داود يف حديث عمرو بن حزم أحد، وليس يف الصدقات حديث له إسناد«.

وقال أيًضا:سليامن بن داود ليس يعرف، وال يصح هذا احلديث. الكامل )274/3(.   
والتعديل  ليس بيشء. اجلرح  داود  بن  بن سعيد: سليامن  أيًضا كام يف رواية عثامن  وقال حييى   

)110/4(، الكامل )274/3(. 
وقال البخاري عن سليامن بن داود: فيه نظر. وهذا جرح شديد عنده التاريخ الكبري )10/4(.   
يف  محزة  بن  حييى  حديث  حنبل  بن  أمحد  اهلل  عبد  أيب  عىل  عرضت  الدمشقي:  زرعة  أبو  وقال   
الديات، فقال: هذا رجل من أهل اجلزيرة، يقال له: سليامن بن أيب داود، ليس بيشء. الكامل - 

ابن عدي )275/3(. 
وقال ابن عدي: رجل جمهول. املرجع السابق.   

جمهول.  وهو  الصدقات-  حديث  -يعني  بطوله  داود  بن  سليامن  رواه  حييى:  بن  حممد  وقال   
الضعفاء للعقييل )127/2(.

وقال ابن خزيمة: ال حيتج به. هتذيب التهذيب )165/4(.   
وضعفه الزيلعي يف نصب الراية )342/3(.  

وبعضهم حسن حديث سليامن بن داود.   
محزة  بن  حييى  عنه  روى  وقد  معني،  بن  حييى  قال  كام  ليس  أنه  »أرجو  سعيد:  بن  عثامن  قال   
أحاديث حساًنا كلها مستقيمة، وهو دمشقي خوالين«. التاريخ )ص: 123، 124(، الكامل 

)275/3(. وقال ابن حبان: ثقة. الثقات )387/6(. 
وقال أبو حاتم: ال بأس به، يقال: إنه سليامن بن أرقم. واهلل أعلم.                  =  
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وقال الدارقطني: ال باس به. وقال مرة ضعيف. هتذيب التهذيب )165/4(.  =
وقال احلافظ يف التقريب: صدوق.  

وبعضهم رجح أن سليامن بن داود، وسليامن بن أرقم واحد.   
االسم  وأن  نعت،  األرقم  أن  فريون  العراق  قدم  محزة  بن  حييى  كان  »قد  حاتم:  أبو  قال   
أنه  أظن  وما  محزة،  بن  ليحيى  شيخ  الدمشقي،  داود  بن  سليامن  يقول:  من  ومنهم   داود، 

هو«. امليزان )202/2(. 
والذي يرتجح يل أن احلديث حديث سليامن بن أرقم، وأن احلكم بن موسى أخطأ عندما قال:   

سليامن بن داود. وإليك األدلة. 
قال احلافظ ابن منده: رأيت يف كتاب حييى بن محزة بخطه عن سليامن بن أرقم عن الزهري، هو   

الصواب. 
وقال صالح جزرة: »حدثنا دحيم، قال: نظرت يف أصل كتاب حييى حديث عمرو بن حزم يف   
الصدقات فإذا هو عن سليامن بن أرقم فكتب عني مسلم«. امليزان )201/2( وفيه فكتبت هذا 

الكالم عن مسلم،وهو خطأ. انظر تلخيص احلبري )35/4(.
وقال أبو زرعة الدمشقي يف تاريخ دمشق )455/1(: »حدثت أنه وجد يف كتاب حييى بن محزة،   

عن سليامن بن أرقم، عن الزهري، ولكن احلكم بن موسى مل يضبطه«. اهـ 
ويف حتفة األرشاف )147/8(: »نسبه إىل أيب داود يف املراسيل، فقال: وعن هارون ابن حممد بن   
بكار بن بالل، عن أبيه، وعمه، كالمها، عن حييى بن محزة، عن سليامن بن أرقم، عن الزهري، 

عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. 
وعن ابن هبرية، قال: قرأت يف أصل حييى بن محزة، حدثني سليامن بن أرقم بإسناده نحوه. وعن   
احلكم بن موسى، عن حييى بن محزة، عن سليامن بن داود، عن الزهري نحوه. قال أبو داود: 

هذا َوْهم من احلكم: يعني قوله: ابن داود«. اهـ وانظر هتذيب التهذيب )165/4(.
وقال أبو داود أيًضا: »ال أحدث به، وقد وهم احلكم بن موسى يف قوله: سليامن بن داود وقد   
حدثني حممد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه يف أصل حييى بن محزة: سليامن بن أرقم«. تلخيص 

احلبري )35/4(.
وقال أبو داود أيًضا: والذي قال: سليامن بن داود وهم فيه. املراسيل )ص: 213(.   

وقال النسائي بعد أن خرج يف املجتبى رواية احلكم بن موسى، قال: خالفه -يعني احلكم بن   
موسى- خالفه حممد بن بكار بن بالل، أخربنا اهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران العنيس، ثنا 
حممد بن بكار بن بالل، ثنا حييى، ثنا سليامن بن أرقم، حدثني الزهري به، وساق احلديث، ثم 
قال: وهذا أشبه بالصواب.                      =
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وقال أبو احلسن اهلروي: احلديث يف أصل حييى بن محزة عن سليامن بن أرقم غلط عليه احلكم.   =
امليزان )201/2(. 

وقال الذهبي: ترجح أن احلكم بن موسى َوِهَم، والبد.  
اهلروي،  احلسن  وأبو  مندة،  ابن  واحلافظ  ودحيم،  جزرة،  وصالح  اهلروي،  احلسن  أبو  فهذا    
كلهم   .)165/4( التهذيب  يف  كام  حجر،  وابن  والذهبي،  داود،  وأبو  الدمشقي،  زرعة  وأبو 
يرون أن احلكم بن موسى أخطأ بذكر سليامن بن داود، وإنام هو سليامن بن أرقم كام هو يف كتاب 

حييى بن محزة. 
قال احلافظ ابن حجر: أما سليامن بن داود اخلوالين فال ريب يف أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت   
عىل حديث الصدقات من جهة أن احلكم بن موسى غلط يف اسم والد سليامن، فقال: سليامن بن 

داود، وإنام هو سليامن بن أرقم.
وقال الزيلعي: »وقال بعض احلفاظ من املتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها األئمة   
األربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة عىل 
سليامن بن أرقم، وسليامن بن داود اخلوالين، عن الزهري، عن أيب بكر، عن عمرو بن حزم، عن 
أبيه، عن جده، وكالمها ضعيف. بل املرجح يف روايتهام سليامن بن أرقم، وهو مرتوك«. نصب 

الراية )342/3(. 
فهذه النقول تقطع الشك باليقني أن احلكم أخطأ بقوله: ابن داود. وإذا كان احلديث عن سليامن   
فقد  داود حمفوظ يف احلديث،  بن  بأن ذكر سليامن  التسليم  ا، وعىل  فهو ضعيف جدًّ أرقم  ابن 

خولف يف الزهري، خالفه من هو أحفظ منه.
فقد رواه يونس بن يزيد كام يف سنن النسائي )4855(   

وسعيد بن عبد العزيز كام يف سنن النسائي )4856(، كالمها عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب   
رسول اهلل × الذي كتب لعمرو بن حزم حني بعثه عىل نجران وكان الكتاب عند أيب بكر بن 
)ژ ژ ڑ ڑ ک(  × هذا بيان من اهلل ورسوله:  حزم فكتب رسول اهلل 
وكتب اآليات منها حتى بلغ: )ڭ ڭ ۇ ۇ(. ثم كتب هذا كتاب اجلراح يف النفس مائة 

من اإلبل نحوه. 
من  رقعة  بكتاب يف  بن حزم  بكر  أبو  قال: جاءين  الزهري،  العزيز: عن  عبد  بن  ولفظ سعيد   
أدم عن رسول اهلل × هذا بيان من اهلل ورسوله: )ژ ژ ڑ ڑ ک( فتال 
منها آيات، ثم قال: يف النفس مائة من اإلبل، ويف العني مخسون، ويف اليد مخسون، ويف الرجل 
مخسون، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفة ثلث الدية، ويف املنقلة مخس عرشة فريضة، ويف 
األصابع عرش عرش، ويف األسنان مخس مخس ويف املوضحة مخس.               =
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ويونس بن يزيد من رجال اجلامعة، ومن أصحاب الزهري، وقد تابعه سعيد بن عبد العزيز،   =
فتبني من هذا أن املعروف يف كتاب ابن حزم أنه مرسل، واملسند إنام هو من طريق سليامن بن 

أرقم، وهو مرتوك. 
واملرسل، تارة عن الزهري. كام تقدم.  

وتارة: عن أيب بكر بن حممد، بن عمرو بن حزم.   
وتارة: عن حممد بن عمرو بن حزم.   

وتارة: عن عبد اهلل بن أيب بكر. وكلهم من التابعني.   
الرزاق  عبد  املوطأ )199/1( ومصنف  فهو يف  بكر،  أيب  بن  اهلل  عبد  من مرسل  كان  ما  وأما   
)6793(، ومسند الشافعي )347(، عن عبد هلل بن أيب بكر بن حزم أن يف الكتاب الذي كتبه 

رسول اهلل × لعمرو بن حزم: أن ال يمس القرآن إال طاهر. 
وأما مرسل أيب بكر والد عبد اهلل، فأخرجه مالك )849/1( عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد   
ابن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل × لعمرو بن حزم يف العقول.. 
وذكر ما يتعلق بالديات. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي يف مسنده )ص: 347(، والنسائي 

)4857( والبيهقي )73/8، 82(.
وأخرجه الدارقطني )121/1( من طريق عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن عبد اهلل بن أيب بكر،   

عن أبيه، قال: كان يف كتاب رسول اهلل × لعمرو بن حزم أال متس القرآن إال عىل طهر. 
قال الدارقطني: مرسل، رواته ثقات.   

وأخرجه الدارقطني )121/1( من طريق ابن إدريس، أخربنا حممد بن عامرة، عن أيب بكر بن   
× حني بعثه إىل  حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، قال: كان يف كتاب رسول اهلل 

نجران مثله سواء. 
وأخرجه الدارقطني )121/1( من طريق عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن عبد اهلل وحممد ابني   

أيب بكر بن حزم، عن أبيهام أن النبي × كتب كتاًبا فيه: )ال يمس القرآن إال طاهر(.
وأما مرسل حممد بن عمرو بن حزم:   

فأخرجه عبد الرزاق، خمترًصا )17358( عن معمر، عن عبد اهلل بن أيب بكر بن عمرو بن حممد   
ابن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. 

قال ابن حجر: وجده، هو حممد بن عمرو ولد يف عهد النبي × ولكنه مل يسمع منه.   
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الدارمي )1622( وابن اجلارود يف املنتقى )784( وابن خزيمة   

)19/4(، والدارقطني )210/3(. 
وأخرجه البيهقي يف اخلالفيات )500/1( من طريق إسامعيل بن أيب أويس، حدثني أيب،       =  
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وما ورد مسنًدا ال تقوم به حجة؛ ألنه إما من رواية مرتوك، وأما املرسل فإسناده 
صحيح، ولكن املرسل من قسم الضعيف.

وبعضهم احتج به ال من جهة اإلسناد، ولكن من جهة تلقي العلامء له بالقبول، 
حيث  من  ال  األئمة،  من  مجاعة  املذكور  بالكتاب  احلديث  »صحح  حجر:  ابن  قال 

اإلسناد، بل من حيث الشهرة. 

كتاب  أنه  عندهم  ثبت  حتى  احلديث  هذا  يقبلوا  مل  رسالته:  يف  الشافعي  فقال 
رسول اهلل ×. 

وقال ابن عبد الرب: هذا كتاب مشهور عند أهل السري، معروف ما فيه عند أهل 
العلم، معرفة يستغنى بشهرهتا عن اإلسناد؛ ألنه أشبه التواتر يف جميئه، لتلقي الناس 

له بالقبول واملعرفة. 

وقال العقييل: هذا حديث ثابت حمفوظ إال أنا نرى أنه كتاب غري مسموع ممن 
فوق الزهري. 

كتاًبا أصح من كتاب  املنقولة  الكتب  أعلم يف مجيع  بن سفيان: ال  يعقوب  وقال 
عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول اهلل × والتابعني يرجعون إليه ويدعون رأهيم.

عن عبد اهلل وحممد ابني أيب بكر، خيربانه، عن أبيهام )أيب بكر(، عن جدمها )حممد بن عمرو بن   =
حزم(، عن رسول اهلل × أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن: هذا كتاب 
رسول اهلل × الذي كتبه لعمرو ابن حزم حني أمره عىل اليمن؛ كتب لرسول اهلل × منها: أن 

ال يمس القرآن إال طاهر. 
وأخرجه احلاكم يف املستدرك )395/1( من طريق إسامعيل بن أيب أويس به، خمترًصا، بلفظ:   

فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم، ففي كل أربعني درمًها درهم. اهـ ومل يذكر لفظ البيهقي.
وكونه يرسل تارة عن عبد اهلل بن أيب بكر، وتارة عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم. وتارة   
عن حممد بن عمرو بن حزم فهذا واهلل أعلم ال يرض؛ ألن الكتاب كان عندهم، وكل منهم قد 

حكى ما فيه.
فالراجح من حديث عمرو بن حزم أنه مرسل. وأما املسند منه فإنه من طريق سليامن بن أرقم،   

وهو مرتوك. 
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الكتاب  هلذا  الزهري  عرصه  وإمام  العزيز  عبد  بن  عمر  شهد  قد  احلاكم:  قال 
بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهام«)1(.

وقال ابن تيمية: »قال أمحد ال شك أن النبي × كتبه له«)2(.

q مناقشة هذا الكالم: 

أواًل : مناقشة دعوى تلقي الناس له بالقبول، كام نقله احلافظ عن ابن عبد الرب. 
املقصود بالناس: هم العلامء، فهي حكاية عن اإلمجاع. 

وهل هي حكاية لإلمجاع بام ورد فيه من أحكام، أو اإلمجاع عىل صحة الكتاب 
وثبوته، وال يلزم منه اإلمجاع عىل داللته؛ ألنه قد يصح الدليل، وينازع يف االستدالل، 
كالمها حمتمل، وإن كان الراجح أن املقصود اإلمجاع عىل صحة الكتاب، ودعوى أن 

الكتاب متلقى بالقبول يدخلها ما يدخلها. 

أهنا  أحاديث  يف  يّدعون  قد  الفقهاء  من  كثرًيا  فإن  التلقي؛  هذا  إثبات  ثانًيا: 
متلقاة يف القبول، وعند التمحيص ال تثبت هذه الدعوى، ومل أر البخاري ومسلاًم قد 
خرجا يف صحيحيهام أحاديث اعتامًدا عىل تلقي الناس هلا بالقبول، وإنام املعتمد هو 
اإلسناد، وقد ضعف هذا املرسل داود الظاهري، وابن حزم، وابن املنذر، وخالفهم 
الداخلني يف قوله تعاىل:  املؤمنني  معترب، وهو يبطل دعوى اإلمجاع؛ ألهنم من مجلة 

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

عىل  اإلمجاع  دعوى  كانت  إن  هذا   ،]115 ]النساء:  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
صحة الكتاب، وإن كانت دعوى اإلمجاع عىل ما ورد فيه من أحكام؛ فإن اخلالف يف 

مس املصحف حمفوظ من لدن التابعني إن مل يكن من لدن الصحابة.

ثالًثا: عبارة ابن عبد الرب يف التمهيد ختتلف عن العبارة التي نقلها احلافظ، فقد 

تلخيص احلبري )36/4(.   )1(
جمموع الفتاوى )266/21(.   )2(
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قال ابن عبد الرب: »والدليل عىل صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي مجهور العلامء له 
بالقبول ….« إلخ)1( وفرق بني قوله: »تلقي الناس له بالقبول«، وبني قوله: »تلقي 
مجهور العلامء ..« فإن اللفظ الثاين يثبت أن التلقي ليس من كافة العلامء، وإنام هو من 

مجهورهم. 

بالقبول مسلم؛ فإن مسألة مس املصحف  التلقي  رابًعا: عىل فرض أن دعوى 
مستثناة، أرأيت الصحيحني قد قال بعض أهل العلم: إن أهل العلم قد تلقامها الناس 

بالقبول، ومع ذلك ال يدخل يف هذا التلقي ما تكلم فيه األئمة كالدارقطني وغريه. 

فإذا كنا نستثني األحاديث التي تكلم فيها العلامء من هذا التلقي، استثنينا أيًضا 
مس املصحف من ثبوت التلقي لثبوت النزاع فيها؛ إذا ال يمكن إثبات اإلمجاع وضده 
يف آن واحد، فإن قال قائل: ال يمكن أن نحتج هبذا املرسل يف الدماء واألموال، ثم 
ال حيتج به يف هذه املسألة، التي هي أهون بكثري من انتهاك مال املسلم أو دمه، بل قد 

انعقد اإلمجاع عىل استحباب الطهارة ملس املصحف. 

q فاجلواب: 

أن ما يتعلق باألموال والدماء ليس االعتامد عىل هذا املرسل، بل االعتامد عىل 
أحاديث أخرى ثابتة عن رسول اهلل ×)2(.

التمهيد، كام يف فتح الرب )557/3(.   )1(
ففي الصدقات كل ما ورد يف رسالة عمرو بن حزم، قد جاء مسنًدا من حديث أيب بكر عند   )2(
ومسند   )18/5( والنسائي   )1567( داود  وأبو   )12-11/1( وأمحد   )1454(  البخاري 

أيب يعىل )127(. 
أنه قرأ كتاب عمر، فهو وجادة،  نافع،  أنه عن  ومن مسند عمر يف مسند أيب يعىل )125( إال   

ورجاله ثقات. 
واحلاكم   ،)1620( الدارمي   )621( والرتمذي   )1568( داود  أيب  عند  عمر  ابن  وحديث   
)392/1( والبيهقي )88/4( من طريق سفيان بن حسني، عن الزهري، عن سامل، ابن عمر. 

وهو صالح يف الشواهد. 
وحديث ابن مسعود، عند أمحد )411/1( والرتمذي )622( وابن ماجة )1804(.               =  
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 )6841( الرزاق  وعبد   )240  ،233  ،230/5( أمحد  عند  جبل،  بن  معاذ  وحديث   = 
وأيب داود )1576 1577، 1578( والرتمذي )623( والنسائي )26/5( وابن ماجه )1803( 
وابن خزيمة )19/4(. هذا  والبيهقي )98/4(، واحلاكم )398/1(،  والدارمي )1624(، 

فيام يتعلق بالصدقات. 
حديث  من   )982( ومسلم   ،)1463( البخاري  يف  فهو  والفرس،  العبد  يف  الزكاة  نفي  وأما   
أيب هريرة. وكون الصدقة ال حتل ملحمد، وال آلل حممد، جاء عند مسلم من حديث أيب هريرة 

)1072( من حديث طويل. 
ويشهد للسبع املوبقات، وأكرب الكبائر حديث أيب هريرة عند البخاري )2766( ومسلم )89(.   
وأما قوله: ال طالق قبل إمالك، وال عتق حتى يبتاع، فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه، عن جده. عند أيب داود، يف الطالق )2190( والرتمذي )1181( وابن ماجه )2047( 
وأما قوله: )ال يصلني أحدكم يف ثوب واحد، وشقه باد( فقد جاء من حديث أيب هريرة عند 

البخاري )359( ومسلم )1876(. 
ابن عباس يف مسلم )492( وحديث أيب رافع، عند عبد  الصالة حديث  للعقص يف  ويشهد   
الرزاق )183/2، 184( ح2990، 2991. وأيب داود )646( والرتمذي )384( وابن ماجه 

)1042( والبيهقي )109/2( وابن خزيمة )911(. 
داود  وأيب   ،)166  ،164( أمحد  عند  عمرو،  بن  اهلل  عبد  حديث  له  فيشهد  للدماء،  وبالنسبة   
)4547، 4548( والنسائي )40/8( والدارقطني )104/3( والبيهقي )68/8( وابن ماجه 

 .)2627(
وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق )281/9( 17212، وأمحد )36/2( وأيب داود )4549(   
وحديث  العمد.  شبه  قتل  دية  يف  واحلديثان   )68/8( والبيهقي   ،)105/3(  والدارقطني 
أيب موسى األشعري يف دية األصابع عند أمحد )314/4، 403، 404( وأيب داود )4556، 
 ،)1527( املوارد  يف  كام  حبان  وابن   ،)2369( والدارمي   )56/8( والنسائي   )4557 
وأيب يعىل )7334، 7335( وفيهام حديث عمر عند البزار )261( عن عمر رفعه: يف األنف 
إذا استوعب جدعه الدية، ويف العني مخسون، ويف اليد مخسون، ويف الرجل مخسون، ويف اجلائفة 
املنقله مخس عرشة، ويف املوضحة مخس، ويف السن مخس، ويف كل إصبع مما هناك  ثلث، ويف 

عرش عرش، وإسناده فيه ضعف.
ومنها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهلل × وفيه تقويم الدية عىل   
أهل الدنانري والدراهم، والبقر والشاة. وفيه ذكر عقل األنف والعني والرجل واليد، واملأمومة 
واجلائفة، واملنقلة، والواضحة، واألسنان. واحلديث عند أمحد )182/2، 183، 185، 186، 
224، 317(، وأيب داود )4564(، والنسائي )4801( وابن ماجه )2630( وتبني أن          =
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q واستشكل االستدالل به من حيث املعىن: 

قالوا: إن اطالق اسم النجس عىل املؤمن الذي ليس بطاهر من اجلنابة أواحليض 
أو احلدث األصغر ال يصح حقيقة وال جماًزا، فاملؤمن طاهر دائاًم، سواء كان جنًبا، أو 

حائًضا، أو عىل بدنه نجاسة، أم ال. 

فقوله: )ال يمس القرآن إال طاهر( حيتمل أن املعنى: ال يمس القرآن إال مؤمن. 
يؤيده كون الرسول × قد بعثه إىل نجران، وفيها مرشكون، وقد قال تعاىل: )ٿ 

ٿ ٿ( ]التوبة: 28[. 
)1764-225( وروى البخاري، من طريق أيب رافع، 

عن أيب هريرة، قال: لقيني رسول اهلل × وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه 
حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت، وهو قاعد، فقال: أين كنت 
يا أبا هر. فقلت له، فقال: سبحان اهلل، يا أبا هر إن املؤمن ال ينجس. ورواه مسلم)1(.

عىل  قرأت  قال  حييى،  بن  حييى  حدثنا  قال:  مسلم،  وروى   )226-1765(
مالك، عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر، قال: هنى رسول اهلل × أن يسافر بالقرآن إىل 

أرض العدو.

احلدث األصغر.  أنه طاهر من  األكرب. وحيتمل  احلدث  أنه طاهر من  وحيتمل 
بطل  االحتامل  إليه  تطرق  إذا  والدليل  احلسية،  النجاسة  من  طاهر  أنه  وحيتمل 

االستدالل. 

األحاديث، وبعضها  بن حزم، وليست هذه كل  دمائهم مرسل عمرو  املسلمني مل حيكموا يف   =
املصحف  مس  يف  وردت  التي  األحاديث  هذه  جمموع  هل  النظر:  يبقى  لكن  لبعض،  يشهد 
ا، أو أهنا ال تصلح للحجة، هذه مسألة  يرقى جمموعها إىل االحتجاج، مع أن عامتها ضعيفة جدًّ
فيها خالف بعد القطع بأن آحادها ال تقوم هبا حجة، ولعله يرتجح للقارئ أحد القولني بعد 

االطالع عىل أدلة القول الثاين. 
رواه البخاري )285( ومسلم )371(.   )1(
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q ويجاب على هذا:

واإلسالم  اإليامن  بوصف  الصحابة  مجاعة  ختاطب  كانت  والسنة  القرآن  بأن 
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ڇ...(  )ڇ  ٺ...(  ٺ  )ٺ 

مجاعة  القرآن  خياطب  ومل  ۀ...(  ڻ  )ڻ  پ...(  ٻ 
الصحابة بصفة الطاهرين، فلم يقل: يا أهيا الطاهرون ..

فيبقى الطاهر، هل هو من احلدث أو من النجاسة؟ 

أما من تطهر من احلدث، وعىل بدنه نجاسة فإنه ال يمنع من مس املصحف، إذا 
كانت النجاسة ال تتعدى. ال أعلم يف املسألة خالًفا، فخرجت طهارة اخلبث، وبقيت 
طهارة احلدث، ونحن نقول بشموهلا للحدثني األصغر واألكرب، فال يمنع من محل 

املشرتك عىل مجيع أفراده، وعدم إخراج واحد منها إال بدليل. واهلل أعلم.

)1766-227( وقد روى البخاري من طريق عروة بن املغرية، 

× يف سفر فأهويت ألنزع خفيه، فقال: دعهام،  عن أبيه، قال: كنت مع النبي 
فإين أدخلتهام طاهرتني، فمسح عليهام. ورواه مسلم)1(.

فوصف الرسول × قدميه بعد الوضوء بأهنا طاهرة: أي من احلدث. 

وقال تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ ...( إىل قوله: )ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]املائدة: 6[.

ال  املؤمن  إن  القائل:  هو   × أنه  مع  طهارة،  اجلنابة  من  االغتسال  اهلل  فسمى 
ينجس. 

)1767-228( روى مسلم من طريق مصعب بن سعد، قال: دخل عبد اهلل بن 
عمر عىل ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

البخاري )206( ومسلم )274(.   )1(
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أال تدعو اهلل يل يا ابن عمر، قال: إين سمعت رسول اهلل × يقول: ال تقبل صالة 
بغري طهور، وال صدقة من غلول وكنت عىل البرصة )1(.

يمسك  ال  حديث:  أن  لو  صحيح  الكالم  وهذا  به.  يتطهر  ملا  اسم  والطهور: 
ا، وصحيح اإلسناد  القرآن إال طاهر متصل وصحيح اإلسناد، فاملتصل ضعيف جدًّ

مرسل، وكالمها ليسا بحجة. 

  الدليل السادس: 

)1768-229( ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق األزرق، أخربنا القاسم 
ابن عثامن البرصي، عن أنس بن مالك، قال: 

خرج عمر متقلًدا السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا، فأتامها عمر، 
أعطوين  فقال:  طه،  يقرؤون  وكانوا  خباب،  له  يقال  املهاجرين،  من  رجل  وعندمها 
الكتاب الذي عندكم أقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت له أخته: إنك رجس، 
وال يمسه إال املطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب، 

فقرأ طه.

قال الدارقطني: القاسم بن عثامن ليس بقوي)2(.

رواه مسلم )224(.   )1(
)2(  أخرجه عمر بن شبة يف تاريخ املدينة )657/2(، قال: أخربنا إسحاق األزرق به. 

يعىل  وأبو   ،)267/3( الكربى  الطبقات  يف  سعد  ابن  أخرجه  األزرق  إسحاق  طريق  ومن   
املستدرك  يف  واحلاكم   ،)1860( األوسط  يف  والطرباين   ،)416/1( التنقيح  يف  كام  املوصيل 

)65/4( والبيهقي يف السنن الكربى )88/1(
ويف إسناده القاسم بن عثامن. ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: ربام أخطأ. الثقات )307/5(.   

وذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )114/7(.   
قال البخاري: له أحاديث ال يتابع عليها. لسان امليزان )463/4(، تنقيح التحقيق )417/1(.   
وذكره العقييل يف الضعفاء، وقال: حدث عنه إسحاق األزرق أحاديث ال يتابع منها عىل يشء.   

ضعفاء العقييل )480/3(.
قال الدارقطني: ليس بقوي، كام يف متن الباب.                =  
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ونقل كالمه ابن عبد اهلاد، وأقره، ومل يتعقبه. التنقيح )416/1، 417(.  =
وله شواهد ضعيفة، منها:   

الشاهد األول: ما رواه البزار يف مسنده )400/1( ح 279 حدثنا احلسن بن الصباح، وحممد   
ابن رزق اهلل، قاال: أخربنا إسحاق بن إبراهيم، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: 

قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أحتبون أن أعلمكم أول إسالمي، قال: قلنا: نعم. فذكر قصة   
يا ابن اخلطاب  إسالمة بطوهلا، وفيه: فقلت: ما هذه الصحيفة ها هنا؟ فقالت يل: دعنا عنك 
فإنك ال تغتسل من اجلنابة، وال تتطهر، وهذا ال يمسه إال املطهرون، فام زلت هبا حتى أعطتني 

إياها ... وذكر بقية القصة.
يف  واحلاكم   )41/1( احللية  يف  نعيم  وأبو   )285/1( الصحابة  فضائل  يف  أمحد  وأخرجه   
املستدرك )66/4( والبيهقي يف الدالئل )216/2( من طرق عن إسحاق بن إبراهيم احلنيني، 

ثنا إسامة بن زيد به.
وهذا إسناد ضعيف، فيه إبرهيم احلنيني:   

قال البخاري: يف حديثه نظر. التاريخ الكبري )379/1(.   
وقال النسائي: ليس بثقة. الضعفاء واملرتوكني )44(.   

وقال ابن عدي: احلنيني مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل )341/1(.   
وقال أبو زرعة: صالح. اجلرح والتعديل )208/2(.   
وذكره العقييل يف الضعفاء. الضعفاء الكبري )97/1(.   

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان خيطئ. الثقات )115(.   
كام أن يف اإلسناد: أسامة بن زيد بن أسلم، ضعيف احلديث.  

وقال أمحد: منكر احلديث، ضعيف. اجلرح والتعديل )285/2(.   
وقال ابن معني: ليس حديثه بيشء، كام يف رواية الدوري. املرجع السابق.   

وقال أيًضا: ضعيف، كام يف رواية ابن أيب خيثمة. املرجع السابق.   
وذكره العقييل يف الضعفاء. ا لضعفاء الكبري )21/1(.   

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء واملرتوكني )52(.   
وقال ابن سعد: كان كثري احلديث، وليس بحجة. الطبقات الكربى )413/5(.  

الشاهد الثاين:  
رواه الطرباين )97/2( من طريق إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو األشعث،   

عن ثوبان، قال: قال رسول اهلل ×: اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب، وقد رضب أخته يف   
أنه قتلها، ثم قام من السحر فسمع  )چ چ چ ڇ ڇ( حتى أظن  تقرأ:  الليل وهي  أول 
صوهتا تقرأ )چ چ چ ڇ ڇ( فقال: واهلل ما هذا بشعر، وال مههمة، ثم ذكر ذهابه إىل      =
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وهذا األثر مع كونه موقوًفا، يشكل عليه أن الكافر ال تصح منه العبادة، ولو 
توضأ وقت كفره أو اغتسل مل تصح منه الطهارة حال كفره، وقوهلا: إنك رجس: أي 

نجس، ومعلوم أن الكافر نجاسته معنوية، وليست حسية، وهو رجس بكفره. 

  الدليل السابع: 

)1769-230( ما رواه الدارقطني من طريق شجاع بن الوليد.

الرمحن  عبد  عن  إبراهيم،  عن  األعمش،  عن  كالمها  معاوية،  أيب  طريق  ومن 

رسول اهلل × وإسالمه.   =
ا وهذا القصة فيها اختالف يف متنها وإسنادها ضعيف جدًّ  

فيها: يزيد بن ربيعة:  
عن  روايته  ويف  احلديث،  واهي  احلديث،  منكر  احلديث،  ضعيف  الرازي:  حاتم  أبو  قال    

أيب األشعث، عن ثوبان ختليط كثري. اجلرح والتعديل )261/9(. 
وقال البخاري: حديثه مناكري. التاريخ الكبري )332/8(.  

وقال النسائي: مرتوك احلديث شامي. الضعفاء واملرتوكني )643(.   
وقال يف التمييز: ليس بثقة. لسان امليزان )286/6(.  

وقال الدارقطني: دمشقي مرتوك. املرجع السابق.  
قال أبو مسهر: كان قدياًم غري متهم ما ينكر عليه أنه أدرك أبا األشعث، ولكني أخشى عليه سوء   

احلفظ والوهم. الكامل )259/7(. 
  الشاهد الثالث: 

ما أخرجه أبو نعيم يف احللية )40/1( من طريق إسحاق بن عبد اهلل، عن أبان بن صالح عن   
جماهد، عن ابن عباس بنحو الرويات السابقة. 

ا، فيه إسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة.  وهذا اإلسناد ضعيف جدًّ  
قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبري )396/1(، الضعفاء الصغري )20(.   

وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء املرتوكني )50(.  
قال له الزهري ملا سمعه يرسل األحاديث: قاتلك اهلل يا ابن أيب فروة، ما أجرأك عىل اهلل، أال   

تسند أحاديثك، بأحاديث ليس هلا خطم، وال أزمة. هتذيب التهذيب )210/1(. 
الشاهد الرابع:   

ذكر قصة إسالم عمر بن اخلطاب ابن إسحاق صاحب السرية انظر سرية ابن هشام )270/1(   
ورواها البيهقي يف اخلالفيات من طريق ابن إسحاق )517/1(. 
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ابن يزيد، عن سلامن قال: 

كنا معه يف سفر، فانطلق فقىض حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد اهلل توضأ 
لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوين فإين ال أمسه؛ إنه ال يمسه إال املطهرون، 

فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. 

]صحيح، وصححه الدارقطني[)1(.

)1(  اختلف فيه عىل األعمش: 
فرواه أبو معاوية كام يف سنن الدارقطني )124/1(. والسنن الكربى للبيهقي )90/1(.   

ووكيع كام يف مصنف ابن أيب شيبة )98/1( وسنن الدارقطني )124/1(.  
وشجاع بن الوليد كام يف سنن الدارقطني )124/1(.  

وابن فضيل كام يف سنن الدارقطني )124/1( من طريق عبد اهلل بن عمر عنه،   
كلهم )أبو معاوية، ووكيع، وشجاع، وابن فضيل( عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن   

ابن يزيد، عن سلامن. 
وخالفهم أبو األحوص فرواه الدارقطني )123( من طريقه، عن األعمش، عن إبراهيم، عن   

علقمة، عن سلامن. 
وتابع أبا األحوص حييى بن العالء كام يف مصنف عبد الرزاق )1325( عنه ، عن األعمش، عن   
إبراهيم، عن علقمة به، قال: أتينا سلامن الفاريس، فخرج علينا من كنيف له. فقال: لو توضأت 

)ٻ پ پ پ پ  يا أبا عبد اهلل، ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا. فقال: إنام قال اهلل: 
ڀ ڀ ڀ( وهو الذكر الذي يف السامء الذي ال يمسه إال املالئكة، ثم قرأ علينا من 

القرآن ما شئنا. 
والراجح رواية وكيع وأيب معاوية، ومن وافقهام عن األعمش؛ ألن أبا معاوية من أوثق الناس   
يف األعمش، وقد تابعه وكيع. ومل يذكر أحد علقمة يف اإلسناد إال أبا األحوص، ومل يتابعه إال 

حييى بن العالء، وهو متهم بالوضع. 
قال أمحد: كذاب يضع احلديث. هتذيب التهذيب )229/11(، الكشف احلثيث )840(.   

وقال وكيع: كان يكذب، حدث يف خلع النعلني عرشين حديًثا. هتذيب الكامل )484/31(.   
وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )627(.   

وقال حييى بن معني: ليس بثقة. ضعفاء العقييل )437/4(.   
ثم إن حييى بن العالء زيادة توهم أن سلامن ال يرى بأًسا بمس املصحف؛ حيث قال: إنام قال   
اهلل: ال يمسه إال املطهرون، وهو الذكر الذي يف السامء، فمفهومه أنه ال مانع من مسه، وهي 

ختالف رواية اجلامعة. واهلل أعلم. 
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q ويجاب: 

بأن استدالل سلامن ريض اهلل عنه عىل وجوب الطهارة من اآلية فيها نزاع، وقد 
خالفه يف ذلك ابن عباس، وهو أفقه وأعلم بكتاب اهلل، ووافقه عىل ذلك أنس ريض 
اهلل عنه، وقد فرسا ريض اهلل عنهام )املطهرون( باملالئكة، والضمري يف قوله: )ال يمسه( 
يعود إىل أقرب مذكور،وهو الكتاب املكنون)1(، وقال مالك: »أحسن ما سمعت يف 
هذه اآلية )پ ڀ ڀ ڀ( إنام هي بمنزله هذه اآلية التي يف عبس: قول 

اهلل تبارك وتعاىل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک( ]عبس: 16-11[)2(.

العالية:  وأبو  والضحاك،  وجماهد،  جبري،  وابن  أنس)3(،  »قال  املنذر:  ابن  قال 
املراد باآلية: املالئكة)4(.

ۓ  ژ  تعاىل:  قال  كام  املتطهرون،  لقال:  املصحف،  ملس  الطهارة  به  أراد  ولو 
فأضاف  ژ  ۋ     ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 

الطهارة إىل فعلهم بقوله: ژ ڭ ژ ، وقوله ژ ۋ    ژ ]البقرة:222[. 

  الدليل الثامن:

)1770-231( روى مالك يف املوطأ، عن إسامعيل بن حممد بن سعد بن أيب 

كثري  ابن  تفسري  القرآن - اجلصاص )300/5(،  الطربي )659/11(، وأحكام  تفسري  انظر   )1(
)299/4(، وتفسري السيوطي )26/8(.

املوطأ )199/1(.   )2(
قال:  املطهرون  إال  يمسه  ال  عنه:  اهلل  ريض  أنس  عن  املنذر،  وابن  منصور،  بن  سعيد  أخرج   )3(

املالئكة عليهم السالم، وانظر تفسري القرطبي )225/17(.
األوسط )103/1(، وذكرهم ابن كثري يف تفسريه )299/4( وزاد عليهم: عكرمة، وأبوالشعثاء   )4(

جابر بن يزيد، وأبو هنيك، والسدي، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقتادة. اهـ
جرير،  وابن  محيد،  بن  وعبد  إياس،  أيب  بن  آدم  أخرج   :)26/8( تفسريه  يف  السيوطي  وقال    
وابن املنذر، والبيهقي يف املعرفة، عن جماهد ريض اهلل عنه، قال: القرآن يف كتابه املكنون: الذي ال 

يمسه يشء من تراب وال غبار، ال يمسه إال املطهرون، قال: املالئكة عليهم السالم. اهـ
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وقاص، عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص، أنه قال: 

لعلك  فقال:  فاحتككت.  وقاص،  أيب  بن  سعد  عىل  املصحف  أمسك  كنت 
مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت)1(.

]صحيح[.

q وأجيب عن هذا ألثر جبوابني: 

أحدمها: مع صحة إسناده، إال أنه ليس رصحًيا يف وجوب الوضوء؛ ألن الوضوء 
ال نزاع يف كونه مرشوًعا ملس املصحف، ولكن النزاع هل جيب أو ال جيب. والصحابة 
من أحرص الناس عىل اخلري، وأكملهم يف طلبه، وال غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة 

لقراءة القرآن ومسه.

ثانًيا: أن هذا األثر قد وقع فيه خالف عىل سعد من جهة وجوب الوضوء ملس 
الذكر)2(.

املوطأ )42/2(.   )1(
بالوضوء من مس  بن حممد،  إسامعيل  مالك، عن  فرواه  بن حممد،  إسامعيل  اختلف عىل  فقد   )2(

الذكر، من أجل مس املصحف. 
ورواه الطحاوي )77/1( من طريق عبد اهلل بن جعفر، عن إسامعيل بن حممد به. بلفظ: كنت   
آخذ عن أيب املصحف، فاحتككت، فأصبت فرجي، فقال: أصبت فرجك؟ قلت: نعم. قلت: 

احتككت. فقال: اغمس يدك يف الرتاب، ومل يأمرين أن أتوضأ. 
ورواه إسامعيل بن أيب خالد، واختلف عليه فيه:  

بن  إسامعيل  عن  زائدة،  حدثنا  رجاء،  بن  اهلل  عبد  طريق  من   )77/1( الطحاوي  فورواه    
أيب خالد، عن الزبري بن عدي، عن مصعب بن سعد. مثله، غري أنه قال: قم، فاغسل يدك.

وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )150/1( عن وكيع، عن إسامعيل بن أيب خالد، به. وفيه:   
فقال له توضأ. 

ورواية مالك أرجح.  
أواًل : إلمامته وحفظه.   

وثانًيا: ألنه قد تابعه عىل ذلك احلكم، فقد أخرجه الطحاوي )76/1( من طريق شعبة، قال:   
أنبأين احلكم، قال: سمعت مصعب بن سعد، وذكر نحو حديثه.                =
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هذا ما أمكنني مجعه من أدلة القول األول. واهلل أعلم. 

q أدلة القائلني جبواز مس املصحف بدون طهارة:

  الدليل األول: 

عدم الدليل املقتيض لوجوب الطهارة، واألصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل 
صحيح عىل وجوب الطهارة ملس املصحف. واألدلة التي احتج هبا من منع ال يصح 
منها يشء، ألهنا إما حديث مرسل، وقد ناقشت االستدالل به، واجلواب عن دعوى 

أنه متلقى باإلمجاع.

ا، أو ضعيف فقط.  وإما حديث ضعيف جدًّ

وإما موقوف عىل صحايب قد يكون خالفه غريه كاستدالل سلامن ريض اهلل عنه 
)پ ڀ ڀ ڀ( وقد  عىل وجوب الطهارة بمس املصحف بقوله تعاىل: 

خالفه ابن عباس وأنس يف وجه االستدالل.

وأما آثار غاية ما يدل عليه بعضها عىل مرشوعية الطهارة ملس املصحف، وهي 

وثالًثا: أن عبد اهلل بن جعفر، ال يقارن باملك، وعبد هلل بن رجاء، ال يقارن بوكيع، أما عبد اهلل بن   =
جعفر. فاألكثر عىل أنه صدوق، فمثل هذا ال يمكن أن يقدم عىل مالك. 

كام أن عبد اهلل بن رجاء، قال عنه احلافظ يف التقريب: صدوق هيم. فأين هذا من وكيع.   
وأما االختالف عىل سعد يف الوضوء من مس الذكر، فإنه حمفوظ.  

فقد رواه عبد الرزاق )434( عن ابن عيينة.  
ورواه الطحاوي )77/1( من طريق زائدة،  

ورواه أيًضا من طريق هشيم، كلهم ثالثتهم عن إسامعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم،   
عن سعد بعدم الوضوء من مس الذكر. وقد رصح هشيم بالتحديث.

بن  سعد  عىل  فيه  اختلف   )340  ،338/3( الرب  فتح  يف  كام  التمهيد،  يف  الرب  عبد  ابن  وقال   
ذكره  عنه.  الكوفة  أهل  رواية  هذه  ذكره.  مس  من  عىل  وضوء  ال  أن  عنه  فروى  وقاص،   أيب 
عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسامعيل ابن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم عنه. وروى عنه 
أهل املدينة إجياب الوضوء منه، من رواية مالك، عن إسامعيل بن حممد بن سعد، عن مصعب 

ابن سعد، عنه. وذكرت لفظها يف معرض االحتجاج بالطهارة من مس املصحف.
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ليست حمل خالف، كأثر سعد بن أيب وقاص وابن عمر. 

  الدليل الثاين: 

األحكام التي حتتاج األمة إىل معرفتها ال بد أن يبينها الرسول × بياًنا عاًما، وال 
بد أن تنقلها األمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه، فلو كانت الطهارة واجبة ملس 
املصحف جلاءت األدلة الصحيحة عىل بيانه؛ ألن هذا األمر حيتاجه غالب املسلمني، 
وال يستغني عنه أحد منهم؛ ألن حاجة املسلمني إىل قراءة كتاب اهلل، وتدبره، والعمل 
به، كحاجتهم إىل الطعام والرشاب والنفس، فإن يف قراءة القرآن حياة أرواحهم، كام 
املسألة  النزاع يف هذه  يقطع  دليل صحيح  يأت  مل  فلامذا  أبداهنم،  قوام  الطعام  أن يف 
السفر،  وأذكار  الدابة،  وركوب  منه،  واخلروج  املنزل،  دخول  أذكار  أتكون  املهمة. 
يف  األدلة  وتكون  رصحية،  صحيحة  األدلة  فيها  تأيت  املستحبة  األذكار  من  وغريها 
مس املصحف لقراءة القرآن أرشف الكالم: كالم اهلل سبحانه وتعاىل، وحجته عىل 
خلقه، واهلادي إىل سبيل السالم، واألمة مضطرة ملسه وتعلمه، مع كل هذه احلاجة 
تأيت األدلة عىل وجوب الطهارة له إما مرسل، أو حديث ضعيف، فهذا يدل عىل أن 

املسألة ال يثبت فيها هني أصاًل. 

  الدليل الثالث: 

قال:  جريج،  ابن  عن  عاصم،  أيب  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )232-1771(
حدثنا سعيد بن حويرث، 

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي × قىض حاجته من اخلالء، فقرب إليه طعام 
فأكل ومل يمس ماء. 

قال وزادين عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث أن النبي × قيل له: إنك مل 
توضأ، قال: ما أردت صالة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن احلويرث)1(.

صحيح مسلم )374(.   )1(
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ابن  عن  أيوب،  عن  معمر،  طريق  من  املنتخب  يف  كام  محيد  بن  عبد   ورواه 
أيب مليكة، وعن عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنام 

أمرتم بالوضوء للصالة)1(.

 وسنده صحيح، وفيه التعبري باحلرص بـ )إنام(. 

وقد استدل به ابن تيمية عىل عدم وجوب الطهارة للطواف، وغفل أن يستدل به 
أيًضا عىل عدم وجوب الطهارة ملس املصحف، وقد ذكرت كالمه يف بحث اشرتاط 

الطهارة للطواف، فانظره غري مأمور. 

  الدليل الرابع: 

القياس عىل قراءة القرآن، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة باإلمجاع، 
فكذلك مسه من باب أوىل؛ ألننا قد ُتِعبدنا بقراءة القرآن، ومل نتعبد بمجرد مسه بدون 

قراءة، واألدلة عىل جواز قراءة القرآن من غري طهارة كثرية. 

أواًل : اإلمجاع. قال النووي يف املجموع: »أمجع املسلمون عىل جواز قراءة القرآن 
للمحدث، واألفضل أن يتطهر هلا«.

)1(  رواه أمحد )282/1( حدثنا وهيب. 
وعبد بن محيد كام يف املنتخب )690( من طريق معمر،   

وأمحد )359/1(، وأبو داود )3760( والرتمذي )1847(، والطرباين يف الكبري )122/11(   
 ح 11241، وابن خزيمة )35( من طريق إسامعيل بن إبراهيم، ثالثتهم عن أيوب، عن ابن 

أيب مليكة، عن ابن عباس. 
شيبة  أيب  وابن   ،)283  ،221/1( وأمحد   )2888( هجر  دار  طـ  الطياليس  داود  أبو  ورواه   
كام  محيد  بن  وعبد   ،)374( ومسلم   ،)484( مسنده  يف  واحلميدي   ،)24949( املصنف  يف 
 ،)768( مستخرجه  يف  عوانة  وأبو   ،)1637( مسنده  يف  اجلعد  بن  وعيل   )690( املنتخب  يف 

والدارمي )767(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )90/1( من طرق عن عمرو بن دينار، 
ورواه الدارمي بإثر حديث )2076(، وأبو عوانة يف مستخرجه )769، 770، 771( من ثالثة   
طرق فرقهم، عن ابن جريج، كالمها )عمرو بن دينار، وابن جريج( عن سعيد بن احلويرث، 

عن ابن عباس. وقد رصح ابن جريج بالتحديث.
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قال إمام احلرمني والغزايل يف البسيط: وال نقول: قراءة املحدث مكروهة، فقد 
صح أن النبي × كان يقرأ مع احلدث)1(.

)1772-233( وروى مسلم من طريق البهي، عن عروة، 

عن عائشة قالت: كان النبي × يذكر اهلل عىل كل أحيانه)2(.

األذكار،  من  غريه  ويشمل  القرآن،  قراءة  يشمل  مطلق  اهلل(  )يذكر  فقوهلا: 
هذا  يشمل  فالذكر  وإال  حادث،  اصطالح  تالوة  القرآن(  بقراءة  اهلل  )ذكر  وتسمية 

وهذا، بل إن أوىل الذكر وأرشفه ما كان قراءة لكتابه.

فإذا كانت الغاية من مس املصحف هو القراءة، وال جتب هلا الطهارة باإلمجاع، 
فمس املصحف التي هي وسيلة له ال جتب كذلك. فإذا مل جتب الطهارة يف الغاية مل 

جتب يف وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غري مقصودة لذاهتا.

  الدليل اخلامس:

أو  باليد مثله  بالعصا جائًزا، أو من وراء حائل، فمسه  إذا كان مس املصحف 
أوىل؛ ألن يد املسلم طاهرة.

)1773-234( ملا رواه مسلم، قال رمحه اهلل تعاىل: حدثني زهري بن حرب وأبو 
كامل وحممد بن حاتم، كلهم عن حييى بن سعيد، قال زهري: حدثنا حييى، عن يزيد 

بن كيسان، عن أيب حازم، 

ناوليني  عائشة  يا  فقال:  املسجد،  يف   × اهلل  رسول  بينام  قال:  هريرة،  أيب  عن 
الثوب، فقالت: إين حائض، فقال: إن حيضتك ليست يف يدك، فناولته)3(.

فإذا كانت احليضة ليست يف اليد، كانت اليد طاهرة.

املجموع )82/2(.   )1(
رواه مسلم )373(.   )2(
رواه مسلم )299(.   )3(
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وإذا لبس املرء قفاًزا جاز له مسه، فكيف يكون القفاز أطهر من يد املسلم. 

  الدليل السادس: 

)1774-235( استدلوا بام جاء يف حديث أيب سفيان الطويل يف كتاب رسول 
اهلل × إىل هرقل الروم، 

فقد روى البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخربين عبيد اهلل بن 
عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، أن عبد اهلل بن عباس أخربه، 

أن أبا سفيان بن حرب أخربه، أن هرقل أرسل إليه يف ركب من قريش وكانوا 
جتاًرا بالشام يف املدة التي كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار 
قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم يف جملسه وحوله عظامء الروم، ويف آخر احلديث: 
قال: ثم دعا بكتاب رسول اهلل × الذي بعث به دحية إىل عظيم برصى، فدفعه إىل 
إىل هرقل  اهلل ورسوله  الرحيم من حممد عبد  الرمحن  اهلل  بسم  فيه:  فإذا  فقرأه  هرقل 
أسلم  اإلسالم  بدعاية  أدعوك  فإين  بعد  أما  اهلدى،  اتبع  من  عىل  سالم  الروم  عظيم 

ڤ  و)ڤ  األريسيني  إثم  عليك  فإن  توليت  فإن  مرتني  أجرك  اهلل  يؤتك  تسلم 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
]آل  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

عمران: 64[، احلديث قطعة من حديث طويل. ورواه مسلم)1(.

قال ابن حزم: »فإن قالوا: إنام بعث رسول اهلل × إىل هرقل آية واحدة، ومل يمنع 
× من غريها، وأنتم أهل قياس، فإن مل تقيسوا عىل هذه اآلية ما هو أكثر منها، فال 

تقيسوا عىل هذه اآلية غريها«)2(.

× بعث هبذه اآلية القرآنية الكاملة إىل الكفار، وهم جيمعون  وكون الرسول 

البخاري )7(، ومسلم )1773(.   )1(
املحىل )مسألة: 116(.   )2(
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بني نجاستي الرشك والنجاسة احلسية، واحلدث دليل عىل عدم اشرتاط الطهارة ملس 
املصحف. 

وعندي أن هذا االستدالل ال يسلم من النزاع. 

قال احلافظ يف الفتح: »وقد أجيب ممن منع ذلك -وهم اجلمهور- بأن الكتاب 
اشتمل عىل أشياء غري اآليتني، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن يف كتب الفقه أو التفسري، 
مصلحة  يف  املكاتبة  يف  ذلك  مثل  جيوز  أنه  أمحد  ونص  التالوة،  منه  يقصد  ال  فإنه 
التبليغ، وقال به كثري من الشافعية، ومنهم من خص اجلواز يف القليل، كآية وآيتني. 

قال النووي: ال بأس أن يعلم النرصاين احلرف من القرآن عسى اهلل أن هيدي به«)1(.

  الدليل السابع: 

اللوح  الصبي  مس  جواز  كلهم  يكن  مل  إن  املانعني،  أكثر  عند  جيوز  كان  إذا 
املكتوب فيه القرآن، فالبالغ أوىل؛ ألن الصبي قد ال حيافظ عىل طهارة يده كام حيافظ 

عليها البالغ املكلف. 

  الدليل الثامن: 

ذكر ابن اجلوزي يف تفسريه، والشوكاين يف النيل، ويف فتح القدير)2(، والقرطبي 
يف تفسريه)3(، عن ابن عباس أنه يرى جواز مس املصحف للمحدث حدًثا أصغر، 
وذكر معه مجاعة من التابعني كالشعبي وغريه، فإذا ثبت هذا عن ابن عباس، مل يصح 

دعوى إمجاع الصحابة عىل ذلك، واهلل أعلم)4(.

  الدليل التاسع:

أكثر املسلمني ال حيفظون القرآن، وإذا منعناهم من مس املصحف إال عىل طهارة 

فتح الباري )537/1( ح 305.   )1(
فتح القدير )160/5(.  )2(

تفسري القرطبي )226/17(.  )3(
ومل أقف عىل إسناده عن ابن عباس ألنظر فيه. واهلل أعلم.   )4(
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فإن طائفة كبرية قد حتجم عن قراءته إما عجًزا يف حتصيل الطهارة أو قد ال يكون املاء 
معارضة  وهي  بالقوية،  ليست  األدلة  دامت  وما  معدوًما،  يكن  مل  وإن  املتناول،  يف 
ألدلة أخرى، وحرًصا عىل تيسري قراءة القرآن لعموم املسلمني يف كل األوقات، فإن 
النفس قد يكون فيها حرج يف إجياب مثل هذا، نعم الطهارة عبادة عظيمة، وهي تكفر 
السيئات، وهي عبادة مقصودة لذاهتا، كام أهنا مرشوعة باإلمجاع لذكر اهلل، بل حرص 
الرسول × أال يرد السالم إال عىل طهارة، ولكن مع ذلك، فإن اجلزم باإلجياب أمر 
ليس بالسهل، وخيشى اإلنسان أن يكون قد ضيق أمًرا فيه سعة، وال نقول إال اللهم يا 
مفهم سليامن فهمنا، ويا معلم داود علمنا، اللهم أرنا احلق حًقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا 

الباطل باطاًل، وارزقنا اجتنابه.

فيها  يل  بني  املشايخ،  بعض  مع  مذاكرة  هناك  كانت  البحث،  هذا  حترير  وبعد 
طريًقا آخر ملرسل عمرو بن حزم يرى أنه يتقوى به مرسل عمرو بن حزم.

)1775-236( فقد روى عبد الرزاق يف املصنف، عن معمر، عن عبد اهلل بن 
عبد الرمحن األنصاري، عن ابن املسيب، قال:

قىض عمر بن اخلطاب يف األصابع بقضاء، ثم أخرب بكتاب كتبه النبي × آلل 
حزم يف كل أصبع مما هنالك عرش من اإلبل، فأخذ به وترك أمره األول)1(.

أنه منقطع،  تقدير  له من عمر، وعىل  املسيب  ابن  ثبت سامع  إن  ثقات  ]رجاله 
فمرسالت ابن املسيب من أصح املراسيل، واهلل أعلم[)2(.

مصنف عبد الرزاق )17706(.   )1(
اختلف يف سامع سعيد من عمر،   )2(

قال عبد اهلل بن وهب: سمعت مالًكا، وسئل عن سعيد بن املسيب، قيل: أدرك عمر؟ قال: ال،   
ولكنه ولد يف زمان عمر، فلام كرب أكب عىل املسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه. قال مالك: 
بلغني أن عبد اهلل بن عمر كان يرسل إىل ابن املسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. هتذيب 
الكامل )74/11(.                   =
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حزم  بن  عمرو  كتاب  صحة  يثبت  فهو  املشكلة،  حيل  مل  احلديث  هذا  أن  إال 
الضعف،  شديدة  طرق  من  جاءت  ولو  ألفاظ،  من  فيه  ورد  ما  يثبت  وال  باجلملة، 
خاصة أن هذا األثر مل يعرج عىل مسألتنا، وهو أال يمس القرآن إال طاهر، واهلل أعلم.

e e e

وكان  عمر،  رأى  قد  املسيب  بن  سعيد  يقول:  معني  بن  حييى  سمعت  الدوري:  عباس  وقال   =
صغرًيا. قلت ليحيى: يقول: ولدت لسنتني مضتا من خالفة عمر؟ قال حييى: ابن ثامن سنني 

حيفظ شيًئا. املرجع السابق.
وقال إسحاق بن منصور: قلت ليحيى بن معني: يصح لسعيد بن املسيب سامع من عمر؟ قال:   

ال. املراسيل ـ ابن أيب حاتم )ص: 71(.
وقال أبو حاتم الرزاي: سعيد بن املسيب عن عمر مرسل، يدخل يف املسند عىل املجاز.  

وقال أيًضا: ال يصح سامع لسعيد بن املسيب عن عمر إال رؤيته عىل املنرب ينعي النعامن بن مقرن.   
املرجع السابق. 
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]م-740[ اختلف الفقهاء يف اشرتاط الطهارة لسجود التالوة: 

احلدث  طهارة  من  للصالة،  يشرتط  ما  له  يشرتط  الصالة  سجود  إن  فقيل: 
واخلبث، وسرت العورة، واستقبال القبلة. 

وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: فتح القدير )60/2(، البناية )738(، تبيني احلقائق )208/1( بدائع   )1(
املبسوط )5/2(: »وليس  الفقهاء )236/1(. وقال الرسخيس يف  الصنائع )186/1(، حتفة 
تلزمها  ال  واحلائض  الصالة،  من  ركن  السجدة  ألن  سمعت؛  أو  قرأت  سجدة  احلائض  عىل 

الصالة«. اهـ
وانظر يف مذهب املالكية: الرشح الصغري )567/1(، املعونة )285/1(، التفريع )270/1(،   
التاج واإلكليل ملخترص خليل - املواق )60/2(، الثمر الداين )ص: 221(، الفواكه الدواين 
)250/1، 251(. وجاء يف القوانني الفقهية )ص: 62( »يمنع احليض والنفاس اثني عرش شيًئا 
منها السبعة التي متنعها اجلنابة: وهي الصلوات كلها، وسجود التالوة ومس املصحف ودخول 

املسجد ... إلخ كالمه رمحه اهلل تعاىل.
وانظر يف مذهب الشافعية: املهذب )91/2(، مغني املحتاج )217/1(، احلاوي )201/2(،   

املجموع )63/4(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: املغني )358/2(، اإلنصاف )193/2(، املبدع )27/2(، املستوعب   

 .)262/2(

املبحث الثالث

يف سجود التالوة والشكر من احلائض
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وقيل: ال تشرتط الطهارة لسجود التالوة، وهو مذهب ابن عمر)1(، وابن املسيب، 
والشعبي)2(، واختيار ابن حزم)3(، وابن تيمية)4(، وابن القيم)5(.

q دليل اجلمهور على اشرتاط الطهارة: 

قالوا: إن السجود صالة، وقد جاء يف الرشع إطالق السجود عىل الصالة، فهذا 
دليل عىل أن له حكم الصالة، 

)1776-237( فقد روى البخاري من طريق عبيد اهلل، قال: أخربين نافع، 

سجدتني   × اهلل  رسول  مع  صليت  قال:  عنهام  تعاىل  اهلل  ريض  عمر  ابن  عن 
العشاء  بعد  املغرب، وسجدتني  بعد  الظهر، وسجدتني  بعد  الظهر، وسجدتني  قبل 

وسجدتني بعد اجلمعة، فأما املغرب والعشاء - زاد مسلم واجلمعة - ففي بيته)6(.

× كان يصيل  النبي  أن  البخاري من حديث حفصة  )1777-235( وروى 
سجديتن خفيفتني بعد ما يطلع الفجر)7(.

رواه البخاري معلًقا بصيغة اجلزم، يف كتاب سجود سجود القرآن، باب )5( سجود املسلمني   )1(
مع املرشكني، وسيأيت نصه قريًبا إن شاء اهلل تعاىل .

من  الطهارتني  من  يشرتط  ما  التالوة  لسجود  »يشرتط   :)358/2( املغني  يف  قدامة  ابن  قال   )2(
احلدث والنجس وسرت العورة واستقبال القبلة والنية، ال نعلم خالًفا إال ما روي عن عثامن بن 
عفان ريض اهلل عنه يف احلائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال سعيد ابن املسيب، قال: 
ويقول: اللهم لك سجدت، وعن الشعبي فيمن سمع السجدة عىل غري وضوء يسجد حيث 

كان وجهه«. اهـ
القبلة كيف ما  ابن حزم يف املحىل )165/5( »وأما سجودها عىل غري وضوء، وإىل غري  قال   )3(
يمكن فألهنا ليست صالة، وقد قال عليه السالم: صالة الليل والنهار مثنى مثنى، فام كان أقل 
من ركعتني فليس صالة إال أن يأيت نص بأنه صالة كركعة اخلوف والوتر وصالة اجلنازة، وال 

نص يف أن سجدة التالوة صالة«. اهـ
جمموع الفتاوى )165/23(.    )4(

)5(  هتذيب السنن )55/1(.  
صحيح البخاري )1172(، ومسلم )729(.  )6(

صحيح البخاري )1173(، وهو يف مسلم )723( بغري هذا اللفظ.   )7(
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السجود  كان  وإذا  الصالة،  عىل  السجود  أطلق  ما  صالة  السجود  يكن  مل  فلو 
صالة.

)1778-238( فقد روى مسلم يف صحيحه من طريق أيب عوانة، عن سامك بن 
حرب، عن مصعب بن سعد، قال: 

دخل عبد اهلل بن عمر عىل ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: أال تدعو اهلل يل يا 
ابن عمر، قال: إين سمعت رسول اهلل × يقول: ال تقبل صالة بغري طهور، وال صدقة 

من غلول وكنت عىل البرصة)1(.

q وأجيب عن ذلك :

قال ابن حزم يف املحىل: »ال يكون بعض الصالة صالة إال إذا متت كام أمر هبا 
املصيل، ولو أن امرأ كرب وركع، ثم قطع عمًدا ملا قال أحد من أهل اإلسالم إنه صىل 
أو ركعتني يف اجلمعة  الوتر،  إنه مل يصل، فلو أمتها ركعة يف  شيًئا، بل يقولون كلهم 
والصبح والسفر والتطوع لكان قد صىل بال خالف، ثم نقول هلم: إن القيام بعض 
الصالة، والتكبري بعض الصالة وقراءة أم القرآن بعض الصالة فيلزمكم عىل هذا أن 
ال جتيزوا ألحد أن يقوم، وال أن يكرب، وال أن يقرأ أم القرآن، وال جيلس، وال يسلم 

إال عىل وضوء، فهذا ما ال يقولونه، فبطل احتجاجهم. وباهلل تعاىل التوفيق«)2( .

وقال ابن القيم: »قياسه عىل الصالة ممتنع لوجهني: 

أحدمها: أن الفارق بينه وبني الصالة أظهر وأكثر من اجلامع؛ إذ ال قراءة فيه، 
وال ركوع، وال فرًضا وال سنة ثابتة بالتسليم، وجيوز أن يكون القارئ خلف اإلمام 
فيه، وال مصافة فيه، وليس إحلاق حمل النزاع بصورة االتفاق أوىل من إحلاقه بصورة 

االفرتاق. 

صحيح مسلم )224(.    )1(
املحىل )106/1(.    )2(
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الثاين: أن هذا القياس إنام يمتنع لو كان صحيًحا إذا مل يكن املقيس قد فعل يف 
عهد النبي ×، ثم تقع احلادثة، فيحتاج املجتهد أن يلحقها بام وقع عىل عهده × من 
احلوادث أو شملها نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه، وإطالق اإلذن يف ذلك 

من غري تقييد بوضوء، فيمتنع التقييد به«)1(.

  الدليل الثاين :

قال القرطبي: »ال خالف يف أن سجود القرآن حيتاج إىل ما حتتاج إليه الصالة من 
طهارة حدث ونجس إال ما ذكره البخاري عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام 

أنه كان يسجد عىل غري طهارة، وذكره ابن املنذر عن الشعبي«)2(.

q ويجاب عن ذلك :

أواًل: أن الصواب ال يعرف بالكثرة، ومع ذلك فهو معارض بام قاله ابن القيم 
رمحه اهلل يف هتذيب السنن بأن القول بعدم اشرتاط الطهارة هو قول كثري من السلف 

حكاه عنهم ابن بطال يف رشح البخاري)3(.

q دليل من قال: ال تشرتط الطهارة: 

  الدليل األول: 

عدم الدليل املوجب للطهارة. واألصل براءة الذمة حتى يرد دليل عليها. 

  الدليل الثاين: 

)1779-239( ما رواه البخاري، من طريق أيوب، عن عكرمة، 

× سجد بالنجم، وسجد معه  النبي  عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام، أن 
املسلمون واملرشكون واجلن واإلنس)4(.

هتذيب السنن )55/1(.    )1(
تفسري القرطبي )358/7(.    )2(

هتذيب السنن )55/1(.    )3(
صحيح البخاري )1071(.    )4(
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وجه االستدالل: 

قال احلافظ ابن حجر: »بأنه يبعد يف العادة أن يكون مجيع من حرض من املسلمني 
كانوا عند قراءة اآلية عىل وضوء؛ ألهنم مل يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر 
منهم إىل السجود خوف الفوت بال وضوء، وأقره النبي × عىل ذلك استدل بذلك 
املتن:  لفظ  أن  ويؤيده  بالوضوء،  املشقة  وجود  عند  وضوء  بال  السجود  جواز  عىل 
نسبة  يف  عباس  ابن  فسوى  واإلنس(  واجلن  واملرشكون  املسلمون  معه  )وسجد 
السجود بني اجلميع، وفيهم من ال يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن 

كان بوضوء  وممن مل يكن بوضوء. واهلل أعلم«)1(.

  الدليل الثالث: 

)1780-240( ما رواه البخاري من طريق عبيد اهلل، عن نافع، 

عن ابن عمر، قال: كان النبي × يقرأ السجدة، ونحن عنده، فيسجد، ونسجد 
معه، فنزدحم حتى ما جيد أحدنا جلبهته موضًعا يسجد عليه. ورواه مسلم)2( .

 قال ابن القيم: »املسلمون الذين سجدوا معه × مل ينقل أن النبي × أمرهم 
بالطهارة، وال سأهلم هل كنتم متطهرين أم ال ؟ ولو كانت الطهارة رشًطا فيه للزم 

أحد األمرين: 

إما أن يتقدم أمره هلم بالطهارة. 

واحًدا  مسلٌم  ينقل  ومل  االشرتاط،  هلم  ليبني  السجود؛  بعد  يسأهلم  أن  وإما 
منهام ... ولقد كان النبي × يقرأ عليهم القرآن يف املجامع كلها، ومن البعيد جًدا 
أن يكون كلهم إذ ذاك عىل وضوء، وكانوا يسجدون حتى ال جيد بعضهم مكاًنا 

جلبهته، ومعلوم أن جمامع الناس جتمع املتوضئ وغريه.

فتح الباري )705/2( ح 1071.   )1(
صحيح البخاري )1075(، ومسلم )575(.   )2(
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فإن قيل: لعل الوضوء تأخرت مرشوعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض املوجبني.

أتاه  البعث، ومل يصل قط إال بطهارة،  قيل: الطهارة رشعت للصالة من حني 
جربيل فعلمه الطهارة والصالة«)1(. 

  الدليل الرابع: 

)1781-241( ما رواه الرتمذي من طريق سفيان، عن عبد اهلل بن حممد بن 
عقيل، عن حممد بن احلنفية، 

وحتليها  التكبري،  وحتريمها  الطهور،  الصالة  مفتاح   :× النبي  عن  عيل،  عن 
التسليم )2(. 

]حسن[)3(. 

  الدليل اخلامس:

)1782-242( قال البخاري رمحه اهلل يف صحيحه: وكان ابن عمر ريض اهلل 
تعاىل عنهام يسجد عىل غري وضوء)4(.

قال ابن تيمية: »كان ابن عمر يسجد عىل غري وضوء، ومن املعلوم أنه  لو كان 
يعلمه  مما  هذا  لكان  وضوء  عىل  إال  يكون  ال  السجود  أن  ألصحابه  بني   × النبي 
عامتهم؛ ألهنم كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائًعا يف الصحابة، فإًذا مل يعرف عن 
أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التالوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم 
وأتبعهم للسنة، وقد بقي إىل آخر األمر، ويسجد للتالوة عىل غري طهارة، كان هذا مما 
يبني أنه مل يكن معروًفا بينهم أن الطهارة واجبة هلا، ولو كان هذا مما أوجبه النبي × 

هتذيب السنن )54/1(.    )1(
سنن الرتمذي )3(.    )2(

انظر خترجيه يف املجلد التاسع، رقم )1859(.   )3(
رواه البخاري معلًقا بصيغة اجلزم، يف كتاب سجود سجود القرآن، باب )5( سجود املسلمني   )4(

مع املرشكني.  
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لكان ذلك شائًعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصالة وصالة اجلنازة. وابن عمر مل 
يعرف أن غريه من الصحابة أوجب الطهارة فيها، ولكن سجودها عىل طهارة أفضل 

باتفاق املسلمني«. إلخ كالمه رمحه اهلل)1( .

هذا فيام يتعلق الكالم بسجود التالوة، والراجح فيه أن الطهارة ليست برشط 
كام تبني لنا من خالل األدلة. 

أما سجود الشكر: وهو السجود الذي سببه شكر اهلل سبحانه وتعاىل عند جتدد 
النعم أو اندفاع النقم، فاخلالف يف اشرتاط الطهارة له كاخلالف يف سجود التالوة، بل 
هو أضعف؛ ألن سجود الشكر خمتلف يف مرشوعيته بني الفقهاء كام سيأيت حتريره إن 

شاء اهلل تعاىل يف بحث صالة التطوع، بخالف سجود التالوة فإنه مرشوع باإلمجاع.

ما  له  يشرتط  الشكر  سجود  أن  واحلنابلة)2(،  الشافعية،  مذهب  من  فاملشهور 
يشرتط للصالة من الطهارة واستقبال القبلة، وسرت العورة، واجتناب النجاسة. 

يف  خمتلفون  املالكية  أن  مع  الطهارة،  له  تشرتط  ال  بأنه  املالكية  بعض  واختار 
حكمه، فأكثرهم عىل أن سجود الشكر مكروه. واختار بعضهم أنه جائز )مباح()3( .

وكونه ال تشرتط له الطهارة، هو اختيار ابن تيمية)4(.

q أدلة من قال بوجوب الطهارة: 

أدلتهم يف اشرتاط الطهارة لسجود الشكر هو عني أدلتهم يف سجود التالوة من 
كونه يطلق السجود ويراد به الصالة؛ وألنه ركن يف الصالة، وبعض الصالة صالة، 

)1(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )278/21(.  
 ،321/1( الطالبني  روضة   ،)62-58/4(  ،)79/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  انظر   )2(

325(، مغني املحتاج )214/1(، هناية املحتاج )92/2( .
وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )445/1(، رشح منتهى اإلرادات )252/1، 254(،   

الكايف )158/1، 160(.  
الرشح الصغري )422/1(، مواهب اجلليل )60/2(، منح اجلليل )333/1(.   )3(

جمموع الفتاوى )277/21(.    )4(
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وقياًسا عىل سجود السهو .. إلخ أدلتهم التي ذكرهنا هناك. 

q دليل من لم يشرتط الطهارة: 

أصحابه   × النبي  يأمر  ومل  له،  بالطهارة  األمر  يرد  مل  كونه  مع  ذلك  عللوا 
بالطهارة له فإن األخبار السارة قد تأيت بغتة للعبد، وهو عىل غري طهارة، فلو تراخى 

حتى يتطهر لفاتت املناسبة، وهذا هو الراجح، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

الشارع،  جهة  من  متلقى  قضائها  ووجوب  املكلف،  عن  الواجبات  سقوط   q
ال دخل للقياس فيه.

]م-741[ حيرم عىل احلائض فعل الصالة وال يستحب هلا أن تقيض، هذا قول 
العلامء من السلف واخللف)1(.

وخالف يف ذلك بعض اخلوارج، فقالوا بوجوب القضاء عىل احلائض)2(.

بدائع الصنائع )32/1(، تبيني احلقائق )56/1(. مقدمات ابن رشد )96/1(، بداية املجتهد   )1(
مع اهلداية )59/2(، وقال: »اتفق املسلمون عىل أن احليض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل 
الصالة ووجوهبا ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزايل )420/1(، املجموع )367/2(، 

اإلقناع )63/1/1(، الكايف - ابن قدامة )72/1(.
بداية املجتهد مع اهلداية )60/2(، البحر الرائق )204/1(.   )2(

الفصل الثاني

يف أحكام احلائض من حيث الصالة 
املبحث األول 

حترم الصالة من احلائض وال يستحب لها القضاء
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 q أدلة من قال: ال تصلي احلائض وال تقيض: 

أما األدلة عىل كوهنا ال تصيل فكثرية، منها: 

  الدليل األول: 

)1783-243( روى البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اهلل، 

إىل  فطر-  -أو  أضحى  يف   × اهلل  رسول  خرج  قال:  اخلدري،  سعيد  أيب  عن 
املصىل فمر عىل النساء فقال: يا معرش النساء تصدقن، فإين أريتكم أكثر أهل النار. 
فقلن: وبم يا رسول اهلل؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول اهلل؟ قال: أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بىل، قال: فذلك 
من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن: بىل، قال:  فذلك من 

نقصان دينها، وأخرجه مسلم)1(.

)1784-244( وأخرج مسلم نحوه من حديث عبد اهلل بن عمر)2(.

هشام  حدثنا  قال:  معاوية،  أيب  طريق  من  البخاري  وروى   )245-1785(
ابن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي × فقالت يا رسول 
اهلل، إين امرأة استحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال، إنام ذلك 
عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك 

الدم ثم صيل.

قال: وقال أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)3(.

صحيح البخاري )304(، ومسلم )80(.   )1(
صحيح مسلم )79(.   )2(

صحيح البخاري )225(.   )3(
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وأخرجه مسلم، دون قوله، قال أيب: ثم توضئي لكل صالة .. إلخ)1(.

وجه االستدالل:

قوله ×: )فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة(، فإنه نص رصيح لوجوب ترك 
الصالة زمن احليض.

  الدليل الثاين:

اإلمجاع .. حكاه كثري من أهل العلم.

قال ابن املنذر: »أمجع أهل العلم ال اختالف بينهم عىل إسقاط فرض الصالة 
عن احلائض يف أيام حيضها«)2(.

 .. الصالة  فاتركي  احليضة  أقبلت  فإذا  تعليًقا عىل حديث:  الرب  ابن عبد  وقال 
هذا  يف   × النبي  عن  ليس  الصالة  ترتك  احلائض  أن  يف  صحيح  نص  »وهذا  قال: 
الباب أثبت من جهة نقل اآلحاد العدول واألمة جممعة عىل ذلك« ثم قال: »وما أمجع 

املسلمون عليه فهو احلق، واخلري القاطع للعذر.

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  وجل:  عز  اهلل  وقال 
معه  يكون  اخلالف ال  اإلمجاع؛ ألن  هنا:  واملؤمنون   ،]115 ]النساء:  ڇ ڍ( 
اتباع غري سبيل املؤمنني، ألن بعض املؤمنني مؤمنون، وقد اتبع املتبع سبيلهم، وهذا 

واضح يغني عن القول فيه«)3(.

وقال النووي: »أمجعت األمة عىل أنه حيرم عليها الصالة فرضها ونفلها، وأمجعوا 
عىل أنه يسقط عنها فرض الصالة، فال تقيض إذا طهرت.

قال أبو جعفر ابن جرير يف كتابه اختالف الفقهاء: »أمجعوا عىل أن عليها اجتناب 

صحيح مسلم )333(.   )1(
األوسط )202/2(.  )2(

التمهيد كام يف فتح الرب )514/3، 515(.   )3(
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كل الصلوات وأهنا إن صلت أو صامت، أو طافت مل جيزها ذلك عن فرض أو نفل 
كان عليها«)1(.

وقال النووي يف رشح مسلم: »أمجع املسلمون عىل أن احلائض والنفساء ال جتب 
عليها الصالة وال الصوم يف احلال«)2(.

ونقل اإلمجاع القرطبي يف املفهم رشح مسلم)3(.

q وأما األدلة عىل كون احلائض ال تقيض الصالة:

  الدليل األول:

)1786-246( ما أخرجه البخاري من طريق قتادة، قال: حدثتني معاذة،

أحرورية  فقالت:  طهرت.  إذا  صالهتا  إحدانا  أجتزئ  لعائشة:  قالت  امرأة  أن 
أنت؟ كنا نحيض مع النبي × فال يأمرنا به، أو قالت: فال نفعله)4(.

قوهلا: فال يأمرنا به. قال ابن حجر يف الفتح: »عدم األمر بالقضاء هنا قد ينازع يف 
االستدالل عىل عدم الوجوب الحتامل االكتفاء بالدليل العام عىل وجوب القضاء، 

واهلل أعلم«)5(.

لكن قال ابن رجب: »نساء النبي × إذا كن حيضن يف زمانه فال يقضني الصالة 
ال  هذا  مثل  فإن  به.  وأمره  ذلك،  عىل   × النبي  بإقرار  ذلك  يكون  فإنام  طهرن  إذا 
خيفى عليه، ولو كان القضاء واجًبا عليهن مل هيمل ذلك، وهو ال يغفل عن مثله لشدة 

اهتاممه بأمر الصالة«)6(.

املجموع رشح املهذب )383/2، 384(.  )1(
رشح مسلم )637/1(.   )2(

املفهم )270/1(  )3(
صحيح البخاري )321(.   )4(

)5(  فتح الباري )561/1(ح321.
)6(  رشح ابن رجب للبخاري )133/2(. 
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)1787-247( قلت: قد رواه مسلم من طريق معمر عن عاصم 

عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض 
كان  قالت:  أسأل.  ولكني  بحرورية  لست  قلت:  أنت؟  أحرورية  فقالت:  الصالة، 

يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة)1(.

  الدليل الثاين:

اإلمجاع، قال ابن رجب: »وقد حكى غري واحد من األئمة إمجاع العلامء عىل أن 
الزهري، واإلمام أمحد،  الصالة، وأهنم مل خيتلفوا يف ذلك، منهم  احلائض ال تقيض 

وإسحاق بن راهويه، والرتمذي، وابن جرير، وابن املنذر، وغريهم«)2(.

احلائض  أن  وجه،  غري  من  عائشة  عن  روي  وقد  السنن:  يف  الرتمذي  وقال 
ال تقيض الصالة، وهو قول عامة الفقهاء، ال اختالف بينهم، يف أن احلائض تقيض 

الصوم، وال تقيض الصالة)3(.

وقال ابن حزم: وال تقيض احلائض إذا طهرت شيًئا من الصالة التي مرت يف 
جممع  نص  وهذا  حيضها،  أيام  يف  هبا  مرت  التي  األيام  وتقيض صوم  حيضها،  أيام 

ال خيتلف فيه أحد)4(.

)1788-248( وروى عبد الرزاق: أخربنا ابن جريج، عن عطاء قال: قلت 
له: أتقيض احلائض الصالة؟ قال: ال، ذلك بدعة.

]صحيح[)5(.

)1789-249( وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن حييى بن أيب كثري، عن 

)1(  صحيح مسلم )335-69(
)2(  رشح ابن رجب للبخاري )131/2(

سنن الرتمذي )235/1(.   )3(
املحىل، مسألة )257(.   )4(

املصنف )1275(.   )5(
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عكرمة قال: سئل أتقيض احلائض الصالة؟ قال: ال، ذلك بدعة.

]رجاله ثقات[)1(.

q دليل من ذهب إىل وجوب قضاء الصالة من اخلوارج:

وبالرغم من أن هذا اخلالف شاذ، وال يعتد به، إال أين ما سقت دليلهم إال لبيان 
باطلهم، من ردهم السنة الصحيحة، وحتكيم العقل يف أمور الرشع.

قال ابن حجر: »من أصوهلم املتفق عليها بينهم -يعني اخلوارج- األخذ بام دل 
عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من احلديث مطلًقا«)2(.

وخاب وخرس من رد السنة بالقرآن، وقد نزل القرآن باتباع السنة:

قال سبحانه: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]احلرش: 7[.

وقال سبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]النساء: 80[.

وكيف يصيل اإلنسان؟ وكيف يؤدي زكاته؟ لوال أن بيان ذلك جاء يف السنة. 
فليس يف كتاب اهلل إال األمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة.

)1790-250( وأما ما روى أبو داود، قال رمحه اهلل: حدثنا احلسن بن حييى، 
أخربنا حممد بن حاتم -يعني ِحبِّي- حدثنا عبد اهلل بن املبارك، عن يونس بن نافع، 
ة- قالت: حججت فدخلت عىل   عن كثري بن زياد، قال: حدثتني األزدية -يعني: ُمسَّ
أم سلمة، فقلت: يا أم املؤمنني إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضني صالة املحيض. 

فقالت: ال يقضني، كانت املرأة من نساء النبي × تقعد يف النفاس أربعني ليلة 
ال يأمرها النبي × لقضاء صالة النفاس)3(.

املصنف )1276(  )1(
فتح الباري )560/1( ح321.  )2(

سنن أيب داود )312(.   )3(
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]ضعيف[)1(.

قال ابن رجب يف رشحه للبخاري: يف سنن أيب داود بإسناد فيه لني أن سمرة بن 
جندب كان يأمر النساء بقضاء صالة احليض)2(. 

وإذا كان اإلسناد ضعيًفا فال يثبت هذا إن شاء اهلل عن سمرة، ولو ثبت فليس 
ألحد حجة بعد كالم رسول اهلل ×.

قال ابن حجر تعليًقا عىل قول البخاري)3(: ال تقيض احلائض الصالة.

قال احلافظ: »نقل ابن املنذر، وغريه إمجاع العلامء عىل ذلك، وروى عبد الرزاق 
عن معمر أنه سأل الزهري عنه، فقال: اجتمع الناس عليه، وحكى ابن عبد الرب عن 
طائفة من اخلوارج أهنم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت 
عليه أم سلمة، لكن استقر اإلمجاع عىل عدم الوجوب، كام قاله الزهري، وغريه«)4(.

كانت  فإذا  الصوم،  قضاء  وجوب  عىل  بالقياس  اخلوارج  بعض  استدل  وربام 
تؤمر بقضاء الصوم فكذلك الصالة فإهنا من أهل التكليف.

وهذا قياس يف مقابلة النص، فيكون فاسًدا.

فقد أخرج البخاري تعليًقا يف صيغة اجلزم، قال البخاري: »وقال أبو الزناد: إن 
السنن ووجوه احلق لتأيت كثرًيا عىل خالف الرأي فام جيد املسلمون بًدا من اتباعها، 

من ذلك أن احلائض تقيض الصيام، وال تقيض الصالة«)5(.

يف  حجر  ابن  قال  زياد،  بن  كثري  عنها  روى  األزدية،  مسة  أجل  من  فيه ضعف.  إسناده  وهذا   )1(
يف  الذهبي  وذكرها  أيًضا.  عنها  روى  عتيبة  بن  احلكم  أن  حبان  وابن  اخلطايب  ذكر  التهذيب: 
هذا  عىل  الكالم  انظر  هبا.  حيتج  ال  فيها:  قوله  الدارقطني  عن  ونقل  امليزان،  يف  املجهوالت 

احلديث بالتفصيل، يف النفاس، يف بحث: أكثر النفاس. 
رشح ابن رجب للبخاري )134/2(.   )2(

يف كتاب احليض باب )20(.  )3(
فتح الباري )559/1(.   )4(

يف كتاب الصوم باب )41(.  )5(
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فالرشع  وإال  الرأي،  بادي  يف  به  يقصد  الرأي،  خالف  عىل   وقوله: 
ال خيالف العقل إذا كان النظر صحيًحا، لكن العقل عاجز عن إدراك احلكمة يف كل 
أوامر اهلل، وإال فاهلل ال يفرق بني متامثلني، وال جيمع بني متفرقني، وال يأمر وال ينهى 

إال حلكمة وهو احلكيم العليم.

وقال العالمة أمحد شاكر رمحه اهلل يف تعليقه عىل سنن الرتمذي: »وأمر احلائض 
بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصالة، إنام هو تعبد رصف ال يتوقف عىل معرفة 
حكمته، فإن أدركناها فذاك، وإال فاألمر عىل العني والرأس، وكذلك الشأن يف مجيع 
أمور الرشيعة، ال كام يفعل اخلوارج، وال كام يفعل كثري من أهل هذا العرص، يريدون 
الدين، فام قبلته قبلوه، وما عجزت عن  أن حيكموا عقوهلم يف كل شأن من شؤون 
فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه، وشاعت هذه اآلراء املنكرة بني الناس،وخاصة 
أكثر  وينكر  العبادات،  من  كثري  عن  يعرض  أكثرهم  ليكاد  حتى  منهم،  املتعلمني 
أحكام الرشيعة يف املعامالت اتباًعا للهوى، ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح 
أن  الرديء  املذهب  الترشيع، وإنه ليخشى عىل من يذهب هذا  أو حكمة  الترشيع، 
خيرج من ساحة اإلسالم املنرية إىل ظالم الكفر والردة، والعياذ باهلل من ذلك، ونسأل 

اهلل سبحانه وتعاىل أن يعصمنا باتباع الكتاب والسنة، واالهتداء هبدهيام«)1(. 

وقد تلمس بعض العلامء احلكمة من التفريق بني الصالة والصيام،

قال ابن رجب: »وقد فرق كثري من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي 
بني قضاء الصوم والصالة بأن الصالة تتكرر كل يوم وليلة مخس مرات، واحليض 
ال ختلو منه كل شهر غالًبا، فلو أمرت احلائض بقضاء الصالة مع أمرها بأداء الصالة 
يف أيام طهرها لشق ذلك عليها، بخالف الصيام فإنه إنام جييء مرة واحدة يف السنة 

فال يشق قضاؤه.

رشح سنن الرتمذي )235/1(.   )1(
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فيغني ذلك  الطهر،  أيام  يوم من  يتكرر يف كل  الصالة  قال: جنس  ومنهم من 
عن قضاء ما تركته منها يف احليض بخالف صيام رمضان فإنه شهر واحد يف السنة 
بتامم  لتأيت  حيضها  أيام  تركته  ما  بقضاء  أمرت  احلائض  طهرت  فإذا  فيها،  ال يتكرر 

عدته املفروضة يف السنة كام يمر بذلك من أفطر لسفر أو مرض)1(.

هذا فيام يتعلق بالصالة وحكم قضائها.

e e e

رشح ابن رجب للبخاري )134/2(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q العبادات مبناها عىل التوقيف، وليس عىل االستحسان املصادم للنص.

q تسقط الصالة عن احلائض إىل غري بدل، ومن رشع هلا عبادة بداًل عن الصالة 
فقد ابتدع.

q العبادات مبناها عىل التوقيف وليس عىل الرأي املحض.

]م-742[ قال النووي: مذهبنا ومذهب مجهور العلامء من السلف واخللف، أنه 
ليس عىل احلائض وضوء وال تسبيح، وال ذكر يف أوقات الصلوات، وال يف غريها، 
وممن قال هبذا األوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه 

عنهم ابن جرير)1(.

وقيل: يستحب هلا ذلك، وهذا مذهب احلنفية، واختاره مجاعة من السلف)2(. 

يف املجموع )380/2(.  )1(
كل  لوقت  تتوضأ  أن  هلا  يستحب  إنه  فقالوا:  أئمتنا  »وأما   :)203/1( الرائق  البحر  يف  جاء    )2(

صالة، وتقعد عىل مصالها تسبح، وهتلل، وتكرب«.
وقال أيًضا: وصحح يف الظهريية أهنا جتلس مقدار أداء فرض الصالة كيال تنسى العبادة.       =  

املبحث الثاني 

يف جلوس احلائض يف مصالها تذكر هللا بقدر الصالة
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q دليل من استحب لها الذكر وقت الصالة:

  الدليل األول: 

)1791-251( روى ابن خزيمة يف صحيحه من طريق أيوب بن سويد، عن 
عتبة بن أيب حكيم، عن أيب سفيان طلحة بن نافع، 

عن عبد اهلل بن عباس، قال : كان النبي × وعد العباس ذوًدا من اإلبل، فبعثني 
فتوسدت   × اهلل  فنام رسول  احلارث،  بنت  ميمونة  بيت  العشاء وكان يف  بعد  إليه 
الوسادة التي توسدها رسول اهلل ×، فبت عنده، وكانت ليلة ميمونة بنت احلارث، 
فنام النبي × غري كثري ، فتوسدت التي توسدها رسول اهلل ×، فنام النبي × غري 
كبري أو كثري، ثم قام عليه السالم فتوضأ، فأسبغ الوضوء، وأقل هراقة املاء، ثم افتتح 
الصالة الصالة، فقمت فتوضأت، فقمت عن يساره، وأخلف بيده فأخذ بأذين فأقامني 
عن يمينه، فجعل يسلم من كل ركعتني، وكانت ميمونة حائًضا، فقامت فتوضأت، 

ثم قعدت خلفه تذكر اهلل)1( .

وروى ابن أيب شيبة يف املصنف )7350(، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن يزيد بن إبراهيم،   =
عن احلسن، قال: سمعته يقول يف احلائض: تتوضأ عند كل صالة وتذكر اهلل. وإسناده صحيح. 
وروى ابن أيب شيبة يف املصنف -حتقيق عوامة- )7343( من طريق عبد امللك، عن عطاء، أنه   

كان يقول يف احلائض: تنظف، وتتخذ مكاًنا يف مواقيت الصالة، وتذكر اهلل فيه. 
وإسناده صحيح، وعبد امللك هو ابن أيب سليامن العرزمي. اهـ  

وقال ابن رجب يف رشح البخاري )130/2(: »وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ يف   
منهم  الصالة،  تلك  بمقدار  اهلل عز وجل  وتذكر  القبلة،  مفروضة، وتستقبل  وقت كل صالة 
احلسن، وعطاء، وأبو جعفر حممد بن عيل، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان 
يأمر احلائض بذلك وأن جتلس بفناء مسجدها، خرجه اجلوزجاين. وقال مكحول: كان ذلك 

من هدي نساء املسلمني يف أيام حيضهن«.
ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف -حتقيق عوامة- )7349( من طريق جابر، عن أيب جعفر، قال:   
إنا لنأمر نساءنا يف احليض أن يتوضأن يف وقت كل صالة، ثم جيلسن، ويسبحن، ويذكرن اهلل. 

ا، فيه جابر اجلعفي مرتوك احلديث. وإسناده ضعيف جدًّ
مسند الشاميني )734، 737(.  )1(
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]منكر تفرد به أيوب بن سويد الرميل، وقد رواه مجاعة يف الصحيحني، وليس 
فيه ما فعلته ميمونة ريض اهلل عنها[)1(.

  الدليل الثاين:

)1792-252( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف من طريق سعيد بن أيب أيوب، 
قال: حدثني خالد ابن يزيد الصديف، عن أبيه، 

عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر املرأة احلائض يف وقت الصالة أن تتوضأ وجتلس 

بن  إبراهيم  املنذر يف األوسط )195/5( حدثنا  ابن خزيمة )1093( وابن  )1(  احلديث أخرجه 
منقذ بن عبد اهلل اخلوالين.

وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )135/11( ويف مسند الشاميني )734( من طريق حممد بن   
سامعة الرميل، 

وأخرجه الطرباين يف الكبري )135/11( يف األوسط )7229( من طريق حممد بن أبان البلخي،   
ثالثتهم عن أيوب بن سويد الرميل به. 

ويف إسناده: أيوب بن سويد الرميل.  
ضعفه أمحد، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معني: ليس بيشء، وقال أبو حاتم الرازي: لني   

احلديث. الكامل )359/1(، الضعفاء للعقييل )113/1(، هتذيب التهذيب )354/1(.
وفيه أيًضا: عتبة بن أيب حكيم.   

وثقه حييى بن معني، كام يف رواية الدوري. هتذيب التهذيب )87/6(. الكامل )357/5(.  
وقال مرة: ضعيف احلديث. كام يف رواية ابن أيب خيثمة. اجلرح والتعديل )370/6(.   

وقال أيًضا: واهلل الذي ال إله إال هو إنه ملنكر احلديث. كام يف رواية أيب داود عنه هتذيب الكامل   
.)300/19(

وضعفه النسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. هتذيب التهذيب )87/6(.   
وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. الكامل )357/5(.   

وقال أبو حاتم: كان أمحد يوهنه قلياًل.   
وقال أبو حاتم أيًضا: صالح، ال بأس به.  

ا، وأيوب بن سويد الرميل  وقال ابن رجب يف رشحه للبخاري )132/2(: »وهذا غريب جدًّ  
ضعيف«.

واحلديث يف البخاري )138( ويف صحيح مسلم )763( من حديث ابن عباس، وقصة أنه بات   
عند خالته ميمونة، وصالته مع رسول اهلل × يف صالة الليل، وقيامه عن يسار النبي × وأخذ 

النبي × بإذن ابن عباس حتى جعله عن يمينه، وليس فيه قيام ميمونة خلف النبي ×.
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بفناء املسجد، وتذكر اهلل وهتلل وتسبح)1(.

]ضعيف[)2(.

واحلق أن استحباب ذلك بدعة.

قال ابن رجب: »وأنكر ذلك أكثر العلامء، وقال أبو قالبة: قد سألنا عن هذا فام 
وجدنا له أصاًل. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه.

وقال ابن عبد الرب: عىل هذا القول مجاعة الفقهاء، وعامة العلامء يف األمصار«)3(.

وقول أيب قالبة الذي أشار إليه احلافظ ابن رجب. قد رواه ابن أيب شيبة، قال 
رمحه اهلل: 

)1793-253( حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: قيل أليب قالبة: احلائض تسمع 
األذان فتوضأ، وتكرب، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فام وجدنا له أصاًل. 

]صحيح[)4(.

مهدي، عن  ابن  حدثنا  اهلل:  رمحه  قال  أيب شيبة،  ابن  وروى   )254-1794(  
شعبة، قال: سألت احلكم ومحاًدا فكرهاه)5(.

ولسنا نمنع احلائض من ذكر اهلل تعاىل، فإن ذكر اهلل مستحب يف كل حني، لكن 
استحبابه عىل هذه الصفة بدعة.

فأواًل : أين الدليل عىل مرشوعية الوضوء للحائض؟

حدثني  قال:  أيوب،  أيب  بن  سعيد  طريق  من   )973( الدارمي  وأخرجه   ،)7348( املصنف    )1(
خالد بن يزيد الصديف به. 

)2(  يف إسناده خالد بن يزيد، وأبوه مل أقف هلام عىل ترمجة. 
رشح ابن رجب للبخاري )130/2(.   )3(

املصنف ـ ابن أيب شيبة )128/1( رقم 7266.   )4(
املصنف )128/1( رقم 7268.   )5(
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فتأثم هبذا،  بأهنا ال تصح  تعبًدا مع علمها  الطهارة  »إذا قصدت  النووي:  قال 
ألهنا متالعبة بالعبادة، فأما إمرار املاء عليها بغري قصد العبادة فال تأثم به بال خالف. 
وهذا كام أن احلائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بال 

قصد مل تأثم«)1(.

ثانًيا: ال يكفي أن يكون أصل العبادة مرشوًعا، حتى يكون فعلها مرشوًعا يف 
وقت خمصوص. فكل من حترى وقًتا معينًا يف أداء عبادة معينة، فإن كان هناك دليل 
عىل حتريه هذا الوقت وإال كان حتريه هلا بدعة، وال يشفع له أن أصلها مرشوع. فنقول 

يف مسألتنا هذه:

أين الدليل عىل حترهيا للذكر أوقات الصالة؟

بل تذكر اهلل يف غري أوقات الصلوات من الذكر املطلق واملقيد، وال يكون ذلك 
بسبب احليض، بل ألن ذكر اهلل مرشوع يف كل وقت.

)1795-255( قال رسول اهلل × لعائشة حني حاضت: افعيل ما يفعل احلاج 
غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري)2(.

اهلل،  ذكر  من  احلجاج  يفعله  ما  مجيع  فيه  دخل  احلاج(  يفعل  ما  )افعيل  وقوله: 
فإهنا تقف بعرفة وتدعو هناك وتذكر اهلل، وتقف يف املشعر احلرام، وتذكر اهلل هناك، 
وترمي اجلمرات، وتذكر اهلل بعد رمي اجلمرة األوىل والوسطى، فهي ليست ممنوعة 

من ذكر اهلل، لكن استحبابه عىل صفة خمصوصة حيتاج إىل دليل.

نعم جاء هلا ذكر معني من املمكن أن يكون من الذكر املقيد.

)1796-256( فقد روى البخاري من طريق عاصم، عن حفصة، 

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى خترج البكر من خدرها، 

املجموع )382/2(.  )1(
رواه البخاري )305( ومسلم أيًضا.  )2(
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بدعائهم،  ويدعون  بتكبريهم،  فيكربن  الناس،  خلف  فيكن  احليض،  خترج  حتى 
بدعائهم  ويدعون  قوله:  دون  مسلم،  يف  وهو  وطهرته.  اليوم  ذلك  بركة  يرجون 

يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)1(.

e e e

صحيح البخاري )971(، مسلم )890(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q احلائض ليست مكلفة يف الصالة، وتأثم بالتعبد هبا، وإذا أثيبت فإنام تثاب عىل 
االمتثال برتك الصالة، ال عىل اعتبارها يف حكم املصيل.

تأثم برتك الصالة زمن احليض،  الفتح: احلائض ال  ]م-743[ قال احلافظ يف 
لكنها ناقصة عن املصيل، وهل تثاب عىل هذا الرتك لكوهنا مكلفة به كام يثاب املريض 

عىل النوافل التي كان يعملها يف صحته وشغل باملرض عنها؟

قال النووي: الظاهر أهنا ال تثاب. والفرق بينها وبني املريض أنه كان يفعلها بنية 
الدوام عليها مع أهلية، واحلائض ليست كذلك وعندي )أي عند احلافظ ابن حجر( 

يف كون هذا الفرق مستلزًما لكوهنا ال تثاب - وقفة«)1(.

االمتثال  نوت  إذا  العبادات  عليها من  ما حرم  ترك  احلائض عىل  تثاب  وقيل: 
بالرتك ال عىل العزم عىل الفعل لوال احليض)2(.

فتح الباري يف رشح حديث)304(.  )1(
انظر حاشية القليويب )99/1(.  )2(

املبحث الثالث

يف احتساب أجر الصالة للحائض
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والذي يظهر -واهلل أعلم- أهنا ال تعطى ثواب املصيل؛ وفرق بينها وبني املريض؛ 
ألن املريض مكلف باألداء لوال العجز، ولذلك لو حتامل عىل نفسه وصىل، قبلت 
صالته، ومل يفعل حمرًما، بينام احلائض ليست مكلفة يف أداء الصالة، أرأيت اإلنسان 
حني ال يصيل عند طلوع الشمس وعند غروهبا، ال يقال: يعطى ثواب املصيل؛ ألنه 
إنام منع من قبل الرشع. نعم تثاب عىل كوهنا التزمت ذلك النهي من الشارع ثواب 

امتثال، ال ثواب أداء للصالة، واهلل أعلم. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q هل سقوط القضاء عن احلائض سببه التخفيف عنها؛ لكثرة دوران الصالة، 
واألخذ  عزيمة،  وليس  رخصة  الصالة  سقوط  فيكون  الصوم،  تقيض  وهلذا 
بالرخص ليس بواجب، أو أن سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب 

الصيام خارج عن القياس، فيحرم قضاء الصالة عليها؟ الراجح الثاين. 

 q السنة الرتكية كالسنة الفعلية، وقضاء احلائض للصالة بدعة.

q األصل يف العبادات املنع إال بدليل.

احلائض  حق  يف  الصوم  إال  بقضائه  يؤمر  مل  يشء  برتك  أمر  من  أن  األصل   q
والنفساء فإنه خارج عن األصل.

عىل  جيب  ال  القضاء  أن  عىل  جممعون  العلامء  أن  ذكرنا  أن  سبق  ]م-744[ 
احلائض، ومل خيالف يف ذلك إال بعض اخلوارج، وكون القضاء ال جيب عليها فهل 

متنع من القضاء، ألن نفي الوجوب قد ال يستلزم نفي االستحباب؟

املبحث الرابع 

 يف استحباب قضاء الصالة للحائض
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وقد وجدت قولني ألهل العلم ممن يقولون بان القضاء ال جيب:

القول األول: 

أنه حيرم القضاء، وال جيوز هلا أن تفعله.

جاء يف الفروع البن مفلح: »قيل ألمحد يف رواية األثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ 
قال: ال. هذا خالف -يعني السنة- فظاهر النهي التحريم«)1(.

ذلك  بأن  وعكرمة  عطاء،  حكم  ولذلك  الفعلية،  كالسنة  الرتكية  السنة  إن  ثم 
بدعة.

)1797-257( فقد روى عبد الرزاق يف املصنف: أخربنا ابن جريج، 

عن عطاء، قال: قلت له: أتقيض احلائض الصالة؟ قال: ال ذلك بدعة. 

]صحيح[)2(.

)1798-258( وروى عبد الرزاق عن معمر، عن حييى بن أيب كثري، 

عن عكرمة قال: سئل أتقيض احلائض الصالة؟ قال: ال ذلك بدعة. 

]ورجاله ثقات [)3(.

)1799-259( وروى البخاري من طريق قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة 
قالت لعائشة: أجتزي إحدانا صالهتا إذا طهرت فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض 

مع النبي × فال يأمرنا به. أو قالت فال نفعله)4(.

فكون أمهات املؤمنني ال يفعلن القضاء، دليل عىل أنه غري مطلوب، والعبادة إذا 
كانت غري مطلوبة فهي حمرمة.

)1(  الفروع  )260/1(.
)2(  املصنف )1275(.
)3(  املصنف )1276(.

)4(  صحيح البخاري )321(.
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ويف رواية ملسلم: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة)1(.

فقوله: )وال نؤمر( نفي لألمر مطلًقا، سواء كان أمر إجياب أو أمر استحباب. 
واهلل أعلم. 

القول الثاين: 

أن القضاء ليس بحرام ولكنه مكروه فقط. وهو وجه يف مذهب الشافعي)2(.

وقال ابن مفلح يف الفروع: »ويتوجه احتامل يكره«)3(.

الصالة  قضاء  -يعني  يكره؟  أو  قضاؤها  حيرم  »وهل  املحتاج:  مغني  يف  قال 
للحائض-: فيه خالف ذكره يف املهامت، فنقل فيها عن ابن الصالح، واملصنف عن 
البيضاوي أنه حيرم؛ ألن عائشة ريض اهلل عنها هنت السائل عن ذلك؛ وألن القضاء 
بخالف  مكروه،  أنه  والعجيل،  والروياين،  الصالح،  ابن  وعن  بفعله،  أمر  فيام  حمله 

املجنون واملغمى عليه. فيسن هلام القضاء«)4(.

قال البيضاوي: واألوجه كام قال شيخنا عدم التحريم)5(.

q وسبب اخلالف وهللا أعلم اخلالف يف تعليل األمر بسقوط القضاء:

فمن نظر إىل أن سقوط القضاء عنها كان السبب فيه التخفيف عنها، نظًرا لكثرة 
الصلوات ودوراهنا، مل يمنعها من قضاء الصلوات؛ ألن سقوط الصالة كان رخصة 
وليس عزيمة واألخذ بالرخص ليس بواجب، وأقوى دليل هلم عىل أنه رخصة كون 

الصيام جيب قضاؤه عىل احلائض.

)1(  صحيح مسلم )335(.
مغني املحتاج )109/01، 110( )131/1( 271، هناية املحتاج - الرميل )329/1، 330(   )2(

وكذلك )393/1(.
الفروع  )260/1(.  )3(

)4(  مغني املحتاج )109/1، 110(.
انظر هناية املحتاج )329/1، 330( وكذلك )393/1(.  )5(
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الصيام  ووجوب  برخصة،  وليس  عزيمة،  القضاء  سقوط  بل  بعضهم:  وقال 
خارج عن القياس، وهؤالء حيرمون قضاء الصالة عليها.

وقد نقل النووي يف املجموع)1( عن الغزايل يف التفريق بني وجوب قضاء الصوم 
الثابت  احلكم  العزيمة  فنقول:  الفرق  نقرر  قال: ونحن  احلائض،  الصالة عىل  دون 
عىل وفق الدليل، والرخصة احلكم الثابت عىل خالف الدليل ملعارض راجح، وإنام 
كان سقوط قضاء الصالة عن احلائض عزيمة؛ ألهنا مكلفة برتك الصالة، فإذا تركتها 
فقد امتثلت ما أمرت به من الرتك، فلم تكلف مع ذلك بالقضاء، وال نقول الفرق بني 
الصوم والصالة كثرهتا، وندوره، فيكون إسقاط قضائها ختفيًفا ورخصة، بل سبب 
إسقاط قضائها ما ذكرناه، وهذا يقتيض إسقاط قضاء الصوم أيًضا، لكن للرشع زيادة 
اعتناء بصوم رمضان، فأوجب قضاءه بأمر حمدود يف وقت ثان، وتسميته قضاء جماز. 
وهو يف احلقيقة فرض مبتدأ، فمخالفة الدليل إن حصلت فهي وجوب قضاء الصوم 

ال يف عدم قضاء الصالة، فثبت أن عدم قضاء الصالة ليس رخصة)2(.

قلت: الشافعية يرون أن وجوب قضاء الصوم مل يكن باألمر السابق وإنام بأمر 
عدم  واألوجه  نظر  فيه  ال؟  أو  صالهتا  تنعقد  »وهل  املحتاج:  مغني  يف  قال  جديد. 
االنعقاد،ألن األصل يف الصالة إذا مل تكن مطلوبة عدم االنعقاد، ووجوب القضاء 
عليها يف الصوم بأمر جديد من النبي × فلم يكن واجًبا حال احليض والنفاس؛ ألهنا 

ممنوعة منه، واملنع والوجوب ال جيتمعان«)3(.

قلت: قد يقال: عدم القضاء هو الذي عىل خالف األصل، فاألصل أن من أمر 

املجموع  )10/3(.  )1(
املجموع )109/1، 110(.  )2(

مغني املحتاج )110/1(: وكتب يل نارص الفهد معلًقا عىل نسبة هذا القول للشافعية، فقال: ليس   )3(
هذا للشافعية فقط، بل هو مذهب كثري من العلامء يف خمتلف املذاهب، وهو اختيار ابن تيمية لذلك 
يرى أن تارك الصالة والصوم عمًدا ال يقيض، لعدم وجود األمر له بالقضاء، وأما كون القضاء 

باألمر السابق فقد ذكر أنه للحنفية فقط، أما اجلمهور فعىل أنه البد من أمر جديد للقضاء. اهـ
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بيشء ثم تركه لعذر قضاه بزوال ذلك العذر كالنائم والنايس عن الصالة، وكذلك 
قضاء الصيام عىل وفق القياس لكن الصالة هي التي جاء النص بأهنا ال تقىض ولوال 
هذا النص لقضيت، فال حيتاج الصوم إىل أمر جديد بالقضاء ألن القضاء عىل وفق 

األصل.

بالرتك  يؤمر  مل  من  أن  فاحلاصل  الرافعي:  »قال  املجموع:  يف  النووي  قال 
ال يستحيل أن يؤمر بالقضاء، فإذا مل يؤمر كان ختفيًفا، ومن أمر بالرتك فامتثل األمر 
ال يؤمر بالقضاء إال احلائض والنفساء يف الصوم فإهنام يؤمران برتكه وبقضائه، وهو 

خارج عن القياس للنص، واهلل أعلم«)1(.

e e e

املجموع )11/3(.   )1(
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املجموع:  يف  النووي  فقال  الطواف،  ركعتي  العلامء  بعض  استثنى  ]م-745[ 
»قال أبو العباس ابن القاص يف التلخيص، واجلرجاين يف املعاياة: كل صالة تفوت 

يف زمن احليض ال تقىض إال صالة واحدة، وهي ركعتا الطواف فإهنا ال تتكرر«)1(.

وقال املرداوي: »وال تقيض الصالة، ولعل املراد إال ركعتي الطواف؛ ألهنا نسك 
ال آخر لوقتها، فيعاياهبا. رد شيخنا وابن نرص اهلل عىل املصنف كوهنا تقىض، والذي 
يظهر يل أن حمل ذلك إذا قلنا تطوف احلائض، فإذا طافت فإهنا ال تصيل حتى تطهر. 

وقد أومأ إليه شيخنا أيًضا«)2(.

هذا  وقال:  هذا،  السنجي  عيل  أبو  الشيخ  »أنكر  املجموع:  يف  النووي  وقال 
ال يسمى قضاء؛ ألن الوجوب مل يكن يف زمن احليض، ولو جاز أن يسمى هذا قضاء 

املجموع )384/2(.   )1(
تصحيح الفروع، املطبوع مع ا لفروع )260/1(، وقال: »وللشافعية فيام إذا طافت ثم حاضت   )2(
قبل صالة الركعتني وجهان يف قضائهام، اختار الشيخ أبو عيل: عدم القضاء، واختاره النووي يف 
رشح املهذب، واختاره ابن القاص واجلرجاين والنووي يف رشح مسلم، وحكى عن األصحاب 

القضاء«.

الفرع األول 

 يف قضاء ركعيت الطواف للحائض
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جلاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل احليض، وهذا الذي قاله أبو عيل هو الصواب، 
ألن ركعتي الطواف ال يدخل وقتها إال بالفراغ من الطواف، فإن قدر أهنا طافت ثم 
حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس -يعني من قضاء ركعتي 

الطواف- إن سلم هلام ثبوت ركعتي الطواف يف هذه الصورة. واهلل أعلم«)1(.

e e e

املجموع )384/2(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q العبادة املؤقتة بوقت يمكن إيقاعها يف بعضه كالصالة، بامذا يتعلق الوجوب 
من الوقت؟ هل يتعلق بأوله، أو بآخره، أو بجزء من الوقت غري معني؟

أوقع  إذا  الوقت  يتعني  وإنام  لكنه غري معني،  بوقتها  متعلق  الصالة  q وجوب 
املكلف العبادة فيه، أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصالة. 

q إذا وجد العذر املسقط للصالة قبل تعني الوقت سقطت الصالة، وال عربة بام 
وجد من الوقت يف أوله، أو وسطه سامًلا من العذر، وكذلك إذا ارتفع املانع آخر 
الوقت،  أول  العذر  الصالة، وال عربة بوجود  الوقت فطهرت احلائض وجبت 

أو وسطه.

q الصالة واجب موسع، والواجب يتعلق بجميع الوقت، فمن صالها يف آخر 
الوقت كمن صالها يف أوله أداء ال قضاء، فمن أخرها عن أول وقتها مل يأثم؛ 
ألنه مل يتعني؛ وألنه َفَعَل  ما جيوز له فعله، فإذا طرأ مانع قبل تعني الوقت سقطت 

الصالة.

املبحث اخلامس 

يف قضاء الصالة إذا طرأ احليض يف الوقت
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بعد دخول وقت  املانع  إذا طرأ  الفقهاء  بعض  يسميها  املسألة  ]م-746[ هذه 
الصالة وقبل أن يصيل .. كام لو طرأ جنون، أو إغامء، أو حيض أو نفاس بعد دخول 
وقت الصالة، فهل جيب قضاء تلك الصالة بعد ارتفاع املانع أي بعد أن يفيق املجنون 
طرأ  إذا  الباب  هذا  يف  يعنينا  والذي   … والنفساء  احلائض  وتطهر  عليه،  واملغمى 

احليض أو النفاس بعد دخول وقت الصالة، هل جيب عىل املرأة القضاء أم ال؟ 

اختلف العلامء يف هذه املسألة إىل ستة أقوال:

فقيل: ال جيب عليها مطلًقا. سواء حاضت يف أول الوقت أو آخره، وهو مذهب 
احلنفية)1(، ورواية يف مذهب املالكية)2(، وهو مذهب ابن حزم)3(، وخرجه ابن رسيج 

قواًل يف مذهب الشافعية)4(.

كاملة  ركعة  يسع  ما  الصبح  صالة  من  بقي  وقد  املرأة،  حاضت  إذا  وقيل: 
بسجدتيها سقطت صالة الصبح، وإن كان الباقي من الوقت حني حاضت أدنى من 

ركعة وجب عليها القضاء؛ ألهنا استقرت عليها يف ذمتها.

وأما الصالة التي جتمع مع غريها كام لو نسيت صالة الظهر حتى دخل وقت 
العرص ثم حاضت املرأة، أو كانت مسافرة فأخرت صالة الظهر لتجمعها مع العرص، 
فلام دخل وقت صالة العرص حاضت، فإن كان بقي من الوقت ما يسع عدد ركعات 
من  بقي  وإن  الصالتان،  سقطت  الثانية  الصالة  من  واحدة  وركعة  األوىل  الصالة 

املبسوط للرسخيس )14/2، 15(، األصل )300/1( بدائع الصنائع )95/1(.  )1(
تلك  سقطت  الوقت  أثناء  يف  احليض  طرأ  »ومتى   :)171/1( القدير  فتح  يف  اهلامم  ابن  قال   

الصالة، ولو بعد ما افتتحت الفرض«.
وقال الرسخيس يف املبسوط )15/2(: »ما بقي يشء من الوقت فالصالة مل ترص دينًا يف ذمتها«.  

فتح الرب برتتيب التمهيد البن عبد الرب )110/4(.   )2(
املحىل )175/2(.   )3(
املجموع )71/1(.  )4(
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الوقت أدنى من هذا إىل ركعة كاملة سقطت الثانية ووجب قضاء األوىل، وإن كان 

الباقي من الوقت أقل من ركعة كاملة وجب قضاء األوىل والثانية، وهذا هو املشهور 

من مذهب املالكية)1(.

وقيل: إن أدركت من أول الوقت قدًرا يسع تلك الصالة، وجب القضاء وإن 

القضاء)2(، وهو  الصالة فال جيب عليها  الوقت ال يسع تلك  أدركته من  الذي  كان 

مذهب الشافعية)3(.

وقيل: إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة، وجب القضاء وإال فال، اختاره 

بعض الشافعية، ومنهم أبو حييى البلخي)4(.

الوقت قدر تكبرية اإلحرام، ثم حاضت، وجب عليها  وقيل: إن أدركت من 

القضاء، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)5(.

وقيل: إن كان الباقي من الوقت حني حاضت مقدار ما يمكنها أن تصيل فيه، 

فليس عليها قضاء تلك الصالة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء وهو اختيار زفر 

)1(  الرشح الكبري للدردير )182/1(، مواهب اجلليل )409/1(، الفواكه الدواين )236/1(، 
)ص:  املدونة   ،)262/1( املدونة  اختصار  يف  التهذيب   ،)274/1( والزيادات  النوادر 
الزرقاين ملخترص خليل )149/1(، الرشح الصغري  63(، حاشية اخلريش )221/1(، رشح 

)237/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد البن عبد الرب )110/4(.
ال يعترب مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ ألنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت، إال إذا كانت   )2(

الطهارة ال يمكن تقديمها كاملستحاضة، فيعترب إمكان فعلها.
املحتاج  هناية   ،)132/1( املحتاج  مغني   ،)89  ،88/3( العزيز  فتح   ،)71/3( املجموع   )3(

)397/1(، روضة الطالبني )188/1، 189(.
انظر املجموع )71/2(، ومغني املحتاج )132/1(، وروضة الطالبني )188/1، 189(.  )4(

الكايف )98/1(، الفروع )306/1(، املحرر )29/1(، اإلنصاف )1441(، املبدع )353/1(،   )5(
اإلقناع )85/1(.
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من احلنفية)1(، ورجحه ابن تيمية من احلنابلة)2(.

q وسبب اخلالف يف هذه املسألة:

اختالفهم يف مسألة أصولية، هل الصالة جتب يف أول الوقت أو يف آخره؟ 

دينًا  الصالة  ما يسع األداء أصبحت  الوقت ومىض معه مقدار  إذا دخل  وهل 
يف ذمة املكلف، فلو سافر من بلده مل يقرص تلك الصالة؛ ألهنا وجبت عليه يف وقت 
من  جزء  يف  جتب  وإنام  التعيني،  عىل  الوقت  أول  يف  جتب  ال  الصالة  أن  أو  احلرض، 
الوقت غري معني، فإذا رشع يف أول الوقت وجبت يف ذلك الوقت، وكذا إذا رشع 
يف وسطه أو آخره، ومتى مل يعني بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار ما يسع الصالة 

وجب عليه تعيني ذلك الوقت ويأثم برتك التعيني.

أو أن الصالة يف أول الوقت سنة ويف آخره واجب، ويلزم منه أن يكون فعل 
املندوب أفضل من فعل الفرض؟

الواجب يف  أقسام  ... ويف  الفقه  تبحث يف أصول  وأدلته  هذا سبب اخلالف، 
كونه ينقسم إىل قسمني: واجب موسع، وواجب مضيق، إذا عرفنا ذلك نأيت إىل ذكر 

املسألة.

وإليك أدلة كل قول من األقوال التي ذكرناها.

q دليل احلنفية على أنها إذا حاضت يف الوقت ال جيب عليها القضاء:

  الدليل األول: 

قالوا: إذا بقي يشء من وقت الصالة مل تصبح الصالة دينًا يف ذمة املرأة بل هي 

األصل   ،)171/1( القدير  فتح   ،)15  ،14/2( للرسخيس  املبسوط   ،)330/1( األصل   )1(
)300/1(، بدائع الصنائع )95/1(. 

أو  جنون  من  مانع  عليه  طرأ  ثم  الوقت،  عليه  دخل  »ومن   :)53 )ص:  االختيارات  يف  قال   )2(
مالك  قول  وهو  املانع،  يوجد  ثم  فعلها،  عن  الوقت  يتضايق  أن  إال  عليه،  قضاء  فال  حيض، 

وزفر، ورواه زفر عن أيب حنيفة«. اهـ



موسوعة أحكام الطهارة 492

يف الوقت، فإذا حاضت فقد تعذر عليها األداء بسبب احليض، وذلك غري موجب 
للقضاء، فأما إذا حاضت بعد خروج الوقت فإن الصالة تصبح دينًا يف ذمتها، قبل 

وجود احليض.

  الدليل الثاين: 

أن تأخري الصالة إىل آخر وقتها ليس معصية، فإذا حاضت فقد وجد املانع قبل 
أن تتعني الصالة عليها. 

قال ابن حزم يف املحىل: »برهان قولنا هو أن اهلل تعاىل جعل للصالة وقًتا حمدوًدا، 
أوله وآخره، وصح أن الرسول × صىل الصالة يف أول وقتها، ويف أخر وقتها، فصح 
أن املؤخر هلا إىل آخر وقتها ليس عاصًيا؛ ألنه عليه السالم ال يفعل املعصية، فإذ هي 
ليست عاصية فلم تتعني الصالة عليها بعد، وهلا تأخريها، فإذا مل تتعني عليها حتى 
حاضت فقد سقطت عنها، ولو كانت الصالة جتب بأول الوقت لكان من صالها 
عن  بتأخريها  وفاسًقا  مصلًيا،  ال  هلا  قاضًيا  وقتها  أول  من  تأديتها  مقدار  ميض  بعد 

وقتها، ومؤخًرا هلا عن وقتها وهذا باطل ال اختالف فيه من أحد«)1(.

  الدليل الثالث:

أن القضاء إنام جيب بأمر جديد، وال أمر هنا يلزم بالقضاء.

q دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة.

  الدليل األول: 

)1800-260( استدلوا بام رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء 
ابن يسار، وعن برس بن سعيد، وعن األعرج حيدثونه.

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد 

املحىل )مسألة: 258(.  )1(
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أدرك العرص، ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

قالوا: إن من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك وقتها، فإذا حصل احليض وقد 
إذا  أما  فسقطت.  وقتها،  يف  العذر  حصل  فقد  كاملة،  ركعة  مقدار  الوقت  من  بقي 
حصل احليض وقد بقي أقل من ركعة، فقد خرج وقت الصالة، واستقرت يف ذمته، 
العذر  حصل  فقد  ذلك  بعد  احليض  طرأ  فإذا  الوقت،  خروج  بعد  حاضت  لو  كام 

خارج وقتها فيجب عليه القضاء)2(.

  الدليل الثاين:

القياس عىل إدراك اجلمعة، فإن من أدرك من اجلمعة ركعة مع اإلمام فقد أدرك 
اجلمعة، ومن أدرك أقل من ركعة صىل ظهًرا.

q وأجيب: 

فاعترب  للمسبوق؛ ألن اجلامعة رشط لصحتها،  اعتربت يف اجلمعة  الركعة  بأن 
إدراك الركعة يف اجلمعة لئال يفوته الرشط يف أكثرها، وقياًسا عىل إدراك اجلامعة.

q دليل الشافعية على أن القضاء جيب بإدراك وقت يسع فعل الصالة:

  الدليل األول:

قوله تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ( ]اإلرساء: 78[.

فإذا  الوقت،  بأول  يتعلق  الوجوب  أن  عىل  فدل  وقتها،  أول  الشمس  فدلوك 
يف  الفعل  من  لتمكنها  عليها  وجبت  فقد  الصالة  تلك  يسع  ما  الوقت  من  أدركت 
الوقت فال يسقط بام يطرأ بعده، فإن أدركت أقل من ذلك مل يلزمها القضاء، وكونه 
جيوز للمرأة تأخريها إىل آخر وقتها ال يسقط عنها ما وجب عليها من الصالة بأوله.

صحيح البخاري )579(، صحيح مسلم )168-163(.   )1(
انظر الرشح الصغري )237/1( مع ترصف يسري.   )2(
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q وأجيب: 

ڄ(  ڄ  )ڦ  تعاىل:  لقوله  وآخره  ووسطه  بأوله  يتعلق  الوجوب  بأن 
]اإلرساء: 78[. فلو كان الوجوب يتعني يف أول الوقت كان من صىل يف وسطه أو يف 

آخره قضاء ال أداء.

  الدليل الثاين:

القياس عىل الزكاة، فلو ملك نصاًبا وتم عليه احلول ومتكن من أدائه، فلم خيرج 
حتى هلك املال استقرت يف ذمته)1(.

q وين�اقش: 

بأن تأخريه عن إخراج الزكاة بعد متام احلول، ومتكنه من األداء تفريط منه، فلم 
تسقط عنه، بخالف الصالة، فإن الصالة يف آخر الوقت أداء كالصالة يف أول الوقت. 

  الدليل الثالث: 

)1801-261( واستدل بعضهم بام رواه الرتمذي، قال: حدثنا أمحد بن منيع، 
حدثنا يعقوب بن الوليد املدين، عن عبد اهلل بن عمر، عن نافع 

الوقت األول من الصالة رضوان اهلل،   :× ابن عمر قال: قال رسول اهلل  عن 
والوقت اآلخر عفو اهلل)2(.

ا أو موضوع[)3(. ]ضعيف جدًّ

املجموع )71/3( ومغني املحتاج )132/1(.   )1(
سنن الرتمذي )172(.   )2(

يف اإلسناد يعقوب بن الوليد.  )3(
قال أمحد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابني الكبار، وكان يضع احلديث، هتذيب التهذيب   

.)398/1(
وقال الدوري عن ابن معني: مل يكن بيشء.  

وقال يف موضع آخر: ليس بثقة.                   =  
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واحلديث أخرجه الرتمذي )172( والدارقطني أيًضا )249/1(، والبيهقي )435/1(  عن   =
أمحد بن منيع.

وأخرجه احلاكم )189/1( من طريق عيل بن معبد، كالمها عن يعقوب بن الوليد به.  
ويف سنن البيهقي )435/1( قال عبيد اهلل بن عمر بداًل من عبد اهلل بن عمر. قال ابن عدي: هذا   

احلديث هبذا اإلسناد باطل إن قيل فيه عبيد اهلل أو عبد اهلل.
وقال اخلالل كام يف اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام )75/4، 76(: »أخربنا امليموين، قال:   
سمعت أبا عبد اهلل يقول: ال أعرف شيًئا يثبت يف أوقات الصلوات، أوهلا كذا، وأوسطها كذا، 

وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضواًنا ..... ليس هذا يثبت«.
وله شواهد كلها هالكة ال تزيده إال ضعًفا. منها:  

الشاهد األول:   
عبيد  بن  فرح  حدثني  الربيع،  بن  محيد  بن  احلسن  طريق  من   )249/1( الدارقطني  رواه  ما   

املهلبي، حدثنا عبيد بن القاسم، عن إسامعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، 
عن جرير بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل ×: أول الوقت رضوان اهلل، وآخر الوقت عفو اهلل عز   

وجل.
ويف إسناده: احلسن بن محيد.  

قال ابن اجلوزي كام يف تنقيح التحقيق )649/1(: هو كذاب ابن كذاب.  
ويف نصب الراية للزيلعي )243/1( »قال أمحد بن عبدة احلافظ: سمعت مطينًا يقول: وقد مر   

عليه احلسني بن محيد بن الربيع هذا كذاب، ابن كذاب، ابن كذاب«. اهـ
وفيه: عبيد بن القاسم، قال احلافظ يف التقريب: مرتوك كذبه ابن معني، واهتمه أبو داود بالوضع.  

الشاهد الثاين:   
أخرج الدارقطني )249/1(، وابن عدي يف الكامل )256/1(، والبيهقي يف السنن )435/1(   
من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبديس، أخربنا إبراهيم يعني: ابن عبد امللك بن أيب حمذورة 

من أهل مكة، حدثني أيب، 
وآخر  اهلل،  رمحة  الوقت  ووسط  اهلل،  رضوان  الوقت  أول   × اهلل  رسول  قال  قال:  جدي  عن   

الوقت عفو اهلل. 
وقال ابن عدي: حدث عن الثقات باألباطيل. الكامل )256/1(.  

وقال ابن اجلوزي كام يف تنقيح التحقيق )649/1(: هو جمهول، واحلديث الذي رواه منكر.  
الشاهد الثالث:   

روى ابن عدي يف الكامل )77/2( من طريق بقية، عن عبد اهلل موىل عثامن بن عثامن، حدثني   
عبد العزيز، حدثني حممد بن سريين.                 =
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وجه االستدالل:

يكون  أن  يشبه  والعفو  للمحسنني،  يكون  إنام  اهلل  من  الرضوان  إن  قالوا: 
للمقرصين، فدل عىل أن الوجوب متعلق يف أول الوقت.

ويشكل عليه أن التأخري ال إثم فيه، فكيف يكون فاعله مقرًصا؟

q وأجابوا بوجهني:

أحدمها: أنه مقرص بالنسبة إىل أول الوقت، وإن كان ال إثم عليه.

فهو  الضحى  صالة  ترك  من  يقال:  كام  األفضل،  بتفويت  مقرص  أنه  والثاين: 
مقرص، وإن مل يأثم)1(.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل ×: أول الوقت رضوان اهلل وآخر الوقت عفو اهلل.  =
قال ابن عدي: وهذا هبذا اإلسناد ال يرويه غري بقية، وهو من األحاديث التي حيدث هبا بقية   
عن املجهولني، ألن عبد اهلل موىل عثامن بن عفان، وعبد العزيز الذي ذكرا يف هذا اإلسناد ال 

يعرفان.
الشاهد الرابع:  

بن سهل  الرمحن  عبد  بن  العزيز  عبد  حممد  أيب  طريق  من  املعرفة )289/2(  البيهقي يف  رواه   
الدباس بمكة قال حدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن إسحاق الكاتب املديني، قال: حدثنا إبراهيم 
ابن املنذر احلزامي، قال: حدثنا موسى بن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن عيل قال: قال 

رسول اهلل ×: أول الوقت رضوان اهلل، وآخره عفو اهلل.
فابن الدباس وشيخه جمهوالن. كام أن املعروف أنه عن جعفر بن حممد، عن أبيه، موقوًفا.   

قال البيهقي كام يف تلخيص احلبري )322/1( ح260: »إسناده فيام أظن أصح ما روي يف هذا   
الباب، قال احلافظ ـ يعني: عىل عالته مع أنه معلول، فإن املحفوظ روايته عن جعفر بن حممد، 

عن أبيه موقوًفا.
قال احلاكم: ال أحفظه عن النبي × من وجه يصح، وال عن أحد من أصحابه، وإنام الرواية فيه   

عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر«.
قلت: األثر املقطوع رواه البيهقي )436/1( من طريق أيب أويس، عن جعفر بن حممد عن أبيه   

قال: أول الوقت رضوان اهلل، وآخر الوقت عفو اهلل. 
املجموع )66/3(.   )1(
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لكن يغني عن هذا اجلواب أن احلديث ال تقوم به حجة، فال يلزم اإلجابة عليه.

q دليل من قال: جيب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة:

 )1802-262( استدلوا بام رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن أيب سلمة بن 
عبد الرمحن،

قال: من أدرك ركعة من الصالة، فقد أدرك   × عن أيب هريرة، أن رسول اهلل 
الصالة. وأخرجه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

أن من أدرك من وقت الصالة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصالة، فأصبحت 
يف ذمته، فيجب عليه قضاؤها)2(.

البخاري )580(، صحيح مسلم )607(.  )1(
اختلف العلامء يف املقصود بحديث: )من أدرك ركعة من الصالة، فقد أدرك الصالة(.   )2(

فقيل: املراد: فقد أدرك وقت الصالة، وعليه فمن أدرك من وقت الصالة مقدار ركعة كاملة فقد   
أدرك وقتها وكأهنا وقعت أداء. ومحلوا حديث: من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
عىل حديث أيب هريرة من رواية عطاء بن يسار وبرس بن سعيد واألعرج عن أيب هريرة: »من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص 

قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص« متفق عليه وسبق خترجيه قبل قليل.
ابن شهاب عن  يونس عن  رواية  ما خرجه مسلم من  له  اجلامعة، ويشهد  إدراك  املراد  وقيل:    
أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك 

الصالة.
فيها.  يونس، واختلف عليه  إال  يقل: )مع اإلمام(  مل  ابن شهاب  وكل من خرج احلديث عن   

وسيأيت الكالم قريًبا عىل ألفاظ حديث ابن شهاب.
وقيل: املراد بالصالة اجلمعة.   

واجلمعة داخلة يف عموم الصالة، ولذلك قال ابن خزيمة عىل رواية من أدرك من اجلمعة ركعة   
قال هذا اخلرب روي باملعنى ال باللفظ؛ ألن النبي × إذا قال: »من أدرك من الصالة ركعة فقد 
أدرك الصالة« كانت الصلوات كلها داخلة يف هذا اخلرب، اجلمعة وغريها من الصلوات. انظر 

بترصف يسري )صحيح ابن خزيمة )173/3(.
وانظر رشح ابن رجب للبخاري )15/5، 16( وفتح الباري البن حجر حديث )580(.     =  
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وحديث أيب هريرة: )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( مداره عىل ابن شهاب، عن   =
أيب سلمة عن أيب هريرة.

وقد رواه مالك، وابن عيينة، واألوزاعي، وعبيد اهلل بن عمر، وشعيب، وإبراهيم بن أيب عبلة،   
وابن اهلاد، كلهم رووه عن الزهري بلفظ: )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ..( زاد 

عبيد اهلل بن عمر: )فقد أدرك الصالة كلها( فزاد كلمة: )كلها(. واملعنى واحد.
ورواه يونس عن ابن شهاب واختلف عىل يونس فيه:   

فرواه ابن وهب عن يونس كام يف مسلم )162-607( وزاد كلمة: )مع اإلمام( بلفظ: )من   
أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة(.

ورواه ابن املبارك عن يونس كام يف مسلم )607( وأيب عوانة )80/2( والدارقطني يف العلل   
)مع  زيادة:  بدون  اجلامعة  كلفظ  به  يونس  عن  كالمها  عمر  بن  عثامن  طريق  من   )223/9(
اإلمام(. فإن كان أحد من املتقدمني تكلم يف زيادة يونس فإين أوافقه عىل أهنا غري حمفوظة وإال 

أمسكت هيـبـة للصحيح.
ورواه معمر عن الزهري. ومل يضبطه، فتارة يرويه كرواية اجلامعة وهي املحفوظة. وتارة بلفظ   
حديث عطاء بن يسار، وبرس بن سعيد واألعرج عن أيب هريرة قال: من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العرص، وهذا اللفظ شاذ من رواية ابن شهاب، عن أيب سلمة عن أيب هريرة، وثابت من 

رواية حديث عطاء بن يسار واألعرج، وبرس بن سعيد عن أيب هريرة. 
وممن حكم بشذوذه الدارقطني يف العلل )222/9(.  

فذكر أن املحفوظ عن معمر ما يوافق رواية اجلامعة، وإليك ختريج مروياهتم بألفاظها.  
كام سبق أن ذكرت أن احلديث مداره عىل ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة ويرويه عن   

ابن شهاب مجاعة.
األول: مالك عنه أخرجه املوطأ )10/1( والبخاري )580( ومسلم )161/ 607( والنسائي   
)553(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )151/1( ويف مشكل اآلثار )2320( وابن حبان 
)1483(، والبغوي يف رشح السنة )400( ولفظه: من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة.

الثاين: سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب به.  
ماجه  وابن   )524( والرتمذي   )607( ومسلم   )241/2( وأمحد   )946( احلميدي  أخرجه   
)1122( والدارمي )1221( والطحاوي يف مشكل اآلثار )2321( والبغوي يف رشح السنة 

)401( بمثل حديث مالك.
الثالث: األوزاعي عن الزهري به.                  =  
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)81  ،80/2( عوانة  وأبو   )1220( والدارمي   )555( والنسائي   )607( مسلم  أخرجه   = 
 وابن خزيمة )1849( والبيهقي )202/3( بلفظ: »من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة«.

الرابع: عبيد اهلل بن عمر عن الزهري.  
عند أمحد )375/2( ومسلم )607( والبيهقي )378/1( وزاد عبيد اهلل )فقد أدركها كلها(.  

اخلامس: شعيب عن الزهري. أخرجه أبو عوانة )80/2( بلفظ )من أدرك من الصالة ركعة   
فقد أدركها( وال فرق بينه وبني رواية مالك إال بتقديم »من الصالة« فلفظ مالك: )من أدرك 
ترجم  وقد  ركعة(  الصالة  من  أدرك  )من  واألوزاعي  شعيب  ولفظ   ،)... الصالة  من  ركعة 
البخاري بلفظ )من أدرك من الصالة ركعة( وساق حديث مالك: )باب من أدرك ركعة من 
الصالة( قال احلافظ يف الفتح )251/2( وقد وضح لنا باالستقراء أن مجيع ما يقع يف تراجم 
البخاري مما يرتجم بلفظ احلديث، ال يقع فيه يشء مغاير للفظ احلديث الذي يورده إال قد ورد 

من وجه آخر، بذلك اللفظ املغاير فلله دره ما أكثر اطالعه.
السادس: إبراهيم بن أيب عبلة عن الزهري به رواه أبو عوانة بلفظ مالك )81/2(.  

السابع: معمر عن ابن شهاب به.  
رواه عبد الرزاق عن معمر بلفظني، تارة يوافق رواية اجلامعة كام يف املصنف )3369( ومن طريق   
عبد الرزاق أخرجه أمحد )171/270/2( بلفظ: »من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة«.

وهبذا اللفظ أخرجه أبو عوانة )173/172/1( من طريق حممد بن مهمل، ثنا عبد الرزاق به،   
وتارة يرويه عبد الرزاق عن معمر بلفظ: )من أدرك من العرص ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 

أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها(.
كام يف مصنف عبد الرزاق )2224( وعنه أمحد )254/2( وهبذا اللفظ أخرجه ابن اجلارود يف   

املنتقى )152( حديًثا حممد بن حييى، ثنا عبد الرزاق به.
عن   )260/2( أمحد  أخرجه  قد  ألنه  شيخه،  عىل  بل  الرزاق،  عبد  عىل  ليست  والعهدة    
عبد األعىل عن معمر به بذكر العرص والفجر وكذا أخرجه ابن خزيمة )985( من طريق معتمر 
عن معمر به. وقد نقلنا قريًبا عن الدارقطني أنه قال: »بأن املحفوظ عن معمر حديثه من أدرك 
ركعة من الصالة«، وقد أخرجه مسلم )607( عن ابن املبارك عن معمر وغريه عن الزهري 

بمثل حديث مالك.
أدرك  »من  حديثه  الزهري يف  »واملحفوظ عن  البخاري )15/5(:  رجب يف رشح  ابن  وقال   

ركعة من الصالة«.
الثامن: يونس عن الزهري.  

خرجتها يف أول الكالم وذكرت أنه زاد فيها عند مسلم )من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام   
فقد أدرك الصالة(.
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q دليل احلنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبرية اإلحرام وجب القضاء:

  الدليل األول: 

)1803-263( استدلوا بام رواه البخاري من طريق حييى، عن أيب سلمة، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العرص 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته، وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع 

الشمس فليتم صالته)1(.

وجه االستدالل:

قول الرسول ×: )إذا أدرك أحدكم سجدة( أي مقدار سجدة، وذكر السجدة 
تنبيًها عىل أن اإلدراك حيصل بجزء حتى يكون مدرًكا بتكبرية اإلحرام.

والصحيح أن املراد بالسجدة هي الركعة ملا ييل: 

أواًل : أن الزهري قد رواه عن أيب سلمة، عن أيب هريرة بلفظ، )من أدرك ركعة 
من الصالة، فقد أدرك الصالة( وسبق خترجيه.

تطلع  أن  قبل  ركعة  الصبح  من  أدرك  من  بلفظ:  هريرة  أيب  عن  مجاعة  ورواه 
الشمس فقد أدرك الصبح … احلديث يف الصحيحني وسبق خترجيه قبل قليل.

ثانًيا: أن عائشة ريض اهلل عنها قد روت مثل هذا احلديث، ثم قالت يف آخره: 
والسجدة إنام هي  الركعة. 

)1804-264( فقد روى مسلم من طريق الزهري، قال: حدثنا عروة عن 

عائشة قالت: قال: رسول اهلل ×: من أدرك من العرص سجدة قبل أن تغرب 
الشمس، ومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنام هي الركعة)2(. وحيتمل 

أن يكون اإلدراج ممن دون عائشة، وحينئذ ال يكون فيه حجة.

صحيح البخاري )556(.   )1(
صحيح مسلم )609(.   )2(
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ثالًثا: قد ورد يف السنة الرصحية إطالق السجدة عىل الركعة.

البخاري، قال رمحه اهلل: حدثنا مسدد قال: حدثنا  )1805-265( فقد روى 
حييى بن سعيد، عن عبيد اهلل، قال: أخربين نافع، 

بعد  الظهر، وسجدتني  بعد  × سجدتني  النبي  قال: صليت مع  ابن عمر  عن 
املغرب، وسجدتني بعد العشاء، وسجدتني بعد اجلمعة، فأما املغرب والعشاء ففي 

بيته، وأخرجه مسلم)1(.

أبا مرة موىل  )1806-266( وروى مسلم من طريق سعيد بن أيب هند، أن 
عقيل، حدثه، 

أن أم هانئ حدثته عن رسول اهلل × يف قصة اغتسال النبي × عام الفتح وفيه: 
ثم قام فصىل ثامن سجدات وذلك ضحى)2(. 

واملراد: ثامن ركعات ... واألمثلة يف هذا كثرية.

قال القرطبي: »أهل احلجاز يسمون الركعة سجدة«)3(. 

  الدليل الثاين: 

أن احلكم إذا علق باإلدراك، فإن اإلدراك يستوي فيه القليل والكثري، كام جيب 
عىل املسافر اإلمتام باقتدائه بمقيم يف جزء من الصالة.

q دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما ال يسع لفعل الصالة وجب القضاء.

  الدليل األول:

املرأة ومل جيب  الوقت وإذا حاضت  بأن الصالة: ال جيب فعلها يف أول  قالوا: 
عليها بعد فعل الصالة، مل جيب عليها القضاء؛ ألنه إذا كان قد أذن هلا يف التأخري، فام 

)1(  صحيح البخاري )1172(، صحيح مسلم )104 - 729(. 
صحيح مسلم  )72 - 337(.  )2(

املفهم )227/2(.   )3(
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ترتب عىل املأذون غري مضمون، ولكن إذا بقي من الوقت ما يتسع لفعل الصالة فقط 
فقد وجب عليها فعل الصالة. فإذا كان الباقي من الوقت ال يتسع لفعل الصالة فقد 

استقرت يف ذمتها فوجب عليها القضاء إذا حاضت.

  الدليل الثاين:

املرأة القضاء، ألمرها  أن هذا يقع كثرًيا يف نساء الصحابة، ولو كان جيب عىل 
الرسول × ولو أمرها لنقل، فلام مل ينقل علم أن القضاء ليس بواجب. 

عن  الزناد،  أيب  عن  مالك،  طريق  من  البخاري  روى  وقد   )267-1807(
األعرج، 

عن أيب هريرة عن النبي × قال: دعوين ما تركتكم، فإنام هلك من كان قبلكم 
سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بيشء 

فأتوا منه ما استطعتم، ورواه مسلم بأطول من هذا)1(.

استدل به البيهقي رمحه اهلل)2( عىل مسألتنا هذه وهذا ذهاب منه إىل أنه ال يرى 
وجوب القضاء عىل احلائض إذا حاضت يف وقت الصالة وهذا القول هو الراجح، 

واهلل أعلم.

e e e

)1(  صحيح البخاري )7288(، وصحيح مسلم )412ـ 1337(. 
يف السنن الكربى )388/1(  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل صالة خيرج وقتها عىل املرأة وهي حائض فال جيب عليها قضاؤها مطلًقا، 
سواء كانت جتمع إىل غريها أو ال.

q من أدرك من الوقت أقل من ركعة فلم يدرك الوقت.

]م-747[ يطلق الفقهاء عىل هذه املسألة )زوال املانع( بينام يسمون التي قبلها 
املانع يشمل احلائض والنفساء إذا طهرتا، ويشمل املجنون  املانع( وزوال  )حدوث 

واملغمى عليه إذا أفاقا، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم وأمثاهلم. 

وقد اختلف الفقهاء يف احلائض والنفساء إذا طهرتا. 

فقيل: إذا طهرت املرأة من احليض، وكانت عادهتا أقل من عرشة أيام وأدركت 
الصالة وحدها  تلك  عليها  اإلحرام وجبت  الغسل وتكبرية  يسع  قدًرا  الصالة  من 
وال تقيض معها ما جيمع إليها. فإن أدركت من الصالة مقداًرا ال تستطيع فيه الغسل 
فليس عليها قضاء تلك الصالة وإن كانت عادهتا عرشة أيام )أكثر احليض عندهم( 
أو كثرًيا، وجبت عليها تلك الصالة، سواء  قلياًل  الوقت شيًئا  إذا أدركت من  فإهنا 

املبحث السادس 

يف وجوب الصالة على احلائض إذا طهرت يف الوقت
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متكنت فيه من االغتسال أو مل تتمكن وهذا مذهب احلنفية)1(.

وقيل: إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع مخس ركعات يف احلرض، أو ثالًثا يف 
السفر، وجبت عليها الظهر والعرص. 

وإن بقي أقل من ذلك إىل ركعة وجبت العرص وحدها، وإن بقي أقل من ركعة 
سقطت الظهر والعرص.

والعشاء،  املغرب  أربع ركعات، وجب عليها  بمقدار  الفجر  قبل  وإن طهرت 
ركعة  من  أقل  بقي  وإن  وحدها،  العشاء  وجبت  ركعة  إىل  ذلك  من  أقل  بقي  وإن 

سقطت املغرب والعشاء.

وإن طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها الصبح وإال سقطت. 
وهذا مذهب املالكية، ومذهب الشافعي يف القديم)2(.

وقيل جيب عليها فعل الصالة إذا أدركت من وقت الصالة مقدار ركعة كاملة، 
وهو قول للشافعية، ورواية عن أمحد)3(.

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبرية اإلحرام وجبت عليها تلك الصالة، 
فإن كانت الصالة هي العرص أو العشاء وجبت مع العرص الظهر، ومع املغرب العشاء 
وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال النووي: باتفاق األصحاب)4(، 

املبسوط )15/2( فتح القدير )171/1(، األصل - حممد بن احلسن الشيباين )301/1(.   )1(
 ،)235  ،234/1( الصغري  الرشح   ،)187  ،186/1( اجلليل  منح  املالكية:  مذهب  يف  انظر   )2(
حاشية  اجلليل،  مواهب   ،)183  ،182/1( الدسوقي  حاشية   ،)158/1( املدارك  أسهل 

اخلريش )219/1، 220(.
وانظر  قول الشافعي يف القديم يف كتاب املجموع رشح املهذب )68/3(.   

املبدع   ،)306/1( الفروع   ،)439/1( اإلنصاف   ،)68/3( املجموع   ،)53/1( املهذب   )3(
 .)350/1(

انظر املجموع )69/3(، روضة الطالبني )186/1، 187(، مغني املحتاج )130/1(، هناية   )4(
املحتاج )394/1، 395(.
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واملشهور من مذهب احلنابلة)1(.

 q دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبرية اإلحرام وجبت الصالة. 

  الدليل األول: 

)1808-268( استدلوا بام رواه البخاري من طريق حيي، عن أيب سلمة، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العرص 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته، وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع 

الشمس فليتم صالته)2(.

ورواه مسلم من حديث عائشة ريض اهلل عنها)3(.

بالسجدة هي  املراد  السابقة وبينت أن  املسألة  وقد أجبت عن هذا احلديث يف 
الركعة، ودللت عىل ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.

  الدليل الثاين:

أن الصالة جتب بإدراك جزء من الوقت كام جيب عىل املسافر اإلمتام إذا اقتدى 
بمقيم يف جزء من صالته.

q دليل من قال: جتب الصالة إذا أدركت مقدار ركعة:

  الدليل األول: 

)1809-269( استدلوا بام رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء 
ابن يسار، وعن برس بن سعيد، وعن األعرج حيدثونه، 

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 

الكايف   ،)350/1( املبدع   ،)306/1( الفروع   ،)439/1( اإلنصاف   ،)28/1( املحرر   )1(
)94/1(، كشاف القناع )259/1(. 

)2(  صحيح البخاري )556(. 
)3(  صحيح مسلم )609(.
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الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العرص، ورواه مسلم)1(. 

وجه االستدالل:

قوله عليه السالم: )من أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس( يقتيض 
أن احلائض إذا مل تدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاهتا الوقت، ومن فاته الوقت 
فقد سقطت عنه الصالة، كام يقتيض فساد قول من قال: من أدرك تكبرية وجبت عليه 

الصالة.

  الدليل الثاين: 

مل خيتلف يف اجلمعة أنه من مل يدرك ركعة منها مل يدركها، فاإلدراك ال يكون إال 
بإدراك ركعة كاملة)2(.

q دليل من قال: جتب الظهر بإدراك وقت العرص، واملغرب بإدراك العشاء.

  الدليل األول: 

)1810-270( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسامعيل، عن حممد 
ابن عثامن املخزومي، قال: أخربتني جديت، عن موىل لعبد الرمحن بن عوف، قال: 

سمعته يقول: إذا طهرت احلائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعرص، 
وإذا طهرت قبل الفجر صلت املغرب والعشاء)3(.

]ضعيف[)4(.

)1(  صحيح البخاري )579(، وصحيح مسلم )163، 168(.
)2(  انظر االستذكار ط دار الكتب العلمية )44/1(. 

املصنف )123/2( رقم 7204.  )3(
قال احلافظ يف تلخيص احلبري )344/1( ح282: موىل عبد الرمحن بن عوف مل يعرف حاله.   )4(

واختلف عىل حممد بن عثامن املخزومي، فرواه ابن أيب شيبة )123/2(. ومن طريقه ابن املنذر   
يف األوسط)243/2( عن حاتم بن إسامعيل، عن حممد بن عثامن املخزومي، قال: أخربتني   =
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  الدليل الثاين:

)1811-271( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم، 

عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل املغرب صلت الظهر والعرص، وإذا طهرت 
قبل الفجر صلت املغرب والعشاء)1(.

ورواه ابن املنذر من طريق أيب عوانة عن يزيد بن أيب زياد به، واللفظ البن املنذر. 

]ضعيف[)2(.

  الدليل الثالث:

قالوا: بأن الصالتني املجموعتني وقت إحدامها وقت لألخرى يف حق املعذور 
كاملسافر ونحوه، فهؤالء مثلهم من أهل األعذار، فإذا أدرك العرص فقد أدرك الظهر، 

وإذا أدرك العشاء فقد أدرك املغرب.

جديت، عن موىل لعبد الرمحن بن عوف، عن عبد الرمحن بن عوف.  =
ورواه البيهقي يف املعرفة )217/2( من طريق الدراوردي، عن حممد بن عثامن بن عبد الرمحن   
ابن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرمحن، عن موىل لعبد الرمحن عن عبد الرمحن بن عوف، 
بن  الرمحن  عبد  موىل  عىل  مداره  ألن  ضعيف؛  كل  عىل  واإلسناد  جده،  جدته  من  بداًل  فذكر 

عوف، وهو ال يعرف.
رواه ابن أيب شيبة  )123/2( رقم 7206.  )1(

)2(  ورواه الدارمي )889( من طريق أيب بكر بن عياش. 
ورواه ابن املنذر يف األوسط )243/2( من طريق أيب عوانة كالمها عن  يزيد بن أيب زياد به.  

ويزيد بن أيب زياد قال فيه يف التقريب ضعيف، كرب، فتغري، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا،  
واختلف عىل يزيد بن أيب زياد، فرواه هشيم وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش، عنه، عن مقسم،   

عن ابن عباس كام تقدم.
ورواه البيهقي )387/1( من طريق زائدة، حدثنا يزيد بن أيب زياد، عن طاوس، عن ابن عباس.  
عن  وعطاء  طاوس  عن  سليم،  أيب  بن  ليث  طريق  من   )387/1( السنن  يف  البيهقي  ورواه    

ابن عباس، وليث ضعيف، وقد تغري.
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وقد قال هبذا القول مجاعة من التابعني منهم عطاء)1(، وطاووس)2(، وجماهد)3(، 
وإبراهيم النخعي)4(، واحلكم)5(.

وهذا القول ضعيف.

أواًل : لعدم الدليل املوجب لقضاء الصالتني، فلو كانت تدرك الظهر بطهارة 
احلائض يف وقت العرص لبينه النبي × ولو بينه لنقل إلينا. فلام مل ينقل علم أن ذلك 

ال جيب. وما ورد عن عبد الرمحن بن عوف، وابن عباس ال يثبت عنهام كام قرأت.

ثانًيا: أن هذا القول خمالف للسنة الرصحية من حديث أيب هريرة: )من أدرك من 
العرص ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص( وهو متفق عليه وسبق خترجيه 

ولو كانت تدرك الظهر لقال: فقد أدرك العرص والظهر.

مل  مانع  ثم طرأ  الظهر،  أنه وجبت عليه صالة  فلو  للقياس.  أنه خمالف  وثالًثا: 
يلزمه إال قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت هلا وللعرص عند العذر واجلمع، 

فام الفرق بني املسألتني؟

رابًعا: قد بينا اإلمجاع عىل أن احلائض ال تقيض الصالة التي مرت عليها وهي 
حائض حلديث عائشة يف مسلم. وكنا نؤمر بقضاء الصيام وال نؤمر بقضاء الصالة)6(. 

مأمورة  لكانت  حائض  وهي  وقتها  خرج  وقد  الظهر  صالة  صلت  أهنا  ولو 

املجموع )68/3( رواه ابن أيب شيبة )123/2( 7207، 7210، وعبد الرزاق )1281( من   )1(
طرق عنه بسند صحيح.

رواه عبدالرزاق )1281(، وابن أيب شيبة )123/2( 7207 بأسانيد صحيحة عنه.  )2(
رواه ابن أيب شيبة )123/1( رقم 7207 بسند صحيح عنه.  )3(

إبراهيم، فهذا سند  ابن أيب شيبة )123/1( حدثنا هشيم عن مغرية وعبيدة أخرباه عن  رواه   )4(
صحيح، ورواه ابن أيب شيبة )124/1( رقم 7209 حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن 

أيب معرش عن إبراهيم.
رواه عبد الرزاق )1282(، وابن أيب شيبة )124/1( 7211 بسند صحيح.  )5(

صحيح مسلم  )335-69(.  )6(
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بقضاء بعض الصالة وهي حائض.

q دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبت�ا: 

تقع  أن  اجلمع  وحقيقة  إليها،  جتمع  ألهنا  الوقت؛  يف  العرص  تشارك  فالظهر 
إذا  إال  العرص  وقت   يف  الصالتان  تقع   أن  يمكن  وال  العرص،  وقت  يف  الصالتان 

فرغت من األوىل، وأدركت ركعة من الثانية قبل خروج وقتها)1(. 

×: من أدرك ركعة من العرص  وإنام اشرتطنا إدراك ركعة من األخرى لقوله 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص، وسبق خترجيه.

فقوله: )فقد أدرك العرص( دليل عىل أن الظهر تفوت يف حق احلائض إذا مل تدرك 
من وقت العرص إال مقدار ركعة منها، فإن أدركت زيادة عىل الركعة وقًتا يسع صالة 
الظهر فقد أدركت الظهر مع العرص، فإن أدركت أدنى من ذلك إىل ركعة كاملة فقد 

أدركت العرص وحدها، وإن أدركت أدنى من الركعة فلم تدرك الصالتني مًعا. 

للمغرب  ثالث  ركعات،  أربع  إدراك  من  بد  فال  الفجر  قبل  طهرت  إذا  وكذا 
وركعة للعشاء وال فرق يف املسألة هذه بني املقيم واملسافر، ألن املغرب ال تقرص.

وهذا القول مبني عىل أن وقت العرص وقت هلا وللظهر يف حال العذر، وكذا 
وقت العشاء واملغرب، وقد بينت ضعف هذا القول يف القول الذي قبل هذا.

q الراجح من هذه األقوال:

القضاء مطلًقا،  أنه ال جيب عليها  واملرأة حائض  إذا خرج وقتها،  الصالة  أن   
سواء كانت جتمع مع غريها، أو ال، وأهنا إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة، فقد 
أدركت الصالة، والسنة رصحية يف هذا، واملقصود بالركعة ليس جمرد ركوع، بل ركعة 
الليل مل جتب عليها صالة  بعد منتصف  إذا طهرت  بقيامها وسجودها، وأهنا  كاملة 

)1(  اإلرشاف للقايض أيب حممد )207/1(، املجموع )68/3(.
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العشاء، وال صالة املغرب؛ ألن وقت العشاء خيرج بمنتصف الليل، ومل يأت يف السنة 
ما يدل عىل أن وقت العشاء يمتد إىل طلوع الفجر، واهلل أعلم.

e e e
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]م-748[ بينا يف املسألة السابقة بامذا تدرك احلائض الوقت، عىل خالف بني 
فهل  اإلحرام،  تكبرية  مقدار  بإدراك  أو  ركعة،  بإدراك  الوقت  تدرك  هل  العلامء، 
يف  رشط  الطهارة  حتصيل  أن  باعتبار  للطهارة  يسع  وقًتا  ذلك  مع  تدرك  أن  يشرتط 

إدراك الوقت؟ 

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة.

يشرتط يف الوجوب إدراك زمن يسع للغسل، وهذا مذهب املالكية)1(،  فقيل: 
وقول يف مذهب الشافعية)2(، واختاره ابن حزم)3(.

وقيل: ال يشرتط ذلك، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة)4(. 

منح اجلليل )186/1، 187( الرشح الصغري )234/1، 235(، أسهل املدارك )158/1(،   )1(
حاشية الدسوقي )182/1، 183(، حاشية اخلريش )219/1، 220(. 

املحتاج  مغني   ،)187  ،186/1( الطالبني  روضة   ،)60/1( املهذب   .)67/3( املجموع   )2(
)130/1(، هناية املحتاج )394/1، 395(.

املحىل )مسألة: 259(.   )3(
املحتاج  مغني   ،)187  ،186/1( الطالبني  روضة   ،)60/1( املهذب   ،)67/3( املجموع    )4(
)130/1(، هناية املحتاج )394/1، 395(، اإلنصاف )442/1( املبدع )354/1(، املغني 

 .)46/2(

املبحث السابع 

 يف اشرتاط إدراك وقت يسع للطهارة
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q دليل من اشرتط للوجوب زمن الطهارة: 

قال ابن حزم: »إن اهلل عز وجل مل يبح الصالة إال بطهور، وقد حد اهلل للصالة 
بقية، فنحن عىل يقني من أهنا مل تكلف  أوقاهتا، فإذا مل يمكنها الطهور، ويف الوقت 

تلك الصالة التي مل حيل هلا أن تؤدهيا يف وقتها«)1(.

q دليل من لم يشرتط إدراك زمن يسع للطهارة:

  الدليل األول: 

 )1812-272( روى البخاري من طريق ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، 

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة.

وجه االستدالل: 

به عىل  العمل  الطهارة، وما ورد مطلًقا جيب  يتعرض الشرتاط  مل  أن احلديث 
إطالقه، وختصيص العام، وتقييد املطلق ال جيوز إال بدليل.

  الدليل الثاين:

بانقطاعه، وفوات  باحليض، ووجبت عليها  الصالة  أن احلائض سقطت عنها 
الوقت باالشتغال بالطهارة ال يسقط ما وجب عليها قبل ذلك. وإنام تسقط الصالة 
عن احلائض ما دامت حائًضا، فإذا طهرت صارت كاجلنب، يلزمها صالة وقتها التي 

طهرت فيه)2(.

q الراجح:

أن إدراك الوقت ال يشرتط له إدراك زمن الطهارة، كام قالوا إذا طهرت احلائض 
املسألة  وهذه  صومها،  صح  الصبح  طلوع  بعد  واغتسلت  صامت  ثم  الصبح،  قبل 

مثلها، وسيأيت مزيد إيضاح ملسألة الصوم إن شاء اهلل تعاىل يف فصل مستقل.

املحىل )مسألة 259(.  )1(
)2(  انظر فتح الرب ترتيب التمهيد )117/4(.
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q وجوب العبادة وحتريمها، ووجوب القضاء متوقف عىل النص.

]م-749[  روى عبد الرزاق، قال: عن معمر، 

اجتمع  ما  هذا  قال:  عمن؟  قلت:  الصوم.  تقيض  احلائض  قال:  الزهري  عن 
الناس عليه، وليس يف كل يشء نجد اإلسناد.

q أما حتريم الصوم:

)1813-273( فروى البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اهلل، 

عن أيب سعيد اخلدري قال: خرج رسول اهلل × يف أضحى أو فطر إىل املصىل، 
فمر عىل النساء، فقال: يا معرش النساء تصدقن؛ فإين أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: 
وبم يا رسول اهلل؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل. 

الفصل الثالث

أحكام احلائض من حيث الصوم 
املبحث األول 

 حيرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت
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قال: أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بىل. قال: فذلك من نقصان 
عقلها. أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن: بىل. قال: فذلك من نقصان دينها. 

ورواه مسلم)1(.

تصيل،  ما  الليايل  ومتكث  وفيه:  مسلم،  يف  عمر  ابن  وحديث   )274-1814(
وتفطر يف رمضان، فهذا نقصان الدين)2(.

q وأما وجوب القضاء:

)1815-275( فقد روى مسلم من طريق عاصم، عن معاذة قالت: 

سألت عائشة فقلت: ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 

بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة)3(.

ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه)4(.

ونقل ابن املنذر اإلمجاع عىل وجوب قضاء الصوم)5(.

وقال الرتمذي يف السنن: »قول عامة الفقهاء، ال اختالف بينهم، يف أن احلائض 
تقيض الصوم، وال تقيض الصالة«)6(.

وقال ابن حزم: »وتقيض صوم األيام التي مرت هبا يف أيام حيضها، وهذا نص 
جممع ال خيتلف فيه أحد«)7(.

e e e

صحيح البخاري )304(، ومسلم )80(.   )1(
صحيح مسلم )79(.  )2(

صحيح مسلم )335-69(.   )3(
صحيح البخاري )321(.   )4(

يف األوسط )203/2(.  )5(
سنن الرتمذي )235/1(.   )6(

املحىل، مسألة )257(.   )7(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q من أذن له يف األكل أول النهار أذن له يف األكل آخره. 

]م-750[ اختلف العلامء يف احلائض تطهر أثناء النهار، هل جيب عليها اإلمساك 
بقية النهار؟ 

النهار، وهو مذهب احلنفية)1(، واملشهور من  بقية  فقيل: جيب عليها اإلمساك 
مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: ال جيب عليها اإلمساك بقية يومها وهو مذهب املالكية)3(، والشافعية)4(، 

القدير  فتح   ،)408/2( املحتار  رد  حاشية  )ص:248(،  الفالح  مراقي   )57/3( املبسوط   )1(
)371/1(، البناية العيني )714/3(.

 ،)63 )ص:  املقنع   ،)472/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)13/3( املبدع   ،)346/1( الكايف   )2(
املحرر )227/1(.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )514/1(، الرشح الصغري )689/1(، وقال: وال يندب   )3(
هلا اإلمساك. التفريع )305/1(، أسهل املدارك )265/1(.

املهذب )184(، املجموع )256/6(.   )4(

املبحث الثاني

يف إمساك احلائض عن األكل إذا طهرت يف أثن�اء النهار
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ورواية يف مذهب احلنابلة)1(.

واستحب هلا بعض الشافعية إخفاء اإلفطار، لئال تتعرض إىل التهمة والعقوبة)2(.

q أدلة القائلني بوجوب اإلمساك:

  الدليل األول: 

قالوا: إنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب 
اإلمساك، كقيام البينة بالرؤية، فمن صار يف بعض النهار عىل صفة لو كان عليها يف 

أول النهار يلزمه الصوم فعليه اإلمساك يف بقية النهار والقضاء)3(.

  الدليل الثاين: 

أهنا أبيح هلا الفطر، عندما كان السبب موجوًدا، فإذا زال السبب املبيح وجب 
عليها اإلمساك.

  الدليل الثالث: 

أن اإلمساك حق للوقت؛ ألنه وقت معظم. 

  الدليل الرابع: 

كل من أدرك جزًءا من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزًءا من 
لزمه  الصيام  وقت  من  جزًءا  أدرك  من  وكذلك  الصالة،  تلك  لزمته  الصالة  وقت 

اإلمساك)4(.

q وين�اقش: 

اليوم، وليس اإلمساك  الصيام لزمه قضاء ذلك  بأن من أدرك جزًءا من وقت 

املغني )388/4(، املبدع )13/3(.  )1(
املهذب )184/1(، رشح روض الطالب )424/1(.   )2(

املغني )388/1( بترصف يسري، ومنار السبيل )223/1(. املبسوط )58/3(.   )3(
املبسوط )58/3(.   )4(
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فيه؛ ألن ال فائدة من إمساك بعض يوم إذا مل يكن  مسقًطا للقضاء، وكيف جيب عليه 
أكثر مما جيب عىل  غريه، حيث جيمع له بني القضاء واإلمساك. 

  الدليل اخلامس: 

قالوا: لو أكلت وال عذر هلا اهتمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب. 

q دليل من قال: ال جيب عليها اإلمساك:

  الدليل األول:

 )1816-276( ما رواه ابن أيب شيبة، قال رمحه اهلل: حدثنا وكيع، عن بن عون، عن 
ابن سريين، قال:

قال عبد اهلل: من أكل أول النهار فليأكل يف آخره. 

]منقطع[)1(.

  الدليل الثاين: 

قال ابن حزم: ال خيتلف املخالفون لنا يف أن التي طهرت من املحيض والنفاس 
والقادم من السفر، واملفيق من املرض ال جيزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه، 
معنى  فال  صائمني  غري  كانوا  وإذا  أصاًل،  صائمني  غري  اليوم  هذا  يف  أهنم  فصح 
لصيامهم، وال أن يؤمروا بصوم ليس صوًما، وال هم مؤدون به فرًضا هلل تعاىل، وال 

هم عاصون له برتكه)2(.

املصنف )287/2( رقم 9044، واختلف عىل ابن عون:   )1(
فرواه وكيع، عن ابن عون، عن ابن سريين، عن عبد اهلل بن مسعود، كام يف أثر الباب.   

عن  ومنصور،  خالد،  أخربنا  قال:  هشيم،  أخربنا   )279( سننه  يف  منصور  بن  سعيد  ورواه    
ابن سريين، عن حييى اجلزار، قال: سئل ابن مسعود عن رجل تسحر، وهو يرى أن عليه لياًل، 

وقد طلع الفجر، قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. 
فيكون املحفوظ أنه من رواية ابن سريين، عن حييى اجلزار، عن ابن مسعود، ومل أقف عىل سامع   

اجلزار من ابن مسعود، فيكون منقطًعا، واهلل أعلم. 
املحىل )مسألة 760(.   )2(
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  الدليل الثالث: 

إذا كان جيوز هلا األكل يف أول النهار ظاهًرا وباطنًا بغري شبهة، جاز هلا األكل يف 
آخره كسائر األيام.

  الدليل الرابع: 

الصوم: هو اإلمساك من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية العبادة، فإذا كان 
كذلك مل ينطبق عىل احلائض التي طهرت يف أثناء اليوم، ومل يعترب فعلها صوًما رشًعا، 

فال معنى إلمساكها. 

  الدليل اخلامس: 

قالوا: إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، 
فال جيوز أن يكون آخر العبادة واجًبا، وأوهلا غري واجب، كالصالة الواحدة)1(.

والراجح أننا ال نجمع عليها وجوب اإلمساك ووجوب القضاء.

e e e

االرشاف )207/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إذا انقطع احليض ارتفع حكمه إال فيام تشرتط له الطهارة من احلدث. 

q النقاء من احليض رشط يف صحة الصوم، واالغتسال منه بعد انقطاعه ليس 
برشط. 

q كل ما يصح من اجلنب يصح من احلائض إذا انقطع حيضها ومل تغتسل.

q وجوب الغسل ال ينايف صحة الصوم كالغسل من اجلنابة.

]م-751[ إذا طهرت املرأة من احليض لياًل، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إىل 
طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟ 

اختلف العلامء يف ذلك. 

طلع  حتى  تغتسل  فلم  للغسل  فيه  يتسع  بوقت  الفجر  قبل  طهرت  إن  فقيل: 

املبحث الثالث 

يف املرأة تطهر قبل الفجر 
وال تغتسل إال بعد طلوع الصبح
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الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيًقا ال يتسع للغسل مل يصح صومها)1(.

وهذا مذهب احلنفية، واختاره من املالكية عبد امللك، وحممد بن مسلمة)2(.

وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب اجلمهور)3(.

احلنابلة)4(،  مذهب  يف  قول  وهو  تغتسل،  حتى  مطلًقا  الصيام  يباح  ال  وقيل: 
وحكي قواًل لألوزاعي)5(.

إال أن احلنفية يستثنون ما لو كان حيضها أكثر احليض عندهم )عرشة أيام( أو كان نفاسها أكثر   )1(
النفاس عندهم )أربعني يوًما( ففي هذه احلالة إذا طهرت قبل الفجر صح صومها إذا أمكنها أن 
تنوي، ولو مل تدرك من الوقت ما يتسع للغسل. ووجهه: أن املرأة إذا طهرت ألكثر احليض أو 
النفاس فإهنا خترج من احليض والنفاس بمجرد انقطاع الدم، أما إذا انقطع احليض لدون عرشة 
أيام، أو انقطع النفاس لدون أربعني يوًما، فإن مدة االغتسال مـحسوبة من احليض والنفاس، 
فال بد أن تدرك من الليل ما يتسع فيه لالغتسال. انظر بدائع الصنائع )89/2( وقال يف فتح 
القدير )171/1(: »واعلم أن مدة االغتسال معتربة من احليض يف االنقطاع ألقل من العرشة، 

وإن كان متام عادهتا، بخالف االنقطاع للعرشة«. اهـ
انظر املعونة عىل مذهب مالك )481/1(، التفريع )308/1، 309(. اجلامع ألحكام القرآن   )2(
- القرطبي )326/2(. واملوجود يف تفسري القرطبي منسوًبا لعبد امللك هو أنه إذا طهرت قبل 
الفجر، ومل تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلًقا. بينام املوجود يف التفريع التفصيل: إن طهرت قبل 
الفجر يف وقت يمكنها فيه االغتسال ففرطت، فلم تغتسل، ومل تغتسل حتى أصبحت مل يرضها 
ذلك  مثل  إىل  أشار  مل جيز صومها. وقد  الغسل  فيه  تدرك  الوقت ضيًقا ال  كان  وإن  كاجلنب، 

القرطبي رمحه اهلل. 
املدونة )207/1( وفيه: »وسألت مالًكا عن املرأة ترى الطهر يف آخر ليلتها من رمضان، قال:   )3(

إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها جمزئ عنها«. 
اخلريش )247/2(، خمترص خليل )ص: 71(، واملعونة عىل مذهب مالك )481/1(، التفريع   
)308/1، 309(. اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )326/2( ونسبه قواًل للجمهور، اإلقناع 
اإلنصاف   ،)368/2( الطالبني  روضة   ،)500/3( للعمراين  البيان  املنذر)194/1(،  البن 

)349/1(، املبدع )262/1(. 
اإلنصاف )349/1( املبدع )262/1(.   )4(

لألوزاعي،  قوالً   )393/4( املغني  يف  قدامة  ابن  ونسبه   .)326/2( القرآن  ألحكام  اجلامع   )5(
واحلسن بن حّي، وعبد امللك بن املاجشون، والعنربي. 
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q دليل اجلمهور على صحة صومها: 

     الدليل األول: 

من القرآن الكريم، قوله تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]البقرة: 187[ .

وجه االستدالل:

أن اهلل سبحانه وتعاىل ملا أباح املبارشة إىل تبني الفجر، علم أن الغسل إنام يكون 
بعده)1(.

  الدليل الثاين: 

)1817-177( ما رواه مسلم من طريق عبد اهلل بن كعب احلمريي، أن أبا بكر 
الرجل يصبح  أم سلمة ريض اهلل تعاىل عنها يسأل عن  حدثه، أن مروان أرسله إىل 

جنًبا، أيصوم؟ فقالت:

كان رسول اهلل × يصبح جنبا من مجاع، ال من حلم، ثم ال يفطر، وال يقيض.

ويف رواية: يصبح جنًبا من غري احتالم، ثم يصوم)2(. 

  الدليل الثالث:

)1818-278( ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخربين عبد امللك بن أيب 
بكر بن عبد الرمحن، عن أيب بكر قال: سمعت أبا هريرة ريض اهلل تعاىل عنه يقص، 

يقول يف قصصه:

من أدركه الفجر جنًبا فال يصم، فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث ألبيه، 
سلمة  وأم  عائشة  عىل  دخلنا  حتى  معه  وانطلقت  الرمحن  عبد  فانطلق  ذلك،  فأنكر 
كان  قالت:  فكلتامها  قال:  ذلك،  عن  الرمحن  عبد  فسأهلام  عنهام،  تعاىل  اهلل   ريض 

املغني )393/4(.   )1(
رواه مسلم )1109(.   )2(
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النبي × يصبح جنًبا من غري حلم، ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا عىل مروان، 
فذكر ذلك له عبد الرمحن، فقال مروان: عزمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب هريرة، 
فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حارض ذلك كله - قال: فذكر 
رد  ثم  أعلم،  مها  قال:  نعم  قال:  لك.  قالتاه  أمها  هريرة:  أبو  فقال  الرمحن،  عبد   له 
أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك 
×. قال: فرجع أبو هريرة عام كان يقول يف ذلك.  من الفضل ومل أسمعه من النبي 
ثم  يصبح جنبا من غري حلم  كان  قال: كذلك  أقالتا يف رمضان.  امللك:  لعبد  قلت 

يصوم. رواه البخاري ومسلم، واللفظ ملسلم)1(.

وجه االستدالل من احلديثني: 

من  يفسد  مل  صومه،  يفسد  ال  جنب  وهو  الصائم  عىل  الفجر  طلوع  كان  إذا 
احلائض إذا طهرت من الدم؛ ألن كاًل منهام يملك أن يرفع حدثه متى شاء. فاحلائض 
عندما انقطع دمها قد طهرت من اخلبث، وبقيت طهارهتا من احلدث، فأصبح حدثها 
بعد انقطاع دمها ال يوجب إال الغسل كاجلنب متاًما، وصفة الغسل فيهام واحدة يف 

اجلملة كام بينا يف صفة الغسل. فيكون حكمهام واحًدا. واهلل أعلم.

q دليل من قال: ال يصح صومها مطلًقا حىت تغتسل قبل الفجر:

يوم  فيومها  تغتسل  مل  الصوم، وإذا أصبحت وهي  يمنع  قالوا: حدث احليض 
فطر؛ ألهنا يف بعضه غري طاهرة، وليست كاجلنب؛ ألن االحتالم ال ينقض الصوم، 

واحليضة تنقضه.

q وأجيب: 

قال ابن قدامة: »ما ذكروه ال يصح، فإن من طهرت من احليض ليست حائًضا، 
وإنام عليها حدث موجب للغسل، فهي كاجلنب فإن اجلامع املوجب للغسل لو وجد 

مسلم )1109(، والبخاري )1925، 1926(.   )1(



523طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

يف الصوم أفسده كاحليض«)1(.

q دليل من اشرتط أن تطهر من احليض يف وقت يسعها فيه االغتسال.

اخلالف يف احلائض إذا طهرت قبل الصبح، كاخلالف يف من طهرت قبل خروج 
وقت الصالة، هل يشرتط لوجوب الصالة أن تدرك من الوقت زمنًا يتسع للغسل، 
الطهارة،  وقد سقنا اخلالف يف هذه  إدراك زمن  له  الوقت ال يشرتط  إدراك  أن  أو 

املسألة فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا. 

q وأجيب: 

بأن القياس مع الفارق، فالطهارة رشط لصحة الصالة عىل القول بأن وجوب 
ليست  فالطهارة  الصيام  بخالف  الطهارة  فعل  يسع  زمن  إدراك  له  يشرتط  الصالة 

رشًطا يف صحة الصوم، واهلل أعلم.

q الراجح:

أن احلائض هلا طهارتان: طهارة من اخلبث، وهذا رشط يف صحة الصوم، وهذا 
يتحقق بانقطاع دم احليض، ورؤية عالمة الطهر، وهو ليس من كسبها. 

وطهارة من احلدث: وهذا يكون باالغتسال، وهو رشط للصالة، وإتيان الزوج، 
وليس رشًطا لصحة الصوم، واهلل أعلم. 

e e e

املغني )393/4(.   )1(
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ذلك  وكان  طاهرة،  وهي  رمضان،  يف  امرأته  الرجل  جامع  إذا  ]م-752[ 
برضاها، ثم نزل عليها دم احليض يف نفس اليوم، فهل جتب عليها الكفارة أو تسقط.

يف ذلك خالف بني العلامء.

فقيل: ال كفارة عليها، وهو مذهب احلنفية)1(، وقول يف مذهب الشافعية)2(.

يف  وقول  واحلنابلة)4(،  املالكية)3(،  مذهب  وهو  الكفارة.  عليها  جتب  وقيل: 

االختيار لتعليل املختار)131/1(، فتح القدير )337/1(،  املبسوط )75/3(.  )1(
قال النووي يف روضة الطالبني )379/1(: »ولو طرأ جنون أو موت أو حيض، فقوالن:أظهرمها   )2(
السقوط، واملسألة يف احليض مفرعة عىل أن املرأة إذا أفطرت باجلامع لزمتها الكفارة«. وانظر 

املجموع )340/6(. 
قال يف اخلريش )257/2(: »ومنها من عادته أن تأتيه احلمى يف كل ثالثة أيام، أو يف كل أربعة أيام   )3(
مثاًل، فأصبح يف اليوم الذي تأتيه فيه مفطًرا، ثم أن احلمى أتته يف ذلك اليوم الذي أفطر فيه فاملشهور 
أن عليه الكفارة، وال يعذر يف ذلك، ومثله من عادهتا احليض يف يوم معني، فأصبحت يف ذلك اليوم 

طاهرة، فأفطرته، ثم جاءها احليض يف بقية ذلك اليوم، أي فعليها الكفارة ...«. إلخ كالمه.
عىل  جتب  الكفارة  كانت  فإذا  مجاع،  غري  من  عامًدا  أفطر  من  عىل  الكفارة  يوجبون  واملالكية   
الكفارة،  نزوله، وجبت عليها  قبل  فأفطرت  اليوم،  أهنا حتيض يف ذلك  امرأة غلب عىل ظنها 
فوجوبه عىل امرأة جامعت زوجها وهي صائمة، وال تتحرى احليض، ثم حاضت، وجوبه يف 
هذه الصورة أوىل. واهلل أعلم وانظر حاشية الدسوقي )532/1( ويستثنون يف وجوب الكفارة 
امرأة أفطرت يف اجلامع، ثم تبني أنه يوم عيد، أو أفطرت، ثم تبني هلا أن احليض أتاها قبل فطرها، 

فهنا ال يوجبون الكفارة يف هذه الصورة. وانظر أسهل املدارك )261/1(. 
كشاف القناع )326/2( قال: »ولو جامع -وهو صحيح- ثم جن أو مرض أو حاضت املرأة   )4(

أو نفست املرأة بعد وطئها مل تسقط الكفارة«.

املبحث الرابع

يف سقوط الكفارة إذا أفطرت باجلماع ثم نزل احليض
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مذهب الشافعية)1(، واختاره زفر من احلنفية)2(.

q دليل احلنفية على سقوط الكفارة:

قالوا: احليض ينايف الصوم، وصوم واحد ال يتجزأ، فتقرر املنايف يف آخره يمكن 
شبهة املنافاة يف أوله)3(.

كصوم  كفارة،  فيه  بالوطء  جيب  فلم  مستحًقا،  كونه  عن  اليوم  هذا  خرج  فلام 
املسافر، أو كام لو قامت البينة عىل أنه من شوال)4(.

ونوقش هذا:

أفطر  فكيف  له،  أبيح  قد  الفطر  مباح؛ ألن  الصيام وطء  املسافر  من  »والوطء 
سواء كان باجلامع أو باألكل فهو مل ينتهك حمرًما بخالف مسألتنا، وكذا إذا تبني أنه من 
شوال، فإن الوطء غري موجب؛ ألننا قد تبينا أن الوطء مل يصادف رمضان، واملوجب 

إنام هو الوطء املفسد لصوم رمضان«)5(.

q تعليل اجلمهور على وجوب الكفارة:

التعليل األول: 

احليض طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر. 

التعليل الثاين: 

أن هذا أفسد صوًما واجًبا يف رمضان بجامع تام، فاستقرت الكفارة عليه، كام لو 
مل يطرأ عذر)6(.

روضة الطالبني )379/1(.   )1(
املبسوط )75/3(.   )2(
األوسط )76/3(.   )3(
املغني )378/4(.   )4(

املرجع السابق، ونفس الصفحة.   )5(
)6(  انظر املغني )378/4(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q قال النبي × للحائض: ال تطويف حتى تطهري، فقوله: )حتى تطهري( رتب 
لعدم دخول  الطهارة، ال  لعدم  الطواف  من  املنع  أن  فالظاهر  احلكم عىل سببه، 

املسجد.

q الدم إذا كان ال يمنع املرأة املستحاضة من االعتكاف واملكث يف املسجد، مل 
يمنع احلائض.

يمنع  مل  املسجد  دخول  من  املرشك  يمنع  مل  وإذا  اجلنب،  من  أخبث  املرشك   q
اجلنب.

q إذا كانت الكالب تقبل وتدبر يف مسجد رسول اهلل، مل متنع احلائض وال اجلنب 
من باب أوىل.

]م-753[ اختلف العلامء يف مكث احلائض يف املسجد: 

الفصل الرابع

 يف أحكام احلائض من حيث املسجد
املبحث األول 

يف مكث احلائض باملسجد
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فقيل: ال جيوز للحائض املكث فيه. 

وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد)1(. 

واختيار  حزم)2(،  وابن  داود  مذهب  وهو  فيه،  املكث  للحائض  جيوز  وقيل: 
املزين)3(.

 q أدلة اجلمهور القائلني باملنع:

  الدليل األول:

)1819-279( ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن حممد بن سريين، 

اخلدور  وذوات  العيدين،  يوم  احليض  نخرج  أن  أمرنا  قالت:  عطية،  أم  عن 
امرأة:  قالت  مصالهن.  عن  احليض  ويعتزل  ودعوهتم،  املسلمني  مجاعة  فيشهدن 

يا رسول اهلل إحدانا ليس هلا جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلباهبا)4(.

وجه االستدالل: 

به مكان الصالة، فهذا  أمر احليض، أن يعتزلن املصىل واملراد   × الرسول  أن 
نص يف منع احلائض من الدخول يف املسجد. 

)1(  انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )205/1(، فتح القدير )165/1(، البناية )636/1(، 
تبيني احلقائق )56/1(.

املعونة )186/1(، منح اجلليل  التفريع البن اجلالب )206/1(،  املالكية:  وانظر يف مذهب   
)174/1(، حاشية الدسوقي )173/1، 174(، مواهب اجلليل )347/1(، الرشح الصغري 

.)312/1(
وانظر يف مذهب الشافعية: املهذب )45/1(، املجموع )156/2(، الوسيط الغزايل )413/1(،   

مغني املحتاج )109/1(، احلاوي الكبري )384/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: املغني )200/1(، كشاف القناع )197/1(، املبدع 260/1(.   

املحىل )مسألة 262(.   )2(
املجموع )160/2(.   )3(

صحيح البخاري )351(، رواه مسلم )890(.   )4(
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q ورد عليهم بأقوال منها:

قيل: إن األمر باعتزال احليض املصىل للندب؛ ألن املصىل ليس بمسجد فيمتنع 
احليَّض من دخوله، ونسب ابن حجر هذا القول للجمهور)1(.

للوجوب، وال يرصف  املصىل  احلائض  باعتزال   × الرسول  أمر  أن  واألصل 
للندب إال لقرينة، وأما قوهلم إن مصىل العيد ليس بمسجد فهذه مسألة حمل نزاع)2( 

وال يكفي هذا صارًفا لألمر من الوجوب إىل الندب. 

وقيل: إن اعتزال احليَّض املصىل إنام هو حال الصالة ليتسع عىل النساء الطاهرات 
مكان صالهتن ثم خيتلطن هبن، ورجحه ابن رجب)3(.

وهذا االفرتاض ال دليل عليه من اللفظ، فإن األمر باعتزال املصىل مطلق وليس 
مقيًدا بحال الصالة، وتقييد ما أطلقه الرسول × ال جيوز إال بدليل. 

وقيل: املراد باملصىل هنا الصالة نفسها لدليلني: 

)1820-280( األول: أن مسلاًم أخرجه من طريق هشام، عن حفصة بنت سريين:

واألضحى  الفطر  يف  نخرجهن  أن   × اهلل  رسول  أمرنا  قالت:  عطية  أم  عن 
اخلري،  الصالة، ويشهدن  فيعتزلن  فأما احليض  اخلدور،  العواتق، واحليَّض، وذوات 
ودعوة املسلمني. قالت: يا رسول اهلل إحدانا ال يكون هلا جلباب. قال: لتلبسها أختها 

من جلباهبا)4(.

الفتح )324(.   )1(
قال ابن رجب يف رشحه للبخاري )141/2(: »قد قيل: بأن مصىل العيدين مسجد، فال جيوز   )2(
للحائض املكث فيه، وهو ظاهر كالم بعض أصحابنا، منهم ابن أيب موسى يف رشح اخلرقي، 

وهو أيًضا أحد الوجهني للشافعية«. 
ثم قال أيًضا: »وقيل: إن املصىل يكون له حكم املساجد يف يوم العيدين خاصة، يف حال اجتامع   

الناس فيه دون غريه من األوقات ...« إلخ كالمه رمحه اهلل.
رشح ابن رجب للبخاري )142/2(.   )3(

)4(  صحيح مسلم )890/12( احلديث رواه حممد بن سريين وحفصة بنت سريين عن أم عطية:=
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فقال: )يعتزلن الصالة(، فعلم أن املراد باعتزال املصىل، الصالة نفسها. 

فإذا  باملسجد،  وليس  بالفضاء،  يصلون  كانوا  وأصحابه   × النبي  أن  الثاين: 
طلب منهن اعتزال املصىل علم أن املراد الصالة. 

خلف  يكن  أن  منهن  طلب  الطاهرات،  صفوف  احليَّض  يقطع  ال  وحتى 
الصفوف.

)1821-281( فقد رواه البخاري، من طريق عاصم األحول عن حفصة، 

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، 
حتى نخرج احليض فيكن خلف الناس، فيكربن بتكبريهم، ويدعون بدعائهم يرجون 

بركة ذلك اليوم وطهرته. 

هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم عدا قوله: )يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته( 
فقد انفرد هبا البخاري)1(.

وكون احليض خلف الناس ال يلزم منه أن يكن خارج املصىل. 

واحلقيقة أن هذا احلديث حمتمل، فيحتمل أن األمر باعتزال املصىل املقصود به 
الصالة ... كام ورد عند مسلم، وهذا يرجحه أن املصىل عىل عهد النبي × مل يكن 

ا، بل كان يف الصحراء، فال يكون له حكم املسجد.  مسجدًّ

فقد رواه أيوب كام يف البخاري )324، 974( ومسلم )890/10(، ويزيد بن إبراهيم كام عند   =
البخاري )351(، وابن عون كام يف البخاري )981( ثالثتهم عن حممد بن سريين عن أم عطية 

باألمر باعتزال املصىل. مل خيتلف عىل حممد يف ذكر املصىل. 
وروته حفصة عن أم عطية، واختلف عىل حفصة يف لفظه.. فرواه عنها أيوب كام يف البخاري   

)980( باألمر باعتزال املصىل كام هي رواية حممد بن سريين.
خلف  يكن  )أن  وفيه:   )890( ومسلم   ،)97( البخاري  يف  كام  عنها،  األحول  عاصم  ورواه   

الناس(. 
ورواه هشام، عن حفصة باألمر باعتزال الصالة كام يف رواية مسلم )890( واهلل أعلم.   

صحيح البخاري )971( ومسلم )890/11(.   )1(
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االحتامل  من  أضعف  وهذا  املصىل،  به  املراد  الصالة  عن  النهي  أن  وحيتمل 
السابق، ومع االحتامل ال يصلح هذا الدليل حجة يف املسألة، فيطلب املنع من دليل 

آخر. 

  الدليل الثاين:

)1822-282( ما رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جرسة بنت دجاجة، قالت: 

يف  بيوت أصحابه شارعة  ×، ووجوه  اهلل  جاء رسول  تقول:  عائشة  سمعت 
املسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن املسجد، ثم دخل النبي × ومل يضع القوم شيًئا 
رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعُد فقال: وجهوا البيوت عن املسجد فإين 

ال أحلُّ املسجد حلائض وال جنب)1(.

]ضعيف[)2(.

سنن أبو داود )232(.   )1(
ضعيف، ضعفه بعضهم بأفلت بن خليفة، كابن حزم، وابن املنذر، واخلطايب يف معامل السنن.    )2(
هذا  وحديثه  بالثقة،  معروف  وال  مشهور،  غري  »أفلت   :)186/2( املحىل  يف  حزم  ابن  قال 

باطل«. 
وقال ابن املنذر يف األوسط )110/2(: »حديث عائشة ... غري ثابت؛ ألن أفلت جمهول، ال   

جيوز االحتجاج بحديثه«. 
وقال اخلطايب يف معامل السنن )159/1(: »ضعفوا هذا احلديث، وقالوا: أفلت راويه جمهول، ال   

يصح االحتجاج بحديثه«.
واحلق أن أفلت صدوق قد قال فيه أمحد: ما أرى به بأًسا. كام يف اجلرح والتعديل )346/2(.  

وقال الدارقطني: صالح. هتذيب الكامل )320/3(، هتذيب التهذيب )320/1(.  
وقال أبو حاتم: شيخ. اجلرح والتعديل )346/2(.  

وذكره ابن حبان يف الثقات. الثقات البن حبان )88/6(.  
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف رقم )461(. وكذا قال ابن حجر يف التقريب.   

لكن يف إسناده جرسة بنت دجاجة، مل يوثقها إال ابن حبان والعجيل، واحلمل عليها فيه. ثقات   
العجيل )450/2(، الثقات )121/4(.                    =



531طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

وحسن حديثها ابن القطان الفايس كام يف بيان الوهم واإلهيام )332/5(.   =
وقال البخاري: عند جرسة عجائب. التاريخ الكبري )76/2(.  

وقال الدارقطني: يعترب بحديثها إال أن حيدث عنها من يرتك. سؤاالت الربقاين للدارقطني.   
واالعتبار بحديثها ال يعني االحتجاج هبا.  

وقال عبد احلق اإلشبييل كام يف بيان الوهم واإلهيام )332/5( »جرسة ليست بمشهورة«.  
ويف التقريب: مقبولة. يشري إىل أن حديثها فيه لني عند التفرد. وال أعلم أحًدا تابع جرسة. بل إنه   

قد اختلف عليها يف هذا احلديث كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل.
وقوى احلديث بعضهم.   

فقد أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه )1327( وهذا ذهاب منه لتصحيح احلديث؛ ألنه قد رسم   
الوهم واإلهيام )332/5(، وتابعه  القطان كام يف كتاب  ابن  بالصحيح، وحسن إسناده  كتابه 
الزيلعي يف نصب الراية )194/1(، وحسنه ابن سيد الناس كام يف اهلداية يف ختريج أحاديث 

البداية )31/2(.  
واحلديث اختلف فيه عىل جرسة:  

فرواه موسى بن إسامعيل كام يف التاريخ الكبري للبخاري )1710(.   
ومسدد كام يف سنن أيب داود )232( وسنن البيهقي الكربى )442/2(.  

الواحد بن زياد، حدثنا  ابن خزيمة )1327( ثالثتهم عن عبد  ومعىل بن أسد كام يف صحيح   
أفلت بن خليفة، حدثتني جرسة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول اهلل × 

ووجوه بيوت أصحابه شارعة يف املسجد ... وذكرت احلديث.
وخالف حمدوج أفلت بن خليفة، فرواه عن جرسة، عن أم سلمة.  

أخرجه ابن ماجه )645( والطرباين يف املعجم الكبري )373/23(ح 883، وابن أيب حاتم يف   
عن  اهلجري،  اخلطاب  أيب  طريق  من   )65/7( الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)99/1( العلل 
حمدوج الذهيل، عن جرسة، قالت: أخربتني أم سلمة، قالت: دخل رسول اهلل × فنادى بأعىل 

صوته: إن املسجد ال حيل جلنب وال حلائض. 
زاد الطرباين وابن أيب حاتم يف العلل: إال للنبي وأزواجه وفاطمة بنت حممد وعيل.  

قال أبو زرعة: يقولون: عن جرسة، عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة.  
اهلجري  اخلطاب  وأبو  جرسة،  عن  املعضالت  يروي  فساقط  حمدوج  »أما  حزم:  ابن  وقال   

جمهول«. املحىل )مسألة 262(.
وذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )434/8(.  

وقال البخاري: فيه نظر. الكامل البن عدي )444/6(، ميزان االعتدال )443/3(.  
ويف التقريب: جمهول.                     =  
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  الدليل الثالث: 

)1823-283( ما رواه البخاري، قال رمحه اهلل: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أيب سلمة، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم بن حممد، عن 

رسف  جئنا  فلام  احلج،  إال  نذكر  ال   × اهلل  رسول  مع  خرجنا  قالت:  عائشة 
طمثت، فدخل عيلَّ النبي × وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت واهلل أين مل 
أحج العام. قال: لعلك ُنِفست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك يشء كتبه اهلل عىل بنات 

وقوله: »إال للنبي، وألزواجه، وعيل، وفاطمة« قد قال البخاري يف تارخيه الكبري يف ترمجة أفلت   =
)1710(: »جرسة عندها عجائب. قال: وقال عروة، وعباد بن عبد اهلل، عن عائشة عن النبي 

×: سدوا هذه األبواب إال باب أيب بكر، وهذا أصح«. 
َيْبَقنّي يف  قلت: قد أخرج البخاري )466( ومسلم )2382( من حديث أيب سعيد وفيه: »ال   

املسجد باب إال سد إال باب أيب بكر«.
ورواه البخاري )467( من حديث ابن عباس: سدوا عني كل خوخة يف هذا املسجد إال خوخة   

أيب بكر.
  إال أن يقال: إن النبي × مستثنى باعتباره إمام املسلمني، وآله تبع له يف حياته، فلام انقضت 
مدته من الدنيا، وخرج مودًعا للناس أمر بسد األبواب كلها إىل املسجد غري باب أيب بكر، وهذا 

اجلمع يقال لو صح احلديث لكن حديث جرسة ال يثبت. 
وقال ابن القيم يف هتذيب السنن )158/1( عن استثناء عيل وفاطمة وأزواج حممد قال: »هذا   

االستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غالة الشيعة، ومل خيرجه ابن ماجه يف احلديث«. 
قلت: استثناء عيل ورد من حديث سعد بن مالك عند أمحد )175/1( والرتمذي )3727(   

ومن حديث ابن عباس عند الرتمذي )3732( وفيهام ضعف. 
وقال ابن رجب يف رشح البخاري )321/1(: »روي عن النبي × أنه قال: ال أحل املسجد   
حلائض وال جنب« أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة، ويف 

إسنادهيام ضعف. وعىل تقدير صحة ذلك فهو حممول عىل اللبث يف املسجد. 
وقال عبد احلق اإلشبييل كام يف بيان الوهم واإلهيام البن القطان )327/5(: »ال يثبت من قبل   

إسناده«. 
وقال ابن رشد كام يف بداية املجتهد املطبوع مع اهلداية )31/2(: »وهو حديث غري ثابت عند   

أهل احلديث«. 
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آدم، فافعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم)1(.

فحملوا منعها من الطواف من خوف املكث يف املسجد فإهنا ممنوعة منه عندهم 
ملا قد يرتتب عىل ذلك من تلويث املسجد. 

وهذا االستدالل ضعيف؛ ألن النهي رصيح يف املنع من الطواف، وهو أخص 
من املكث، فلو منعها من املكث لدخل يف ذلك الطواف وليس العكس، ثم إن محل 
 × الرسول  يذكره  مل  أمر  عىل  ومحله  ظاهره،  عن  للنهي  رصف  املكث  عىل  النهي 
النهي  علة  كانت  ولو   × اهلل  رسول  عليه  نص  ما  تعطيل  إىل  ويؤدي  احلديث،  يف 
للحائض من الطواف خوف التلوث ألرشدها الرسول × إىل االستثفار كام أرشد 

إىل ذلك أسامء بنت عميس حيث ولدت يف امليقات.

)1824-284( فقد روى مسلم من حديث جابر الطويل يف حجة النبي × 
وفيه: خرجنا معه -يعني النبي ×- حتى أتينا ذا احلليفة، فولدت أسامء بنت عميس 
حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول اهلل × كيف أصنع؟ قال: اغتسيل، واستثفري 

بثوب وأحرمي)2(.

ولو كانت العلة خوف التلويث ملا كان النهي عن الطواف حتى تغتسل احلائض، 
ولكان النهي يمتد إىل حني انقطاع دم احليض. 

)1825-285( فقد رواه مسلم بلفظ: »افعيل مايفعل احلاج غري أن ال تطويف 
بالبيت حتى تغتسيل«)3(.

ولو كانت العلة خوف التلويث ملنعت املستحاضة من دخول املسجد. 

)2826-286( فقد روى البخاري من طريق خالد احلذاء، عن عكرمة، عن عائشة:

صحيح البخاري )305(. رواه مسلم )1211/120(.  )1(
صحيح مسلم )1218/147(.   )2(
صحيح مسلم )1211/119(.   )3(
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أن النبي × اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربام وضعت 
الطست حتتها من الدم)1(.

وقد يستدل بحديث عائشة عىل عكس قوهلم، فيستدل به عىل جواز املكث يف 
املسجد ألن قوله: )افعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت(. فيقال: إن االستثناء 
يف  يمكث  احلاج  أن  ومعلوم  الطواف،  إال   × الرسول  يستثن  فلم  العموم،  معيار 
املسجد، ولو كان ال حيل هلا لنهاه النبي × عنه، وهبذا االستدالل قال ابن حزم، فقد 
قال: »لو كان دخول املسجد ال جيوز للحائض ألخرب بذلك عليه السالم عائشة إذ 
حاضت فلم ينهها إال عن الطواف يف البيت، ومن الباطل املتيقن أن يكون ال حيل هلا 
دخول املسجد فال ينهاها عليه السالم عن ذلك، ويقترص عىل منعها من الطواف«)2(.

املناسك:  أعامل  من  استثني  الطواف  ألن  نظر؛  فيه  االستدالل   وهذا 
فكأنه قال: افعيل مجيع املناسك ما عدا الطواف، واملكث يف املسجد ليس من األعامل 

اخلاصة باملناسك، واهلل أعلم. 

  الدليل الرابع: 

القياس عىل اجلنب. فإذا كان اجلنب ممنوًعا من املكث يف املسجد كانت احلائض 
ذلك  من  اجلنب  يمنع  وال  الصيام  من  متنع  حيث  أغلظ؛  احليض  حدث  ألن  أوىل؛ 

وال تقيض احلائض الصالة، واجلنب مأمور بفعلها إذا تطهر. 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعاىل:  قوله  اجلنب  منع  عىل  والدليل 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]النساء: 43[.

الكريم  عبد  عن  معمر،  عن  قال:  الرزاق،  عبد  روى  فقد   )287-1827(
اجلزري، عن أيب عبيدة بن عبد اهلل، 

صحيح البخاري )309(.   )1(
املحىل مسألة )262(.   )2(
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عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر يف املسجد جمتاًزا وال أعلمه إال 
قال: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]النساء: 43[)1(.

حكم  يف  عبيدة  أيب  حديث  أن  بعضهم  ورأى  أبيه،  من  يسمع  مل  عبيدة  ]أبو 
املتصل[)2(.

 )1828-288( وروى ابن املنذر، قال: حدثنا عيل بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا 

املصنف )1613(.   )1(
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطربي )9554( وابن املنذر يف األوسط )107/2(   )2(

والبيهقي )443/2(. 
الكريم عن  ابن أيب شيبة )135/1( رقم 1552: حدثنا رشيك بن عبد اهلل، عن عبد  ورواه    

أيب عبيدة من قوله ... ومل يذكر عن ابن مسعود، وهذا من سوء حفظ رشيك.
السنن )1404(، وابن حبان  والنسائي كام يف  السنن )28/1، 337(،  الرتمذي كام يف  وقال   
و   )14/3( املعرفة  ويف   ،)75/8( الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)561/5( الثقات  يف  كام 
)370/4( وابن عبد اهلادي كام يف تنقيح التحقيق )39/3(: أبو عبيدة مل يسمع من أبيه شيًئا. 

وانظر التمهيد )37/5(، )232/20(.
وقال احلافظ يف التقريب: والراجح أنه ال يصح سامعه من أبيه.   

قال:  شيًئا؟  اهلل  عبد  من  تذكر  هل  عبيدة،  أبا  سألت  قال:  مرة،  بن  عمرو  عن  شعبة،  وروى   
ما أذكر منه شيًئا. املراسيل البن أيب حاتم )952، 955(، الطبقات الكربى )210/6(، جامع 

التحصيل )324(.
إسناد  الدارقطني  فقد صحيح  العلامء،  األثر عند بعض  يمنع من تصحيح هذا  أن هذا ال  إال    
أيب عبيدة عن أبيه يف السنن )173/3( وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه وفتياه ....

وقال يف العلل )308/5(: »قيل سامع أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود، عن أبيه صحيح ؟ قال:   
خمتلف فيه، والصحيح عندي أنه مل يسمع منه، ولكنه كان صغرًيا بني يديه ...«. وانظر البدر 

املنري )594/6(.
وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )404/6(: »يقال: إن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه، لكن هو    
عامل بحال أبيه، متلق آلثاره من أكابر أصحاب أبيه..... ومل يكن يف أصحاب عبد اهلل من يتهم 
عليه حتى خياف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس حيتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل: إنه 

مل يسمع من أبيه«.
أبيه وفتاويه،  العناية بحديث  السنن )350/6(: »أبو عبيدة شديد  القيم يف هتذيب  ابن  وقال   

وعنده من العلم ما ليس عند غريه«. وانظر رشح معاين اآلثار )95/1(. 
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أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 

عن ابن عباس قال: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( قال: إال وأنت مار فيه)1(.

q وأجيب جبوابني: 

أحدمها: أن األثر ضعيف)2(.

الثاين: أنه قد صح عن ابن عباس خالف: 

حدثنا  قال:  جعفر،  بن  حممد  طريق  من  جرير  ابن  روى  فقد   )289-1829(
شعبة عن قتادة، عن أيب جملز،

عن ابن عباس يف قوله: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( قال: املسافر. وقال ابن املثنى: 
السفر)3(.

فهذا سند يف غاية الصحة، وال ترض عنعنة قتادة وقد جاء حديثه من طريق شعبة)4(.

 )1830-290( ومنها ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عيل بن هاشم، عن 

عن  موسى،  بن  اهلل  عبد  طريق  من   )9555( تفسريه  يف  الطربي  ورواه   )106/2( األوسط   )1( 
أيب جعفر الرازي به. 

فيه أبو جعفر، وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وقال فيه أمحد: ليس بقوي يف   )2(
احلديث وقال مرة: صالح احلديث. 

وقال ابن معني: يكتب حديثه، ولكنه خيطئ. وقال مرة: صالح. وقال أخرى: ثقة، وهو يغلط   
فيام يروي عن مغرية.

وقال عمرو بن عيل: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق يسء احلفظ.   
  وقال أبو زرعة: شيخ هيم كثرًيا.ويف التقريب:صدوق يسء احلفظ خصوًصا عن مغرية. 

وأخرجه ابن أيب حاتم كام يف تفسري ابن كثري )502/1( حدثنا حممد بن عامر، حدثنا عبد الرمحن   
الدشتكي، أخربنا أبو جعفر به. 

تفسري الطربي )9537(.   )3(
ابن  به. ورواه  قتادة  تفسريه )9541( من طريق هشام عن  الطربي يف  ابن جرير  واألثر رواه   )4( 
أيب شيبة )144/1( رقم 1665، حدثنا وكيع، عن ابن أيب عروبة عن قتادة به. ومن طريق ابن 
السيوطي يف تفسريه )547/2(:  املنذر يف األوسط )108/2(. وقال  ابن  أيب عروبة أخرجه 
»وأخرج عبدالرزاق وابن أيب شيبة، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر عن ابن عباس به«. 
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)ے ۓ ۓ ڭ  املنهال، عن عباد بن عبد اهلل، وزر، عن عيل  ابن أيب ليىل، عن 
ڭ( ]النساء: 43[، قال: املار الذي ال جيد املاء يتيمم، ويصيل)1(.

أن  إال  ليىل  أيب  ابن  طريق  من  املنذر)3(،  وابن  الطربي)2(،  جرير  ابن   ورواه 
ابن املنذر مل يذكر عباد بن عبد اهلل، وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر. 

]وهذا اإلسناد فيه ضعف منجرب[)4(.

منهم  التابعني،  من  مجاعة  باملسافرين  ڭ(  )ڭ  تعاىل:  قوله  فرس  وقد 
بن موسى)8(، واحلكم  بن جبري)7(، وسليامن  دينار)6(، وسعيد  بن  جماهد)5(، وعمرو 

ابن عتيبة)9(، واحلسن بن مسلم)10(.

املصنف )144/1( رقم 1663.   )1(
تفسري الطربي )9539(.   )2(

األوسط )108/2(.   )3(
ألن حممد بن عبد الرمحن ابن أيب ليىل فيه ضعف من قبل حفظه، لكنه توبع، فقد أخرجه البيهقي   )4(
)216/1( من طريق عبد الرمحن بن عبد اهلل، وليس هو املسعودي، عن املنهال بن عمرو، عن 

زر بن حبيش، 
إذا  قال:  ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  املسافر  يف  اآلية  هذه  أنزلت  قال:  عيل  عن   

أجنب فلم جيد املاء تيمم وصىل حتى يدرك املاء، فإذا أدرك املاء اغتسل. 
الفريايب، وابن أيب شيبة يف املصنف، وعبد  السيوطي يف تفسريه )546/2(: »أخرج  وقال   

ابن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حاتم، والبيهقي يف سننه عن عيل يف قوله: )ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ( قال: نزلت هذه اآلية يف املسافر تصيبه اجلنابة فيتيمم ويصيل.

 ،)9545(  ،)9544(  ،)9543( تفسريه  يف  الطربي  جرير  وابن   ،)1615( الرزاق  عبد  رواه   )5(
)9546( من طرق عن جماهد. 

رواه عبد الرزاق )1614( بسند صحيح عنه.   )6(
رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه )9540( بسند صحيح عنه.   )7(

رواه ابن أيب شيبة )145/1( رقم 1666 بسند صحيح عنه.   )8(
رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه )9551( بسند صحيح عنه.   )9(

رواه ابن أيب شيبة )144/1( رقم 1664 بسند صحيح، ورواه ابن جرير الطربي يف تفسريه   )10(
)9547( من طريق شيخ ابن أيب شيبة. 
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)ے  قوله:  معنى  أن  إىل  النخعي)3(،  وإبراهيم  واحلسن)2(،  عطاء)1(،  وذهب 
ۓ ۓ ڭ ڭ( اجلنب يمر يف املسجد. 

وقد حكي عن ابن مسعود، وخالفه ابن عباس، وسبق الكالم عليهام فتحصل 
يف معنى اآلية قوالن:

األول: أن معنى قوله: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( أي ال يقرب الصالة اجلنب 
ابن عباس وعيل  الثابت عن  التفسري هو  فيتيمم ويصيل وهذا  يكون مسافًرا  أن  إال 

ومجاعة من التابعني. 

الثاين: أن معنى قوله: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ( أي: ال تقرب موضع الصالة 
وأنت جنب إال أن تكون ماًرا يف املسجد غري ماكث فيه.

مواضع  تقربوا  ال  أي  ہ(  ہ  )ہ  قوله:  معنى  فيكون  وعليه 
الصالة)4(. ولكل قول عندي مرجح.

رواه ابن أيب شيبة )135/1( بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاء لكنه مكثر عن   )1(
عطاء فلعلها تغتفر. 

رواه ابن جرير الطربي )9559( بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلس مكثر.  )2(
رواه ابن أيب شيبة )135/1( رقم 1554 بسند صحيح.   )3(

القدير  انظر تفسري القرطبي )100/5(، تفسري جماهد )158/1(، زاد املسري )90/2(، فتح   )4(
املراد  أن  ورجح   )503/1( كثري  ابن  تفسري   ،)198/1( القرآن  إعراب  مشكل   ،)469/1(
يكن  مل  املسافر  به  معنًيا  كان  »لو  كثري:  ابن  قال  مًرا.  املجتاز  أي  سبيل«  عابري  »إال  بقوله: 
)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( معنى مفهوم«. وانظر أحكام اجلصاص  إلعادة ذكره يف قوله: 
)169/3( ورجح أن املراد به املسافر، قال: »وما روي عن عيل وابن عباس يف تأويله أن املراد 
املسافر الذي ال جيد املاء فيتيمم أوىل من تأويل من تأوله عىل االجتياز يف املسجد؛ وذلك ألن 
عن  ال  احلال،  هذه  يف  الصالة  فعل  عن  هني  ھ(  ہ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل  قوله 
عن  بالكالم  عدول  املسجد  عىل  ومحله  اخلطاب،  ومفهوم  اللفظ،  حقيقة  ذلك  ألن  املسجد؛ 
حقيقته إىل املجاز بأن جتعل الصالة عبارة عن موضعها، كام يسمى اليشء باسم غريه للمجاورة 
أو ألنه تسبب منه كقوله تعاىل )ڦ ڦ ڦ ڄ( يعني به مواضع الصالة ومتى 
أمكننا استعامل اللفظ عىل حقيقته مل جيز رصف ذلك عن احلقيقة، ويف نسق التالوة ما يدل عىل 

أن املراد حقيقة الصالة وهو قوله تعاىل )ھ ھ ھ ے(«.
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فأما ترجيح أن املراد به املجتاز، وليس املسافر، فريجحه أن اهلل سبحانه وتعاىل قد 
بني حكم املسافر إذا عدم املاء وهو جنب يف قوله تعاىل: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
]املائدة:  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ...( اآلية 

6[، فلو كان يقصد بقوله: إال عابري سبيل هو املسافر، مل يكن إلعادة ذكره معنى.

وأما ترجيح تفسري )ڭ ڭ( باملسافر، فيكفي أنه تفسري اثنني من الصحابة 
ريض اهلل عنهام، ابن عباس، وعيل بن أيب طالب، وألنه ال حيتاج إىل تقدير يف اآلية، 
فمعنى )ہ ہ ہ( عىل حقيقته وليس مواضع الصالة كام فرسها أصحاب 
القول األول ... وتفسري الصحابة أحب إىل نفيس وإن كان قد يبدو لفهمي القارص 

خالف املعنى. واهلل أعلم. 

وعىل القول بأن اجلنب منهي عن املكث يف املسجد، فقياس احلائض عليه ليس 
دلياًل مسلاًم من كل وجه ...

أواًل : لضعف القياس يف مثل هذه األمور.

التطهر  عىل  اإلرساع  عىل  له  حث  اآلية  ففي  يتطهر،  أن  بيده  اجلنب  وثانًيا: 
أما احلائض فال متلك أمرها. 

  الدليل اخلامس: 

)1831-291( ما رواه البخاري من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، 

عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا كانت ترجل النبي ×، وهي حائض وهو معتكف 
يف املسجد، وهي يف حجرهتا يناوهلا رأسه. ورواه مسلم بنحوه)1(.

وجه االستدالل:

هذا  إىل   × النبي  عائشة  أحوجت  ملا  املسجد  تدخل  احلائض  كانت  لو  قالوا 
الفعل، ولبادرت إليه.

صحيح البخاري )2046(، ومسلم )297(.   )1(



موسوعة أحكام الطهارة 540

q وأجيب: 

بأن مثل هذا ال يلزم منه حتريم دخول احلائض، وقد يكون هذا الفعل من حسن 
معاملة الرسول × ألهله، فلم يرغب يف تكليفهم باخلروج من البيت. 

وقد تكون عائشة تعتقد أن املسجد ليس حماًل لغسل الرأس، وكان الرتجيل معه 
غسل.

)1832-292( كام روى البخاري من طريق منصور، عن إبراهيم، عن األسود، 

حائض،  وأنا  يبارشين،   × النبي  كان  قالت:  عنها  تعاىل  اهلل  ريض  عائشة  عن 
وكان خيرج رأسه من املسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.

ولفظ مسلم: وهو جماور - فأغسله وأنا حائض)1(.

وقد يكون يف املسجد رجال أجانب، ومل حيب الرسول × أن يطلعوا عىل   
ذلك، وغايته أنه فعل ال يرقى إىل حتريم دخول احلائض املسجد.

q أدلة القائلني جبواز مكث احلائض يف املسجد: 

املطالب  ألن  دليل؛  إىل  بحاجة  ليسوا  القول  هذا  أصحاب  أن  احلقيقة  يف   
بالدليل من منع ذلك، أما هؤالء فيكفي أن جييبوا عن أدلة القول األول إجابة مقنعة، 
فإن فعلوا كفاهم دلياًل .. ومع ذلك فسوف نسوق بعض األدلة التي ذكروها، وإن 

كان بعضها فيه نزاع كام سنرى. 

  الدليل األول:

الذمة، ومل يرد دليل صحيح رصيح يف منع احلائض من  األصل احلل، وبراءة 
املعارضة ومل  بدليل صحيح سامل من  إال  احلائض  منع  املسجد، وال جيوز  املكث يف 

يصح يف هذا الباب يشء.

البخاري )2031( ومسلم )297/8(.   )1(
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  الدليل الثاين: 

)1833-293( ما رواه البخاري من طريق محيد، عن بكر، عن أيب رافع 

عن أيب هريرة قال: لقيني رسول اهلل × وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه 
حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 
ورواه  يا أبا هريرة إن املؤمن ال ينجس.  يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان اهلل، 

مسلم)1(.

وجه الشاهد منه، قوله: )إن املؤمن ال ينجس(. 

فإذا كان املؤمن ال ينجس فاحلائض واجلنب ونحومها أجسامهم طاهرة؛ ألهنم 
من مجلة املؤمنني، والطاهر ال يمنع من دخول املسجد. 

واحلقيقة أن قوله: )إن املؤمن ال ينجس( حيتمل أن املؤمن ال ينجس باجلنابة، 
ألنه معلوم أن املؤمن كغريه تلحقه النجاسة احلسية كام لو وقع عليه بول أو غائط، 

ودم احليض جممع عىل نجاسته. 

وحيتمل أن معنى قوله: )إن املؤمن ال ينجس( بمعنى أنه طاهر بإيامنه فهي طهارة 
حًسا،  طاهًرا  بدنه  كان  وإن  معنوية،  نجاسة  بالرشك  نجس  املرشك  أن  كام  معنوية، 

وعىل كال املعنيني ال يصلح دلياًل ملسألتنا. 

  الدليل الثالث: 

)1834-294( ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، قال: حدثنا عبد العزيز 
ابن حممد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم 

عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجااًل من أصحاب رسول اهلل × جيلسون يف 
املسجد وهم جمنبون إذا توضؤا وضوء الصالة)2(.

البخاري )285(، ومسلم )371( واللفظ للبخاري.   )1(
تفسري ابن كثري )313/2(.   )2(
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]اختلف فيه عىل هشام بن سعد، واملحفوظ أنه عن زيد بن أسلم عن رجال من 
أصحاب النبي ×، وليس فيه )إذا توضؤوا( الدالة عىل الرشطية[)1(.

وجه االستدالل:

أن الوضوء ال يرفع اجلنابة، فإذا جاز جلوس اجلنب بالوضوء دل عىل جواز 
دخول املسجد للجنب، واملحفوظ من لفظه ليس فيه ما يدل عىل الرشطية، وإنام 
داللته  فتكون  املسجد(  يدخل  ثم  يتوضأ،  ثم  جينب،  منهم  الرجل  )كان  لفظه: 
توضؤوا(  )إذا  لفظ:  صح  ولو  حتى  الوضوء،  وجوب  عىل  يدل  ال  فعل  حكاية 
فاشرتاط الوضوء للمكث يف املسجد دليل عىل جواز دخول اجلنب مع بقاء حكم 

اجلنابة ..

اختلف يف عىل هشام بن سعد:   )1(
فرواه الدراوردي كام يف سنن سعيد بن منصور )647(، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم،   
عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجااًل من أصحاب النبي × جيلسون يف املسجد، وهم جمنبون 

إذا توضؤوا وضوء الصالة.
بلفظ يشعر بالرشطية: )إذا توضؤوا(.   

ورواه وكيع كام يف مصنف ابن أيب شيبة حتقيق عوامة )1567( عن هشام بن سعد، عن زيد بن   
أسلم قال: كان الرجل منهم جينب، ثم يتوضأ، ثم يدخل املسجد فيجلس فيه.اهـ 

فهنا سقط من اإلسناد عطاء بن يسار.   
ووكيع أثبت من الداروردي وال مقارنة، وقد ذكره عن زيد ومل يذكر عطاء بن يسار،  وقد  توبع   

وكيع، ومل يتابع الدراوردي، 
قال ابن كثري يف تفسريه )313/2( روى حنبل بن إسحاق صاحب أمحد، قال: حدثنا أبو نعيم،   
قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول اهلل × يتحدثون يف 

املسجد وهم عىل غري وضوء، وكان الرجل يكون جنًبا فيتوضأ، ثم يدخل املسجد فيتحدث. 
وهنا تابع أبو نعيم وكيًعا يف عدم ذكر عطاء. وذكره أن إسناده عىل رشط مسلم. وزيد بن أسلم   

مل يرو عن صحايب إال ابن عمر، وسمع منه حديثني.
فيه  الداللة  فتكون  الرشطية،  عىل  الدال  توضؤوا(  )إذا  لفظ  فيه  ليس  نعيم  وأيب  وكيع  ولفظ   

حكاية فعل ال تدل عىل الوجوب. 



543طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

وأجيب عن هذا األثر بأكثر من جواب: 

اجلواب األول: أن األثر ضعيف.

 اجلواب الثاين: عىل تفسري: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]النساء: 43[ 
بأن املقصود به املجتاز فإنه يعارض هذا األثر، فإن اآلية تضمنت هني اجلنب عن املكث 

يف املسجد وجعلت غاية النهي هي االغتسال، بينام األثر جعل غاية النهي الوضوء.

اجلواب الثالث: أن األثر مل حيك عنهم أن هذا الفعل منهم كان زمن الترشيع، بل 
رصيح يف أن زيد بن أسلم رآهم، وهذا يدل عىل أنه كان ذلك بعد وفاة النبي × ومل 

حيك عن عموم الصحابة حتى يكون حكاية لإلمجاع، فال يصلح لالحتجاج. 

  الدليل الرابع: 

 )1835-295( ما رواه مسلم، قال: حدثنا حييى بن حييى، وأبو بكر ابن أيب شيبة، 
بن  القاسم  عبيد، عن  ابن  ثابت  األعمش، عن  معاوية عن  أبو  وأبو كريب، حدثنا 

حممد،

قالت:  املسجد،  من  اخلمرة  ناوليني   :× قال يل رسول اهلل  قالت:  عائشة  عن 
فقلت: إين حائض، فقال: إن حيضتك ليست يف يدك)1(.

وهذا احلديث ال داللة فيه عىل املكث بكل حال، وإنام النزاع هل يدل عىل جواز 
املرور فيه لتناول حاجة يف املسجد أم ال؟ فمن منع املكث له أن يقول: ليس فيه إال 
جواز املرور، ومع ذلك داللته عىل جواز املرور فيها نزاع؛ ألن العلامء قد اختلفوا يف 

معناه عىل قولني أو ثالثة ولكل وجهة. 

واحلديث حمتمل، ومع االحتامل ال يصح االستدالل.

وإليك األقوال يف معنى احلديث.

صحيح مسلم )298/11(.   )1(
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فقيل: إن اخلمرة هي التي كانت يف املسجد وأخذوا احلديث بظاهره. 

)1836-296( واستدلوا لقوهلم بام أخرجه أمحد، قال: ثنا سفيان، عن منبوذ، 
عن أمه، قالت: 

كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس، فقالت: يا بني، مالك شعًثا رأسك؟ قال: أم 
عامر مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين احليضة من اليد؟ كان رسول اهلل × يدخل 
عىل إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه يف حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم 

إحدانا بخمرته فتضعها يف املسجد وهي حائض. أي بني وأين احليضة من اليد؟)1(.

]ضعيف[)2(.

وعىل هذا القول يكون معنى: )إن حيضتك ليست يف يدك( حتتمل معنني: 

األول: أن حيضتك يف تقدير اهلل سبحانه وتعاىل، كقوله × يف احلديث املتفق 
عليه: )إن هذا يشء كتبه اهلل عىل بنات آدم(. 

فليست  طاهرة،  ويدك  اخلمرة،  تبارش  سوف  التي  هي  يدك  أن  الثاين:  املعنى 
احليضة يف اليد.

املسند )331/6(.   )1(
)2(  رواه أمحد )331/6(، واحلميدي )312(، وابن أيب شيبة يف املصنف )2115(، والنسائي يف 
املجتبى )273، 385(، وأبو يعىل )7081(، والطرباين يف الكبري )14/24( ح 23 من طريق 

سفيان. 
ورواه عبد الرزاق يف املصنف )1249(، وإسحاق بن راهويه )2026(، وأمحد )(، والطرباين   

يف الكبري )24/( ح22 من طريق ابن جريج، كالمها عن منبوذ به. 
ومنبوذ، قال فيه احلافظ يف التقريب: مقبول، فلم يصب.   

فقد قال فيه ابن معني: ثقة. اجلرح والتعديل )418/8(، وهتذيب التهذيب )213/10(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات. الثقات )524/7(.  

وقال الذهبي: ثقة. الكاشف )5624(.   
ومثل هذا ال يقال له مقبول: أي لني احلديث إذا انفرد، لكن علة اإلسناد أم منبوذ، حيث مل يرو   

عنها إال ابنها منبوذ، ومل يوثقها أحد فهي جمهولة. 
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وهو  اخلمرة  تناوله  أن  طلب   × الرسول  أن  احلديث:  معنى  يف  الثاين  القول 
قبل  املسجد أي من  ناوليني اخلمرة من  فيكون معنى  املسجد، وعائشة حائض،  يف 

املسجد كام تقول: أعطني الثوب من النافذة أي من جهة النافذة. 

فقد نقل النووي عن عياض، قال: »معناه أن النبي × قال هلا ذلك من املسجد: 
أي وهو يف املسجد، لتناوله إياها من خارج املسجد، ال أن النبي × أمرها أن خترجها 
وهي  حجرهتا  يف  عائشة  وكانت  معتكًفا،  املسجد  يف  كان   × ألنه  املسجد؛  من  له 
يدها يف  إدخال  فإهنا خافت من  يدك(  ليست يف  )إن حيضتك   :× لقوله  حائض، 

املسجد، ولو كان أمرها بدخول املسجد مل يكن لتخصيص اليد معنى«)1(.

فعىل هذا يكون احلديث فيه إشارة ملنع احلائض من دخول املسجد إذا محلناه عىل 
هذا املعنى، بل يدل عىل منع املرور فيه فضاًل عن املكث. 

)1837-297( ويشهد هلذا التأويل ما رواه مسلم من طريق حييى بن سعيد، 
عن يزيد بن كيسان، عن أيب حازم، 

ناوليني  عائشة  يا  فقال:  املسجد،  يف   × اهلل  رسول  بينام  قال:  هريرة  أيب  عن 
الثوب. فقالت: إين حائض. فقال: إن حيضتك ليست يف يدك، فناولته. 

املعنى الثالث: 

قالوا: حيتمل احلديث )ناوليني اخلمرة من املسجد( أي من املصىل، وال يلزم أن 
يكون املصىل يف املسجد، حتى املوضع الذي يصيل فيه من البيت يسمى مصىل، وهو 

مسجد، ألنه موضع للسجود.

)1838-298( ويشهد هلذا ما رواه أمحد من طريق ابن جريج، قال: أخربين 
× إذ دخل عليها  النبي  بينا هي جالسة عند ميمونة زوج  منبوذ أن أمه أخربته أهنا 
بني،  أي  فقالت:  أم عامر مرجلتي حائض.  قال:  مالك شعًثا؟  فقالت:  ابن عباس، 

رشح النووي لصحيح مسلم )596/1(.   )1(
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وأين احليضة من اليد؟ لقد كان النبي × يدخل عىل إحدانا وهي متكئة حائض، قد علم 
أهنا حائض، فيتكىء عليها، فيتلوا القرآن وهو متكئ عليها، أو يدخل عليها قاعدة وهي 
حائض فيتكىء يف حجرها، ويتلو القرآن يف حجرها وتقوم وهي حائض فتبسط له اخلمرة 

يف مصاله. وقال ابن بكر: مخرته فيصيل عليها يف بيتي، أي بني وأين احليضة من اليد؟)1(.

]ضعيف أم منبوذ جمهولة[)2(.

وإذا احتمل احلديث هذه االحتامالت مل يصلح دلياًل، ال للامنعني، وال للمجيزين.

  الدليل اخلامس: 

)1839-299( ما رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه، 

عن عائشة أن وليدة كانت سوداء حلي من العرب فأعتقوها وكانت معهم، وفيه 
قصة، ويف آخر احلديث: فجاءت إىل رسول اهلل × فأسلمت. قالت عائشة: فكان هلا 

خباء يف املسجد أو حفش ... احلديث)3(.

وجه الداللة:

أن الرسول × مل يأمرها وقت حيضتها أن تعتزل املسجد وليس يف احلديث أهنا 
كانت عجوًزا، حتى يمكن أن تكون يائسة من املحيض.

جواز  عىل  الظاهر،  أهل  من  طائفة  عائشة  بحديث  »استدل  رجب:  ابن  قال 
املرأة ال ختلو من احليض كل شهر غالًبا. ويف ذلك  مكث احلائض يف املسجد؛ ألن 
نظر؛ ألهنا قضية عني ال عموم هلا، وحيتمل أن هذه السوداء كانت عجوًزا قد يئست 

من احليض«)4(.

املسند )334/6(.   )1(
)2(  سبق خترجيه، انظر ح: )1836(. 

صحيح البخاري )439(.   )3(
رشح ابن رجب للبخاري )254/3(.   )4(
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وقول ابن رجب: »قضية عني ال عموم هلا«، يصح لو أنه كان هناك دليل رصيح 
يف منع احلائض من املكث يف املسجد فيقال: إن هذه قضية عني ال يمكن أن تعارض 
فالدليل هذا متوجه عىل جواز  يرد دليل رصيح  مل  إذا  أما  ما صح يف منع احلائض، 

مكث احلائض يف املسجد. واهلل أعلم. 

  الدليل السادس: 

إذا كان املرشك يدخل املسجد، ويمكث فيه، وال يبعد أن يكون جنًبا، فاحلائض 
أوىل من املرشك. 

)1840-300( فقد روى البخاري من طريق الليث، قال: حدثنا سعيد بن أيب سعيد، 

أنه سمع أبا هريرة، قال: بعث رسول اهلل × خياًل قبل نجد، فجاءت برجل من 
بني حنيفة، يقال له ثاممة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه النبي 
× فقال: أطلقوا ثاممة، فانطلق إىل نخل قريب من املسجد، فاغتسل ثم دخل املسجد، 

فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل. وقد اخترصه البخاري)1(.

وأجاب النووي عىل هذا الدليل بقوله: »القياس عىل املرشك جوابه من وجهني: 

أن الرشع فرق بينهام!! فقام دليل حتريم مكث اجلنب، وثبت أن النبي  األول: 
× حبس بعض املرشكني يف املسجد، فإذا فرق الرشع مل جيز التسوية. 

الثاين: أن الكافر ال يعتقد حرمة املسجد، فال يكلف هبا، بخالف املسلم، وهذا 
كام أن احلريب لو أتلف عىل املسلم شيًئا مل يلزمه ضامنه، ألنه مل يلتزم الضامن بخالف 

املسلم والذمي إذا أتلفا«)2(.

هذه أدلة كل فريق، والقائلون بجواز مكث احلائض يف املسجد يكفيهم دلياًل 
أن معهم األصل، وهو احلل، وبراءة الذمة، والقول بالتحريم فيه احتياط إال أن أدلته 

صحيح البخاري )462(، وقد رواه البخاري )3472( ومسلم )1764( بأطول من هذا.  )1(
املجموع )185/2(.   )2(
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حمتملة، وال يستطيع الباحث أن جيزم بتحريم املكث، فمن أراد االحتياط فاالحتياط 
وبيان  األقوال،  حترير  يف  االحتياط  غري  للنفس  االختيار  يف  واالحتياط  واسع،  بابه 
األرجح واألقوى. فسلوك االحتياط عند التحريم والتحليل للغري أال يتجرأ طالب 
العلم عىل حتريم يشء حتى يتبني له وجهه بام يستطيع به اجلزم أو غلبة الظن بأن هذا 

)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  قال سبحانه:  حرام. 
ڭ ۇ ۇ ۆ( ]النحل: 116[، وال يكفي أن يكون هذا القول قد ذهب إليه 

اجلمهور، فإن احلق ال يعرف بالكثرة. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

الدم إذا كان ال يمنع املرأة املستحاضة من االعتكاف واملكث يف املسجد، مل   q
يمنع احلائض.

يمنع  مل  املسجد  دخول  من  املرشك  يمنع  مل  وإذا  اجلنب،  من  أخبث  املرشك   q
اجلنب.

q إذا كانت الكالب تقبل وتدبر يف مسجد رسول اهلل، مل متنع احلائض من باب 
أوىل.

]م-754[ اختلف العلامء فيام لو احتاجت املرأة إىل العبور يف املسجد من دون 
أن متكث فيه.

فقيل: ال جيوز هلا املرور مطلًقا سواء أمنت التلويث أم ال. 

إمام  اختاره  الشافعية  مذهب  يف  ووجه  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو 
احلرمني)3(.

تبيني احلقائق )56/1(، املبسوط )153/3(، البحر الرائق )205/1(، فتح القدير )165/1(،   )1(
البناية )636/1(، مراقي الفالح )ص58(. 

الدسوقي )173/1، 174(  الصغري )215/1(، حاشية  الرشح  الفقهية )ص31(،  القوانني   )2(
اخلريش )209/1(، منح اجلليل )174/1(. 

املجموع )388/2(.   )3(

املبحث الثاني 

يف مرور احلائض يف املسجد بال مكث
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الشافعية،  مذهب  يف  وجه  وهو  يكره،  مل  لعذر  كان  فإن  العبور،  يكره  وقيل: 
اختاره منهم ابن إسحاق املروزي والبندنيجي)1(. 

وقيل: جيوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت، وهو املشهور 
من مذهب احلنابلة. 

وهذه األقوال قبل أن ينقطع دم احليض، أما إذا انقطع دم احليض وقبل االغتسال.

فالشافعية)2(، واحلنابلة)3(، جييزون عبورها.

وأجاز احلنابلة لبثها يف املسجد إذا توضأت كاجلنب عندهم، ألن الوضوء خيفف 
احلدث فيزول بعض ما يمنعه، ومسألة اللبث يف املسجد سبق مناقشتها، فحصل من 

هذه األقوال أن املسألة كالتايل:

املنع مطلًقا، واجلواز مطلًقا، واجلواز برشط انقطاع الدم، والكراهة من العبور 
لغري حاجة، وجواز لبثها يف املسجد إذا انقطع دم احليض برشط الوضوء. 

q أدلة القائلني بتحريم مرور احلائض يف املسجد:

استدلوا بأدلة حتريم مكث احلائض يف املسجد، وقد سبق ذكرها يف املسألة   
السابقة، فإذا حرم املكث عندهم حرم املرور فيه، ألن املرور نوع من املكث، وألهنم 
حلظوا يف حتريم املكث حتريم دخول احلائض املسجد، فإذا كان دخول املسجد حمرًما 

عىل احلائض كان املكث واملرور ممنوعني عىل احلائض ..

q أدلة القائلني جبواز مرور احلائض يف املسجد:

  الدليل األول:

ابن أيب  )1841-301( ما رواه مسلم، قال: حدثنا حييى بن حييى، وأبو بكر 

مغني املحتاج )109/1(، هناية املحتاج )327/1، 328(، املجموع )389/2(.   )1(
انظر املراجع السابقة.   )2(

تقدم أن املشهور من مذهب احلنابلة أنه جيوز العبور ولو مل ينقطع الدم برشط أن تأمن التلويث.   )3(
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شيبة، وأبو كريب، ثالثتهم عن أيب معاوية، عن األعمش، عن ثابت بن عبيد، عن 
القاسم بن حممد، عن عائشة قالت: 

قال يل رسول اهلل ×: ناوليني اخلمرة من املسجد. قالت، فقلت: إين حائض، 
فقال: إن حيضتك ليست يف يدك)1(.

املرور يف  العلامء يف داللة احلديث، وأن احلديث حيتمل  ناقشت اختالف  وقد 
 × املسجد، وحيتمل أن املراد باملسجد املصىل الذي يف املنزل، وحيتمل أن الرسول 
هو الذي يف املسجد، وأن عائشة كانت يف البيت ومع االحتامل ال يمكن اجلزم بداللة 

احلديث عىل املراد. انظر أدلة كل احتامل يف أدلة املسألة السابقة. 

  الدليل الثاين: 

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  استدلوا بقوله تعاىل: 
يعرب  أن  للجنب  صح  فإذا  ڭ(.  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
العلامء  املراد، واختالف  اآلية عىل  ناقشت داللة  وقد  للحائض،  ذلك  املسجد جاز 

يف تفسريها. 

وقد ثبت عن ابن عباس وعيل بن أيب طالب بأن املراد بعابري السبيل املسافرون 
إذا مل جيدوا املاء يتيممون، وهو قول مجاعة من التابعني انظر املسألة التي قبل هذه.

وعىل تسليم إباحة العبور للجنب يبقى هل يسلم هلم قياس احلائض عليه فإن 
حدث احليض أغلظ من حدث اجلنابة، فإن احلائض متلبسة باحلدث وبالنجاسة، أما 

اجلنب فهو حمدث فقط، ولذا يصح صيام اجلنب وال يصح صيام احلائض. 

ومع ضعف الدليلني إال أن هذا القول هو الصحيح؛ ألنه مل يرد دليل صحيح 
رصيح يف منع احلائض من املكث فضاًل عن العبور.

صحيح مسلم )298/11(.  )1(
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q أدلة القائلني باجلواز إذا انقطع الدم وقبل االغتسال:

لعل هؤالء فهموا أن العلة يف املنع هو خوف تلويث املسجد، فإذا انقطع الدم 
أصبحت احلائض عندهم بمنزلة اجلنب فطهرت من النجاسة احلسية، وبقي الطهارة 
من احلدث، وإذا كان اجلنب له أن يعرب املسجد، فاملرأة بعد انقطاع الدم هلا ذلك قياًسا 

عليه.

q أدلة القائلني بكراهة العبور:

لعل سبب الكراهة عندهم.  

أواًل: اختاذ املسجد طريًقا، واملساجد مل تبن هلذا.

)1842-302( ولذا روى مسلم، قال رمحه اهلل: حدثنا زهري بن حرب، حدثنا 
عمر بن يونس احلنفي، حدثنا عكرمة بن عامر، حدثنا إسحاق ابن أيب طلحة، حدثني 

أنس بن مالك، وهو عم إسحاق، قال: 

يبول يف املسجد،  إذ جاء أعرايب، فقام   × بينام نحن يف املسجد مع رسول اهلل 
دعوه،  تزرموه  ال   :× اهلل  رسول  قال  قال:  مه.  مه   :× اهلل  رسول  أصحاب  فقال 
فرتكوه حتى بال، ثم إن رسول اهلل × دعاه، فقال له: إن هذه املساجد ال تصلح ليشء 
من هذا البول، وال القذر، إنام هي لذكر اهلل عز وجل، والصالة، وقراءة القرآن أو كام 

قال رسول اهلل × قال: فأمر رجال من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه)1(.

فقوله ×: )إنام هي لذكر اهلل عز وجل، والصالة، وقراءة القرآن(، إشارة إىل أهنا 
مل تبن الختاذها طرًقا.

للعبور  حاجة  هناك  كان  وإذا  العلامء،  خالف  من  واخلروج  االحتياط  ثانًيا: 
ارتفعت الكراهة؛ ألنه معلوم أن الرضورة ترفع التحريم، واحلاجة ترفع الكراهة. 

صحيح مسلم )285/100(.   )1(
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q أدلة القائلني جبواز اللبث إذا انقطع دمها بشرط الوضوء:

)1843-303( استدلوا بام رواه سعيد بن منصور يف سننه، قال: حدثنا عبد 
العزيز بن حممد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، 

عن عطاء بن يسار: رأيت رجااًل من أصحاب رسول اهلل × جيلسون يف املسجد 
وهم جمنبون إذا توضؤا للصالة )1(.

وسبق خترجيه)2(، وقد ناقشت االستدالل هبذا احلديث يف أدلة املسألة التي قبل 
هذه فارجع إليه. 

والراجح كام قلت سابًقا: جواز مكث احلائض وعبورها املسجد برشط أن 
تأمن التلويث؛ ألن املساجد جيب صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضاًل عن الدم 

النجس. واهلل أعلم.

e e e

تفسري ابن كثري )313/2(.   )1(
انظر حديث رقم 1834.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q اعتكاف احلائض مبني عىل مسألة حكم لبثها يف املسجد.

الدم إذا كان ال يمنع املرأة املستحاضة من االعتكاف واملكث يف املسجد، مل   q
يمنع احلائض.

يمنع  مل  املسجد  دخول  من  املرشك  يمنع  مل  وإذا  اجلنب،  من  أخبث  املرشك   q
اجلنب.

q إذا كانت الكالب تقبل وتدبر يف مسجد رسول اهلل، مل متنع احلائض وال اجلنب 
من باب أوىل.

]م-755[ اختلف العلامء يف هذه املسألة: 

فقيل: ال يصح. وهو مذهب األئمة األربعة)1(. 

بدائع الصنائع )108/2(، فتح القدير )400/2(، بداية املجتهد مع اهلداية )264/5( الرشح   )1(
االعتكاف  لصحة  واشرتط   )257/1( رشد  ابن   - املقدمات   ،)738  ،728/1( الصغري 
الصوم، ومعلوم أن احلائض ال تصوم، فال يصح اعتكافها عندهم.                =

املبحث الثالث

يف اعتكاف احلائض
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وقيل: يصح االعتكاف مع احليض. وهو اختيار ابن حزم)1(.

q دليل من قال: ال يصح اعتكاف احلائض:

  الدليل األول:

وأما   ... املسجد  من  خرجت  املرأة  حاضت  »وإذا  قدامة:  ابن  قال  اإلمجاع 
خروجها من املسجد فال خالف فيه؛ ألن احليض حدث يمنع اللبث يف املسجد، فهو 

كاجلنابة، وآكد منه«)2(.

وقال ابن رشد: »وال خالف فيام أحسب عندهم أن احلائض تبني«)3(.

واإلمجاع ال يثبت مع خالف ابن حزم، ومن قبله داود الظاهري. 

  الدليل الثاين: 

أن االعتكاف عبادة من رشطها أن تكون يف مسجد، واحلائض ممنوعة من اللبث 
يف املسجد. وقد بينت يف مسألة مستقلة اخلالف يف هذه املسألة، وبينت أن الراجح أن 

احلائض جيوز هلا املكث فيه. واهلل أعلم.

ثم إن مسألة أن يكون االعتكاف من املرأة يف مسجد ليست حمل إمجاع)4(.

وقال ابن عبد الرب يف الكايف )ص: 132(: »واملرض واحليض إذا طرأ عىل املعتكف بنى عىل   =
اعتكافه ساعة يصح املريض، وتطهر احلائض، ويرجع كل واحد منهام إىل مسجده ساعتئذ يف 
ليل أو هنار«. اهـ وانظر روضة الطالبني - النووي )396/2(، املهذب )200/1(، املجموع 

)519/6، 520(، كشاف القناع )358/2( املغني )487/4(.
املحىل )مسألة 634(.  )1(

املغني )487/4(. وانظر موسوعة اإلمجاع )120/1(.   )2(
بداية املجتهد مع اهلداية )264/5(: ومعنى قوله »تبني« أن احليض قطع االعتكاف، ولكن بعد   )3(
طهارهتا ترجع وتبني عيل ما مىض من اعتكافها، ولو كان احليض ال يقطع اعتكافها ملا كان هناك 
حاجة إىل القول بالبناء. ولكن عبارته ليست رصحية باإلمجاع، ألن قوله »عندهم« قد يقصد به 

عند األئمة األربعة. واهلل أعلم. 
غري  يف  االعتكاف  يصح  »وال   )461/4( املغني  يف  قدامة  ابن  قال  فقد  الرجل،  اعتكاف  أما   )4(
مسجد، إذا كان املعتكف رجاًل، ال نعلم يف هذا بني أهل العلم خالًفا«. اهـ              =
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  الدليل الثالث: 

عليها  ليس  واحلائض  صائمة،  املرأة  تكون  أن  االعتكاف  رشط  من  إن  قالوا: 
صيام)1(. 

)1844-304( فقد روى أبو داود من طريق عبد الرمحن يعني -ابن إسحاق- 
عن الزهري، عن عروة، 

عن عائشة أهنا قالت: السنة عىل املعتكف أن ال يعود مريًضا، وال يشهد جنازة، 
إال  اعتكاف  وال  منه،  بد  ال  ملا  إال  حلاجة  خيرج  وال  يبارشها،  وال  امرأة،  يمس  وال 

بصوم، وال اعتكاف إال يف مسجد جامع. 

أبو داود جعله  السنة. قال  فيه: قالت:  الرمحن ال يقول  أبو داود غري عبد  قال 
قول عائشة.

وقد ذكر ابن رشد يف البداية )252/5( أن ابن لبابة ذهب إىل صحة االعتكاف يف غري املسجد   =
ليس  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  تعاىل  قوله  ألن  والنساء.  للرجال  مطلًقا 
دليل خطاب، وإنام هني عن املبارشة إذا كان االعتكاف يف املسجد، فأما إذا كان االعتكاف يف 

غري املسجد فله حكم آخر. 
جواز  إىل  احلنفية  فذهب  مسجد،  يف  يكون  أن  اعتكافها  اشرتاط  يف  اختلفوا  فقد  املرأة  وأما   
اعتكافها يف غري مسجد، بل قالوا: إن مسجد بيتها أفضل هلا، قال يف بدائع الصنائع )113/2(: 
»وأما املرأة فذكر يف األصل أهنا ال تعتكف إال يف مسجد بيتها، وال تعتكف يف مسجد مجاعة، 
وروى احلسن، عن أيب حنيفة أن للمرأة أن تعتكف يف مسجد اجلامعة، وإن شاءت اعتكفت يف 

مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل هلا من مسجد حيها«. اهـ 
وهذه مسألة ختص باب االعتكاف، لكن أحببت أن أشري إىل أهنا ليست حمل وفاق، وإن كان   

الراجح عندي وجوب كون االعتكاف يف مسجد.
 )109/2( الصنائع  بدائع  انظر  لالعتكاف.  الصوم  يشرتطون  واملالكية  احلنفية  مذهب  وهو   )1(
الشافعية  بخالف   .)132/1( اهلداية   ،)115/3( املبسوط   ،)57 )ص  الطحاوي  خمترص 
واحلنابلة فإهنم يصححون االعتكاف ولو بدون صوم. انظر مغني املحتاج )449/1(، الوجيز 

)106/1(، خمترص املزين )ص: 60(. 
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]ضعيف مرفوًعا، ورجح البيهقي أن يكون من كالم الزهري أو عروة[)1(. 

رواه أبو داود يف السنن )2473(، ومن طريق أيب داود أخرجه البيهقي )321/4(، وقال: قد   )1(
ذهب كثري من احلفاظ إىل أن هذا الكالم من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه يف احلديث 
وهم فيه، فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة: قال املعتكف ال يشهد جنازة، 

وال يعود مريًضا، وال جييب دعوة، وال اعتكاف إال بصيام، وال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة.
وعن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب أنه قال: املعتكف ال يعود مريضا وال يشهد   

جنازة. 
قلت: رواية ابن جريج عن الزهري، رواها الدارقطني )201/2( من طريق القاسم بن معن،   
بن  سعيد  عن  شهاب،  بن  حممد  عن  جريج،  بن  امللك  عبد  عن  كالمها،  حجاج،  طريق  ومن 
املسيب، وعن عروة بن الزبري، عن عائشة أهنا أخربتامها أن رسول اهلل × كان يعتكف العرش 
األواخر من شهر رمضان، حتى توفاه اهلل، ثم اعتكفن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف 
أن ال خيرج إال حلاجة اإلنسان، وال يتبع جنازة، وال يعود مريًضا، وال يمس امرأة، وال يبارشها، 

وال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة، ويأمر من اعتكف أن يصوم.
قال الدارقطني: يقال: إن قوله وإن السنة للمعتكف إىل آخره ليس من قول النبي ×، وأنه من   
كالم الزهري، ومن أدرجه يف احلديث فقد وهم. اهـ وقد رصح ابن جريج بالتحديث يف طريق 

حجاج.
البخاري ومسلم صدر هذا احلديث -يعني  املعرفة )395/6(: وقد أخرج  البيهقي يف  وقال   
والسنة  قوله  إىل  احلديث.   … من رمضان  األواخر  العرش  يعتكف  كان   × النبي  أن  حديث 
يف املعتكف أن ال خيرج، ومل خيرجا الباقي الختالف احلفاظ فيه: فمنهم من زعم أنه من قول 
عائشة ومنهم: من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة؛ فقد 
رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة، قال: املعتكف ال يشهد جنازة، وال يعود 

مريًضا، وال جييب دعوة، وال اعتكاف إال بصيام، وال اعتكاف إال يف مسجد جامع. اهـ.
وقال البيهقي: )319/4(: »روى أبو بكر احلميدي، عن عبد العزيز بن حممد، عن أيب سهيل   
امرأيت  عىل  وكان  العزيز،  عبد  بن  عمر  عند  شهاب  بن  وحممد  أنا  اجتمعت  قال  مالك:  ابن 
 اعتكاف ثالث يف املسجد احلرام، فقال ابن شهاب: ال يكون اعتكاف إال بصوم، فقال عمر بن 
عبد العزيز: أمن رسول اهلل ×؟ قال: ال. قال: فمن أيب بكر؟ قال: ال. قال: فمن عمر؟ قال: 
ال. قال: فمن عثامن؟ قال: ال. قال أبو سهيل: فانرصفت، فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهام عن 
ذلك فقال طاوس: كان ابن عباس ال يرى عىل املعتكف صياًما إال أن جيعله عىل نفسه وقال 
عطاء ذلك رأي. هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم، وكذلك رواه عمرو بن زرارة،       =
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الشاهد من احلديث: قوله »وال اعتكاف إال بصوم«، واحلديث ال حجة فيه مع 
ضعفه، وقد جاء يف الصحيح ما يشهد لصحة االعتكاف بدون صوم. 

)1845-305( فقد روى البخاري من طريق عبيد اهلل، أخربين نافع، عن ابن 
عمر ريض اهلل تعاىل عنهام:

أن عمر سأل النبي ×،قال: كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد 
احلرام. قال: فأوف بنذرك. ورواه مسلم)1(.

صيام  ال  ألنه  الليل؛  اعتكاف  صح  ملا  رشًطا  الصوم  كان  »لو  قدامة:  ابن  قال 
فيه«)2(.

والراجح أن الليلة تطلق، ويراد هبا اليوم، ويطلق اليوم وتدخل الليلة، ولذلك 
رواه مسلم، بلفظ اليوم.

)1846-306(، فقد رواه مسلم من طريق أيوب، أن نافًعا حدثه، أن عبد اهلل 
ابن عمر حدثه،

 أن عمر بن اخلطاب سأل رسول اهلل × وهو باجلعرانة بعد أن رجع من الطائف، 
فقال: يا رسول اهلل إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف يوما يف املسجد احلرام، فكيف 
عمران:  آل  سورة  يف  تعاىل  وقال  احلديث)3(.   ... يوًما  فاعتكف  اذهب  قال:  ترى. 

)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]آل عمران: 41[.

عن عبد العزيز موقوًفا، وهو فيام أنبأين أبو عبد اهلل إجازة، أن أبا الوليد أخربهم، ثنا عبد اهلل بن   =
حممد بن شريويه، حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا عبد العزيز، فذكره موقوًفا خمترًصا، قال: فقال: 

كان ابن عباس ال يرى عىل املعتكف صوًما. وقال عطاء: ذلك رأي. اهـ
قد ساقه البيهقي بإسناده مرفوًعا، وحكم بومهه. وصحح املوقوف عن ابن عباس.  

صحيح البخاري )2032(، ومسلم )1656(.   )1(
املغني )459/4، 460(.   )2(
صحيح مسلم )1656(.   )3(
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ۋ(  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  مريم:  يف  سبحانه  وقال 
]مريم: 10[، لكن الداللة من احلديث عىل عدم اشرتاط الصوم، ليس يف ذكر الليلة، 

وتأخري  له،   × النبي  لبينه  الصوم رشًطا  كان  ولو  لعمر،  يذكره  مل   × كونه  ولكن 
البيان عن وقته ال جيوز. واهلل أعلم.

q دليل القائلني بصحة االعتكاف مع احليض:

  الدليل األول: 

مل يأت هني من الرشع ينهى احلائض من االعتكاف، أو ينهاها عن الدخول يف 
املسجد، وإذا مل يأت هني، وكان االعتكاف مطلوًبا رشًعا، كان االعتكاف مرشوًعا 

للحائض كغريها، ومن منع احلائض فعليه الدليل. وال دليل. 

املسجد،  يدخال  وأن  يتزوجا،  أن  والنفساء  للحائض  »وجائز  حزم:  ابن  قال 
وكذلك اجلنب؛ ألنه مل يأت هني عن يشء من ذلك، وقد قال الرسول ×: املؤمن ال 

ينجس)1(.

  الدليل الثاين: 

)1847-307( ما رواه البخاري من طريق خالد، عن عكرمة، 

× امرأة من أزواجه فكانت ترى  عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول اهلل 
الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصيل)2(.

وجه االستدالل: 

أن الدم إذا كان ال يمنع املرأة املستحاضة من االعتكاف، مل يمنع احلائض.

  الدليل الثالث:

كل األدلة التي ذكرهتا يف جواز دخول احلائض املسجد، هي دليل عىل صحة 

املحىل )مسألة 262(.   )1(
صحيح البخاري )310(.   )2(
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اعتكاف احلائض؛ ألن من منع عمدته إما املنع من دخول املسجد، وهو مرجوح، أو 
اشرتاط الصيام لصحة االعتكاف، وهو ضعيف.

والراجح أن املرأة ال متنع من االعتكاف، وهي حائض، فإن حقيقة االعتكاف 
فيه  يشرتط  ال  كام  احليض،  من  الطهارة  فيه  يشرتط  فال  خمصوص،  مقام  يف  مكث 
الصيام كام لو وقفت بعرفة، فإنه يصح وقوفها مع كوهنا حائًضا مفطرة غري صائمة. 

واهلل أعلم.

e e e
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]م-756[ أما الذين ال يشرتطون الطهارة لالعتكاف، فهذا واضح أهنا متيض يف 
اعتكافها، وأما عىل قول اجلمهور الذين يشرتطون الطهارة من احليض، فقد اختلفوا 

يف الواجب عىل املرأة يف هذه احلالة. 

فقيل: ترجع إىل بيتها، فإذا طهرت رجعت وبنت عىل ما مىض 

وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(.

وقيل: إن كان للمسجد رحبة استحب هلا أن خترج إليها، وترضب خباءها فيها، 
وإن مل يكن فيه رحبة رجعت إىل بيتها، فإذا طهرت رجعت، فأمتت اعتكافها. وهذا 

مذهب احلنابلة)4(.

فتح القدير )400/2(.   )1(
بنى عىل  املعتكف  إذا طرأ عىل  واحليض  »واملرض  الكايف )ص: 132(:  الرب يف  عبد  ابن  قال   )2(
اعتكافه ساعة يصح املريض، وتطهر احلائض، ويرجع كل واحد منهام إىل مسجده ساعتئذ يف 

ليل أو هنار«. اهـ
ينقطع  وهل  اخلروج،  لزمها  املعتكفة  املرأة  حاضت  »إذا   :)407/2( الطالبني  روضة  يف  قال   )3(
تتابعها؟ إن كانت املدة طويلة ال تنفك عن احليض غالًبا، مل ينقطع، بل تبني إذا طهرت كاحليض 

يف صوم الشهرين املتتابعني، وإن كانت تنفك، فقوالن، وقيل: وجهان، أظهرمها: ينقطع«.
املغني )487/4(، اإلقناع )325/1، 326(.  )4(

فرع 

إذا حاضت املرأة وهي معتكفة
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تلك  قضت  طهرت  فإذا  دارها،  يف  فسطاطها  ترضب  النخعي:  إبراهيم  وقال 
األيام، وإن دخلت بيًتا أو سقًفا استأنفت )1(.

q دليل اجلمهور على جواز خروجها إىل مزنلها إذا حاضت:

 قالوا: ملا وجب عليها اخلروج من املسجد، مل يلزمها اإلقامة يف رحبته، كاخلارجة 
لعدة، أو خوف الفتنة.

بيتها،  لتقيم يف  فإن خروجها  املعتدة؛  »وفارق  فقال:  قدامة،  ابن  ذلك  وناقش 
وتعتد فيه، وال حيصل ذلك مع الكون يف الرحبة، وكذلك اخلائفة من الفتنة، فال تقيم 

يف موضع ال حتصل السالمة باإلقامة فيه«)2(.

ويمكن أن يستدل هلم، بأهنا حني منعت من املسجد، وعبادة االعتكاف متعلقة 
لو  ولذلك  غريها.  عىل  للرحبة  فضل  فال  األمكنة،  من  عداه  ما  تساوى  باملسجد، 
نذرت اعتكافها يف مكان له فضل عىل غريه تعني، كام لو نذرت االعتكاف يف املسجد 

احلرام، مل جيز اعتكافها يف غريه. فإذا كان املكان ال فضل له عىل غريه مل يتعني.

q دليل من استحب أن تمكث يف رحبة املسجد:

 )1848-308( قال ابن قدامة: روى أبو حفص بإسناده،عن املقدام بن رشيح، 

عن عائشة، قالت: كن املعتكفات إذا حضن أمر رسول اهلل × بإخراجهن من 
املسجد، وأن يرضبن األخبية يف رحبة املسجد حتى يطهرن.

]مل أقف عىل إسناده[)3(. 

e e e

املغني )487/4(.   )1(
املغني )487/4(.   )2(

املغني )487/4(، ومل أقف عىل إسناده بعد البحث عنه.   )3(
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