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 اإلماراتموقع دروس 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل إ

من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك 
 له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 -أما بعد:
وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثٍة  فإن خري الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد 

 ٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار.بدعة، وكل بدع
 -ثم أما بعد:

َه اهلل-مام البخاري نستأنف التعليق على صحيح اإل  موصواًل حول انثيدحوال زال  -َرِحم
 أبواب كتاب احليض.

َه اهلل- قال املصنف  :-َرِحم
 بَاٌب: َكْيَف ُتِهلُّ الَحاِئُض بِالَحجِّ َوالُعْمَرةِ 

ثَ َنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر، قَاَل: حَ  :قال ثَ َنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحدَّ دَّ
ِة الَوَداِع، َفِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِبُعْمَرٍة،  ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ  ِفي َحجَّ

، فَ َقِدْمَنا مَ  َة، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِبَحجٍّ َمْن َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَلْم يُ ْهِد، : »كَّ
َوَمْن َأَهلَّ »قال:  ،«فَ ْلُيْحِلْل، َوَمْن َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَأْهَدى، َفاَل ُيِحلُّ َحتَّى ُيِحلَّ بَِنْحِر َهْدِيهِ 

هُ  ، فَ ْليُِتمَّ َحجَّ : َفِحْضُت فَ َلْم َأَزْل َحاِئًضا َحتَّى َكاَن يَ ْوُم َعَرَفَة، َوَلْم ُأْهِلْل ِإَّلَّ قَاَلتْ « ِبَحجٍّ
َأْن أَنْ ُقَض رَْأِسي َوَأْمَتِشَط، َوُأِهلَّ ِبَحجٍّ َوأَتْ ُرَك الُعْمَرَة، فَ َفَعْلُت  ِبُعْمَرٍة، فََأَمَرِني النَِّبيُّ 

يِق، َوَأَمَرِني َأْن  َذِلَك َحتَّى ي، فَ بَ َعَث َمِعي َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن أَِبي َبْكٍر الصِّدِّ َقَضْيُت َحجِّ
ْنِعيمِ   ."َأْعَتِمَر َمَكاَن ُعْمَرِتي ِمَن الت َّ
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اإلحرام واإلهالل  هذا الباب لبيان ما يتعلق باحلائض من -اهللرِحه –اإلمام البخاري عقد 
 .باحلج والعمرة

 األحوال:ن م، لحائض لها أحوال في الحج والعمرةالمرأة ا
قبل العمرة، وقبل احلج، قبل الشروع يف املناسك، يف هذه  ض: أن يأتيها احلياألولىالحالة  -

رمم من امليقات، وإن كانت حائضً  رمم طبًعا يف كل األحوال، ُتح ا أو نفساء، وتنتظر احلالة املرأة ُتح
 وتنتظر حىت تطهر، مث تطوف وتسعى.رأة يعين تذهب إىل مكة امل
القدوم، أو طواف العمرة،  إذا جاءت املرأة احلائض إىل مكة وطافت طواف الثانية:الحالة  -

ل املناسك، يعين تكمل بقية املناسك، تسعى بني الصفا كمم ت يف هذه احلالة املرأة تح ضمث حا
 صفا واملروة.روة مث تتحلل؛ ألنه ال يشرتط الطهارة للسعي بني الوامل

فإهنا إذا جاءها احليض بعد العمرة،  :من الحاَّلت بالنسبة لحيض المرأة في الحجأيًضا  -
 .تفعل ما يفعل احلاج

ج غري الطواف، وحىت يعين يف الصورة األوىل إذا حاضت قبل احليض، فإهنا تفعل ما يفعل احلا 
نتظر املرأة حىت تطهر، وتذهب إىل عرفة، وتبات يف مزدلفة ومىن، وسائر فإهنا ال تطوف، ت

 مناسك احلج، وتنتظر حىت تطهر لتطوف طواف اإلفاضة.
: أن يأتيها احليض بعد طواف من الحاَّلت، يعني من الصور للمرأة الحائضأيًضا  -

يحشرع هلا أهنا  -كما ذكرناطبًعا  –ض اإلفاضة، إذا انتهت من طواف اإلفاضة وجاءها احلي
تسعى سعي اإلفاضة، ويبقى هلا بعد ذلك رمي اجلمرات؛ ترمي اجلمرات، مث يتبقى طواف 

انت حائًضا وأتت بطواف اإلفاضة، فيسقط عنها عنها إذا كالوداع، طواف الوداع يسقط 
 طواف الوداع.

o  برفقة؛ يعني المرأة لما تأتي إلى الحج أو  ةحال إذا كانت المرأة مرتبطوفي
 أمرين: العمرة، فهي بين أحد
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  أهنا تستطيع البقاء حىت تطهر دون أي حرج، ليس عليها أي حرج؛ يعين تستطيع إما
ر حىت تؤدي املناسك من ههر، تطأهنا تبقى أسبوع، أسبوعني، فهذه املرأة تنتظر الط

 الطواف وغريه.
  الثانية: إذا كانت املرأة ال تستطيع أن تنتظر ويرتتب عليه حرج كأن تكون املرأة احلالة

قدمت من بالد بعيدة  أو ما يسمى اليوم حبملة من احلمالت، وقدمرتبطة برفقة، 
ا، وال ميكن أن ينتظروها، أو أن زوجها يعين ال ينتظر بقاءها، وال يريد إطالة املدة،  جدًّ

 فرستستأة أهنا تطوف وهي حائض، ه احلالة يشرع للمر وهناك حرج عليها، ففي هذ
 وتطوف. تلبس احلفاضة( )

 جممل أحوال املرأة يف احليض والعمرة.هذه 
َكْيَف تُِهلُّ الَحاِئُض بِالَحجِّ ) عقد هذا الباب لبيان اإلهالل -اهللرِحه –اري البخفاإلمام 

 .(َوالُعْمَرةِ 
 :أيًضا يعني تبويب اإلمام البخاري لإلشارة إلى مسألةهنا و 

 نيتها من التمتع ريغَ ة، فإهنا ت ح مرَ نوت حج التمتع، فأتاها احليض قبل العح  وهي أن املرأة لو
ري النية أم املؤمنني عائشة، تغيإىل القران، فتدخل العمرة يف احلج، ويكون قمرانًا كما يف حالة 

رَان.  من التمتع إىل القم
 :فوائدهفي هذا الحديث، وقد سبق اإلشارة إلى جملة من وأيًضا 

ت يف احلديث إمنا شرعت يف الصورة اخلاصة ألم املؤمنني عائشة، رَ كم أن هذه العمرة اليت ذح  -
أن أخاها عبد الرِحن مل يعتمر، وإمنا هي اليت  والدليل:أن جيرب خباطرها،  وأراد النيب 

 مع أهله، وتبقى هذه الصورة لسائر النساء من اعتمرت، وهذا من حسن تعامل النيب 
 .كانت يف صورة أم املؤمنني عائشة

رم  - م وتفعل ما يفعل احلاج، غري أهنا ال وفيه ما ذكرناه: أن املرأة إذا جاءها احليض فإهنا ُتح
تطوف بالبيت؛ ألن الطواف حيتاج إىل الطهارة، أما بقية املناسك: الذهاب إىل عرفة، وأنواع 
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ر أهنا حاضت بعد الطواف هلا أن تسعى؛ ألن املبيت ف إهنا ال ُتتاج إىل طهارة، وكذلك لو قحدِّ
ل فذكرناها من االمتشاط، واغتسال السعي أيًضا ال يشرتط له الطهارة، وأما بقية املسائ

 احلائض.
َه اهلل-قال اإلمام البخاري مث   : -َرِحم

َباِل الَمِحيِض َوِإْدبَارِهِ   بَاُب ِإق ْ

رََجِة ِفيَها الُكْرُسُف ِفيِه الصُّْفَرُة، فَ تَ ُقوُل:  قال: َعْثَن ِإَلى َعاِئَشَة بِالدُّ َّلَ "وَُكنَّ ِنَساٌء يَ ب ْ
زَْيِد ْبِن  ابنةبَ َلَغ وَ  ،تُرِيُد ِبَذِلَك الطُّْهَر ِمَن الَحْيَضةِ  "تَ ْعَجْلَن َحتَّى تَ َرْيَن الَقصََّة البَ ْيَضاءَ 

َما َكاَن "ثَاِبٍت: َأنَّ ِنَساًء َيْدُعوَن بِاْلَمَصابِيِح ِمْن َجْوِف اللَّْيِل يَ ْنظُْرَن ِإَلى الطُّْهِر، فَ َقاَلْت: 
 ."َوَعاَبْت َعَلْيِهنَّ  َن َهَذاالنَِّساُء َيْصنَ عْ 

ثَ نَ  قال: ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّ ٍد، قَاَل: َحدَّ  :ا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّ
 َذِلِك ِعْرٌق َولَْيسَ »َقاَل: ف َ  َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَِبي ُحبَ ْيٍش، َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، َفَسأََلِت النَِّبيَّ 

بَ َلِت الَحْيَضُة، َفَدِعي الصَّاَلَة َوِإَذا َأْدبَ َرْت فَاْغَتِسِلي َوَصلِّيبِ   .«الَحْيَضِة، فَِإَذا َأق ْ
أال وهي بداية احليض،  :هذا الباب لبيان مسألٍة مهمة -اهللرِحه –عقد اإلمام البخاري 

 وهناية احليض، مىت يبدأ احليض؟ ومىت ينتهي احليض؟ 
 .(بَاُب ِإقْ َباِل الَمِحيِض َوِإْدبَارِهِ ) قال:

بداية احليض هي الدفعة من الدم الذي خيرج من املرأة، تعرف املرأة  :فالحيض له بداية
إىل إقبال احمليض؛  ثيف متوايل؛ هذه إشارةاحليض أول ما يأتيها يأيت الدم دفًقا؛ يعين الدم ك

 يعين بداية احمليض للمرأة.
 فهو يعرف بأمرين:إدبار المحيض، أو نهاية الحيض: وأما 
  ة البيضاءاألولاألمر  .: الَقصَّ

 .هي سائل أبيض رقيق تراه املرأة يف هناية احليض والَقصَّة البيضاء:
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 أن  ؛هو اجلفاف :الثانية من عالمات نهاية الحيض، أو إدبار الحيض والصورة
رمج  ترى املرأة اجلفاف، وهذا بالنظر أن تضع املرأة القطن األبيض يف املوضع، مث ُتح

 القطن فال ترى فيه الدم، فيكون إشارة إىل اجلفاف أنه حصل اجلفاف.
  مسألة مهمة حصل فيها خالف بين العلماء:وهنا 

هل المرأة في كل األحوال تعتمد إما على الَقصَّة البيضاء والجفاف، أم أن هذا 
 سبة للنساء؟الحكم يختلف بالن

يعني هل المرأة لو كانت ترى القصَّة البيضاء تجعل الجفاف معتبًرا، أم َّل بد أنها 
 على القصة البيضاء؟ البيضاء، تعتمد تنظر ابتداًء إلى القصة 

 يعني هذه المسألة عشان تتصورون: النساء على قسمين: 
 النساء يرين القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء.عض ب 
  بعض النساء ال ترى القصة البيضاءويف. 

هل هذا عالمة هل هذه المرأة التي اعتادت على رؤية القصة البيضاء لو جاءها الجفاف 
 يض؟ على نهاية الح

 هذه مسألة خالفية:
؛ يعين رؤية القصة البيضاء؛ ألهنا : ال، املعترب عندها القصة البيضاءالعلماء قالض عب -

 معتادة على هذا األمر، على رؤية القصة البيضاء.
: أهنا إن رأت أحد األمرين فيعد هناية للحيض، وهذا فريٌق آخر من أهل العلموذهب  -

م من الصحابيات، وقالوا: أن قول اإلمام مالك، وجاء عن أم املؤمنني عائشة، وأمساء، وغريه
اجلفاف من باب أوىل؛ يعين املرأة اليت تعتمد على القصة البيضاء إذا رأت اجلفاف هذه عالمة 

ء جاءت وانتهت، مث جاء اجلفاف، فاجلفاف من باب أوىل إشارة إىل انتهاء أن القصة البيضا
 احليض؛ ألن القصة البيضاء تسبق اجلفاف.
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لبيضاء، أو اجلفاف، : أن املرأة لو رأت أي عالمة سواء القصة افي هذه المسألة والراجح -
 فإنه ينتهي حيضها.

  النفاس، له نفس الحكم؟يقال هذا الحكم في هل 
يف النفاس اجلفاف؛ يعين يغلب  النفاس كاحليض يف إدباره، إال أن الغالب عند النساء نعم،

 ف أكثر من القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي األكثر يف باب احليض.عندهن اجلفا
 هنا بعض اآلثار:  -اهللرِحه –اري اإلمام البخأورد 
رََجةِ ) قال: َعْثَن ِإَلى َعاِئَشَة بِالدُّ  .(وَُكنَّ ِنَساٌء يَ ب ْ

ْرَجة(: )  .نوع من أنواع اآلنية، إناء صغريالدُّ
 ، فيها القطن.قطن( )الُكْرُسف(: ِفيَها الُكْرُسفُ )
تُرِيُد ِبَذِلَك الطُّْهَر ِمَن  "ََّل تَ ْعَجْلَن َحتَّى تَ َرْيَن الَقصََّة البَ ْيَضاءَ "ِفيِه الصُّْفَرُة، فَ تَ ُقوُل: )

هناية احليض، ويكون  إذا أردن أن تعرفنَ يعين النساء يف زمن أم املؤمنني عائشة  ؛(الَحْيَضةِ 
، مث تضع هذه القطنة يف ضعمنهن القطنة تضعها يف املو األمر قد اشتبه عليهن تأخذ الواحدة 

 إناء وترسلها ألم املؤمنني عائشة حىت ُتكم أم املؤمنني عائشة هل طهرت هذه املرأة أو ال؟
 .(ِفيِه الصُّْفَرةُ  الُكْرُسف: )هنا يف احلديثفذكر 
o وهو ما يسمى عند العلماء هذه من األحكام اللي َّل بد نعرفها في الحيض أيًضا ،

حليض الصفرة ، من عوارض ا[عوارض الحيض]بعوارض احليض، يف الفقه يسمونه 
ْدرة: ماء بين خيرج من املرأة يف فرتات مقاربة للحيض؛ يعين فرتات  ما أصفر رقيق، والكح

 مقاربة للحيض.
لفة من عوارض احليض أن املرأة أحيانًا يف وسط احليض ترى السوائل، اإلفرازات خمتذه ه

أللوان املختلفة، وهي اليت ض اعن لون احليض، ترى اللون األصفر، ترى اللون األِحر، بع
 تسمى بالصفرة والكدرة.
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 صفرة والكدرة لها في الفقه ثالثة أحوال: الذه وه
  أن تأيت الصفرة والكدرة قبل موعد احليض، فإذا جاءت الصفرة  األولى:الحالة

ا جاءه رأةامل والكدرة قبل احليض، فال اعتبار له؛ يعين ال يدخل يف حكم احليض؛ يعين
 أيام، ال عربة هبذا. ةأيام، يومني، مخسبثالثة الصفرة والكدرة قبل وقت احليض 

  أن تأيت الصفرة والكدرة يف وقت احليض، يف أثناء احليض الثانية من األحوالالحالة :
هنا ُتيض يف أول الشهر ووقت احليض، فهذه تعترب من احليض؛ يعين لو املرأة معتادة أ

ءت الصفرة يف خالص هذه عادهتا اليت تعتاد عليها، فجا (7) إىل (1) من تاريخ
 ( تعد من احليض، جاءت يف الوسط من احليض.1) اليوم األول تاريخ

وم األول رأت احليض، اليوم الثاين رأت احليض، الثالث : رأت املرأة احليض اليأخرىصورة 
رجع احليض، هذا اليوم الرابع  فرة، يف اخلامسرأت احليض، الرابع ما رأت احليض، رأت صح 

 ، لماذا؟الذي رأت فيه الصفرة، هذه الصفرة هلا حكم احليض
 يف وقت احليض.ألهنا 
  أن تأيت بعد احليض؛ يعين رأت املرأة القصة البيضاء،  :الثالثة للصفرة والكدرةالحالة

 ا غري معتربة.ذه أيضً وبعدما رأت القصة البيضاء بيومني رأت الصفرة والكدرة، فه
  جح: هو ما كان يف أثناء احليض؛ يعين هذا هو الراالمعتبر في الصفرة والكدرةإذن ،

 :األقوال الفقهيةيف ن بعض العلماء أل
ليس حيض إطالقًا، أنه ليس حيض إطالقًا؛ يعين يف سائر األوقات،  نهإ البعض يقول: -

 حىت يف أثناء احليض.

أهنا قبل احليض ال تعد من احليض، لكن بعد احليض تعد من  العلماء قال:وبعض  -
 احليض، تعترب تابع للحيض.

: هي من احليض سواء كانت يف األول، أو يف اآلخر؛ يعين إذا العلماء قال وبعض -
 اتصلت باحليض يف أوله أو آخره من احليض.
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  هو ما ذكرناه من التفصيل. الصحيح:لكن 
"أنهم كانوا َّل يرون ة: أثر أم سلمة هذا األثر من اآلثار اليت تعضد هذه املسأل :لهويدل 

  .الكدرة والصفرة بعد الحيض شيًئا"
ا كانت ترسل املرأة القطن وعليها الصفرة كانت ملأم املؤمنني عائشة يف هذا املوقف وهنا 

يعين ال تستعجلني، وجود الصفرة أثناء احليض هذا ََّل تَ ْعَجَلن َحتَّى تَ َرْين الَقصَّة"؛ "تقول: 
 أنه من احليض وله حكم احليض. دليل
 .(ُترِيُد ِبَذِلَك الطُّْهَر ِمَن الَحْيَضةِ  "َحتَّى تَ َرْيَن الَقصََّة البَ ْيَضاءَ ") ال:ق

 .(الَقصََّة البَ ْيَضاءَ ) بًعاط
 .: هو السائل األبيض الرقيقالبعض قال -
 : هو عدم رؤية شيء.والبعض قال -
 :جلفاف، أما القصة البيضاء: فهي السائل أن عدم رؤية شيء هذا هو ا والصحيح

 اء"سَ النِّ  هُ فَ رِ عْ ٌر ت َ مْ أَ "األبيض؛ ولذلك ملا سئل اإلمام مالك كما يف ]املسائل[ قالت: 
 يعين النساء يعرفون هذا السائل األبيض الذي ينزل مع هناية احليض.

زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت: َأنَّ ِنَساءً َيْدُعوَن بِاْلَمَصابِيِح ِمْن َجْوِف  ابنةبَ َلَغ وَ يًضا من اآلثار: )ذكر أ مث
 .(اللَّْيِل يَ ْنظُْرَن ِإَلى الطُّْهرِ 

يعني المرأة لما تكون في نهاية فترة الحيض تنتظر الحيض، المرأة متى تنظر؟ ما هي 
 األوقات التي تنظر فيها لتتأكد هل طهرت وَّلَّ َّل؟

تطهر ألجل أداء الفرائض؛ تَلب منها أهنا أن املرأة تنظر قبل الفرائض؛ ألهنا يعين يحط األصل:
هل نزلت القصة البيضاء؟ هل حصل  يعين قبل صالة الفجر، قبل صالة الظهر، تنظر تتأكد

 اجلفاف أو ال؟ 
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ن احليض يف هر هل هي طاهرة أو ال مساء كنَّ ينظرن إىل الطيف هذا األثر بعض النهنا 
 َن َهَذاَما َكاَن النَِّساُء َيْصنَ عْ "صف الليل، تأيت باملصباح وتنظر، فأنكرت عليهن، قالت: )ن

تكلف، فاملرأة تنظر يف األوقات احملددة وهي إشارة إىل أن هذا نوع من ال( "َوَعاَبْت َعَلْيِهنَّ 
أتم باحلرج على نفسه، فهذا ما قبل الفرائض، والشريعة مبنيٌة على رفع احلرج، فاإلنسان ال ي

 اإلنكار جاء بسبب التكلف الذي حصل.
رأة تتأكد ين ذلك{؛ أي هذا الفعل؛ يعين املسئل عنه اإلمام مالك، فقال: }ال يعجبومثله 

  الوقت احملدد وهي قبل الفرائض.يفمن الطهارة من احليض 
فَاِطَمَة بِْنَت أَِبي ُحبَ ْيٍش، َكاَنْت )هنا أيًضا حديث يف السؤال يف قصة البخاري وذكر 

ألنه كان يستمر عندها الدم فرتة  ؛(«َذِلِك ِعْرقٌ »فَ َقاَل:  ُتْسَتَحاُض، َفَسأََلِت النَِّبيَّ 
 ة.طويل

َوِإَذا َأْدبَ َرْت فَاْغَتِسِلي  ،الَحْيَضِة، فَِإَذا َأقْ بَ َلِت الَحْيَضُة، َفَدِعي الصَّاَلةَ بِ  َولَْيسَ » :قال
 .ضةيف الفرق بني احليض واالستحا وهذا ذكرناه «َوَصلِّي

عندهم عرق ترى  ،ندهم نزيفيوم بعضهم ع25م يعني يعني المرأة لو كانت ترى الد
ا، ماذا تفعل؟  الدم فترة طويلة جدًّ

احليضة؛ يعين حيضتها يف وسط الشهر ست أيام، متسك يف وقت  :قال النيب كما 
ك يعين هذه األيام عن الصالة والصيام، مث تبدأ الصالة والصيام وتتوضأ لكل  سم سبع أيام متح

 تأخذ حكم االستحاضة. أي الة؛ص
 إدباره.هذا التبويب كما أشرت إليه فيه إشارة إىل وقت إقبال احمليض و إذن 

 :هذا األمرأن أشير إليها أيًضا متعلقة بأود أيًضا مسألة وهنا 
 فهل  انقطع عنها الحيضفجر فجر، قبل الالمرأة قبل ال ضا الحيإذا انقطع عنه

يعني ممكن لو تأخر الطهر؛ يعني ما اغتسلت إَّل بعد صالة  تصوم ؛تصوملها أن 
 ؟بعد األذان بساعةالفجر بساعة، 
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 هو انقطاع احليض.م وتصلي؛ ألن املعترب ا تغتسل وتصو نعم هذا هو الصحيح أهن
  وهذا : أن احليض يف هذه املسألة هو كاجلنابة متاًما. من أقوال العلماءوالصحيح

 .اإلمام مالك، والشافعي، وأِحد، وسفيان الثوري، وغريهم لةرأي األئمة يف هذه املسأ
 .: أهنا تصوم وتقضي الصوموأبو حنيفة له رأي خاص

 ها قضاء؛ ألن املعترب هو دخول الوقت؛ يعين لو : أهنا تصوم، وليس عليوالصحيح
ص تعترب طاهر من احليض، ولو يف شهر رمضان نزل قبل األذان بدقيقة طهرت خال

ل األذان بدقيقة يفسد عليها الصيام، وتقضي هذا اليوم املعترب، هذا عليها احليض قب
 الوقت احملدد من الفجر الصادق إىل غروب الشمس.

 :-اهللرِحه –قال اإلمام البخاري مث 
 بَاٌب: َّلَ تَ ْقِضي الَحاِئُض الصَّاَلةَ 

 .«َتدَُع الصَّاَلةَ : »النَِّبيِّ  َوأَبُو َسِعيٍد َعنِ َوقَاَل َجاِبُر 
ثَ ْتِني  قال: ثَ َنا قَ َتاَدُة، قَاَل: َحدَّ اٌم، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َهمَّ ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

َأَحُرورِيٌَّة "ًة قَاَلْت لَِعاِئَشَة: أََتْجِزي ِإْحَدانَا َصالَتَ َها ِإَذا َطُهَرْت؟ فَ َقاَلْت: ُمَعاَذُة، َأنَّ اْمَرأَ 
 ".َفالَ نَ ْفَعُلهُ "َأْو قَاَلْت:  "َفالَ يَْأُمُرنَا ِبهِ  ُكنَّا َنِحيُض َمَع النَِّبيِّ أَْنِت؟  

: أن املرأة لبيان مسألة إجماعية ودلت عليها السنة -اهللرحمه –اإلمام البخاري عقد 
 .لصيام، وال تقضي الصالة باإلمجاعة؛ يعين هي تقضي ااحلائض ال تقضي الصال

 .ك، فقالوا: أنه دفع للمشقةمن ذللماء الفقهاء تلمسوا بعض احلكم والع
 ؟للمشقة من أي جهةدفع 

 الصالة من األمور املتكررة والكثرية خبالف الصيام.ألن 
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وأشرنا إىل ( بَاٌب: ََّل تَ ْقِضي الَحاِئُض الصَّاَلةَ )باب هنا عقد اإلمام البخاري هذا الإذن 
تقضي الصيام، وال "أن املرأة  مجاعية، وجاءت يف السنة يف األحاديث الصرحية:إأهنا مسألة 

 .تقضي الصالة"
: وهي أن املرأة كم مرة يأتيها احليض وهي ذلكفي وذكرنا أن العلماء تلمسوا الحكم 

يف الصيام؟ مرة واحدة، أو مرتني على حسب النساء يف شهر رمضان، خبالف الصالة فهي 
مشقة على املرأة من جهة القضاء، خبالف الصيام؛ ألن شهر  هكررة، ورمبا كان فيعبادة مت

رأة للصالة فهي يعين يف كل شهر رمضان يعين يأيت يف السنة مرة واحدة، وأما الصالة وترك امل
 فيه نوع مشقة.سبع أيام، أو ستة أيام، فيكون 

 .(ًة قَاَلْت ِلَعاِئَشَة: أََتْجِزي ِإْحَدانَا َصالَتَ َهاُمَعاَذُة، َأنَّ اْمَرأَ ) يف حديثوهنا 
 هنا اجلزاء مبعىن القضاء؛ يعين هل تقضي صالهتا؟ )أتجزي؟(ومعىن 

 .: أن اجلزاء يطلق على القضاءوهذه من بعض اإلطالقات
ل املرأة تقضي صالهتا، الصلوات اليت فاتتها أثناء احليض؟ فقالت أم املؤمنني فتسأل ه

سبة إىل حروراء، منطقة حروراء يف العراق، وهو مكان حرورية ن"( َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت؟عائشة: )"
قرآن أن الصالة اجتماع اخلوارج، وفيه إشارة إىل رأي كان عند بعض اخلوارج أنه مل يرد يف ال

صرحية؛ ولذلك فهموا تسقط عنها، وكان اخلوارج يعرضون عن السنة، وكثري من النصوص 
 لقاصر، ووقعوا يف إشكاالٍت عظيمة.ا مفهمهالقرآن ب

يعين "( َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت؟"فَ َقاَلت: يف هذا املقام، ) أم املؤمنني عائشة أرادت التحذيرفهنا 
أن هذا مذهب اخلوارج يف منطقة حروراء، وهي املنطقة اليت اجتمعوا فيها، وذهب إليهم عبد 

 اهلل بن عباس وناقشهم فيها.
وهذا فيه اإلجابة ( "َفاَل يَْأُمُرنَا ِبهِ  ُكنَّا َنِحيُض َمَع النَِّبيِّ   قالت أم املؤمنني عائشة: "مث 

ندها؛ وهذا أقوى يف بالنص؛ يعين بيان مباشرة الدليل الشرعي؛ يعين مل تأيت بكالٍم من ع
السنة، بدل أن يأيت  وأن مسألة أن يأيت بالدليل من القرآن احلجة، يعين إذا سئل اإلنسان ع
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لسنة وان بالنصوص الشرعية من القرآن بكالم من عنده من جهة التعليل أو الشرح، فاإلتيا
 أقطع للخصام يف هذا الباب.

شارًة إىل فعلهم، فقررت أم إلنكار إأهنا سألت من باب التعجب وا :لماءبعض العوذكر 
 املؤمنني عائشة ما انعقد عليه اإلمجاع أن املرأة احلائض ال تقضي الصالة، وإمنا تقضي الصيام.

 : -اهللرِحه –قال اإلمام البخاري مث 
ْوِم َمَع الَحاِئِض َوِهَي ِفي ثَِياِبَها  بَاُب الن َّ

ثَ َنا َشْيَباُن، َعْن َيْحَيى، َعْن أَِبي َسَلَمَة، َعْن زَيْ َنَب  ثَ َنا َسْعُد ْبُن َحْفٍص، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ثَ ْتُه َأنَّ أُمَّ َسَلمَ  ِفي الَخِميَلِة،  َة، قَاَلْت: ِحْضُت َوأَنَا َمَع النَِّبيِّ بِْنِت أَِبي َسَلَمَة، َحدَّ

َها، فََأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضِتي فَ َلِبْستُ َها، فَ َقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه  : فَاْنَسَلْلُت َفَخَرْجُت ِمن ْ
 .ْم، َفَدَعاِني، فََأْدَخَلِني َمَعُه ِفي الَخِميَلةِ قُ ْلُت: نَ عَ « أَنُِفْستِ »

ثَ ْتِني َأنَّ النَِّبيَّ  ُلَها َوُهَو َصاِئمٌ ": قَاَلْت: َوَحدَّ  وَُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوالنَِّبيُّ  ،َكاَن يُ َقب ِّ
 ."ِمَن الَجَنابَةِ  ِمْن ِإنَاٍء َواِحدٍ 

 :ا فيه مجلة من الفوائد يف السابقمعنا هذا احلديث، وذكرنى مض
 هو االشرتاك اشرتاك الرجل مع زوجته يف غسل اجلنابة.و  -
 .أيًضا ما بوَّب عليه اإلمام البخاري من جواز النوم مع احلائضوفيه  -
من أن بعضهن كان هلا أكثر من ثوب،  ه ما كانت عليه النساء يف زمن النيب وفي -

 ا مضى معنا يف حديث عائشة.ا ثوب واحد كموبعض النساء كان هل
 تقبيل الصائم لزوجته، وهذا إن شاء اهلل سوف يأيت يف باب الصيام.وفيه  -

َه اهلل-قال اإلمام البخاري مث   : -َرِحم
 ثَِياَب الَحْيِض ِسَوى ثَِياِب الطُّْهرِ َخَذ أَ بَاُب َمِن 
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ثَ َنا ِهَشاٌم، َعْن َيْحَيى، َعْن أَِبي َسَلَمَة، َعْن زَيْ َنبَ  ثَ َنا ُمَعاذُ ْبُن َفَضاَلَة، َقاَل: َحدَّ  بِْنِت َحدَّ
َنا أَنَا َمَع النَِّبيِّ : "أَِبي َسَلَمَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، قَاَلتْ  ُمْضَطِجَعٌة ِفي َخِميَلٍة ِحْضُت،  بَ ي ْ

ْعُت ، فَ ُقْلُت: نَ َعْم َفَدَعاِني، فَاْضَطجَ «أَنُِفْستِ »فَاْنَسَلْلُت، فََأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضِتي، فَ َقاَل: 
 ."َمَعُه ِفي الَخِميَلةِ 

باحليض، وبعض  النساء كان هلا ثوب خاصله عالقة بالباب السابق: أن بعض هذا و 
 النساء كان هلا ثوب واحد.

ملا جاءت  عهد النيب ، وهناية العلماء ِحل هذا على بداية عهد النيب وبعض 
دون  ألخري يف زمن النيب االفتوحات، وانفتح عليهم اخلري، فكانت الثياب أكثر يف العهد 

 البدايات.
عند هذا القدر من التعليق على كتاب صحيح البخاري، نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم نقف 

 .ويل ذلك والقادر عليه العلم النافع، والعمل الصاحل، إنه
 اهلل وسلم على نبينا حممد.وصلى 

 
 


