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

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

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

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

َه اهلل-ام البخاري منستأنف التعليق على صحيح اإل  احليض.يف أبواب كتاب  -َرِحم
َه اهلل- قال املصنف  :-َرِحم

 َوَدْعَوَة الُمْسِلِميَن، َويَ ْعَتزِْلَن الُمَصلَّى ،بَاُب ُشُهوِد الَحاِئِض الِعيَدْينِ 
ثَ َنا ُمَحمٌَّد ُهَو اْبُن َساَلٍم، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َعْبُد الَوهَّاِب، َعْن أَي  قال:  وَب، َعْن َحْفَصَة، َحدَّ
ُكنَّا نَْمَنُع َعَواتَِقَنا َأْن َيْخُرْجَن ِفي الِعيَدْيِن، فَ َقِدَمِت اْمَرَأٌة، فَ نَ َزَلْت َقْصَر بَِني "قَاَلْت: 

َثْت َعْن ُأْخِتَها، وََكاَن َزْوُج ُأْخِتَها َغَزا َمَع النَِّبيِّ  َنْت ثِْنَتْي َعْشَرَة َغْزَوًة، وََكا َخَلٍف، َفَحدَّ
، قَاَلْت: ُكنَّا نَُداِوي الَكْلَمى، َونَ ُقوُم َعَلى الَمْرَضى، َفَسأََلْت ُأْخِتي  ُأْخِتي َمَعُه ِفي ِستٍّ

لِتُ ْلِبْسَها َصاِحَبتُ َها »َتْخُرَج؟ قَاَل:  َأنْ  : َأَعَلى ِإْحَدانَا بَْأٌس ِإَذا َلْم َيُكْن َلَها ِجْلَبابٌ النَِّبيَّ 
َر َوَدْعَوَة الُمْسِلِمينَ ِمْن ِجْلَباِبَها وَ  َأَسِمْعِت  :، فَ َلمَّا َقِدَمْت أُم  َعِطيََّة، َسأَْلتُ َها«ْلَتْشَهِد الَخي ْ

َيْخُرُج »ُقوُل: ؟ قَاَلْت: بِأَِبي، نَ َعْم، وََكاَنْت اَل َتْذُكُرُه ِإالَّ قَاَلْت: بِأَِبي، َسِمْعُتُه ي َ النَِّبيَّ 
َر، َوَدْعَوةَ َذَواُت الُخُدورِ الَعَواِتُق و   ، َأِو الَعَواِتُق َذَواُت الُخُدوِر، َوالُحيَُّض، َوْلَيْشَهْدَن الَخي ْ
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، قَاَلْت َحْفَصُة: فَ ُقْلُت الُحيَُّض، فَ َقاَلْت: أَلَْيَس «الُمْؤِمِنيَن، َويَ ْعَتِزُل الُحيَُّض الُمَصلَّى
 ".َتْشَهُد َعَرَفَة، وََكَذا وََكَذا
َُه اهللرَ -عقد اإلمام البخاري  َوَدْعَوَة  ،بَاُب ُشُهوِد الَحاِئِض الِعيَدْينِ هذا الباب: ) -ِحم

إشارًة إىل حضورها وخروجها إىل املصلى مع تنزيه وصيانة املصلى؛ يعين أهنا ( الُمْسِلِمينَ 
 احليض خيرجن إىل العيدين مع االعتزال صيانًة للمصلى. ،تعتزل

ة احلديث ذكر القصة، وهي أنه عند بعض سواء من بداي :وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة
ى لبالغة أو اليت تقارب البلوغ تسما، يعين اجلارية الصغار اجلواري وا مينعون العواتق، التابعني كان

عن  عاتق مينعوهنن من اخلروج إىل املصلى، فلما سألوا عن ذلك امرأة أخربت عن النيب 
 هلن. يب خروج العواتق لصالة العيد أو مصلى العيد، فأذن الن

، سواء كانوا من ماألخذ من الصحابة وإن كان اإلنسان ال يعرف أعياهن :وطبًعا هذا فيه -
َأَعَلى ِإْحَدانَا بَْأٌس : َفَسأََلْت ُأْخِتي النَِّبيَّ الرجال، أو من النساء؛ ألنه هنا يف احلديث: )

حلكم يؤخذ وإن كنا ال نعرف من حكم، وهذا ا فهنا بنين النيب ( ِإَذا َلْم َيُكْن َلَها ِجْلَباٌب؟
 .القائل، أو من السائل للنيب 

 ل خرب املرأة.قبَ ل خرب الرجل يُ قبَ وفيه أيًضا: قبول خرب املرأة، كما يُ  -
ما كانت عليه النساء؛ يعين يف الزمن األول من اخلروج يف الغزوات بقصد  :وفيه أيًضا -

 .لعالج املرضى يف الغزوات مداواة املرضى، فكّن النساء خيرجن مع النيب 
وهو صاحب الكلمم اجلريح، يقال: فالن مكلوم؛ ( ُكنَّا نَُداِوي الَكْلَمىوهنا يف احلديث )

 أي به جرح، فكنن خيرجن لعالج املرضى واجلرحى يف املعارك.
ْخِتي َمَعُه ِفي ، وََكاَنْت أُ ثِْنَتْي َعْشَرةَ  وََكاَن َزْوُج ُأْخِتَها َغَزا َمَع النَِّبيِّ وهنا ذكرت: )

ت()( ِستٍّ   يعين ست غزوات، الضمري يعود على ما قبله يف سياق ذكر الغزوات. سم
احلرص على السرت، وأن املرأة ال خترج إىل السوق وغريه إال  :وأيًضا يف هذا احلديث -

فة اليت تغطي الصدر واجلسم؛ يعين فوق القميص، وهذا يدل على حلجبلباب، هي مثل امل
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أهنا تأخذ جلباب  هذا مع أهنا ال جتد اجللباب، أرشد النيب أكد  والنيب  متام السرت،
 .صاحبتها خترج

 ما كان عليه نساء الصحابة من قلة الثياب. :وأيًضا فيه -
وأيًضا يف هذا احلديث أن اخلروج إىل صالة العيد خروٌج إىل اخلري؛ ألنه مشاركة يف ذكر  -
 بادة.، والتكبري وصورة هذه العاهلل 

 املواساة بالثياب؛ يعين تأخذ جلباب صاحبتها. :وفيه أيًضا -
 إعارة الثياب للطاعات؛ يعين تستعري اجللباب للطاعة. :وفيه -

وب واستدل البعض هبذا احلديث على وجوب صالة العيد، يعين أحد األدلة للقائلني بوج
ني الوجوب، وبني ا اخلالف فيها بني االستحباب، وبنأتييصالة العيد، وصالة العيد سوف 

أمر ذوات اخلدور  أنه فرض كفاية، فأحد أدلة القائلني بالوجوب هذا احلديث؛ ألن النيب 
لعظمة  ؛ضين يعين غري املتزوجات، واجلواري الصغار يف بدايات البلوغ أن خيرجن، وكذلك احلُ 

 شأن هذه الصالة.
 :اختلف العلماء في أصل هذه المسألة، وهي خروج النساء لصالة العيد

 اإلمام البخاري عقده لإلشارة إىل أن احلائض تشهد العيدين، وخترج وتعتزل املصلى.
 لكن أصل هذه المسألة: هل النساء يخرجن أو ال؟

 هذا نص وحديث. أن يف طبًعا قد يقول قائل: 
نعم، ذهب بعض الصحابة إىل تأكيد خروجهن، أن خيرجن، وهذا جاء عن بعض اخللفاء 

 ي بن أيب طالب، وابن عمر، وغريهم.الراشدين، أبو بكر، وعل
ذهب بعض أهل العلم إىل املنع، وهذا عند بعض التابعني، جاء عن عروة، والقاسم، وحيىي 

خلروج لصالة ابو يوسف من احلنفية: منع النساء بن سعيد، وأيًضا جاء عن اإلمام مالك، وأ
 العيد.
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 وسبب املنع:
األول ان املتأخرة؛ ألن الفنت كانت يف الزمن قالوا: ألن الفتنة يف الزمن األول دون األزم -

 .قليلة خبالف الفنت بعد ذلك
َي اهلل َعْنها-واستدلوا أيًضا مبا جاء يف مصنف ابن أيب شيبة: أن أم املؤمنني عائشة  -  -َرضم

 ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من المساجد". "لو رأى رسول اهلل قالت: 
، قالوا: متنع الشابة دون غريها. وهذا قول وذهب بعض أهل العلم إىل قوٍل ثالث -

 الشافعية، الشافعية يقولون: اجلميالت املستحسنات ال خيرجن إىل العيد.
أذمن لألصناف  للخروج يدل على اجلواز؛ ألن النيب  عموًما نص احلديث وإذن النيب 

على جواز هلن باخلروج، فهذا نص  النيب  نَ ذم املختلفة سواء ذوات اخلدور أو العواتق أَ 
 اخلروج، وأما إذا خشيت املرأة على نفسها الفتنة، فأصاًل هي ال خترج ابتداًء.

 لكن كالم العلماء الذي قالوه يف هذه املسألة من باب سد الذرائع، وسد الفنت.
وسبحان اهلل! إذا كان كالم العلماء يف ذاك الزمن، ويف زمن التابعني قالوا: إن الفنت زادت، 

 نسأل اهلل العافية. ؟، ويف واقع النساء يف هذه األيامن ي زماننا، ويف حالنافماذا نقول حن
َه اهلل-إذن أورد اإلمام البخاري  هذا احلديث للتأكيد على هذا احلكم الذي خيتص  -َرِحم

باحلائض بأهنا تشهد العيدين، وأهنا خترج إىل املصلى، لكن تعتزل املصلى ألجل التلويث حىت 
 صلى.ال حيصل تلويث امل

َه اهلل-مث قال اإلمام البخاري   : -َرِحم
بَاُب ِإَذا َحاَضْت ِفي َشْهٍر َثاَلَث ِحَيٍض، َوَما ُيَصدَُّق النَِّساُء ِفي الَحْيِض َوالَحْمِل، 

 ِفيَما يُْمِكُن ِمَن الَحْيضِ 
 [228]البقرة: ﴾ُه ِفي َأْرَحاِمِهنَّ َوالَ َيِحل  َلُهنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَّ ﴿ِلَقْوِل اللَِّه تَ َعاَلى: 

، َوُشَرْيٍح:  َنٍة ِمْن ِبطَانَِة َأْهِلَها ِممَّْن يُ ْرَضى ِديُنُه، أَن ََّها "َويُْذَكُر َعْن َعِليٍّ ِإِن اْمَرَأٌة َجاَءْت بِبَ ي ِّ
َراُؤَها َما َكاَنتْ "َوقَاَل َعطَاٌء:  "ُصدَِّقتْ فَحاَضْت َثالَثًا ِفي َشْهٍر  َوقَاَل  ،قَاَل ِإبْ َراِهيمُ  َوِبهِ  "َأق ْ
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َوقَاَل ُمْعَتِمٌر: َعْن أَبِيِه: َسأَْلُت اْبَن ِسيرِيَن َعِن  "الَحْيُض يَ ْوٌم ِإَلى َخْمَس َعْشَرةَ "َعطَاٌء: 
َم بَ ْعَد قُ ْرئَِها ِبَخْمَسِة أَيَّاٍم؟ قَاَل:   ".النَِّساُء َأْعَلُم ِبَذِلكَ "الَمْرَأِة تَ َرى الدَّ

ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَل: َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن  قال: ثَ َنا َأْحَمُد اْبُن أَِبي رََجاٍء، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
 قَاَلْت: ُعْرَوَة، قَاَل: َأْخبَ َرِني أَِبي، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَِبي ُحبَ ْيٍش، َسأََلِت النَِّبيَّ 

ِإنَّ َذِلِك ِعْرٌق، َوَلِكْن َدِعي الصَّالََة  ،الَ »، فَ َقاَل: ِإنِّي ُأْسَتَحاُض َفالَ َأْطُهُر، َأفََأدَُع الصَّاَلةَ "
 ."«َقْدَر األَيَّاِم الَِّتي ُكْنِت َتِحيِضيَن ِفيَها، ثُمَّ اْغَتِسِلي َوَصلِّي

َُه اهلل-اإلمام البخاري  عقد واحليض بني  هذا الباب لبيان أقل مدة احليض وأكثره، -َرِحم
 .يف أحواهلنبني النساء، والنساء خيتلفن  النساء متفاوتٌ 

طالق، يف عدة األثر عن علي بن أيب طالب وشريح يف املرأة يف ال :وذكر يف البدايات
ملا تطلق تنقضي العدة ؛ يعين املرأة (ْهرٍ ْت َثالَثًا ِفي شَ أَن ََّها َحاضَ )أة ذكرت الطالق، وأن املر 

باألطهار أو باحليض أهنا حتيض ثالث مرات، فلما ذكرت املرأة أهنا حاضت ثالث مرات يف 
بيِّنة من قراباهتا؛ يعين القصد، قصد علي بن أيب طالب شهر، طلب علي بن أيب طالب ال

 .الرجوع إىل نساء جنسها وأهلها يف وقوع ذلك
عين املرأة مثاًل قالت: ضاء عدهتا يف املدد املعتادة؛ ييعين املرأة ملا تذكر عن حيضها وانق
املرأة ُتصدنق؛ ألن املدة معتادة أو شهرين ونصف هنا خالص، ثالثة أشهر وانقضت عدهتا. 

كن مثاًل، أو حىت شهرين، املرأة يف مثل هذا األمر يؤخذ هبا؛ ألن هذا جيري عند النساء، ل
أهنا حتيض ثالث مرات يف شهٍر واحد،  :سبيل الندرةإذا ذكرت فيما ميكن وقوعه على 

 .البيِّنة فتنقضي العدة، فطلب علي بن أيب طالب 

أن هذا خالف املعتاد عند أغلب النساء خالف املعتاد عند أغلب  :وسبب طلب البيِّنة
 غلب النساء.أالنساء، وإن أمكن ذلك، وإن أمكن ذلك، فإن هذا خالف املعتاد عند 

امرأة تراقب وتسأل املرأة مىت حيضيتِّ أو ال، القصد أن ُيسأل : ليس لبينة هناباوالقصد 
 أنه يتصور يف هذه العائلة يف من نساء بين جنسها يف حال النساء عندهم؛ يعين مثاًل تبنيِّ 
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ملدة؛ يعين أن فرتة احليض عندهم قليلة مثاًل، ممكن وسط النساء تكرر احليض يف مثل هذه ا
 وينقضي احليض، وتطهر مثاًل فرتة، عشرة أيام، مث حتيض، وهكذا. حتيض ثالثة أيام

ابع هذه املرأة احلائض رأة تتطبًعا يُرَجع فيه إىل النساء، وهذا املقصود بالبينة، ال أن امل افهذ
أنه ينظر يف نساء اجلنس ممن تنتمي  املقصود:وتسأهلا عن حيضها، ال، ليس هذا املقصود، 

ن غالبًا يف احليض؛ ألن النساء القريبات واألرحام من بعضهن البعض يتشاهبإليهم هذه املرأة؛ 
ن ستة، مثاًل أخواهتا يف هة بعضهن سبعة، وبعضهن مخسة، وبعضعادمنهن مثاًل يعين يصدر 

 .مرذا األحليض، فهذا مرجع ملعرفة هنفس البيت عندهم توافق يف صورة ا
( هذا يف باب القضاء حىت يتأكد من مسائل علي بن أبي طالب وشريحهنا )وطبًعا 

 إىل البيِّنة.شيء حمتمل ونادر إىل أنه حيتاج  الطالق وانتهاء العدة، فأشار إىل
 :وأكثره مسألة خالفية بين الفقهاءالمسألة وهي قضية أقل الحيض ه ذوه

، ويف كتب الفقه ذكروا قالوا: أن احليض قد يكون أنه ال حد ألقله أو أكثره والصحيح:
أقل الصور اليت وقفت عليها، قالوا: }قد يكون دفعة{ يعين خيرج منها الدم دفعة يعين دفعة. 

 واحدة مث ينقطع، خالص مرة واحدة.
أكثر  اهذاحليض يوم وليلة، وثالث، ومخس، وسبع، وعشر إىل مخسة عشر يوم. وذكروا 

 ما ذكره الفقهاء إىل مخسة عشر يوم.
أن املرأة إذا وصلت إىل مخسة عشر يوم ما زاد عن مخسة عشر  يقول الفقهاء:ولذلك 

 عندها اضطراب. املرأة، إال إذا كانيوم له حكم االستحاضة باعتبار الغالب عند 
اليت تكون عندها اضطراب هذه إشكالية خمتلفة متاًما يف الفقه؛ يعين املرأة تعرف املرأة 

دها اضطراب؛ يعين بعض النساء حيضها كما قلنا: بالعادة، أو بالتمييز، لكن إذا صار عن
ها فيضطرب حبوب منع احلمل، فيضطرب عندها الدورة، أو تضع بعض األجهزة وغري تأخذ 

يض وتطهر ملدة مخسة أيام، مث عندها احليض، فيأيت يف فرتات متقاربة؛ يعين املرأة يأتيها احل
بعد مخسة أيام مباشرة، وهي مميزة  يأتيها احليض، النساء يسألن ويستغربن كيف أتى احليض
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أن هناك اضطراب  فعرَ ئحة رائحة احليض، فيُ هو لون دم احليض، والرا تعرف أن هذا اللون
لدى هذه املرأة، فهذه االضطرابات الطبية توجد عند النساء، وهي معروفة عند األطباء، 

 هي األسباب يف الكتب الطبية ملاذا تضطرب الدورة عند النساء؟  ويذكرون ما
أحيانًا نعاين منه يف مواسم احلج وغريه، أن بعض النساء يأخذن احلبوب، فتبتلى وحنن 

 خاصة.، وهذه كلها هلا أحكام بأشياء أخرى التنقيط وغريه
أنه ال  :فالراجحلتبويب فيه إشارة إىل مسألة أقل احليض وأكثره، أن هنا ا الشاهد:وجه 

العلماء مخسة عشر، وبعض العلماء  حد ألقله، وال ألكثره، لكن الغالب استقراءً الذي ذكرها
ء قالوا: أغلب شيء مخسة هذا شاذ؛ يعين نادر، ُوجد عند النسا قالوا:: سبعة عشر. واقال

 عشر يوم.
يعين املعتدة أقراؤها على ما كانت قبل العدة؛ يعين "( َأقْ َراُؤَها َما َكاَنتْ "قَاَل َعطَاٌء: وَ )

فهي كذلك؛  ستة، مخسة األيام ؟كانت تطهر؟ كم عادهتا  املعترب ما كان قبل العدة؛ يعين كم
 يعين يف العدة هلا نفس احلكم السابقة.

 النخعي.( ِإبْ َراِهيمُ  به قَالَ و ) قال:
 .وهي ترجيح لعطاء( "الَحْيُض يَ ْوٌم ِإَلى َخْمَس َعْشَرةَ "َوقَاَل َعطَاٌء: )

سة عشر، وهناك أقوال أخرى يعين جاءت عن التابعني أهنم قالوا: أقله يوم، وأكثره مخ
 .قوال الكثريةقالوا: يوم وليلة، وغريه من األو 

لكن يف احلقيقة أنه ال يوجد حد ألقله، وإن كان استقراًء يغلب أن يكون أكثره مخس 
 عشرة، وعلى هذا فُتيا املشايخ اآلن.

َم بَ ْعَد قُ ْرِئَها، َوقَاَل ُمْعَتِمرٌ ) يعين بعد ( َعْن أَبِيِه: َسأَْلُت اْبَن ِسيرِيَن َعِن الَمْرَأِة تَ َرى الدَّ
 يعين النساء أعلم بعدهتن وأقرائهن. ("النَِّساُء َأْعَلُم ِبَذِلكَ "ِبَخْمَسِة أَيَّاٍم؟ قَاَل: طهرها )

أهنا  فَاطمَمَة بمْنَت َأيبم ُحبَ ْيشٍ قصة  ذكر البخاري احلديث، وقد شرحنا هذا احلديث:مث 
، فلما  لن النيبأكانت تستحاض، وجاء عن مجلة من النساء املستحاضات الاليت س
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يعين يف وقت االستحاضة ما تدع الصالة؛ ( «الَ : »النبي  َأفََأدَعُ الصَّاَلَة، فَ َقالَ سألت: )"
ق؛ يعين تفجر ألنه عمرق، يعين ليس هو الدم الطبيعي ليس هو دم احليض املعتاد، وإمنا عر 

 عرق.
 «َوَلِكْن َدِعي الصَّالََة َقْدَر األَيَّاِم الَِّتي ُكْنِت َتِحيِضيَن ِفيَها، ثُمَّ اْغَتِسِلي َوَصلِّي» قال:

وهذا احلديث كما قلنا: دليل ملن قال: أن املعترب يف احليض هي العادة، أن املرأة متسك بقدر 
عادهتا من احليض؛ يعين لو نزل عندها الدم عادهتا حىت لو اختلطت الدماء، فإهنا تعترب 

عشرين يوم، وهي عادهتا مثاًل ست أيام من بداية الشهر حتسب ستة أيام، مث تغتسل وتصلي 
إىل العادة، مث ذكرنا قبل ذلك مسألة الرجوع إذا مل يكن هلا عادة إىل الرجوع اهرة. وتكون ط

 التمييز، مث إىل بنات جنسها.
  قال:

 ُب الص ْفَرِة َوالُكْدرَِة ِفي َغْيِر أَيَّاِم الَحْيضِ بَا
ثَ َنا ِإْسَماِعيُل، َعْن أَي وَب، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن أُمِّ َعِطيََّة،  ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

 ".َشْيًئا لُكْدرََة َوالص ْفَرةَ ا ُكنَّا الَ نَ ُعد  "قَاَلْت: 
ضرة املاضية أن له ثالثة فصنلنا فيه الكالم يف الكدرة والصفرة، وذكرنا فيه يف احملاوهذا 
 رة تعترب يف زمن احليض.الصفوهذا مقتضى قول اجلمهور: أن الكدرة و أحوال، 
حيٌض أيام  جلمهور يف الصفرة والكدرة، وأهناهذا احلديث كما أسلفنا هو رأي اإذن 
 احليض.

َُه اهلل-ال اإلمام البخاري قمث   : -َرِحم
 بَاُب ِعْرِق ااِلْسِتَحاَضةِ 

ثَِني اْبُن أَِبي ذِ  ثَ َنا َمْعٌن، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن الُمْنِذِر، قَاَل: َحدَّ ْئٍب، َعِن اْبِن َحدَّ
، َأنَّ أُمَّ َحِبيَبَة اْسُتِحيَضْت َسْبَع ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َوَعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ 
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َفَكاَنْت « َهَذا ِعْرقٌ »ا َأْن تَ ْغَتِسَل، فَ َقاَل: َعْن َذِلَك، فََأَمَرهَ  ِسِنيَن، َفَسأََلْت َرُسوَل اللَِّه 
 ".تَ ْغَتِسُل ِلُكلِّ َصاَلةٍ 

احلديث فيه إشارة إىل االستحاضة، وأم حبيبة كانت من املستحاضات على عهد هذا 
املراد  هنا (اْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِنينَ ) ، تكَّنن أم حبيبة، وأم حبيب، وسألت النيب النيب 

االستحاضة، فبنين هي صفة زل هلا الدم على وجه االستمرار، و به استمرار الدم؛ يعين أهنا ين
 وليس هو دم احليض. ،«َهَذا ِعْرقٌ »أن  هلا النيب 
 سبق أن أشرنا الفرق بني دم احليض ودم االستحاضة.وقد 

 احلائض تغتسل فور طهرها.وهذا فيه أن ( ا َأْن تَ ْغَتِسلَ فََأَمَرهَ )
وهذا اجتهاٌد منها، يعين مل ( َفَكاَنْت تَ ْغَتِسُل ِلُكلِّ َصاَلةٍ )جاء يف هناية هذا احلديث: مث 

 أن تغتسل لكل صالة. يأمرها النيب 
 هل الحائض تغتسل لكل صالة؟يعني 

، وإمنا اجتهاٌد منها، بل احلديث إمنا يدل على االغتسال يأت بذلك أمٌر من النيب مل 
 فور الطهر، وليس على وجه التكرار.

َه اهلل- قال اإلمام البخاريمث   :-َرِحم
 بَاُب الَمْرَأِة َتِحيُض بَ ْعَد اإِلفَاَضةِ 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف، َأْخبَ َرنَا َماِلٌك، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن أَِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَِّد بْ  ِن َحدَّ
، أَن ََّها َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ 

َقْد َحاَضْت، قَاَل َرُسوُل اللَِّه   ُحَييٍّ َصِفيََّة بِْنتَ : يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ قَاَلْت ِلَرُسوِل اللَِّه 
« :فَاْخُرِجي»، فَ َقاُلوا: بَ َلى، قَاَل: «؟أََلْم َتُكْن طَاَفْت َمَعُكنَّ  ،َلَعلََّها َتْحِبُسَنا»." 

ثَ َنا ُوَهْيٌب، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن طَاوُ  قال: ثَ َنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، قَاَل: َحدَّ ٍس، َعْن أَبِيِه، و َحدَّ
ِفي  وََكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ُقولُ "، ِض َأْن تَ ْنِفَر ِإَذا َحاَضتْ خَِّص لِْلَحائِ "رُ َعبَّاٍس، قَاَل:  َعِن اْبنِ 

 ".رَخََّص َلُهنَّ  تَ ْنِفُر، ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه "، ثُمَّ َسِمْعُتُه يَ ُقوُل: "ِإن ََّها الَ تَ ْنِفرُ : "َأوَِّل َأْمرِهِ 
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َُه اهلل-اإلمام البخاري عقد  ذا الباب لإلشارة إىل حكم املرأة احلائض اليت يأتيها ه -َرِحم
ت أم هلا أن خترج إذا أراد قومها اخلروج، أو ارتبط احليض بعد طواف اإلفاضة هل متكث

 بالسفر أو احلملة؟
 هلا اخلروج، ويسقط عنها طواف الوداع، ويكون طواف اإلفاضة جمزئًا عنها؛ ألن النيب 

يعين خالص حصل  "«فَاْخُرِجي»فَ َقاُلوا: بَ َلى، قَاَل:  «؟أََلْم َتُكْن طَاَفْت َمَعُكنَّ »"قال: 
 هذا احلكم، وهو أهنا قد أدت الركن.

إىل جانب  ،إشارة إىل أن املرأة إذا مل تطف يعين اإلفاضة أهنا متكث حىت تطهر :يهوف -
ريب مث هل تستطيع أهنا تبقى؟ أو هل تستطيع أهنا تسافر إىل بلد قالتفصيل الذي ذكرناه 

 كما فصلنا القول يف الدرس املاضي.  فرةسمستترجع؟ أو ال تستطيع كل ذلك، فتطوف وهي 
؛ أي تنفر "ُرخِّص للحائض أن تنفر": أيًضا هنا اإلمام البخاري األثر عن ابن عباسر ذكو 

 إىل بلدها.بعد طواف اإلفاضة، بعد طواف اإلفاضة إذا طافت فلها أن تنفر؛ يعين خترج 
 ن ابن عمر أنه كان يف البداية مينع النفرة، مث قال باجلواز بعدما مسع رخصة النيبعوذكر 

 .يف ذلك 
  قال:

 رَ اُب ِإَذا رََأِت الُمْسَتَحاَضُة الط هْ ب
الصَّالَُة  ، قال:ا َصلَّتْ تَ ْغَتِسُل َوُتَصلِّي َوَلْو َساَعًة، َويَْأتِيَها َزْوُجَها ِإذَ "قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: 

 ".َأْعَظمُ 
ثَ َنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن  ال:ق ثَ َنا َأْحَمُد ْبُن يُوُنَس، َعْن زَُهْيٍر، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ِعي الصَّاَلَة، َوِإَذا َأْدبَ َرْت، ِإَذا َأقْ بَ َلِت الَحْيَضُة، َفدَ : »َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل النَِّبي  
 .«فَاْغِسِلي َعْنِك الدََّم َوَصلِّي

َُه اهلل-عقد اإلمام البخاري هنا  هر من احلائض، أطلق هذا الباب لإلشارة إىل الط   -َرِحم
 .اضة وأراد احلائض، املرأة احلائضاالستح
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صلي، وتصوم، ويأتيها رت لفرتٍة يسرية فإهنا تهطوهذا التبويب القصد منه أن املرأة لو 
 زوجها، يعين الوطء، وكل األحكام تشرع هلا يف حال الطهر.

( إشارة إىل فرتة َوَلويعين )"( تَ ْغَتِسُل َوُتَصلِّي َوَلْو َساَعةً ")جاء، قال ابن عباس: ولذلك 
 .يسرية حصل الطهر

ع اضطراب، يعين قد يأتيها احليض وهذا ما أشرنا إليه: أن بعض النساء قد يكون عندها نو 
 .تطهر يوم ويومني، مث يرجع إليها احليض، فهي يف هذه الفرتة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها مث

د احليض امتن علماء: احلكم هنا يدور مع العلةوكما يقول ال د؛ يعين إذا ُوجم عت حيثما ُوجم
 املرأة عن الصالة والصيام والوطء، وإذا طهرت جاز هلا ذلك.

ز لها الصالة، إذا جا): ؛ يعين قال ابن عباس األولويياس استخدم ابن عباس القنا وه
از هذا األمر ولو كانت يف االستحاضة، خالفًا لبعض يعين جو فالوطء من باب أولى( 

 الفقهاء.
وبعض اآلثار اليت  أن املرأة املستحاضة جيوز وطؤها خالفًا للحنابلة، :العلماء يرونور همج

 جاءت عن التابعني كالنخعي، وابن سريين، وغريهم.
بَ َلِت الَحْيَضُة، َفدَ »يف احلديث: وهنا  ِعي الصَّاَلَة، َوِإَذا َأْدبَ َرْت، فَاْغِسِلي َعْنِك ِإَذا َأق ْ

هذا احلديث فيه إشارة إىل أن الضابط هو احليض، أن الضابط هو وجود  «الدََّم َوَصلِّي
الة، وترجع إىل صت ولو كانت الفرتة يسرية، فإهنا ترجع إىل الرَ هُ احليض؛ يعين مىت ما طَ 

 .عباداهتا، وإذا رأت احليض يف أي وقت فإهنا متتنع عن الصالة
يض وهي صائمة يف شهر رمضان أهنا لو جاءها احل وأشرنا يف احملاضرة املاضية إىل مسألة:

كل األحكام متعلقة باحليض، مىت يعين  سد عليها الصوم. فْ ي َ خالص قبل األذان بدقيقة، فإهنا 
 ما جاء احليض، ومىت ما ذهب عنها احليض.

 للقاء القادم.يف اعند هذا القدر، ونكمل نقف 
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اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى نسأل 
 اهلل وسلم على نبينا حممد.


