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

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 

 ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار. بدعة، وكل بدعةٍ 
َه اهلل-نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري  ، ومع أبواب كتاب احليض، وقد -َرِحم

َه اهلل-بلغنا إىل قوله   : -َرِحم
 بَاُب ُمَباَشَرِة الَحاِئضِ 

ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأَلْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة  ثَ َنا قَِبيَصُة، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
 ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد ِكالَنَا ُجُنٌب". قَاَلْت: "ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوالنَِّبيُّ 

ِني َوأَنَا َحاِئٌض، وََكاَن ُيْخِرُج رَْأَسُه ِإَليَّ َوُهَو ُمْعَتِكٌف "وَكاَن يَْأُمُرِني، فَأَتَِّزُر، فَ يَُباِشرُ  قال:
 فََأْغِسُلُه َوأَنَا َحاِئٌض".

ثَ َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َخِليٍل، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، قَاَل: َأْخبَ َرنَا أَبُو ِإْسَحاَق قال : حدَّ
، َعْن َعْبدِ  ْيَباِنيُّ الرَّْحَمِن ْبِن اأَلْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: "َكاَنْت ِإْحَدانَا  ُهَو الشَّ

َأْن يُ َباِشَرَها َأَمَرَها َأْن تَ تَِّزَر ِفي فَ ْوِر َحْيَضِتَها، ثُمَّ  ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا، فََأرَاَد َرُسوُل اللَِّه 
َيْمِلُك ِإْربَُه" تَابَ َعهُ َخاِلٌد، َوَجرِيٌر،  يُ َباِشُرَها"، قَاَلْت: "َوأَيُُّكْم َيْمِلُك ِإْربَُه، َكَما َكاَن النَِّبيُّ 

. ْيَباِنيِّ  َعِن الشَّ
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ْعمَ وقال:  ثَ َنا أَبُو الن ُّ ، قَاَل: َحدَّ ْيَباِنيُّ ثَ َنا الشَّ ثَ َنا َعْبُد الَواِحِد، قَاَل: َحدَّ اِن، قَاَل: َحدَّ
اٍد، قَاَل: َسِمْعُت  ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َشدَّ ِإَذا َأرَاَد َأْن  تَ ُقوُل: "َكاَن َرُسوُل اللَِّه  َمْيُمونَةَ َحدَّ

.يُ َباِشَر اْمَرَأًة ِمْن ِنَسائِِه َأَمَرَها، فَات َّ  ْيَباِنيِّ  َزَرْت َوِهَي َحاِئٌض" َوَرَواُه ُسْفَياُن َعِن الشَّ
َه اهلل-عقد اإلمام البخاري  هذا الباب لبيان بعض األحكام املتعلقة باحليض، وهو ما  -َرِحم

 .يتعلق باملباشرة
 :على ثالثة أمور في اللقاء الماضيوذكرنا أن لفظ المباشرة تطلق 

 .املباشرة تطلق على اجلماع 
 .وتطلق املباشرة على مقدمات اجلماع من االستمتاع والقبلة وغري ذلك 
 .وتطلق املباشرة على مس البشرة للبشرة، وإن مل يكن فيها مجاع، أو مقدمات اجلماع 

 ، حسب السياقفإطالقه واسع، وتقييده مبعًًن من املعاين إمنا يتنزل على حسب السياق
 الذي ترد فيه هذه الكلمة.

َه اهلل-فهنا عقد اإلمام البخاري   .)بَاُب ُمَباَشَرِة الَحاِئِض(: -َرِحم
 :ومباشرة احلائض هلا ثالثة صور على ما سبقنا وأوسع من ذلك

فَاْعَتزمُلوا النَِّساَء يفم ﴿إذا كانت املباشرة مبعًن اجلماع، فهو حمرَّم؛ لعموم اآلية  -
يضم  َعل إَّلَّ ِفي َحْيَضٍة »: أي يف وقت احليض، وأيًضا قول النيب  [؛222]البقرة:﴾اْلَمحم اف ْ

وقت احليض، أو يف وم االستمتاع ما مل يكن اإلتيان ؛ يعين االستمتاع احلالل وعم«َأْو ُدبُر
َعُلوا »يف احلديث ملا سئل عن احلائض، قال:  وأيًضا جاء عن النيب ، اإلتيان يف الدبر اف ْ
 هنا اجلماع. النَِّكاح( )بوالقصد  « لنَِّكاحُكلَّ َشيٍء ِإَّلَّ ا

: هو استمتاع الرجل من املرأة فيما أعلى السرة، وما أسفل الركبة؛ يعين الصورة الثانية -
عموم البدن بدن املرأة دون ما كان بني السرة والركبة. وهذا على اجلواز باالتفاق، جائٌز 

 االستمتاع ببقية اجلسد دون ما كان بني السرة والركبة.باالتفاق، هذه الصورة جائزة باالتفاق، 
 وهي االستمتاع فيما بني السرة والركبة دون اجلماع. الصورة الثالثة: -
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 هذه مسألة خالفية بين العلماء:
 فذهب األئمة الثالث األوائل أيب حنيفة، ومالك، والشافعي إىل املنع، إىل منع هذا األمر. -
اآلخر اإلمام أِحد ذهب إىل اجلواز، وهو قول شيخ اإلسالم وابن ويقابلهم يف اجلانب  -

 تيمية وابن القيم وجمموعة من املتأخرين.
اجلواز؛ جواز االستمتاع باملرأة دون السرة والركبة دون اجتناب  والراجح في هذه المسألة: -

 الشيء احملرم وهو اجلماع.
َعُلوا»احلديث الذي ذكرناه قبل قليل  والدليل: فإن هذا احلديث « ُكلَّ َشيٍء ِإَّلَّ النَِّكاح  اف ْ

 خيصص مكانًا من جسد املرأة دون مكان، وإمنا منع إتيان املرأة، فدل على جواز الباقي، مل
 ومن حرَّم ذلك يلزمه الدليل يف ذلك، وال دليل على ذلك.

 أن النبي ": أخربنَ  وأيًضا أحاديث الباب وغريها من األحاديث؛ يعين نساء النيب 
فهذا دليل على حل  ."كان إذا أراد أن يأتي أهله وهم في حيض، يأمرها أن تتزر فيأتيها

 االستمتاع ما مل يكن مجاٌع.
 فصور المباشرة بالنسبة للحائض هي هذه الثالث:

 .صورٌة متفٌق على جوازها 
 .وصورٌة متفٌق على حترميها 
 .وصورٌة هي مسألة خالف 

وإتياهنا فيما غري ما بني السرة والركبة ، وقت احليض متفٌق على حترميهفاإلتيان جمامعتها يف 
 .والركبة هو حمل خالف بني العلماءمتفٌق على جوازه، وما كان بني السرة 

 : اجلواز دون النكاح أو اجلماع.والراجح كما قلنا
هنا أورد اإلمام البخاري حتت هذا الباب مجلًة من األحاديث، منه حديث عائشة قالت: 

 ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد ِكالَنَا ُجُنٌب". ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوالنَِّبيُّ "
 قد يقول قائل: لماذا أورد اإلمام البخاري هذا الحديث؟
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(، واحلديث متعلٌق باجلُُنب، إيراد اإلمام الَحاِئضِ بَاُب ُمَباَشَرِة تبويب اإلمام البخاري )
البخاري؛ ألهنما يشرتكان يف وصف عدم الطهارة، وقيام احلدث هبما؛ ولذلك جند أن الفقهاء 
يقيسون احليض على اجلنابة يف كثري من األمور، طبًعا ال ُيَسلَّم هلم يف بعض صور القياس، 

 ونه على احليض جبامع عدم الطهارة يف كلتا الصورتني.لُ زِّ ن َ لكن يذكرون ما جاء يف اجلنابة، وي ُ 
 وهنا " ِكالَنَا ُجُنٌب" قد يقول قائل أيًضا: أين المباشرة؟ 

م من داللة االلتزام؛ ألن إذا اجتمع شخصان يغتسالن يف مكاٍن واحد، فهو مظنة فهَ املباشرة تُ 
 ماذا؟ مظنة املباشرة؛ أن يلمس اجلسد اجلسد يف مثل هذا املوضع. 

ملرأة، وهي افاستدالل اإلمام البخاري هنا إذا صح وجاز مالمسة جسد من كان به جنابة 
 أيًضا يصح يف احليض.فيصح ذلك يف احليض، كما أنه يصح يف اجلنابة، 

َي اهلل َعْنها-قالت عائشة  طبًعا تُقرأ "وَكاَن يَْأُمُرِني، فَأَتَّزُِر، فَ يَُباِشُرِني َوأَنَا َحاِئٌض" : -َرضم
 بالتخفيف، أو بالتشديد باهلمز. 

َُه اهلل-فهنا هذا احلديث أورده اإلمام البخاري  معلًقا بصيغة التعليق، والداللة فيه  -َرِحم
ة مع الرتمجة، وفيه جواز مباشرة احلائض، جواز االستمتاع من احلائض فيما دون ما متوافق

 ذكرنا قبل ذلك.
وهذا احلديث مضى "وََكاَن ُيْخِرُج رَْأَسُه ِإَليَّ َوُهَو ُمْعَتِكٌف فََأْغِسُلُه َوأَنَا َحاِئٌض". قالت: 

  لكن وجه اَّلستدَّلل ماذا؟معنا، 
َي اهلل َعْنها- عائشة حصول املباشرة، املالمسة؛ يعين يف احليض وتغسل رأس النيب  -َرضم

  وشعره، فهذا دليل أهنا ال متنع من ذلك، ويف الدرس املاضي ذكرنا: أن ابن عباس كان
ينكر ذلك، ومينع ذلك، لكن اجلمهور على جواز ذلك، وبقية الصحابة أيًضا على جواز 

 ذلك؛ يعين املالمسة واملباشرة للحائض.
"َكاَنْت ِإْحَدانَا ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا، فََأرَاَد مث احلديث الذي بعده، تقول أم املؤمنني عائشة: 

 َأْن يُ َباِشَرَها َأَمَرَها َأْن تَ تَِّزَر ِفي فَ ْوِر َحْيَضِتَها، ثُمَّ يُ َباِشُرَها". َرُسوُل اللَِّه 



 

 5 
 

 

 موقع دروس اإلمارات

ض، وهذا احلديث فيه قياس األوىل، مباشرة املرأة احلائض جائٌز يف أي وقٍت من أوقات احلي
يعين يف قوة احليض،  كان يباشرها في فور حيضتها"؛  "أن النبي تقول أم املؤمنني عائشة: 

وشدة احليض، فإذا كان يف بداية احليض ويكون النزف فيه قوي جائز، فغريه ومراحله الباقية 
 من باب أوىل، أنه جائز يف الصور.

وهذا فيه أن الرجل إذا أراد أن يستمتع من املرأة احلائض ال بد أن  "َأْن تَ تَِّزرَ  "َأَمَرَهاقال: 
ا لع  :منها ما ذكر العلماء ،دة أمورتسرت؛ يعين تغطي موضع السوأتني، أو العورة املغلظة سدًّ

 وحىت ال يراها يف صورٍة يكرهها، فيقع ذلك يف نفسه.، حىت ال يرى الرجل من املرأة ما يكره -
األمر الثاين: سد الذرائع؛ ألن اإلنسان إذا كان يف متام شهوته، رمبا قاده مداعبته ألهله إىل  -

اجلماع يف وقت احليض، فيقع يف احلرام، فتؤمر باالتزار، بوضع ما تسرت به عورهتا يف هذا 
 املوضع.

 "."ثُمَّ يُ َباِشُرَهاقالت: 
أيكم ميلك شهوته مثل النيب أي حاجته، شهوته، ؛ "قَاَلْت: "َوأَيُُّكْم َيْمِلُك ِإْربَُه كالنَِّبيُّ 

يعين سد ما يفضي للوقوع يف اجلماع يف وقت احليض، وعموم  ، وهذا أيًضا فيه ما ذكرناه
 الشريعة تقرر هذه القاعدة: وهي سد املفضيات إىل احلرام.

 .عاتمث ذكر بعض املتاب يْمِلُك ِإْربَُه ".  بي"َكَما َكاَن النقالت: 
اٍد: َسِمْعُت َمْيُمونََة، تَ ُقوُل: "َكاَن وأيًضا أورد هنا عن ميمونة ) قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َشدَّ

وهذا فيه ِإَذا َأرَاَد َأْن يُ َباِشَر اْمَرَأًة ِمْن ِنَسائِِه َأَمَرَها، فَات ََّزَرْت َوِهَي َحاِئٌض"  َرُسوُل اللَِّه 
نفس معاين احلديث السابق: جواز املباشرة، واالستمتاع دون اجلماع احملرَّم، ووضع ما يسرت 

 فرج املرأة.
 هذا ما يتعلق هبذا التبويب.

َ -مث قال اإلمام البخاري   :-ه اهللَرِحم
 بَاُب تَ ْرِك الَحاِئِض الصَّْومَ 
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ُد ْبُن َجْعَفٍر، قَاَل: َأْخبَ َرِني زَْيٌد ُهَو  قال: ثَ َنا َسِعيُد ْبُن أَِبي َمْرَيَم، قَاَل: َأْخبَ َرنَا ُمَحمَّ َحدَّ
، قَاَل:   َخَرَج َرُسوُل اللَِّه "اْبُن َأْسَلَم، َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ

ْقَن »ِفي َأْضَحى َأْو ِفْطٍر ِإَلى الُمَصلَّى، َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء، فَ َقاَل:  يَا َمْعَشَر النَِّساِء، َتَصدَّ
َوَتْكُفْرَن ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، »فَ ُقْلَن: َوِبَم يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: « فَِإنِّي ُأرِيُتُكنَّ َأْكثَ َر َأْهِل النَّارِ 

قُ ْلَن:  ،«الَعِشيَر، َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب لُِلبِّ الرَُّجِل الَحازِِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ 
أَلَْيَس َشَهاَدُة الَمْرأَِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة »َوَما نُ ْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: 

َفَذِلِك ِمْن نُ ْقَصاِن َعْقِلَها، أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم »قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: « ُجِل؟الرَّ 
 «.َفَذِلِك ِمْن نُ ْقَصاِن ِديِنَها»قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: « ؟َتُصمْ 

َُه اهلل-عقد اإلمام البخاري  عليه، وهي هذا الباب لإلشارة إىل حكٍم معروٍف متفٍق  -َرِحم
أن احلائض ال تصوم يف وقت احليض مع القضاء؛ يعين ال يفهم من هذا التبويب اإلطالق 

وإمنا يراد الرتك مع القضاء، فترتك الصيام يف وقت احليض، مث  تَ ْرِك الَحاِئِض الصَّْوَم( ابُ بَ )
 بعد ذلك تقضي.

 وهذا احلديث اشتمل على فوائد كثرية.
هذا شك من الراوي هل كان خروج ِفي َأْضَحى َأْو ِفْطٍر"  ِه قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اللَّ "

 يف عيد األضحى أو يف عيد الفطر؟  النيب 
االُمَصلَّى"  ِإَلى"قال:  وهي أن السنة يف صالة العيد أن تكون  :وهذا فيه فائدة مهمة جدًّ

 .و خارج البلدانأيف املصلى، ويكون املصلى غالًبا خارج البلد، 
ترك الصالة يف املسجد النبوي مع شرف  أن النيب  :على تأكد هذه السنةومما يدل 

ورة إال يف بعض الصالة يف املسجد النبوي وخرج إىل املصلى، وال شك أن هذه سنة مهج
 يف احلرمني يصلون يف املسجد النبوي، واملسجد احلرام. األماكن، حىت

يعين املراد ختصيص النساء باملوعظة، كنَّ النساء حيضرن مصلى  ؛َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء""قال: 
يعظ وخيطب الرجال،  ، ولكن مكاهنن منعزل منفصل، فكان النيب العيد يف زمن النيب 

 مث ينزل من على املنرب ومعه بالل ويذهب إىل مصلى النساء، ويستأذن مث يعظ النيب 
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ة العيد ال بد أن تشتمل على موعظة النساء . فهذه من السنن أن خطبة العيد، وموعظالنساء
 يفعل خيصهن باملوعظة، وذلك للحاجة. كما كان النيب 

الطائفة، معشر الرجال، املعشر " «يَا َمْعَشَر النَِّساءِ »َعَلى النَِّساِء، فَ َقاَل:  َفَمرَّ "قال: 
 معشر النساء، املعاشر تطلق على الطائفة.

ْقَن فَِإنِّي أُرِيُتُكنَّ َأْكثَ َر َأْهِل النَّارِ »قال:  وهذا فيه فائدة مهمة « يَا َمْعَشَر النَِّساِء، َتَصدَّ
ا:  باإلكثار من الصدقة.  أن الصدقة تدفع العذاب، وتدفع العقوبة؛ ولذلك أمرهن النيب جدًّ

عليها مما سيكون،  ْطلمع النيب اليت أُ هذه من األمور الغيبية « ُأرِيُتُكنَّ َأْكثَ َر َأْهِل النَّارِ »
يطلعه، ويطلع من شاء من أنبيائه ببعض املغيبات، ولكن ليس له  كان اهلل   والنيب 

 .الغيب املطلق كما يقول بعض أهل الغلو، وإمنا له ما أطلعه اهلل 
وهذا استعالم، وليس استنكار؛ يعين نساء الصحابة فَ ُقْلَن: َوِبَم يَا َرُسوَل اللَِّه؟" "قال: 

هذا  السبب؛ يعين ملاذا النساء من أكثر أهل النار؟ ملاذا رأى النيب  استعلمن من النيب 
 األمر؟ حىت يعرفن السبب، فيجتننب، وحىت حيفظن أنفسهن.

اللعن هنا املقصود  اللعن ليس املقصود به اللعن املعتاد،« ُتْكِثْرَن اللَّْعنَ : »قَاَل النبي 
به السب والدعاء؛ يعين يف جمامع النساء، واجتماع النساء يكثر بينهن السب والدعاء على 

 على غريهن، فهذ الذي قصد يف هذا احلديث. وأبعضهن 
هو الزوج، أطلق عليه العشري « الَعِشير« »ُتْكِثْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشيرَ »: قال النيب 

املراد به كفران النعمة؛ أي أن املرأة جتحد فضل « َتْكُفْرنَ وَ »اليت تكون بني الزوجني، للمعاشرة 
حة أنه إذا رأت املرأة منه ما ونعمة الرجل عليها؛ يعين كما جاء يف األحاديث األخرى املوض

 ا، قالت: مل أرى منك خريًا قط؛ يعين باملوقف الواحد رمبا تتنكر جلميع فضائل الرجل،هَ ؤُ و يسُ 
مه وإن كان كثريًا، وإن طال هذا األمر.  وتنكر ما قدَّ

وهذا يدل على مسألة وهي خطورة جحود النعم، جحود نعم الزوج على وجه 
 الخصوص، لماذا؟
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قال العلماء: هذه مبالغة يف « َوَتْكُفْرَن الَعِشيرَ »أطلق عليه الكفر، قال:  ألن النيب 
 الزجر؛ حىت ال يقعن يف مثل هذا األمر.

«. َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب لُِلبِّ الرَُّجِل الَحازِِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ »قال:  مث
وهذا كما قال العلماء: من األمور الغريبة؛ يعين رغم نقصان عقلها، إال أهنا ُتذهب بلب 

له بالدنيا، وغري الرجل، وتفنت الرجل، وتغويه، وتصرفه عن الطاعة، وعن اخلري، ورمبا تشغ
َأْذَهَب »ذلك، وتغري مواقف الرجل، وتؤثر، هذا كله موجود، وهذا يدل عليه هذا احلديث 

 «.ِمْن ِإْحَداُكنَّ »الرجل احلكيم العاقل « لُِلبِّ الرَُّجِل الَحازِمِ 
أَلَْيَس َشَهاَدُة الَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف »"قُ ْلَن: َوَما نُ ْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: 

إذن هنا فيه إشارة إىل أن العقل يزيد وينقص، ونقصان العقل هنا ليس «" َشَهاَدِة الرَُّجِل؟
 ،طِّراداال ت علىسألة الشهادات، وهي ليسا يف ماملراد به اجلنون، وإمنا املراد به الضبط ضبطه

فقط يف هذا احلكم؛ يعين ال يصح للرجل أن يعري املرأة يف كل شيء إذا غضب منها، قال: 
 أنتم ناقصة عقل، ال، نقصان العقل حمدد، الشارع حدده، فيلتزم اإلنسان هذا التحديد.

يعين رجل وامرأتني يف باب  ؛« الرَُّجِل؟أَلَْيَس َشَهاَدُة الَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدةِ »قال: 
الشهادة، طبًعا هذه الشهادة ال بد أن يكون فيها رجل؛ يعين لو جيبنا أربعة نساء هل يقمن 
د الرجل ووجدنا مع الرجل امرأتني حتصل هذه الشهادة؛  االثنتان مقام الرجل؟ ال؛ يعين إذا ُوجم

 .ألن املرأة ضعيفة يف هذا الباب، فتتقوى بأختها
« َفَذِلِك ِمْن نُ ْقَصاِن َعْقِلَها، أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َوَلْم َتُصمْ »"قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: 

 «". َفَذِلِك ِمْن نُ ْقَصاِن ِديِنَها»قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: 
طبًعا هنا يرد استشكال نقصان الدين، كيف توصف أو تالم بنقصان الدين وليس 

س من كسبها، الحيض أمر هي مجبورٌة عليه يعني من فطرته وجبلتها بيدها؛ يعني لي
 وخلقتها؟

نقصان الدين ليس كله مما يالم عليه اإلنسان، فما كان خارًجا عن إرادة  يقول العلماء:
 اإلنسان فال يالم عليه؛ يعين مثل هذا األمر ال تالم املرأة، وإن كان يفوهتا الكمال.
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الشخص نفسه تفريطه يف العبادات والطاعات هذا يالم  أما إن كان نقصان الدين من
 عليه، أما األمر الفطري كوهنا حتيض فال تالم على مثل هذا األمر.

 .«"َفَذِلِك ِمْن نُ ْقَصاِن ِديِنَها»"قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: 
َُه اهلل-فإذن هذا احلديث الذي عقده اإلمام البخاري  قصد به بيان ترك احلائض  -َرِحم

 .للصوم
كيف استخدم نوع املوعظة، أحيانًا الواعظ أو العامل حيتاج إىل   : أن النيب وهنا نرى

بعض ما يقع فيه سواء النساء أو الرجال مها سيان يف  وأالتغليظ؛ للصد عن بعض احملرمات، 
 هذا األمر.

 مث قال بعد ذلك: 
 بِاْلبَ ْيِت. بَاٌب: تَ ْقِضي الَحاِئُض الَمَناِسَك ُكلََّها ِإَّلَّ الطََّوافَ 

َوقَاَل ِإبْ َراِهيُم: ََّل بَْأَس َأْن تَ ْقَرَأ اآليََة، َوَلْم يَ َر اْبُن َعبَّاٍس بِالِقَراَءِة لِْلُجُنِب بَْأًسا، وََكاَن 
َيْذُكُر اللََّه َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِِه"، َوقَاَلْت أُمُّ َعِطيََّة: "ُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن َيْخُرَج الُحيَُّض  النَِّبيُّ 

ْرَن بَِتْكِبيرِِهْم َوَيْدُعوَن" َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأْخبَ َرِني أَبُو ُسْفَياَن، َأنَّ ِهَرْقَل َدَعا ِبِكَتاِب  ،فَ ُيَكب ِّ
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، َو﴿يَا َأْهَل الِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى »َقَرَأ فَِإَذا ِفيِه: ، ف َ النَِّبيِّ 

َحاَضْت َعاِئَشُة فَ َنَسَكْت الَمَناِسَك : "، َوقَاَل َعطَاٌء َعْن َجاِبرٍ «[64َكِلَمٍة﴾]آل عمران:
َر الطََّواِف بِاْلبَ ْيِت َوََّل ُتَصلِّي َوقَاَل اللَُّه  "،لَحَكُم: "ِإنِّي أَلَْذَبُح َوأَنَا ُجُنبٌ ، َوقَاَل ا"َغي ْ

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه﴾]األنعام:تعالى  [".121: ﴿َوَّلَ تَْأُكُلوا ِممَّ
ثَ َنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن أَِبي َسَلَمَة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  وقال: ثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ٍد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: "َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ  ََّل َنْذُكُر ِإَّلَّ  الَقاِسِم، َعِن الَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
َنا سَ  ا ِجئ ْ ، فَ َلمَّ « َما يُ ْبِكيِك؟»َوأَنَا أَْبِكي، فَ َقاَل:  ِرَف َطِمْثُت، َفَدَخَل َعَليَّ النَِّبيُّ الَحجَّ

فَِإنَّ »قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: « َلَعلَِّك نُِفْسِت؟»قُ ْلُت: َلَوِدْدُت َواللَِّه أَنِّي َلْم َأُحجَّ الَعاَم، قَاَل: 
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َر َأَّل َتطُوِفي بِاْلبَ ْيتِ َذِلِك َشْيٌء َكَتَبُه اللَُّه َعَلى بَ َناِت آَدمَ  ، َغي ْ َعِلي َما يَ ْفَعُل الَحاجُّ  ، فَاف ْ
 «.َحتَّى َتْطُهِري

لإلشارة إلى حكمين مهمين من  -رَِحَمه اهلل-هذا التبويب عقده اإلمام البخاري 
 األحكام التي تتعلق بالحائض:

 ذكر اهلل للحائض. الحكم األول: -

 آن.قراءة احلائض للقر  الحكم الثاني: -
 فهناك حكمان خمتلفان.

 :هو ذكر اهلل تعالى للحائض :الحكم األول
وذكر اهلل للحائض جائٌز باتفاق املذاهب األربعة، ونقل بعضهم اإلمجاع عليه، واستدلوا 

َر َأَّل َتطُوِفي»حبديث عائشة  ، َغي ْ َعِلي َما يَ ْفَعُل الَحاجُّ  .«اف ْ
 هل الحاج في مناسكه يذكر اهلل؟

 اهلل.نعم، يذكر 
 فقالوا: هذا نص صريح أن احلائض جيوز هلا أن تذكر اهلل. -
يذكر اهلل يف كل أحيانه، فهذا يدل على جواز ذكر اهلل  وأيًضا قالوا: الدليل اآلخر كان  -
 .يف كل األحوال 

ْرَن "ُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن َيْخُرَج  :َوقَاَلْت أُمُّ َعِطيَّةَ وأيًضا اإلمام البخاري هنا ذكر ) الُحيَُّض فَ ُيَكب ِّ
 .بَِتْكِبيرِِهْم َوَيْدُعوَن(

ْرَن  اإلمام البخاري عن أم عطية قالت:إذن أورد هنا  "ُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن َيْخُرَج الُحيَُّض فَ ُيَكب ِّ
يعين خروج النساء يف يوم العيد، النساء احليض إىل املصلى، فيشاركون بَِتْكِبيرِِهْم َوَيْدُعوَن" 

 .ري والدعاء، والتكبري والدعاء من ذكر اهلل يف التكب
لحائض اارة إليها وهي قراءة القرآن: هل المسألة الثانية التي أراد اإلمام البخاري اإلش

 تقرأ القرآن أو َّل؟
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 أكثر العلماء على املنع، أكثر العلماء يقولون: أن احلائض ال تقرأ القرآن. -
والظاهرية، وهي رواية عن أِحد، ورجحها الطربي وشيخ القول الثاين وهو قول املالكية  -

 اإلسالم ابن تيمية: أن احلائض تقرأ القرآن.
الدليل هي الرباءة األصلية، أنه أصاًل ال يوجد دليل على منع احلائض من قراءة  وقالوا:

د يف زمن النيب  النيب  د عنرم ، فلم يَ القرآن، وهذا األمر مما تعم به البلوى؛ يعين احليض ُوجم
 .حبديٍث واحد منع احلائض من قراءة القرآن، فتبقى على األصل 

: إن عدم قراءة احلائض للقرآن رمبا فيه مفسدة، وذلك أن احليض قد يطول ثم قال العلماء
رمبا كانت حافظة للقرآن، أو حتتاج  وقالوا:عند بعض النساء، فتبتعد عن القرآن فرتة طويلة، 

 إىل املراجعة، فكيف ترتك القرآن؟!
أنه جيوز  فالراجح:: أنه مل يرد دليل مينع من قراءة احلائض للقرآن، األصل في هذا الباب

 هلا قراءة القرآن.
نخعي القراءة يعين يرى ال: َّلَ بَْأَس َأْن تَ ْقَرأَ اآليََة(؛ -يعني النخعي-َوقَاَل ِإبْ َراِهيُم قال: )

 اليسرية للحائض.
وهنا فيه جانب القياس؛ يعين إذا جاز َوَلْم يَ َر اْبُن َعبَّاٍس بِالِقَراَءِة لِْلُجُنِب بَْأًسا( قال: )

 للجنب جاز للحائض.
يعين يدل على أنه َيْذُكُر اللََّه َعَلى ُكلِّ َأْحَيانِِه"( "ُكل أحيانِه"؛  "وََكاَن النَِّبيُّ قال: )

اهلل سواء كان طاهرًا أو غري طاهر، سواء كان يف اجلنابة أو غريها، فقال: احليض كذلك؛  يذكر
يعين إذا جاز قراءة القرآن يف كل األحوال منها اجلنابة، أيًضا جيوز قراءة القرآن يف وقت 

 احليض.
 وقد قرأناه.َوقَاَلْت أُمُّ َعِطيََّة" "

، فَ َقَرأَ فَِإَذا ِفيِه: ْفَياَن، َأنَّ ِهَرْقَل َدَعا ِبِكَتاِب النَِّبيِّ )وقال اْبُن َعبَّاٍس: َأْخبَ َرِني أَبُو سُ 
[« 64]آل عمران:﴾يَا َأْهَل الِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإَلى َكِلَمةٍ ﴿ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، وَ »
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وهذا أورده من قبيل قياس األوىل عند بعض العلماء، قالوا: إذا كان جيوز للكافر أن يقرأ 
، فاحلائض واجلنب من باب أوىل، هرقل كان كافرًا، ومع ذلك قرأ رسالة القرآن، ويذكر اهلل 

ب من باب أوىل جيوز هلم نُ وفيه آيات، فقرأ هذه اآليات، فقالوا: احلائض واجلُ  الرسول 
 ذلك.

َر الطََّواِف بِاْلبَ ْيِت َوَّلَ ) َوقَاَل َعطَاٌء: َعْن َجاِبٍر "َحاَضْت َعاِئَشُة فَ َنَسَكْت الَمَناِسَك َغي ْ
؛ وهذا إشارة إىل ما ذكرناه سابًقا إذا كانت تنسك املناسك يعين ماذا؟ تذكر اهلل ُتَصلِّي"( 

 ألن مناسك احلج فيها ذكر اهلل تعاىل غري الطواف.
ا َلْم يُْذَكِر ﴿َوقَاَل اللَُّه تعالى:  "،ُجُنبٌ َوقَاَل الَحَكُم: "ِإنِّي أَلَْذَبُح َوأَنَا ) َوََّل تَْأُكُلوا ِممَّ

 "(.[121]األنعام: ﴾اْسُم اللَِّه َعَلْيهِ 
وهذا من دقيق استدالل اإلمام البخاري إذ قد يتبادر إىل الذهن ماذا يعين اجلنب لو ذبح 

لِّ األضحية أو  الشاة، ماذا يرتتب عليه؟ فأورد بعده اآلية؛ ألن الذي يذبح من شرط حم
وهو ُجُنب، احلكم يقول: أنه يذكر اهلل  الذبيحة أن يذكر اسم اهلل عليها، فهو يذكر اهلل 

 للجُنب جاز للحائض.  وهو ُجنب، فقالوا: إذا جاز ذكر اهلل 
 اجلُُنب.هذا كثري يف كالم الفقهاء: أهنم يقيسون احلائض على و 

 .واحلديث الذي أورده اإلمام البخاري سبق التعليق عليه
َعِلي َما يَ ْفَعُل »هو اجلزء األخري من احلديث:  لكن وجه الشاهد من هذا الحديث: فَاف ْ

 يعين افعلي كل املناسك غري الطواف.؛ «الَحاجُّ 
؛ يعين سواء  وكما أسلفت أن املناسك اليت تفعلها أم املؤمنني وهي حائض فيها ذكر اهلل

الدعاء يف عرفات، التكبري عند رمي اجلمرات، والتلبية، والتهليل، وغريها من صور الذكر، 
 فهذا دليل على ما قررناه هنا، ويف بداية التعليق على هذا احلديث، وهو جواز ذكر اهلل 

 .للحائض، وهي مسألة اتفاقية
 آن.أن احلائض جيوز هلا أن تقرأ القر  :وأيًضا أن الراجح



 

 13 
 

 

 موقع دروس اإلمارات

أن يرزقنا  نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح اإلمام البخاري، ونسأل اهلل 
وإياكم العلم النافع، والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 حممد.
 


