
 

 0 
 

 

 موقع دروس اإلمارات

 

 

 

 التعليق على صحيح البخاري

 الثالث والستونالدرس 

 لفضيلة الشيخ الدكتور

 

 صاحل عبد الكريم

 

 حفظه اهلل ورعاه

 

 

 

 



 

 1 
 

 

 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
دي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال ها

 ا عبده ورسوله.له، وأشهد أن حممد  
 -أما بعد:

، وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثٍة فإن خري الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد 
 ر.بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النا

 -ثم أما بعد: 
َه اهلل-[ من صحيح اإلمام البخاري كتاب ]احليضالتعليق على   نشرع  .-َرِحم
 قال: 

 ِكَتاُب الَحْيض
 :ِإَلى قَ ْوِلهِ  [222]البقرة:﴾َعِن الَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿َوقَ ْوُل اللَِّه تَ َعاَلى: 

 .[222]البقرة: ﴾َوُيِحبُّ الُمَتَطهِّرِينَ ﴿
  قال:

 ؟بَاُب َكْيَف َكاَن َبْدُء الَحْيضِ 
َكاَن َأوَُّل َما "َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: « َهَذا َشْيٌء َكَتَبُه اللَُّه َعَلى بَ َناِت آَدمَ : »ْوُل النَِّبيِّ َوق َ  

 .ْكثَ رُ أ َوَحِديُث النَِّبيِّ   "ُأْرِسَل الَحْيُض َعَلى بَِني ِإْسَرائِيلَ 
ثَ َنا ُسْفيَ  قال: ثَ َنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّه، قَاَل: َحدَّ ِسِم، اُن، قَاَل: َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن الَقاَحدَّ

فَ َلمَّا ُكنَّا َخَرْجَنا اَل نَ َرى ِإالَّ الَحجَّ، "يَ ُقوُل: َسِمْعُت َعاِئَشَة تَ ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت الَقاِسمَ 
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قُ ْلُت: « أَنُِفْسِت؟ ،َما َلكِ »َوأَنَا أَْبِكي، قَاَل:  ِحْضُت، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه  ِبَسِرف
َر َأالَّ »نَ َعْم، قَاَل:   ِإنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه اللَُّه َعَلى بَ َناِت آَدَم، فَاْقِضي َما يَ ْقِضي الَحاجُّ، َغي ْ

 ."َعْن ِنَسائِِه بِاْلبَ َقرِ  قَاَلْت: َوَضحَّى َرُسوُل اللَِّه « َتطُوِفي بِاْلبَ ْيتِ 
سل شرع يف ذكر هارة بعدما انتهى املصنف من أبواب الغ  هذا الباب من فروع أبواب الط

 املسائل اليت تتعلق باحليض والنفاس.
 .(ِكَتاُب الَحْيض)قال: 

/حيض ا( وهو السَّيالن.مصدر ) :الحيض  حاَض/حييض 
 تقول العرب: حاَض الوادي إذا سال.مأخوذ من السيالن، و  :يف اللغة

 ة البالغة يف وقٍت خمصوص. : هو دٌم يرخيه رحم  املرأوأما يف الشرع
بملَّ وهذا الدم الذي خيرج من  ة، ودم طبيعة؛ يعين ليست من املرأة يف هذا الوقت هو دم جم

رَح، قد ينقطع عندها عرق،  الدماء العارضة، وليست من الدماء اليت تكون لسبب، املرأة قد ُت 
 فيخرج دٌم عارض؛ لكن هذا الدم دم جبلة وطبيعة.

ولذلك يف الغالب املرأة يف وقت احلمل  ؛أن احليض هو غذاء الولد لعلماء:واألصل كما قال ا
ال حتيض إال على وجه الندرة؛ يعين بعض العلماء نفاه كليًّا، لكن يقع، ونص على ذلك شيخ 

  اإلسالم ابن تيمية وابن القيم.
 فهذا احليض الذي يكون من املرأة هو غذاء وتغذية للجنني.

أن هذه التغذية للجنني تكون عن طريق السرة؛ احلبل  من رِحة اهلل أن  :وقد ذكر العلماء
املمدود، وال يكون عن طريق األمعاء؛ ألنه إن كان عن طريق األمعاء فإنه حيتاج إىل التربز، 

 باألم. باجلنني، ومن رِحة اهلل  وهذا من رِحة اهلل 
  المرأة ثالثة أنواع:والدماء الخارجة من 
 .دم احليض 
 .ودم النفاس 
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 .ودم االستحاضة 
 القصد هنا الدماء اليت يرتتب عليها األحكام وما يذكره العلماء.

 أشرنا إليه؛ يعين الذي يكون للمرأة البالغة يف وقٍت خمصوص. :فدم احليض
 الذي يكون إثَر احلمل. :وهناك دم النفاس

ضة هو الدم الذي يكون لعارض، وهذا الدم مستمر؛ ودم االستحا :وهناك دم االستحاضة
 يعين يطول فرتة  طويلة غري معتادة عند املرأة، وستأيت اإلشارة إليها.

أن دم احليض، ودم النفاس يشرتكان يف أغلب األحكام، مث خصوا من  :وقد ذكر العلماء
سائل مشهورة يف هذه فوارق بني احليض والنفاس. تقريب ا مخسة م قالوا: ،ذلك أحكام حمددة

 الفقه ذكروها كفوارق بني احليض والنفاس.
ر اآليات، واإلشارة إىل أصل املسائل ك  طريقة العلماء ذم  واألصل:شرع املصنف يف ذكر اآلية، 

َدت يف القرآن، مث يف األحاديث.  إذا و جم
يضم ق ل  ه َو أَذ ى﴿ حم

َ
أَل وَنَك َعنم امل  .[222]البقرة:﴾َوَيس 

يضم ﴿هنا  حم
َ
قالوا: حيتمل الزمان؛ زمان  سؤال الصحابة للنيب  :قال علماء التفسير ﴾امل

احليض، وحيتمل املكان؛ مكان احليض، وحيتمل احليض نفسه، واألخري هو األقرب لسياق 
؛ أي الدم نفسه، أذى بالنسبة للمرأة للرائحة املنتنة اليت [222:]البقرة﴾ق ل  ه َو أَذ ى﴿اآلية 

ا أحله اهلل مَّ عا ال تستطيع التعبد يف هذه الفرتة، أذى للرجل ألنه ميتنع ألهنخترج، أذى للمرأة 
 من االستمتاع باملرأة، كل هذه وجوه.

 (بَاُب َكْيَف َكاَن َبْدُء الَحْيضِ ) ما أشار إىل هذه اآلية قال: مث بعد اآلية، بعد
اجلزء من احلديث أورده  هذا («آَدمَ  َهَذا َشْيٌء َكَتَبُه اللَُّه َعَلى بَ َناتِ : »َوقَ ْوُل النَِّبيِّ )

وسيأيت يف نفس الباب ذكر هذا احلديث  (،َوقَ ْوُل النَِّبيِّ )اإلمام البخاري معلق ا، قال: 
، هنا أورده معلق ا؛ يعين مباشرة من غري إسناد إىل  ِّ موصوال   .النَّيبم
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جاء يف بعض الكتب؛ يعين ( بَِني ِإْسَرائِيلَ َحْيُض َعَلى َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َكاَن َأوَُّل َما ُأْرِسَل ال)
أن بين إسرائيل كانوا نساؤهم يصلون مع الرجال يف املسجد، من غري تفريق؛ يعين يف الصفوف 

نع النساء من دخول املسجد.  يكونون معهم، فأرسل اهلل   احليض عليهم عقوبة  حىت ُت 
 يصح، وهذا الذي أشار إليه لكن هذا احلديث الذي جاء عند أيب شيبة وغريه حديٌث ال

يعين قال (؛ قَاَل بَ ْعُضُهمْ  .َكاَن َأوَُّل َما ُأْرِسَل الَحْيُض َعَلى بَِني ِإْسَرائِيلَ املصنف، قال: )
على بين إسرائيل،  بعض العلماء: أن ابتداء احليض كان من قبيل العقوبات اليت أنزهلا اهلل 

أنزل عليهم أمور كثرية جدًّا، فرائض،  وتعنتوا اهلل  معروف أن بين إسرائيل ملا جحدوا الن َِّعم
 فهم على أنبيائهم، وكثرة مسائلهم،وقيود كثرية، وأحكام تقيدهم نتيجة تعنتهم، ونتيجة اختال

 ما يرتتب عليها.و أن من ذلك العقوبة باحليض،  فذكر البعض:
أن احليض  حديث النيب ( ْكثَ رُ أ َوَحِديُث النَِّبيِّ  لكن هنا ذكر اإلمام البخاري قال: )

 ق عليه النساء.خل ليس من قبيل العقوبات، وإمنا شيءٌ كتبه اهلل على بنات آدم، شيء اهلل 
ولذلك ذكرت أنا يف بداية الدرس أنه من قبيل اجلمبملَّة يف النساء، والطبيعة يف النساء، فهي 

البعض، واستدل مبا جاء من األحاديث اليت وردت ليست من قبيل العقوبات كما ذهب إليه 
 يف بعض املصنفات.

َه اهلل-مث ذكر اإلمام البخاري  َسِمْعُت قال: )حديث عائشة املعروف يف قصة احلج،  -َرِحم
 للحج. يعين خرجوا مع النيب  (؛"َخَرْجَنا الَ نَ َرى ِإالَّ الَحجَّ "َعاِئَشَة تَ ُقوُل: 

هذه منطقة قريبة من مكة، وتعرفون كان بالزمن " )سرف( ِحْضتُ  ِرف  فَ َلمَّا ُكنَّا ِبسَ قال: "
األول السفر يكون على مراحل، ويف كل مرحلة ينزلون يسرتحيون يف اخليام، مث يتحركون 
ويذهبون، ويطول السفر شهر أو أكثر، أو أقل؛ لصعوبة األسفار آنذاك، فلما نزلوا يف هذه 

يعين  "؛ِحْضتُ "يات موسم احلج، تقول أم املؤمنني عائشة: املنطقة القريبة من مكة، وعلى بدا
 نزل عليها احليض.

وهذا فيه فضيلة لعائشة، وهي حرصها على " َوأَنَا أَْبِكي َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه قال: "
اخلري، ظنت أهنا ست حَرم األجر، وتفوهتا الفريضة، ويفوهتا شيء من التعبدات، فأخذت تبكي 
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ك، وهكذا اإلنسان ينبغي أن يكون حريص ا على التعبدات الشرعية إن فاتته، أو تكاد على ذل
 أن تفوته سواء كليًّا، أو جزئيًّا.

 ."«أَنُِفْسِت؟ ،َما َلكِ » :فقال النبي "
رضي اهلل –فيه إطالق النفاس على احليض؛ يعين عائشة حاضت  :وهذا كما قال العلماء

والنفاس خمتلف عن احليض، وسوف تأيت اإلشارة إليه ، «ْسِت؟أَنُفِ » قال: ، فالنيب -عنها
 بعد بابني من هذا الكالم.

 ."«َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه اللَُّه َعَلى بَ َناِت آَدمَ ِإنَّ »قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: قال: "
 التلطف بأهله. وهذا فيه من النيب  -
 وفيه مراعاة مشاعر املرأة. -
 ما نص عليه اإلمام البخاري من التبويب؛ أي من بداية احليض؛ وفيه أيض ا اإلشارة إىل -

يعين ما هو أصل احليض؟ هل هو عقوبة، أم أمر قدري جبلِّي موجود عند النساء؟ فهذا تقرير 
بملَّة يف النساء، طبيعة يف النساء، وليست عقوبة  ملا بوَّب عليه اإلمام البخاري أن احليض جم

 كما ذهب إليه البعض.
والقضاء هنا مبعىن  «ا يَ ْقِضي الَحاجُّ ، فَاْقِضي مَ َهَذا َأْمٌر َكَتَبهُ اللَّهُ َعَلى بَ َناِت آَدمَ ِإنَّ » قال:

الفعل؛ أي افعلي ما يفعل احلاج، القضاء إذا أ طلمق يأيت بعدة معاين منها الفعل، فهنا السياق 
 يدل على الفعل أهنا تفعل ما يفعل احلاج.

َر »جاء االستثناء  يعين افعلي سائر أعمال احلاج غري الطواف ؛ «َتطُوِفي بِاْلبَ ْيتِ  َأالَّ َغي ْ
 بالبيت.

 يعني هل لها أن تقف في عرفات وهي حائض؟
 نعم.

 ترمي الجمار وهي حائض؟
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 نعم.
 بمزدلفة، تبيت بمنى وهي حائض؟تبيت 

 الطواف. كل ذلك جائز، كل هذه من أعمال احلج، إال الطواف، استثىن النيب 
 ."َعْن ِنَسائِِه بِاْلبَ َقرِ   ْت: َوَضحَّى َرُسوُل اللَّهِ قَالَ "

وهذا فيه مشروعية األضحية بالبقر، كما يشرع بالبقر، يشرع باإلبل، بالغنم، األضحية مشروعة 
 .خبالف الغنم فتكون عن الواحد ،من هبيمة األنعام، ومعلوٌم أن البقر واإلبل تكون عن سبعة

ما نص عليه يف التبويب أن احليض مما كتبه اهلل على بنات آدم،  فيه اإلشارة علىإذن هنا: 
 وليس هو من قبيل العقوبات.

َه اهلل-مث قال اإلمام البخاري   : -َرِحم
 بَاُب َغْسِل الَحاِئِض رَْأَس َزْوِجَها َوتَ ْرِجيِلهِ 

ثَ َنا َماِلٌك، َعْن قال:  ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َحدَّ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َحدَّ
 .«َوأَنَا َحاِئضٌ  ُكْنُت أُرَجُِّل رَْأَس َرُسوِل اللَِّه »َعاِئَشَة قَاَلْت: 

ثَ َنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى، قَاَل: َأْخبَ َرنَا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، َأنَّ اْبَن ُجَرْيج  َأْخبَ رَ قال:  ُهْم َحدَّ
أَنَُّه ُسِئَل أََتْخُدُمِني الَحاِئُض َأْو َتْدنُو ِمنِّي الَمْرَأُة َوِهَي " :َعْن ُعْرَوةَ ، ي ِهَشامُ قَاَل: َأْخبَ َرنِ 

َولَْيَس َعَلى َأَحد  ِفي َذِلَك  ،ُجُنٌب؟ فَ َقاَل ُعْرَوُة: ُكلُّ َذِلَك َعَليَّ َهيٌِّن، وَُكلُّ َذِلَك َتْخُدُمِني
َوِهَي َحاِئٌض، َوَرُسوُل  تَ ْعِني رَْأَس َرُسوِل اللَِّه  ؛ن ََّها َكاَنْت تُ َرجِّلُ َأْخبَ َرْتِني َعاِئَشُة: أَ  ،بَْأسٌ 
ُلُه َوِهَي  اللَِّه  ِحيَنِئذ  ُمَجاِوٌر ِفي الَمْسِجِد، يُْدِني َلَها رَْأَسُه، َوِهَي ِفي ُحْجَرِتَها، فَ تُ َرجِّ

 .«َحاِئضٌ 
َه اهلل-هنا بوَّب اإلمام البخاري  باب لإلشارة إىل جواز غسل احلائض رأس الزوج هذا ال -َرِحم

 وُتشيط شعره.
 ما الحكمة من هذا التبويب؟
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هذا التبويب أراد به اإلمام البخاري اإلشارة إىل ما كان ينكره ويكرهه ابن عباس من ذلك 
.فجاءت هذه النصوص اليت تدل على جواز هذا األمر ، 

 ، تسرِّح وتنظفل هو التمشيط، ُتشط شعر النيب الرتجي ("ُكْنُت أُرَجِّلُ : "َعاِئَشةَ  قالت)
 ."َوأَنَا َحاِئضٌ  ُكْنُت أُرَجُِّل رَْأَس َرُسوِل اللَِّه "

 وهذا نص يف هذا الباب: أن املرأة احلائض جيوز هلا أن ُتشط، أن ترجل شعر الرجل. -
ما أشرناه يف دروٍس ماضية من خدمة الزوجة للزوج، فيه صورة من صورة خدمة  وفيه أيض ا: -

 الزوجة للزوج.
 وفيه أيض ا كما قال العلماء: قرب الزوج من املرأة احلائض. وسوف يأيت اإلشارة إليه. -

  :والحديث الثاني فيه نفس المعنى
اْبَن  عن، الصنعاني  يُوُسفَ ِهَشاُم ْبنُ قَاَل: َأْخبَ َرنَا  التميمي ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسىحديث )

أَنَّهُ ُسِئَل أََتْخُدُمِني "َأْخبَ َرُهْم قَاَل: َأْخبَ َرِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة،  عبد الملك، ُجَرْيج  
يعين سؤال يستفسرون: هل للمرأة احلائض تقرب من الزوج، ختدم  (؛؟"الَحاِئُض َأْو َتْدنُو ِمنِّي

 سواء يف اجلنابة، أو يف احليض؟  الزوج
 ؛ يعين ما فيه حرج، ما فيه بأس."فَ َقاَل ُعْرَوُة: ُكلُّ َذِلَك َعَليَّ َهيِّنٌ "

تَ ْعِني  ؛ي َعاِئَشُة: أَن ََّها َكاَنْت تُ َرجِّلُ َأْخبَ َرْتنِ وله مستند يف ذلك أنه مسع من عائشة، قال: "
 ."َوِهَي َحاِئضٌ  رَْأَس َرُسوِل اللَِّه 

 معتكف. ؛ يعين معتكف، يعين النيب "ِحيَنِئذ  ُمَجاِورٌ  اللَِّه  َوَرُسولُ "ال: ق
أن إخراج املعتكف بعض أجزاء جسده ال يفسد اعتكافه إذا أخرج رجله،  :وهذا فيه دليل -

 أو يده، أو رأسه حلاجة، فإن ذلك ال يفسد عليه االعتكاف.
يل الشعر، الرجل يرجِّل شعره كما كان النيب وفيه: ما ذكره العلماء من تزين الرجال برتج -
 .يفعل 
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، وهذا من ) كان يرجِّل شعره، وكان يدهن شعره  أن النبي(وقد جاء يف ]الشمائل[: 
حريص كل احلرص على معاين النظافة، بل كان النيب  ، كان النيب العناية من عناية النيب 

   ؛ يعين رائحة عرق أو غريه غير طيبة""يكره أن توجد منه الريح كما جاء يف الصحيح
 على التنظف الدائم. ، وهذا دليل على حرصه يكره ذلك النيب 

فيه تفسري " ِفي الَمْسِجدِ   ِحيَنِئذ  ُمَجاِورٌ  َوَرُسوُل اللَِّه " :وهذا احلديث )حديث عائشة(
دم﴾لآلية  ر وه نَّ َوأَن  ت م  َعاكمف وَن يفم ال َمَساجم  .[187بقرة:]ال﴿َوال ت  َباشم

 ما المقصود باآلية؟
اآلية املراد هبا اجلماع ومقدمات اجلماع؛ يعين ال جيوز للرجل املعتكف أن جيامع أهله، أو أن 

﴿َوال يفعل مقدمات اجلماع، أما جمرد املالمسة فهي ال تدخل يف اآلية، مع أن اآلية 
ر وه نَّ﴾  رةم للبشرة.: عند العرب هي مس البشوالمباشرة [187]البقرة:ت  َباشم
 :ولكن المباشرة تطلق على أمور  ثالث 
 .تطلق على اجلماع 
 .وتطلق على مقدمات اجلماع 
 .وتطلق على غري ذلك من املباشرة؛ أي عموم اللمس 

ر وه نَّ اآلية فالذي حصل هنا يف هذا احلديث هو املالمسة، وهذا ال يتعارض مع  ﴿َوال ت  َباشم
دم﴾َوأَن  ت م  َعاكمف وَن يفم ال َمَسا ، بل فيه توضيح وتفسري ملعىن اآلية: أن املباشرة [187]البقرة:جم

 .ماع، ومقدمات اجلمماعاملنهي عنها املقصود يف اآلية إمنا هي اجلم 
 ."، يُْدِني َلَها رَْأَسُه، َوِهَي ِفي ُحْجَرِتَهاِفي الَمْسِجدِ   ِحيَنِئذ  ُمَجاِورٌ  َوَرُسوُل اللَِّه قال: "

عدم جواز دخول استدل به البعض على " َلَها رَْأَسُه، َوِهَي ِفي ُحْجَرتَِها ييُْدنِ "طبع ا هنا 
 احلائض إىل املسجد.

قال لعائشة:  : أن النيب بدليل الحديث السابقأن هذا ال دليل عليه،  والصحيح:
 رام.احل ؟ املسجدواحلاج يفعل أشياء كثرية جدًّا، منها دخول ماذا «ا يَ ْقِضي الَحاجُّ فَاْقِضي مَ »
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هنيها عن الدخول إىل املسجد، مل يأتم النهي عن دخول  ومل يأتم من النيب  قال العلماء:
 .املسجد

نع إال ما ورد فيه النص.: الرباءة األصلية: أهنواألصل في هذا كما قال العلماء   ا ال ُت 
 يعني إحنا عندنا ثالثة نصوص:

 منع احلائض من الصالة. -
 منع احلائض من الصيام. -
 منع احلائض من الطواف. -

 ف عند النص، إذا أراد شخص أن يزيد حكم آخر حيتاج إىل ماذا؟ نص.يوقَ 
 فإذا قال قائل: ُتنع املرأة من دخول املسجد.

من املسائل اليت  وخاصة  هذه املسألة ،هذا حيتاج إىل دليل نقول: ما هو الدليل على املنع؟
 .تعم هبا البلوى

وقالوا: هذه قرينة؛  (رأة اليت كانت تبات يف مسجد النيب تلك امل) :وهناك نصوص واضحة
بملَّة ونزول احليض، لكن يبقى غري الشواهد أن الرباءة األصلية تدل على  ألن املرأة عرضة للجم

 عدم منع احلائض من دخول املسجد.
 تدخل حلاجة، مثل حماضرة أو غريه. وهذا فيه يف احلقيقة تكلف؛ ألنه ال يوجد بعضهم قال:

 نص صريح مانع من دخول املرأة احلائض إىل املسجد.
ؤمنني عائشة البيت إىل ساكنه؛ أم املهنا فيه إضافة " َلَها رَْأَسُه، َوِهَي ِفي ُحْجَرِتَها يُْدِني" قال:

 .كانت تسكن يف البيت
، ملَّك احلجرات لزوجاته أن هذه اإلضافة هي إضافة ُتلك، أن النيب  وبعض العلماء قال:

َذ ما عنده إىل  والدليل على أن هذه احلجرات ملك لزوجاته: أن النيب  قالوا: بعد وفاته أ خم
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هذا دليل أن  فقالوا:بيت مال املسلمني، وهذه احلجرات مل ت َضف إىل بيت مال املسلمني، 
 : هنا اإلضافة إضافة التملك.فقال بعض العلماءهذه احلجرات والبيوت ملك هلن. 

َه اهلل-م البخاري مث قال اإلما  : -َرِحم
 اُب ِقَراَءِة الرَُّجِل ِفي َحْجِر اْمَرأَتِِه َوِهَي َحاِئضٌ بَ 

: يُ ْرِسُل َخاِدَمُه َوِهَي َحاِئٌض ِإَلى أَِبي َرزِين ، فَ َتْأتِيِه بِاْلُمْصَحِف، "قال:  وََكاَن أَبُو َواِئل 
 ".فَ ُتْمِسُكُه ِبِعاَلقَِتهِ 

ثَ َنا أَبُو نُ عَ قال:  ثَ ْتُه َحدَّ ًرا، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َأنَّ أُمَُّه، َحدَّ ْيم  الَفْضُل ْبُن دَُكْين ، َسِمَع زَُهي ْ
َها ثَ ت ْ  ".اِئٌض، ثُمَّ يَ ْقَرأُ الُقْرآنَ يَ تَِّكُئ ِفي َحْجِري َوأَنَا حَ َكاَن   َأنَّ النَِّبيَّ " :َأنَّ َعاِئَشَة َحدَّ

َه -عقد اإلمام البخاري  هذا الباب لبيان جواز قراءة القرآن يف حجر املرأة احلائض  -اهللَرِحم
 .لفعل النيب 

تأيت باملصحف، كانت حتمل  فكانتيرسل اخلادمة  كانوهنا ذكر قبل ذلك عن أيب وائل أنه  
 القة. املصحف، وُتسكه من العم 

 هي الربطة اليت تكون على الكيس الذي يكون فيه املصحف. :العالقة
 : أن احلائض حتمل املصحف.ال العلماءوهذا فيه كما ق

 وحصل خالف يف مسألة سوف تأيت اإلشارة وهي مس املصحف للحائض.
 : أن احلائض ال ُتس املصحف.طبًعا جمهور العلماء

أن املرأة احلائض ال ُتس املصحف، ولكن ممكن  نقل االتفاق على هذه المسألة: وبعضهم
 .حتمله يف كيس، أو حبائل، أو بأي شيء آخر

 :والحديث في هذا الباب
 ر املرأة القرآن.ج  فيه احلكم السابق الذي ذكرناه أن للزوج الرجل أن يقرأ يف حم  -
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فيه تودد، وفعل ما  وفيه: قرب الزوج من زوجته يف وقت احليض، وهذا الفعل من النيب  -
 يكون فيه تلطف باألهل وإن كانوا على هذا احلال؛ يعين حال احليض.

يقرأ القرآن وهو قائم،  كان يقرأ القرآن يف كل أحواله؛ كان النيب   يب وفيه أيض ا: أن الن -
 لقراءة القرآن. ر أهله، يدل على مداومة النيب ج  وهو جالس، وهو مضطجع، وهو يف حم 

َه اهلل-مث قال اإلمام البخاري   : -َرِحم
 بَاُب َمْن َسمَّى الن َِّفاَس َحْيًضا، َوالَحْيَض نَِفاًسا

ثَ َناح: قال ثَ َنا ِهَشاٌم، َعْن َيْحَيى ْبِن أَِبي َكِثير ، َعْن أَِبي دَّ  الَمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ
َها قَاَلْت: ابنةَسَلَمَة، َأنَّ زَيْ َنَب  ثَ ت ْ ثَ ْتُه َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َحدَّ َنا أَنَا َمَع النَِّبيِّ " أُمِّ َسَلَمَة، َحدَّ  بَ ي ْ
« أَنُِفْستِ »يَصة ، ِإْذ ِحْضُت، فَاْنَسَلْلُت، فََأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضِتي، قَاَل: ُمْضَطِجَعٌة ِفي َخمِ 

 ".قُ ْلُت: نَ َعْم، َفَدَعاِني، فَاْضَطَجْعُت َمَعُه ِفي الَخِميَلةِ 
 .(َمْن َسمَّى الن َِّفاَس َحْيًضا بَابُ هذا الباب عقده اإلمام البخاري قال: )

اس ا، لكن استشكل العلماء أن هذا احلديث فَ لى احليض نم أطلق ع وقد مضى معنا أن النيب 
 والنيب ( َسمَّى الن َِّفاَس َحْيًضاهو بالعكس، بعكس ترمجة اإلمام البخاري، البخاري قال: )

 .بالعكس، مسى احليض نفاس ا، أما تبويب اإلمام البخاري خمتلف
 : هذا من باب التقدمي والتأخري.ولذلك بعض العلماء قال

الرتمجة فيها خطأ، والصحيح: )باب  ؛ يعينهذا خطأ؛ يعين من النُّسَّاخ :لماء قالوبعض الع
 من مسى احليض نفاس ا( ووجهوا ذلك بتوجيهات.

: إن البخاري قال ذلك ألن احليض وذهب بعض شراح الحديث ومن تكلم في هذا، قالوا
 والنفاس يشرتكان يف األحكام.
لنفاس وإن كانا يشرتكان يف أغلب األحكام، : أن احليض واونحن ذكرنا في بداية الدرس

 .أن هناك أحكام حيصل فيها اختالف إال
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  :يعني العلماء ذكروا جملة من المسائل 
إذا النفساء انقطع عنها النفاس مث طهرت، مث رجع إليها الدم، فإن هذا الدم  قالوا: -

قطع عنها مشكوك، هل هو دم نفاس، أم حيض، أم عرق؟ خبالف احلائض، احلائض إذا ان
احليض؛ يعين عادة املرأة مثال  مثانية أيام، حاضت أربعة أيام مث طه َرت، مث رجع إليها الدم، 
قال العلماء: هذا على وجه اليقني من دم احليض خبالف النفاس، النفاس إذا رد هلا الدم، 

 قالوا: هذا دم مشكوك حيتمل هذه األمور.
أن حيلف الرجل أال  اإليالء:َل الرجل من امرأته، يعين إذا آ :أيًضا ذكروا مسألة اإليالءو  -

: أنه ينتظر أربعة أشهر ما يقرب أهله خالل أربعة أشهر، هذه األربعة احلكمجيامع أهله، 
أشهر فرتة احليض حمسوبة منها، لكن هل فرتة النفاس حمسوبة منها؟ ليست حمسوبة منها عند 

 العلماء، ال تعد النفاس منها.
 : أنه جيوز الطالق يف النفاس، وال جيوز الطالق يف احليض.علماءومنها ما ذكره ال -
 أن احليضة حتسب من العدة، والنفاس ال حيسب من العدة. ومنها: -

 .هذه مجلة من املسائل اليت ذكرها العلماء كفوارق بني احليض، وبني النفاس
ا يف أغلب فالقول: بأن احليض والنفاس يشرتكان باإلطالق خطأ، يقال: االشرتاك بينهم

 األحكام، وهناك أحكام ختتلف فيها.
يعين يف كساء " ِفي َخِميَصة   َمَع النَِّبيِّ أنها كانت ": وهنا يف هذه القصة ذكرت أم سلمة

 .غطاء، نوع من أنواع األغطية نسميه اليوم الشرشف يكون عليه اخلطوط
،  فراش النيب يف ؛ يعين جاءها احليض وهي مع النيب "ِإْذ ِحْضُت، فَاْنَسَلْلتُ "

 .)فانسلَّت(؛ يعين خرجت بتدرج
وهذا فيه دليل أن بعض النساء يف الزمن السابق كان عندهم " فََأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضِتي"قال: 

ثياب خاصة للحيض، وسوف يأتينا أن بعضهم ما هلم إال ثوب واحد، فإذا حاضت تغسل 
 .وب خاصهذا الثوب، مث تصلي يف هذا الثوب، لكن بعضهم هلا ث
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 هذا وجه االستدالل أن النيب . «أَنُِفْستِ »: فقال هلا النيب ، فأخذت ثياب احليض
"؛ َفَدَعاِني، فَاْضَطَجْعُت َمَعُه ِفي الَخِميَلةِ "قال: " قُ ْلُت: نَ َعمْ "أطلق على احليض نفاس ا 

 يعين يف الثوب والغطاء. 
ون اجلماع، وسوف تأيت اإلشارة وهذا فيه االضطجاع نوم الرجل مع امرأته احلائض لكن د -

 .إليه يف األحاديث القادمة بإذن اهلل 
أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه،  سأل اهلل ن

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وجزاكم اهلل خري ا.


