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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :  -رحمه هللا تعالى -قاَل البخاري 

5 

 ِكتَاُب الغُْسلِ 

ُروا   الى  : تعوقول هللا   لَعَلَُّكْم تَْشكُكُرونَ [ إلى قوله :  6]المائدة: َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُباً فَاطَّهَّ

 [. 6]المائدة: 

[ ، إلكى قولكه  43]النساء:  وا الصَّالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرىيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْقَربُ  وقوله : 

 : ًَعفُّواً َغفُورا  : [ . 43]النساء 

)) كتككاا اللسكك  هه بهككاتين ا؛يتككين   لن غسكك  الرنابكك  مككذكور  -رحمككه هللا-صككدر البخككاري 

 فيهما .

ُروا أما قوله تعالى :   إذا قام إلى الصالة أن يتطهر . ، فأمر للرنب َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُباً فَاطَّهَّ

َوال  وتطهر الرنب هَو غسله ، كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها   ولهكذا قكاَل تعكالى : 

ْرَن فَأْتُوُهّن   [ . 222]البقرة:  تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن فَإِذَا تََطهَّ

وطؤها حتكى تلتسك  ، وسكيأتي  والمراد بتطهرهن : اغتسالهن عندَ جمهور العلماء ، فال يباح

 إن شاء هللا تعالى .-تفسير ا؛ي  في )) كتاا الحيض هه 

ككالةَ َوأَْنككتُْم ُسككَكاَرى َحتَّككى تَْعلَُمككوا َمككا تَقُولُككوَن َوال ُجنُبككاً إاِلَّ  وأمككا قولككه تعككالى :  ال تَْقَربُككوا الصَّ

عكن قربكان الرنكب الصكالة حتكى يلتسك  ، [ ، فنهكي  43]النسكاء:  َعابِِري َسبِيٍ  َحتَّى تَْلتَِسكلُوا 

 فصرح هنا باللس  ، وهو تفسير التطهير المذكور في آي  المائدة.

 وهككك  المكككراد : نهكككي الرنكككب عكككن قربكككان الصكككالة حتكككى يلتسككك  ، إال أن يككككون مسكككافراً 

فيعككدم المككاء ، فيصككلى بككالتيمم ر أو المككراد : نهككي الرنككب عككن قربككان مو ككع  -وهككو عككابر السككبي  -

إال عككابر سككبي  فيككِه ، غيككر جككالال فيككِه ، وال البككت ر هككذا ممككا ا تلكك  فيككِه  -وهككو المسككرد- الصككالة

 المفسرون من السل  .

وبك  حال   فا؛ي  تدل على أن الرنب ما لم يلتس  منهي عكن الصكالة ، أو د كول المسكرد ، 

ا أراد الصكالة  وأن استباح  ذَِلَك يتوق  على اللس  ، فيستدل به على وجكوا اللسك  علكى الرنكب إذ

 ، أو د ول المسرد . 

 

* * * 
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 بَابُ -1

 اْلُوُضوء قَْبَل الغُْسلِ 

  رج في حديثين : 

 الحديت الول :

ككاَن إذا أغتسك   حديت : مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشك  ، أن النبكي  -248

ي المكاء ، فيخلك  بهكا من الرناب  بدأ بلس  يديه ، ثم تو أ كما يتو أ للصالة ، ثكم يكد   أصكابعه فك

 أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثالث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله .

 [ قب  الو وء شبه غسلهما للمتو يء قب  إد الهما في اإلناء . 0 00غس  اليدين ] 

 وروى هذا الحديت وكيع، عن هشام ، وقال في حديثه : )) يلس  يديه ثالثاً هه.

 طريقه كذلك .  رجه مسلم من

 واستحسن أحمد هذه الزيادة من وكيع .

 وقال أبو الفض  ابن عمار : ليست عندنا بمحفوظ  . 

 على ذكر الثالث في غس  الكفين : مبارك بن فضال  ، عن هشام . -أيضا-قلت : تابعه 

  رج حديثه ابن جرير الطبري .

 ومبارك ، ليال بالحافظ .

 السود ، عن عروة ، عن عائش  .وكذلك رواها ابن لهيع  ، عن أبي 

 من حديت أبي سلم  ، عن عائش  ، وسيأتي حديثه . -أيضا-وقد رويت 

وقد روي ، أنه غسلهما قب  االستنراء ، ثم اسكتنرى ، ثكم دلكهمكا بكالرث ، ثكم غسكلهما قبك  

 إن شاء هللا تعالى .-الو وء مرتين أو ثالثاً ، وسيأتي ذَِلَك فيما بعد 

) ثم تو أ كما يتو أ للصالة هه يكدل علكى أنكه تو كأ و كوءاً ككامالً ، قبك  وقول عائش  : )

 غس  رأسه وجسده .

 وروى أبككككو معاويكككك  الضككككرير هككككذا الحككككديت ، عككككن هشككككام ، و اد فككككي آ ككككر الحككككديت : 

 )) ثم غس  رجليه هه .

  رجه مسلم .

 وتابعه عليها محمد بن ] كناس  [ ، عن هشام .

 [ . 00بن جعفر في )) كتاا الشافعي هه ]   رج حديثه أبو بكر عبد العزيز

 وذكر أبو الفظ  ابن عمار : أن هذه الزيادة ليست بمحفوظ  .    

قلكت : ويكدل علككى أنهكا غيككر محفوظك  عككن هشكام : أن أيككوا روى هكذا الحككديت عكن هشككام ، 

 لصالة .وقال فيِه : )) فقلت لهشام : يلس  رجليه بعد ذَِلَك ر فقاَل : و وءه للصالة ، و وءه ل

 أي : أن و وءه في الول كاف .

 ذكره ابن عبد البر .

وهذا يدل على أن هشاما فهم من الحديت أن و وءه قب  اللس  كاَن كامال بلسك  الكرجلين ، 

 فلذلك لم يحتج إلى إعادة غسلهما .

وقد روى حماد بن سلم  ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلم  ، عن عائش  ، قالكت : ككاَن 

إذا أراد أن يلتس  من الرناب  يلس  يديه ثالثاً ، ثم يأ كذ بيمينكه فيصكب علكى شكماله ،  هللا رسول 

فيلس  فرجه حتى ينقيه ، ثم يلسك  يكده غسكال حسكنا ، ثكم يمضكمض ثالثكاً ويستنشك، ثالثكاً ، ويلسك  

ا  كرج غسك  وجهه ثالثاً ، وذراعيه ثالثاً ثالثاً ، ثم يصب علكى رأسكه المكاء ثالثكاً ، ثكم يلتسك  ، فكإذ

 قدميه .

  رجه اإلمام أحمد ، عن عفان ، عن حماد .
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 و رجه ابن جرير الطبري ، من طري، حراج بن منهال ، عن حماد ، به .

 وفي روايته : ثم يلس  جسده غسالً ، فإذا  رج من ملتسله غس  رجليه .

ائب و رجه الطبراني في )) الوسط هه من طري، مؤم  ، عكن حمكاد ، عكن عطكاء ابكن السك

كاَن إذا اغتس  من جناب  غس  كفيه ثالثكاً  وعلي بن  يد ، عن أبي سلم  ، عن عائش  ، أن النبي 

قبكك  أن يلمسككهما فككي اإلنككاء ، ثككم يأ ككذ المككاء بيمينككه فيصككبه علككى شككماله ، ثككم يلسكك  فرجككه ، ثككم  

اً ، ثكم يصكب علكى يمتضمض ثالثاً ويستنش، ثالثاً ، ثم يلس  وجهه ثالثاً ، ويلس  ذراعيه ثالثاً ثالث

 رأسه الماء واحداً واحداً ، فإذا  رج من ملتسله غس  قدميه .

و رجه النسائي بمعناه ، ولم يذكر غسك  رجليكه فكي ا؛ كر ، وعنكده : أنكه صكب علكى رأسكه 

 ثالثاً .

 وفي رواي  لهُ : )) م ء كفيه هه .

عكن السكدود ، عكن  وروى اإلمام أحمد : ثنا هشكيم : أنكا  الكد ، عكن رجك  مكن أهك  الكوفك  ،

 إذا  رج من ملتسله حيت يلتس  من الرناب  يلس  قدميه . عائش  ، قالت : كاَن رسول هللا 

وحكدثني -وروى الو اعي ، قاَل: حدثني يحيى بن أبي كثيكر ، عكن أبكي سكلم  ، عكن عائشك  

 ناب  .عن اللس  من الر ، أن عمر سأل رسول هللا  -عمرو بن سعد ، عن نافع مولى ابن عمر 

قاَل الو اعي : واتفقت الحاديت على هذا ، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثالثكاً ، ثكم 

يد   يده اليمنى في اإلناء ، فيصب بها على فرجكه ، ويكده اليسكرى علكى فرجكه ، فيلسك  مكا هنالكك 

قيهكا ، ثكم حتى ينقيه ، ثم يضع اليسكرى علكى التكراا إن شكاء ، ثكم يصكب علكى يكده اليسكرى حتكى ين

يلس  يديه ثالثكا ويستنشك، ويمضكمض ويلسك  وجهكه وذراعيكه ثالثكاً ثالثكاً ، حتكى إذا بلك  رأسكه لكم 

 يمسككككككككككككككككككككككككحه ، وأفككككككككككككككككككككككككرغ عليككككككككككككككككككككككككِه المككككككككككككككككككككككككاء ، وهكككككككككككككككككككككككككذا كككككككككككككككككككككككككاَن 

 ، فيما ذكر لنا . ] غس  [ رسول هللا 

  رجه النسائي . 

وليال هَو لفظ وهذا مما رواه الو اعي بالمعنى الذي فهمه من حديت عائش  وحديت عمر ، 

حككديثهما ، ولكنككه إلككى لفككظ حككديت عمككر أقككرا   فككإن حككديت عمككر روي بمعنككى مقككارا لمككا قالككه 

 الو اعي من غير طريقه . 

 رجه اإلمام أحمد من طري، شعب  ، عن عاصم بن عمرو البرلي ، عكن رجك  حدثكه ، أنهكم 

للرج  من امرأته وهي سألوا عمر عن غس  الرناب  ، وعن صالة التطوع في البيت ، وعما يصلح 

، قكاَل : ))  حائض ر فقاَل : لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنكه رسكول هللا 

 صككككككككككككككالة الرجكككككككككككككك  فككككككككككككككي بيتككككككككككككككه تطوعككككككككككككككا نككككككككككككككور ، فمككككككككككككككن شككككككككككككككاء نككككككككككككككور 

: )) يلس  فرجه ، ثكم يتو كأ ، ثكم يفكيض علكى رأسكه ثالثكاً  -في اللس  من الرناب  -بيته هه ، وقال 

 : )) ما فوق اإل ار هه . -الحائض  في-هه ، وقال 

 و رجه اإلسماعيلي في )) مسند عمر هه ، من طري، أ رى ، عن عاصم .

وفككي بعككض رواياتككه : )) تو ككأ و ككوءك للصككالة ، ثككم أفككض المككاء علككى رأسككك ، ثككم علككى 

 جسدك ، ثم تنح من ملتسلك فاغس  رجليك هه 

فكذكر الحكديت ، نفكراً سكدألوا عمكر وفي رواي  لهُ : عن عاصم ، عن عمير مولى عمكر ، أن 

: )) وأما اللس  فتفرغ بشمالك على يمينكك ، ثكم تكد   يكدك فكي اإلنكاء ، ثكم تلسك   -وقال في حديثه 

فرجكك ومكا أصكابك ، ثكم تفكرغ علكى رأسكك ثكالث مكرات ، تكدلك رأسكك كك  مكرة ، ثكم تلسك  سكائر 

 جسدك هه .

عمر بن شكرحبي  وهكو : أبكو ميسكرة  ورواه ابن أبي ليلى ، عن عاصم بن عمر البرلي ، عن

: )) وأمككا اللسكك  مككن الرنابكك  ، فصككب بيمينككك علككى  -وقككد ذكككر الحككديت ، وقككال فيككِه -، عككن عمككر  -
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شمالك واغسكلها واغسك  فرجكك ، وتو كأ و كوءك للصكالة ، ثكم أفكض علكى رأسكك وجسكدك ، ثكم 

 تحول فاغس  قدميك هه . 

  رجه اإلسماعيلي .

عمر وعائش  ، أن الو وء يكون ثالثاً ثالثكاً إلكى مسكح الكرأ   وقد فهم الو اعي من حديت

، وال يمسككح الككرأ  ، بكك  يصككب عليككِه المككاء ثككالث مككرات ، فيكتفككي بلسككله للرنابكك  عككن مسككحه ، ثككم 

 يصب الماء على سدائر جسده ، ويلس  رجليه .

ري فأمككا القككول باسككتحباا تثليككت الو ككوء قبكك  غسكك  الرنابكك  ، فقككد نكك  عليككِه سككفيان الثككو

وإسكحاق بككن رهوايككه وأصكحابنا ، ولككم يككن  أحمككد إال علكى تثليككت غسكك  كفيكه ثالثككاً ، وعلككى تثليككت 

 صب الماء على الرأ  .

وأما القول بأنه ال يمسح رأسه ، ب  يصب عليِه الماء صباً ، ويكتفي بذلك عن مسحه وغسكله 

 للرناب  ، فهذا قد روي صريحاً عن ابن عمر .

 : نقله عنه حرا . -يه ون  عليِه إسحاق بن راهو

 ونقله أبو داود ، عن أحمد .

 ونق  عنه ، قاَل : ال يلس  رجليه قب  اللس  .

وروي عن ابكن عمكر ، أنكه قكاَل : تو كأ و كوءك للصكالة ، إال رجليكك . وظكاهر هكذا : أنكه 

 يمسح رأسه ، وال يلس  رجليه ، وهو قول الثوري وغيره من العلماء .

عكن مسككحه يككدل علكى أن غسكك  الككرأ  فكي الو ككوء يرككزىء عككن واالكتفكاء بلسكك  الككرأ    

 مسحه ، لكنه في الو وء المفرد مكروه ، وفي الو وء المقرون باللس  غير مكروه .

وذهبككت طائفكك  مككن العلمككاء إلككى أنككه يكمكك  و ككوءه كلككه ، بمسككح رأسككه ، وغسكك  قدميككه قبكك  

بككي بكككر ، وهككو قككول مالككك اللسكك  ، وهككو المشككهور عنككدَ أصككحابنا ، وهككو قككول الخككالل وصككحابه أ

 والشافعي في أشهر قوليه   لظاهر حديت عائش  الذي  رجه البخاري هاهنا .

الدائم في غسله للرناب  ، وأمكا ميمونك  التكي  وقالوا : حديت عائش  ، حكاي  عن فع  النبي 

مكا  روت تأ ير غس  رجليه ، فإنها حكت غسل  في واقع  عين ، ولكن قد تبين أنه روي عن عائش 

يوافكك، حككديت ميمونكك  فككي تككأ ير غسكك  القككدمين ، ولككم يككأت عنهككا وال عككن غيرهككا التصككريح بمسككح 

 الرأ  في الو وء .

على أنه مخير بين تكمي  الو وء أوالً ، وبكين تكأ ير غسك   -في رواي  جماع -ون  أحمد 

 الرجلين إلى أن يكم  اللس  .

 الن : وحكي للشافعي في تكمي  الو وء أوالً قب  اللس  قو

 نق  عنه البويطي : تأ ير غس  الرجلين .

 والصح عندَ أصحابه : التكمي  .

وقال سفيان الثوري : يتو أ ثالثاً ثالثاً إلى أن ينتهي إلكى رأسكه ، فيمسكحه مكرة ، ثكم يفكيض 

عيه ثالثاً ، ويبال  بالماء اصول الشعر ، وغسك  لحيتكه وأذنيكه ظاهرهمكا وباطنهمكا ، ثكم يفكرغ علكى 

 سده من الماء ، ثم يتنحى عن مكانه ، فيلس  قدميه .سائر ج

 هكذا حكى أصحابه عنه في كتبهم .

 والذين قالوا : يكم  و وءه قب  اللس  ، قالوا : ال يعيد غس  قدميه بعده .

قاله إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار وهشام بن عروة وأبو السكود يتكيم عكروة ، ونك  عليكِه 

 أحمد .

اَل : يستحب إعادة غس  قدميه إذا انتق  من مكانه ، تطهيراً لهمكا وتنظيفكاً ومن أصحابنا من ق

. 
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 وحكى الترمذي في )) كتابه هه ذَِلَك عن أه  العلم .

 وفيه نظر .

 وقد كاَن الشعبي إذا  رج من الحمام يخوث ماء الحمام ، وال يلس  قدميه .

م  ، عكن عطكاء بكن السكائب ، وروى ابن أبي شيب  ، عن السود بن عامر ، عن حماد بن سكل

بعكدما يلتسكك  يخكرج مكن الكنيك  ، يلسكك   عكن أبكي سكلم  ، عكن عائشكك  ، قالكت :ككاَن رسكول هللا 

 قدميه .

 و رجه عنه بقي بن مخلد في )) مسنده هه .

 وهو مختصر من حديت صف  اللس  الذي سب، ذكره .

 وذكر الكني  فيِه غريب .

 

 الحديت الثاني : 

العمش ، عن سالم بن أبكي الرعكد ، عكن كريكب ، عكن ابكن عبكا  ، من رواي  :  -249

و كوءه للصكالة ، غيكر رجليكه ، وغسك  فرجكه  قالكت : تو كأ النبكي  عن ميمون   وج النبكي 

 وما أصابه من الذى ، ثم أفاث عليِه الماء ، ثم نحى رجليه فلسلهما ، هذه غسله من الرناب  .

 العمش ، هكذا .  رجه عن الفريابي ، عن الثوري ، عن

وفيه : التصريح بأنه لم يلس  رجليه في أول و وئه ، ب  أ ر غسك  رجليكه حتكى فكرغ مكن 

 غسله .

مككن حككديت ابككن عيينكك  ، عككن العمككش ، وقككال فككي  -إن شككاء هللا تعككالى-و رجككه فيمككا سككيأتي 

 حديثه : )) فتو أ و وءه للصالة ن فلما فرغ من غسله غس  رجليه هه .

حتم  أن يكون أعاد غس  رجليه لما أصابهما من التراا ، حيكت ككاَن يلتسك  وهذه الرواي  ت

على الرث في مكان غير مبلط وال مقير ، لككن روايك  سكفيان صكريح  باسكتثناء غسك  رجليكه فكي 

 أول الو وء .

ً -و رجه  من طري، حف  بن غياث ، عن العمكش ، وفكي حديثكه : )) ثكم تمضكمض  -أيضا

 وأفاث الماء على رأسه ، ثم تنحى فلس  قدميه هه .واستنش، ، ثم غس  وجهه 

وهذه الرواي  تدل على أنه لكم يمسكح رأسكه ، وال غسك  قدميكه أوالً فكي الو كوء ، بك  أفكاث 

 الماء على رأسه عندَ مسحه .

ً -و رجه  من طري، عبد الواحد ، عن العمش ، وفي حديثه : )) ثم غس  رأسكه ثالثكاً  -أيضا

 ثُمَّ تنحى من مقامه فلس  رجليه هه .، ثم أفرغ على جسده ، 

 و رجكككه مكككن طريككك، أبكككي عوانككك  والفضككك  بكككن موسكككى وأبكككي حمكككزة  ، عكككن العمكككش ، 

 كذلك ، إال أنه لم يذكر التثليت في غس  رأسه .

 وقد رواه وكيع ، عن العمش ، فذكر في حديثه : أنه غس  وجهه ثالثاً وذراعيه ثالثاً .

 ن ماجه . رجه من طريقه اإلمام أحمد واب

وقوله في هذه الرواي  : )) هذا غسكله مكن الرنابك  هه ، ممكا يشكعر بأنكه لكيال مكن تمكام حكديت 

 ميمون  .

وقد رواه  ائدة ، عن العمش ، وذكر فيِه : أن غس  الرناب  إنما هكَو مكن قكول سكالم بكن أبكي 

 الرعد .

  رجه من طريقه ابن جرير الطبري واإلسماعيلي في )) صحيحه هه .
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رج البخكاري الحكديت فكي مو كع آ كر ، مكن روايك  سكفيان الثكوري ، عكن العمكش ، وقد  ك

وهكو يلتسك  مكن الرنابك  هه  بأبسط من هذا السياق ، وفيه : عن ميمون  ، قالت : )) سترت النبكي 

 فذكر الحديت . -

ً -و رجه  اغتسك  مكن  من رواي  ابكن عيينك  ، عكن العمكش ، ولفظكه : )) أن النبكي  -أيضا

 ، وذكر الحديت .  ، فلس  فرجه هه الرناب

و كوءاً  ومكن روايك  الفضك  بكن موسكى ، عكن العمكش ، وفكي حديثكه : )) و كع  النبكي 

 وذكر الحديت .-للرناب  ، فأكفأ بيمينه على شماله هه 

وفي هذين الحديثين : دلي  على استحباا الو وء قب  االغتسال من الرناب  ، وأنكه ال يكؤ ر 

 ل اللس  .كله إلى بعد كما

 كاَن ال يتو أ بعد اللس  . وقد روي عن السود ، عن عائش  ، أن النبي 

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي .

 وقال : حسن صحيح .

 وسئ  ابن عمر عن الو وء بعد اللس  ر فقاَل : وأي و وء أعم من اللس  .

 ً  . ووقفه أصح . و رجه الطبراني والحاكم ، عنه مرفوعا

 وعن جابر بن عبد هللا ، قاَل : يكفيك اللس  .

 أيضاً .-وروي إنكاره عن ابن مسعود   

 وروي عن أصحاا ابن مسعود : علقم  وغيره .

 وعن سعيد بن جبير والنخعي : 

 وروي عن حذيف  من وجه منقطع إنكار الو وء مع اللس  .

 ء في اللس  من الرناب  .وكذا روي عن الشعبي ، أنه كاَن ال يرى الو و

 بالو وء قب  اللس  . -ولكن قد صحت السن   

 وأما الو وء بعد اللس  ، فلم يصح فيِه شيء .        

 . وروي الر ص  فيِه عن علي  

 وأنكر صح  ذَِلَك عنه : النخعي .

ونق  يعقوا بن بختان ، عن أحمد في الحائض : أنها إن شاءت أ رت الو كوء عكن اللسك  

 إن شاءت بدأت به .، و

 ولع  هذا يخت  بلس  الحيض .

 وكذا قاَل أصحاا الشافعي : إن الرنب مخير ، إن شاء تو أ قب  اللس  ، وإن شاء بعده .

: ن  عليكِه أحمكد ومالكك وغيكر  -وأما إن نسي الو وء قب  اللس  ، فإنه يتو أ بعد اللس  

 واحد .

السكن  عنكدَ الرمهكور ، لككن الفضك  : أن واص  هكذا : أن الرمكع بكين الو كوء واللسك  هكَو 

 يتو أ قب  اللس  ، ثم يلتس  على ما سب، من صف  الو وء مع اللس  .

فإن اغتس  ولم يتو أ ، فه  يرتفع حدثاه بذلك ، أم ال يرتفع إال حدثه الكبر  اص  ، ويبقكى 

 حدثه الصلر ، فال يستبيح الصالة بدون ترديد الو وء ر

 لماء ، هما روايتان عن أحمد .هذا فيِه قوالن للع

 أشهرهما : أنه يرتفع حدثاه بذلك ، إذا نوى بلسله رفع الحدثين جميعاً .

 والثاني  : ال يرتفع حدثه الصلر بدون الو وء .

 وحكي عن مالك وأبي ثور وداود .

 فإذا اغتس  ولم يتو أ ارتفع حدثه الكبر ، ولم يرتفع الصلر حتى يتو أ .
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ي ثككور وداود : أن الحككدث الكبككر ال يرتفككع بككدون الو ككوء مككع اللسكك  ، ومككن حكككى عككن أبكك

 فالظاهر : أنه غالط عليهما .

وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما اإلجماع على  كالف ذلكك .   ومكذهب الشكافعي 

 : أنه يرتفع حدثاه بني  رفع الحدث الكبر  اص  ، وال يحتاج إلى ني  رفع الحدث الصلر .

إسكحاق وطائفك  مكن أصكحابنا ، ككأبي بككر عبكد العزيكز بكن جعفكر : إلكى أنكه ال يرتفكع  وذهب

 الحدث الصلر باللس  وحده ، حتى يأتي فيِه بخصائ  الو وء ، من الترتيب والموالة .

 وأما المضمضم  واالستنشاق ، فقد ذكرنا حكهما في الو وء فيما سب، .

 في المشهور عنه .-بي حنيف  ، والثوري ، وأحمد وأما في اللس  ، فهما واجبان فيِه عندَ أ

 وعنه : يرب االستنشاق وحده .

وا تل  أصحابنا : ه  يرب المبالل  فيهما في اللس  ، إذا قلنا : ال يرب ذَِلَك في الو كوء ، 

 أم ال ر على وجهين .

 ومذهب مالك والشافعي: أن المضمضم  واالستنشاق سن   في اللس  كالو وء .

* * * 

 بَابُ  -2

جِل َمَع امَرأَتِهِ   ُغْسِل الرَّ

  رج فيِه : 

 حديت : الزهري ، عن عروة ، عن عائشك  ، قالكت : كنكت اغتسك  أنكا والنبكي  -250

 من إناء واحد ، من قدح ، يقال لهُ : الفرق .

هكذا الحكديت ، قكد ذكرنكاه فيمككا سكب، فكي )) بكاا : الو كوء بالمككد هه ، وتكلمنكا عليكِه بمكا فيككِه 

 ، فأغنى ذَِلَك عن إعادته هاهنا . كفاي 

 وذكرنا حكم اغتسال الرج  مع امرأته في )) باا : و وء الرج  مع المرأة هه .

 

* * * 

 

 بَابُ -3

 الغُْسِل بِالصَّاعِ ونَْحوه

  رج فيِه ثالث  أحاديت :

 الحديت الول :

سمعت أبكا من رواي  : عبد الصمد ، عن شعب  ، حدثني أبو بكر بن حف  ، قاَل:  -251

فسكألها أ وهكا عكن غسك  رسكول  -ر ي هللا عنها-سلم  يقول : د لت أنا وأ و عائش  على عائش  

 ، فدعت بإناء نحو من صاع ، فاغتسلت وأفا ت على رأسها وبيننا وبينها حراا . هللا 

 قاَل أبو عبد هللا: وقال يزيد بن هارون وبهز والردي ، عن شعب  : قدر الصاع.

وفكي حديثكه :  -مختصراً - رجه اإلمام أحمد عن يزيد بن هارون ، عن شعب   هذا الحديت ،

 كما أشار إليه البخاري .)) قدر صداع هه 

 و رجكككككه مسكككككلم مكككككن طريككككك، معكككككاذ العنبكككككري ، عكككككن شكككككعب  ، وفكككككي حديثكككككه : )) قكككككدر 

 أيضاً .-صاع هه 

فسكألها عكن ولفظه : عن أبي سكلم  ، قكاَل : د لكت علكى عائشك  أنكا وأ وهكا مكن الر كاع  ، 

مككن الرنابكك  ، فككدعت بإنككاء قككدر الصككاع ، فاغتسككلت ، وبيننككا وبينهككا سككتر ،  غسكك  رسككول هللا 

 يأ ذن من رءوسهن حتى يكون كالوفرة . وأفرغت على رأسها ثالثاً . قاَل : وكان أ واج النبي 
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  والمقصود من إيراد هذا الحديت فكي هكذا البكاا : أن عائشك  لمكا سئكدلت عكن غسك  النَّبكيّ 

، وهكذا ممكا يكدل علكى أن  -وفي رواي  : )) نحكو الصكاع هه  -دعت بإناء قدر الصاع ، فاغتسلت به 

 تقدير ماء اللس  ليال هَو على وجه التحديد ، ب  على التقريب ، وقد سب، التنبيه عليِه .

أدرككا عملهككا فككي  -يعنككي : أبكا سككلم  وأ كا عائشكك -قكاَل القرطبككي : ظكاهر هككذا الحكديت أنهمككا 

أسها وأعلى جسدها ، ممكا يحك  لكذي المحكرم أن يطلكع عليكِه مكن ذوات محارمكه ، وأبكو سكلم  ابكن ر

أ يها نسباً ، وا؛ ر أ وهكا مكن الر كاع  ، وتحققكا بالسكماع كيفيك  غسك  مكا لكم يشكاهداه مكن سكائر 

 الرسد ، ولوال ذَِلَك الكتفت بتعليمهما بالقول ، ولم تحتج إلى ذَِلَك الفع  .

يكدل علكى رتيتكه شكعرها ، وهكذا لكم يختلك   اره عن كيفي  شكعور أ واج النبكي قاَل : وإ ب

 في جوا ه لذي المحرم ، إال ما يحكى عن ابن عبا  ، من كراه  ذَِلَك . انتهى .

وقولككه : )) إن أبككا سككلم  كككاَن ابككن أ يهككا نسككباً هه ، غلككط ظككاهر   لن أبككا سككلم  هككَو ابككن عبككد 

 . الرحمان بن أبي بكر هَو القاسم

 والظاهر : أن أبا سلم  كاَن إذ ذاك صليراً دون البلوغ ، وا؛ ر كاَن أ اها من الر اع  .

 وقد ا تل  العلماء : فيما يباح للمحرم أن ينظره من محارمه من النساء : 

ه  هَو ما يظهر غالباً في البيكوت ، ككالرأ  واليكدين والكذراعيين والسكاقين والوجكه والرقبك  

 ليال بعورة ، وهو الوجه والكفان ر أو الوجه فقط ر والشعر ر أو ما 

 أو لهُ النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركب  ر

 وفي ذَِلَك  الف مشهور في مذهب اإلمام أحمد وغيره .

 وكذلك ا تلفوا : في الصبي المميز ، إذا كاَن ذا شهوة : ه  هَو من كالمحرم ر 

 أو كالجنبي البال  ر 

 أحمد . وفيه روايتان عن

وقد روى هكذا الحكديت ابكن وهكب ، عكن أسكام  بكن  يكد ، أن محمكد بكن إبكراهيم بكن الحكارث 

التيمي حدثه ، عن أبي سلم  بن عبد الرحمان ، قاَل : د لكت علكى عائشك  ، فقلكت لهكا : كيك  غسك  

مكن بنكي من الرنابك  ر فقالكت : أد ك  معكك يكا ابكن أ كي رجكالً مكن بنكي أبكي القعكيال  رسول هللا 

، فأ بر أبا سكلم  بمكا تصكنع ، فأ كذت إنكاء فأكفأتكه ثكالث مكرات علكى يكدها ،  - يها من الر اع  أ

قب  أن تد   يدها فيِه ، فقاَل : صبت علكى يكدها مكن اإلنكاء يكا أبكا سكلم  ثكالث مكرات قبك  أن تكد   

 يدها . فقالت : صدق ، ثم مضمضت واستنثرت ، فقاَل : هي تمضمض وتسكتنثر . فقالكت : صكدق ،

ثم غسلت وجهها  ثالث مرات ، ثُمَّ حفنت على رأسها ثالث حفنات ، ثم قالت بيدها في اإلناء جميعاً 

 صدق. ، ثم نضحت على كتفيها ومنكبيها ،ك  ذَِلَك تقول إذا أ بر ابن أبي القعيال ما تصنع:

  رجه بقي بن مخلد وابن جرير الطبري .

 وهذا سياق غريب جداً .

 ، ليال بالقوي .وأسام  بن  يد الليثي 

وهذه الرواي  تدل على أن ابن أ يها من الر اع  اطلع على غسلها ، وهذا يتوجه على قكول 

 من أباح للمحرم أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركب  ، وهو قول  عي  شاذ .

ورواي  )) الصحيحين هه تخال  ذَِلَك ، وتدل على أن أبكا سكلم  وأ كا عائشك  كانكا جميعكاً مكن 

 وراء حراا .

: نكا يكونال ، عكن الحسكن ، قكاَل : قكاَل :  -هَو : ابن عليك   وروى اإلمام أحمد : ثنا إسماعي  

غسككله مككن الرنابكك  ر قككاَل : فككدعت بإنككاء    رجك  : قلككت لعائشكك  : مككا كككاَن يقضككي عككن رسككول هللا 

 حزره صاعاً بصاعكم هذا .

 وهذا اإلسناد فيِه انقطاع .
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هه ، ربما أشعر بأنه الصاع الذي  يد فيكِه فكي  مكن بنكي أميك  ، كمكا  وقوله : )) بصاعكم هذا

 سب، ذكر ذَِلَك في )) باا : الو وء بالمد هه .

وفكي -ككاَن يلتسك  بنحكو ثمانيك  أرطكال  هذا يشهد لحديت مراهد ، عن عائشك  ، أن النبكي 

 أيضاً .-، وقد سب، ذكره  -رواي  : أو تسع  ، أو عشرة 

 الحديت الثاني : 

  رجكككه مكككن روايككك  : أبكككي إسكككحاق : نكككا أبكككو جعفكككر ، أنكككه ككككاَن عنكككدَ جكككابر بكككن -252

 عبد هللا ، هَو وأبوه ، وعنده قوم ، فسألوه عن اللس  ، فقاَل : يكفيك صاع .

فقاَل رج  : ما يكفيني . فقاَل جابر : كاَن يكفي من هَو أوفى منك شعراً و يراً منك . ثكم أمنكا 

 في ثوا واحد .

 ر هه ، هَو : محمد بن علي بن حسين . )) أبو جعف

 وأبوه : علي بن حسين  ين العابدين .

كمكا  وفي هذا : دالل  على أن سكادات أهك  البيكت ككانوا يطلبكون العلكم مكن أصكحاا النبكي 

كككاَن يطلبككه غيككرهم ، فككدل ذَِلككَك كككذا مككا تزعمككه الشيككدع  ، أنهككم غيككر محتككاجين إلككى أ ككذ العلككم عككن 

ن بعلم ، يحتاج النا  كلهم إليه ، وال يحتاجون هم إلى أحد ، وقد ككذبهم فكي غيرهم ، وأنهم مختصو

 .   ذَِلَك جعفر بن محمد وغيره من علماء أه  البيت  

و ككرج النسككائي هككذا الحككديت ، بهككذا اإلسككناد ، ولفظككه : عككن أبككي جعفككر ، قككاَل : تمارينككا فككي 

اللسك  مكن الرنابك  صكاع مكن المكاء . قلنكا : مكا اللس  عندَ جابر بن عبد هللا ، فقاَل جابر : يكفي مكن 

 يكفي صاع ، وال بد صاعان ، فقاَل جابر : قد كاَن يكفي من كاَن  يراً منكم ، وأكثر شعراً .

 . ومراده بذلك : رسول هللا 

 وقككد روي يزيككد بككن أبككي  يككاد ، عككن سككالم بككن أبككي الرعككد ، عككن جككابر ، قككاَل : كككاَن النبككي 

  أ بالمد .يلتس  بالصاع ، ويتو

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود .

 : )) يرككككزىء مككككن الو ككككوء المككككد ، ومككككن الرنابكككك   وفككككي روايكككك  لحمككككد : قككككاَل النبككككي 

 الصككككاع هه . فقككككاَل رجكككك  : مككككا يكفينككككي . قككككاَل : قككككد كفككككى مككككن هككككَو  يككككر منككككك وأكثككككر شككككعراً 

 [ . ] رسول هللا 

 -صكدين ، عكن سكالم ، عكن جكابر و رجه ابن  زيم  في )) صحيحه هه والحاكم من رواي  ح

 نحوه .

ً -ففي رواي  سالم رفكع أول الحكديت ، مكع أنكه روي أولكه موقوفكاً  مكن حديثكه ، كمكا فكي  -أيضكا

 رواي  أبي جعفر. 

 ولع  وق  أوله أشبه ، وأما آ ره فمرفوع .

فيك  ، وقد قي  : إن هذا الرج  الذي قاَل لرابر : )) ما يكفيني هه هَو الحسن بن محمد ابكن الحن

 وهو أول من تكلم باإلرجاء .

 وقي  : إنه كاَن يمي  إلى بعض مذاهب اإلبا ي  في كثرة ىاستعمال الماء في الطهارة .

والذي في )) صحيح مسلم هه من حديت جعفر بن محمد ، عكن أبيكه ، عكن جكابر ، قكاَل : ككاَن 

اَل لكهُ الحسكن بكن محمكد : إذا اغتس  من الرناب  صب على رأسه ثالث حفنات من ماء . فقك النبي 

أكثكر مكن شكعرك ،  إن شعري كثير ر قاَل جكابر . فقلكت لكهُ : يكا بكن أ كي ، ككاَن شكعر رسكول هللا 

 وأطيب .

 فليال في هذه الرواي  ذكر الصاع ، ب  ذكر الثالث حفنات .
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-وقد  رجه البخاري من طري، معمر بن سام ، عن أبكي جعفكر محمكد بكن علكي ، عكن جكابر 

 بمعناه .

قد تبين بهذا : أن الذي استقب  الثالث حثيات في اللسك  هكَو محمكد بكن الحسكن ابكن الحنيفك  ، ف

 وأما الذي استقب  الصاع ، فيحتم  أنه هَو ، وأنه غيره وهللا أعلم .

 الحديت الثالت : 

 قاَل البخاري : 

 نكككا أبكككو نعكككيم : ثنكككا ابكككن عيينككك  ، عكككن عمكككرو ، عكككن جكككابر بكككن  يكككد ، عكككن ابكككن  -253

 وميمون  كانا يلتسالن من إناء واحد . ، أن النبي  عبا 

 : )) عكككككن ابكككككن عبكككككا  ، عكككككن  -أ يكككككراً -قكككككاَل أبكككككو عبكككككد هللا : ككككككاَن ابكككككن عيينككككك  يقكككككول 

 ميمون  هه .

 والصحيح : ما روى أبو نعيم . 

: أن الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينك  ، بإسكقاط  -رحمه هللا -هذا الذي ذكره البخاري 

 من هذا اإلسناد فيِه نظر ، وقد  الفه أكثر الحفاظ في ذَِلَك . ميمون 

، عن ابن عيينك  ، عكن عمكرو ، عكن  -جميعاً -و رجه مسلم عن قتيب  وأبي بكر بن أبي شيب  

فكي  أبي الشعثاء ، عن ابن عبا  ، قاَل : أ برتنكي ميمونك  ، أنهكا كانكت تلتسك  هكي ورسكول هللا 

 إناء واحد .

 ن ابن أبي عمر ، عن سفيان كذلك ، وعنده : )) من إناء واحد هه .و رجه الترمذي ع

 وكذلك رواه اإلمامان : الشافعي وأحمد ، عن ابن عيين  .

وذكر اإلسماعيلي في )) صكحيحه هه ممكن رواه عكن ابكن عيينك  ككذلك : المقكدمي ، وابنكا أبكي 

يككونال ، وابككن منيككع ،  شككيب  ، وعبككا  النرسككي ، وإسككحاق الطالقككاني ، وأبككو  يثمكك  ، وسككريج بككن

والمخزومككي ، عبككد الربككار ، وابككن البككزا  ، وأبوهمككام ، وأبككو موسككى النصككاري ، وابككن وكيككع ، 

 والحمسي .

 ، عن ابن عيين  . -أيضاً -قاَل : وهكذا يقول ابن مهدي 

وأهلكه يلتسكالن ، فالحكديت راجكع  قاَل : وهذا أولكى   لن ابكن عبكا  ال يطلكع علكى النبكي 

 ن  .إلى ميمو

 وذكككككر الككككدارقطني فككككي )) العلكككك  هه : أن ابككككن عيينكككك  رواه عككككن عمككككرو ، وقككككال فيككككِه : 

 )) عن ميمون  هه ، ولم يذكر أن ابن عيين  ا تل  عليِه في ذَِلَك .

 وهذا كله مما يبين أن رواي  أبي نعيم التي صححها البخاري وهم .

واه عن عمرو ، عن جابر بن  يكد وإنما ذكر الدارقطني : أن ابن جريج  ال  ابن عيين  ، فر

 كاَن يلتس  بفض  ميمون  . ، عن ابن عبا  ، أن النبي 

 قاَل : وقول ابن جريج أشبه .

كذا قاَل   وحديت ابن جريج هذا  رجه مسلم من طريقكه ، قكاَل : أ برنكي عمكرو بكن دينكار ، 

ابن عبا  أ بكره : أن النبكي قاَل : أكثر علمي ، والذي يخطر على بالي أن ابا الشعثاء أ برني ، أن 

 .  كاَن يلتس  بفض  ميمون 

 وهكككذا ال يكككرجح علكككى روايككك  ابكككن عيينككك    لن ذككككر أبكككي الشكككعثاء فكككي إسكككناده مشككككوك 

فيِه ، ولو قدر أنه محفوظ فلفظ الحديت مخكال  للفكظ حكديت ابكن عيينك    فكإن حكديت ابكن عيينك  فيكِه 

بفض  ميمون  ، وهما حديثان مختلفكان  ِه اغتساله اغتسالهما من إناء واحد ، وحديت ابن جريج في

. 
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وهذا الحديت ال يد   في هذا الباا ، إنما يكد   فكي )) بكاا : غسك  الرجك  مكع امرأتكه هه ، 

فيككِه حككديت  -أيضككا-وقككد بككوا البخككاري علككى ذَِلككَك فيمككا سككب، ، و ككرج فيككِه حككديت عائشكك  ، و ككرج 

 عائش  من وجه آ ر عنها ، يأتي ، وحديت أنال .

 و رج حديت أم سلم  في ذَِلَك في )) كتاا : الحيض هه .

ولكن حكديت عائشك  المتقكدم ، فيكِه أنهمكا كانكا يلتسكالن مكن إنكاء واحكد ، مكن قكدح ، يقكال لكهُ : 

 الفرق ، وتقدم تفسير )) الفرق هه ، وأنه ست  عشر رطالً . 

 وهذا يدل على جوا  الزيادة على الصاع في اللس  .

 مع بين هذا الحديت ، وحديت اللس  بالصاع .وقد سب، وحه الر

 

* * * 

 

 بَابُ -4

 َمْن أفَاَض َعلَى َرأِسِه ثاَلثَا  

  رج فيِه ثالث  أحاديت : 

 الحديت الول : 

من رواي  : أبي إسحاق : حدثني سليمان بن صرد ، قاَل : حدثني جبيكر بكن مطعكم  -254

 وأشار بيديه كلتيهما . -ى رأسي ثالثاً هه: )) أما أنا فأفيض عل ، قاَل : قاَل رسول هللا 

، فقكاَل بعكض القكوم : أمكا أنكا ،  و رجه مسلم ، ولفظه : تماروا في اللس  عنكدَ رسكول هللا 

 : )) أما أنا ، فإني أفيض على رأسي ثالث أك  هه . فإني أغس  كذا وكذا ، فقاَل رسول هللا 

: )) أمكا أنكا ، فذ كذ مك ء كفكي مكن  هللا : فقكاَل رسكول  - رجه اإلمام أحمكد -وفي لفظ آ ر 

 الماء ثالثاً ، فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي هه .

وقد أسقط بعضهم من إسناد هذا الحكديت : )) جبيكر بكن مطعكم هه ، وجعلكه مكن مسكند سكليمان 

 بن صرد .

 .  و اد بعضهم في إسناده : )) نافع بن جبير بن مطعم هه ، بين سليمان وجبير

 : ذكره الدارقطني وغيره .  -وكالهما وهم 

 الحديت الثاني : 

من طري، : شعب  ، عن مخول بن راشد ، عن محمد بن علي ، عن جابر ، قكاَل :  -255

 يفرغ على رأسه ثالثاً . كاَن النبي 

 الحديت الثالت :

 قاَل البخاري : 

جعفر : قكاَل لكي جكابر : أتكاني  نا أبو نعيم : نا معمر بن يحيى بن سام : حدثني أبو -256

 ، قككككككاَل : كيكككككك  اللسكككككك  مككككككن  -يعككككككرث بالحسككككككن بككككككن محمككككككد ابككككككن الحنفيكككككك  -ابككككككن عمككككككك 

يأ ذ ثالث أك  ، فيفيضها على رأسه ، ثم يفكيض علكى سكائر جسكده  الرناب  ر فقلت : كاَن النبي 

 . أكثر منك شعراً  ، فقاَل لي الحسن : إني رج  كثير الشعر ، فقلت : كاَن النبي 

 وقد  رجه مسلم من حديت جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، بمعناه ، وقد تقدم لفظه .

ً -و رج مسلم  فقكالوا :  من حديت أبي سفيان ، عن جابر ، أن وفد ثقي  سألوا النبي  -أيضا

 إن أر نا أرث باردة ، فكي  باللس  ر فقاَل : )) أما أنا فأفرغ على رأسي ثالثاً هه . 
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أيضكاً -، أنه كاَن يصب على رأسه ثالثاً ، من حكديت عائشك  وميمونك   ، عن النبي وقد سب

. 

 كاَن يبدأ بش، رأسه اليمن ، ثم أليسر . وقد روي ، أنه 

إذا اغتسك  مكن الرنابك    رجه البخاري من حديت القاسم ، عن عائش  ، قالَت : كاَن النبكي 

بش، رأسكه اليمكن ، ثكم اليسكر ، فقكاَل بهمكا علكى وسكط دعا بشيء نحو الحالا ، فأ ذ بكفيه ، فبدأ 

 رأسه .

و رجه مسلم ، وعنده : فأ كذ بكفيكه ، فبكدأ بشك، رأسكه اليمكن ، ثكم اليسكر ، ثكم أ كذ بكفيكه ، 

 فقاَل بهما على رأسه .

: أنه كاَن يعم رأسه بك  مرة ، ولكن يبكدأ فكي الولكى برهك  اليمكين ،  -وهللا أعلم  -والظاهر : 

 لثاني  بره  اليسار ، ثم يصب الثالث  على الوسطى .وفي ا

وقد  عم بعضهم ، أنه لم يكَن يعم رأسه بك  مرة ، بك  ككاَن يفكرغ واحكدة علكى شكقه اليمكن ، 

 وواحدة على شقه اليسر ، ويرع  الثالث  للوسط من غير تعميم للرأ  بك  واحدة . 

 اللس  ، وهو  الف الظاهر . هكذا ذكره القرطبي وغيره ممن ال يستحب التثليت في 

 ، أنه  يدلك رأسه في ك  مرة ، وقد ذكرناه فيما تقدم . -مرفوعاً -وقد روي من حديت عمر 

 وقد ذكره البخاري فيما بعد : )) باا : من بدأ بش، رأسه اليمن في اللس  هه .

  أ كذت و رج فيِه حديت صفي  بنت شيب  ، عكن عائشك  ، قالكت : كنكا إذا أصكاا أحكدنا جنابك

 بيدها ثالثاً فوق رأسها ، ثم تأ ذ بيدها على شقها اليمن ، وبيدها ال رى على شقها اليسر .

تعنكي : -و رجه أبو داود ، ولفظه : كانت إحدانا إذا أصابتها جناب  أ ذت ثالث حفنات هككذا 

 كرى علكى ، فصب على رأسها ، وأ ذت بيكد واحكدة فتصكبها علكى هكذا الشك، ، وال -بكفيها جميعاً 

 الش، ا؛ ر . 

وظاهر هكذا : أن المكرأة يسكتحب لهكا بعكد أن تصكب علكى رأسكها ثالثكاً أن تأ كذ حفنك  بيكدها ، 

فتصبها علكى شك، رأسكها اليمكن ، ثكم تأ كذ حفنك  أ كرى فتصكبها علكى شكقه اليسكر ، فيصكير علكى 

 رأسها  مال حفنات .

بكن سكعيد الحنفكي : نكا  وقد روي هذا صكريحاً عكن عائشك  مكن وجكه آ كر ، مكن روايك  صكدق 

، قكاَل : د لكت مكع أمكي و كالتي علكى عائشك  ، فسكألتها  -أحد بني تيم هللا بن ثعلبك  -جميع بن عمير 

يتو ككأ و ككوءه  إحككداهما : كيكك  كنككتم تصككنعون عنككدَ اللسكك  ر فقالككت عائشكك  : كككاَن رسككول هللا 

 ً  من أج  الضفر .  للصالة ، ثم يفيض على رأسه ثالث مرات ، ونحن نفيض على رتسنا  مسا

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي .

وجميع ، قاَل البخاري : فيِه نظر . ] و [ قاَل أبو حاتم الرا ي : هَو مكن عتك، الشكيع  ، محلكه 

 الصدق ، صالح الحديت . وقال ابن عدي : عام  ما يرويه ال يتابعه عليِه أحد . 

م ذكككره فككي )) كتككاا الضككعفاء هه ، ونسككبه إلككى وذكككره ابككن حبككان فككي )) كتككاا الثقككات هه ، ثكك

 الكذا .

 وصدق  بن سعيد ، قاَل البخاري : عنده عرائب . وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال الساجي : 

 ليال بشيء . وذكره ابن حبان في )) الثقات هه .

وقد تابعه العالء بن صكالح ، فكرواه عكن جميكع ، ولككن قكاَل : جميكع بكن كثيكر ، عكن عائشك  ، 

 وقفه ولم يرفعه .ف

  رجه عنه أبو نعيم الفض  بن دكين في )) كتاا الصالة هه . 

 وقال الدارقطني : المرفوع أشبه .

 وقد روي ما يخال  هذا ، وأن المرأة تفرغ على رأسها ثالثاً من غير  يادة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

ر ففي )) صحيح مسلم هه ، عن أم سكلم  ، قالكت : قلكت : يكا رسكول هللا ، إنكي امكرأة أشكد  كف

رأسي ، أفأنقضه للس  الرناب  ر فقاَل : )) ال ، إنمكا يكفيكك ن تحثكي علكى رأسكك ثكالث حثيكات ، ثكم 

 تفيضن عليك الماء فتطهرين  هه .

، عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، قاَل : بل  عائش  أن عبكد هللا بكن عمكرو  -أيضاً -وفيه 

، فقالكت : يكا عربكاً البكن عمكرو هكذا  يكأمر بن العاص يأمر النسكاء إذا اغتسكلن أن ينقضكن رتسكهن 

 النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رتسهن  أفال يأمرهن أن يحلقن رتوسهنر  

من إناء واحد ، وما أ يد على أن أفرغ علكى رأسكي ثكالث  لقد كنت أغتس  أنا ورسول هللا 

 إفراغات .

 ض لي شعراً .و رجه النسائي ، وعنده : فأفيض على رأسي ثالث إفراغات ، وال أنق

عكن اللسك  مكن الرنابك  ، فقكاَل  وفي )) سنن أبي داود هه ، عن ثوبدان ، أنهم استفتوا النبي 

: )) أما الرج  فلينشر رأسه ، فليلسله حتى يبل  أصول الشعر ، وأما المرأة فال عليها أن ال تنقضكه 

 ، لتلرف على رأسها ثالث غرفات بكفيها هه .

مرأة ال تنقض رأسها للسلها من الرناب  ، وروي عن طائفك  يسكيرة ، وأكثر العلماء على أن ال

 أنها تنقضه ، منهم : عبد هللا بن عمرو بن العاص ، والنخعي ، وأبو بكر بن أبي شيب  . 

وهذا إذا وص  الماء إلى بواطن الشعر ، فإن لم يص  إلى دوا لكه بكدون الكنقض ففكي وجكوا 

 نقضه   للس  باطن الشعر قوالن : 

دهما : أنه واجب ، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأكثر أصحابنا ، وهو رواي  عكن أبكي أح

 حنيف  . 

وروي عن ابن عبا  ، قاَل : لو اغتس  إنسان من الرناب  ، فبقيت شعرة لم يصبها الماء ، لكم 

 يزل جنباً حتى يصيبها الماء .

 ة ، عن سعيد ابن جدبير ، عنه . رجه أبو نعيم الفض  : ثنا مندل ، عن جعفر بن أبي الملير

 ومندل ، فيِه  ع  .

والثككاني : ال يرككب ، وحكككي عككن مالككك ، وأبككي حنيفكك  ، والخرقككي مككن أصككحابنا ، ورجحككه 

 صاحب )) الملني هه منهم .

وهؤالء حعلوا الشعر كالمنفص  عن البدن ، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشكرة الكرأ  

  اص  .

ال والنساء ، فأوجبوا النقض على الرج  دون المكرأة   لحكديت ثوبكان وفرقت طائف  بين الرج

 : حكاه القرطبي وغيره . -

 وهذا هَو الصحيح من مذهب أبي حنيف  ، وأن الرج  يرب عليِه نقض شعره بخالف المرأة .

لكككن قككالوا : إن كككاَن شككعر المككرأة غيككر مضككفور وجككب غسككله ، كمككا يرككب غسكك  شككعر لحيكك  

 الرج  .

 ا ، أحمد ، أن المرأة في غس  الرناب  كالرج  .ونق  مهن

وظاهر هذا : يكدل علكى أن حكمهمكا فكي نقكض الشكعر سكواء ، وفكي عكدد حثيكات المكرأة علكى 

 رأسها كالرجال سواء ، ال تزيد على ثالث .

 

* * * 

 

 بَابُ -5
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ة  َواحَدة    الغُْسِل َمرَّ

عكن سكالم بكن أبكي الرعكد ، نا موسى بن إسماعي  : نا عبد الواحد ، عن العمش ،  -257

مككداء لللكدس  ، فلسكك  يديككه  عكن كريككب ، عكن ابككن عبكا  ، قككاَل : قالككت ميمونك  : و ككعت للنبكي 

مككرتين أو ثالثككاً ، ثُككمَّ أفككرغ علككى شككدماله ، فلسكك  مككذاكيره ، ثككم مسككح ] يككده [ بككالرث واستنشكك، ، 

 دميه.وغس  وجهه ويديه ، ثم أفاث على جسده ، ثم تحول من مكانه ، فلس  ق

، ولكم تكذكر فكي غسك   مراده بهكذا الحكديت فكي هكذا البكاا : أن ميمونك  حككت غسك  النبكي 

مكع شكك الكراوي : هك  ككاَن غسكلهما  -شيء من أعضائه عدداً   إال في غس  يديه فكي ابتكداء اللسك 

الى مرتين أو ثالثاً ، وهذا الشك هو من العمش كما سيأتي بيانه في رواي  أ كرى ، إن شكداء هللا تعك

، واطلقككت اللسكك  فككي البككاقي ، فظككاهره : أنككه لككم يكككرر غسكك  شككيء مككن جسككده بعككد ذَِلككَك ، ال فككي  -

 الو وء وال في اللس  بعده .

، عن محمد بكن محبكوا ، عكن عبكد الواحكد ،  -فيما بعد -ولكن قد  رج البخاري هذا الحديت 

رأسكه ثالثكاً ، ثكم أفكرغ علكى  : )) ثكم غسك  -بعكد غسك  وجهكه ويديكه  -عن العمش ، به ، وقال فيكهِ 

 جسده هه .

ولكم  -و رجه في موا ع أ ر ، من طرق أ رى ، عن العمكش ، وذككر فيهكا : غسك  رأسكه

 يذكر عدداً . 

وقد تقدم : أن وكيعاً رواه عن العمش ، وذكر فيِه : غس  وجهكه ويديكه ثالثكاً ، وأفكاث علكى 

 رأسه ثالثاً .

 و رجه عنه اإلمام أحمد . 

سلم في )) صحيحه هه من حديت عيسى بن يونال ، عن العمش في هذا الحكديت وقد روى م

 ، أنه أفرغ على رأسه ثالث حفنات م ء كفه .

 وعلى هذه الروايات : إنما ينبلي أن يد   هذا الحديت في الباا الما ي .

 وقد أ تل  العلماء في استحباا غس  البدن كله في اللس  من الرناب  ثالثاً : 

من استحبه ، وهكو قكول إسكحاق بكن راهويكه وكثيكر مكن أصكحابنا وأصكحاا الشكافعي فمنهم : 

 وأبي حنيف  .

وروى وكيككع فككي )) كتابككه هه ، عككن أبككي مكككين ، عككن أبككي صككالح مككولى أم هككانيء ، عككن أم 

 هانىء ، قالت : إذا اغتسلت من الرناب  فاغس  ك  عضو ثالثاً .

 أبو صالح ، هَو باذان ، وهو  عي  جداً . 

رواه سمويه الحافظ : نكا أحمكد بكن يحيكى بكن  يكد بكن كيسكان : نكا يزيكد بكن ذريكع ، عكن أبكي و

: )) إذا أغتسكك  أحككدكم  مكككين ، عككن أبككي صككالح : حككدثتني أم هككانيء ، قالككت : قككاَل رسككول هللا 

 يعني : الرناب  . فليلس  ك  عضو منه ثالث مرات هه 

 ورواي  وكيع للموقوف أصح .  

مككر وق ، عككن عطيكك  ، عككن أبككي سككعيد ، أن رجككالً سككأله عككن اللسكك  مككن وروى الفضككي  بككن 

الرنابكك  ، فقككاَل : ثالثككاً . فقككاَل الرجكك  : إن شككعري كثيككر ، فقككاَل : رسككول هللا كككاَن أكثككر شككعراً منككك 

 وأطيب .

  رجه اإلمام أحمد وابن ماجه .

 وعطي  ، هَو العوفي ، فيِه  ع  مشهور . 

 الرأ    ولهذا قاَل لهُ السائ  : إن شعري كثدير . ] ولعله أراد الثالث في [ غس 
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وقد  رجه أبو نعيم الفض  بن دكين في )) كتكاا الصكالة هه لكهُ ، عكن فضكي  ابكن مكر وق ، 

وجمكع -عن عطي  ، قاَل : سأل رج  أبا سعيد الخدري : كم يكفي للس  رأسه ر قاَل : ثكالث حفنكات 

 وذكر بقي  الحديت . -يديه

رار غس  الرسد في غس  الرناب  : ما  رجه أبو داود ، مكن روايك  حمكاد ، ومما يستدل به تك

، قالكت : وأفكرغ علكى رأسكه ثالثكاً ، ،  عن هشام ، عن أبيه ، عن عائش  ، في صكف  غسك  النبكي 

 فإذا فضلت فضل  صبها عليِه .

  هه والمكراد : بعكد الفكراغ مككن غسك  بقيك  جسككده ، وإال لكم يككن لقولهككا : )) فكإذا فضكلت فضككل

 معنى . 

 وروى وهيكككككب هكككككذا الحكككككديت ، عكككككن هشكككككام ، وقكككككال فيكككككِه : )) ثكككككم أفكككككاث المكككككاء علكككككى 

 جسده ، فإن بقي في اإلناء شيء أفرغه عليِه هه .

ً -ورواه   بنحوه .-مبارك بن فضال  ، عن هشام  -أيضا

  رجهما ابن جرير الطبري .

هككو ظككاهر كككالم أحمككد وقالككت طائفكك  : ال يسككتحب تكككرار غسكك  الرسككد فككي غسكك  الرنابكك  ، و

 والخرقي ، وصرح به المارودي من الشافعي  ، وأصحاا مالك .

 وحكى اإلمام أحمد ، أن ابن عبا  كاَن يلتس  من الرناب  سبع مرار .

 ، مشهور عنه .  -يعني : مولى ابن عبا  -وقال : هَو من حديت شعب  

ً  قاَل : وأما حديت النبي   . ، فإنه كاَن يحفن على رأسه ثالثا

 -وهو : مكولى ابكن عبكا  -وهذا الحديت  رجه أبو داود من رواي  ابن أبي ذئب ، عن شعب  

، أن ابن عبا  كاَن إذا اغتس  من الرناب  يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات ، ثم يلس  

ك ، ومكا فرجه ، فنسكي مكرة ككم أفكرغ ، فسكألني : ] ككم أفرغكت [ ر قلكت : ال أدري ، فقكاَل : ال أم لك

يمنعككك أن تككدري ر ثككم يتو ككأ و ككوءه للصككالة ، ثككم يفككيض علككى جلككده المككاء ، ويقككول : هكككذا كككاَن 

 يتطهر . رسول هللا 

 وليال في هذه الرواي  التسبيع في سوى غس  يده اليسرى قب  االستنراء .

 ويتحم  أن المراد به : التسبيع في غس  الفرج  اص  ، وهو الظهر .

: ال يشكبه القكراء ، وقكال أحمكد  -مكرة -با  ، قاَل مالك : ليال بثق  ، وقال وشعب  مولى ابن ع

: اليكتب حديثه ، وقال النسائي والرو جاني : ليال بكالقوي  -مرة -ويحيى : البأ  به ، وقال يحيى 

في الحديت ، وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً جداً فأحكم لهُ بالضع  ، وأرجو أنكه ال بكأ  بكه 

. 

ونقكك  حككرا عككن إسككحاق ، أنككه قككاَل فككي غسكك  الرنابكك  : يلسكك  فرجككه ثالثككاً ، وإن احتككاج إلككى 

 االستنراء غس  مقعدته ثالثاً إلى السبع ، وال يزيد على ذَِلَك، إال أن ال ينقي .

 اكتفى بإفا   الماء على جسده من غير ذَِلَك . وظاهر هذه الحاديت : يدل على أن النَّبّي 

 اء على أن التدلك في الطهارة غير واجب ،  الفاً لمالك في المشهور عنه .وجمهور العلم

 

* * * 
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 بَابُ -6

 َمْن بََدأ بِالِحالِب أو الطَّيب عْنَد الغُْسلِ 

حدثني محمد بن المثنى : نا أبو عاصم ، عن حنظل  ، عن القاسم ، عكن عائشك  ،  - 258

دعا بشيء نحو الحالا ، فأ كذ بكفيكه ، فبكدأ بشك، رأسكه إذا أغتس  من الرناب   قالت : كاَن النبي 

 اليمن ، ثم اليسر ، فقاَل بهما على وسط رأسه . 

 )) حنظل  هه ، هَو : ابن أبي سفيان .

وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديت : يدل على أنه فهم منه أن الحالا نكوع مكن الطيكب 

 رأسه في غس  الرناب  . كاَن يستعم  شيئاً من الطيب في ، وأن النبي 

، ونسكبوه فيكِه إلكى الكوهم ، مكنهم : الخطكابي  -رحمه هللا -وقد أنكر العلماء ذَِلَك على البخاري 

 واإلسماعيلي وغير واحد .

 أيضاً .      -وقالوا : إنما الحالا إناء يحلب فيِه ، ويقال لهُ : المحلب 

يحلكب فيكِه اللكبن مكن المواشكي ، وهكو معنكى والمراد : أنه كاَن يلتس  من مد نحو اإلناء الذي 

 الحديت ا؛ ر : أنه نحو الصاع .

ويشهد لذلك : أنه روي في بعض طكرق هكذا الحكديت ، أن القاسكم سكئ  : ككم يكفكي مكن غسك  

 الرناب  ، فحدث بهذه الحديت . وإنما كاَن السؤال عن قدر ماء اللس  ، ال عن الطيب عندَ اللس  .

 ) صحيحه هه .ذكره اإلسماعيلي في )

ً  -وذكر يعنكي :  -قرا إليه حالا فيِه لبن ، فشرا منكه حديت ابن عبا  ، أن النبي  -أيضا

 يوم عرف  .

 ، وأن المراد به : ماء الورد . -بالريم -و عم بعضهم : أنه )) الرالا هه 

 ً  تصحي  ، و طأ ممن ال يعرف الحديت . -وهو أيضا

 وعاء للطيب . وال أص  لذلك . -بالحاء -و عم آ رون : أن ))الحالاهه 

الحكديت ، مكن  و رج أبو بكر عبد العزيز بن جعفكر الفقيكه فكي )) كتكاا الشكافي هه ، فكي هكذا

ككاَن  طري، أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن حنظل  ، عن القاسم ، عن عائش ، أن رسول هللا 

هكَو كقكدر ككو  يسكع ثمانيك   فكإذا الحكالا بيكده ، وأرانكا أبكو عاصكم قكدر -يلتس  في حالا قكدر هكذا

 ، ثم يصب على ش، رأسه اليسر ، ثم يأ ذ بكفيه فيصب وسط رأسه .     -أرطال 

* * * 

 بَابُ  -7

 اْلَمْضَمَضِة َوااِلستْْنشاِق في اْلَجنَابةِ 

كريكب ،  حدثنا عمر بن حف  : ثنا أبكي : حكدثني العمكش : حكدثني سكالم ، عكن -259

غسككالً ، فككأفرغ يمينككه علككى يسككاره  مونكك  ، قالككت : صككببت للنبككي عككن ابككن عبككا  ، قككاَل : ثنككا مي

فلسلهما ، ثم غس  فرجه ، ثم قكاَل بيكده علكى الرث فمسكحها بكالتراا ، ثكم غسكلها ، ثكم تمضكمض 

واستنشكك، ، ثككم غسكك  وجهككه ، وأفككاث علككى رأسككه ، ثككم تنحككى فلسكك  قدميككه ، ثككم أتككي بمنككدي  ، فلككم 

 ينفض بها .

غس  الرناب  ، مذكور في حديت ميمونك  ، وفكي حكديت عائشك   المضمضم  واالستنشاق في

 ، أنه مضمض ثالثاً ، واستنش، ثالثاً . -، كما سب،  -أيضاً -

إلى اال تالف في وجوا المضمض  ] . . . [ واالستنشاق فكي غسك  الرنابك   -فيما تقدم-وقد أشرنا 

. 
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فكي غسك   ، فإيرابكه لكهُ  فمن أوجبهما في الو وء ، أو أوجب االستنشاق وحده فكي الو كوء

[ المككر ..الرنابكك  أولككى ، إال روايكك  رويككت عككن اإلمككام أحمككد ، أنهككا فككي الو ككوء أوكككد   ] . . . 

 باالستنشاق في الو وء ، دون اللس  .

وهذا   بعيد   فإن اللس  ] . . . [ غس  موا ع الو وء ، و يادة ، فما وجب فكي الو كوء 

 ى .، فهَو واجب في اللس  بطري، الول

وأما من لكم يوجكب المضمضك  واالستنشكاق فكي الو كوء ، فكا تلفوا فكي إيرابهمكا فكي غسك  

 الرناب  : 

 فأوجبهما الكوفيون ، منهم : الشعبي والنخعي وأبو حنيف  وأصحابه وسفيان .

 وقال مالك والشافعي : هما مسنونان في الو وء واللس  سواء .

ابك  يركب إيصكال المكاء إلكى مكا تحكت الشكعر واستدل من أوجبهما فكي اللسك  بكأن غسك  الرن

الكثي  ، مع استتاره بالشعر ، فإيراا إيصال الماء فيِه إلى باطن الفم والن  ، مع ظهكوره ، أولكى 

 بالوجوا .

وروى وكيككع ، عككن أبككي حنيفكك  ، عككن عثمككان بككن راشككد ، عككن عائشكك  بنككت عرككرد ، قالككت : 

واالستنشكككاق حتكككى يصكككلي ر قكككاَل :  سكككألت ابكككن عبكككا  عكككن الرنكككب يلتسككك  ، فينسكككى المضمضككك 

 يتمضمض ويستنش، ويعيد الصالة .   

و رجككه الككدارقطني مككن طريككك، سككفيان ، عككن عثمككان ، عكككن عائشكك  ، عككن ابككن عبكككا  ،                       

 قاَل : يعيد في الرناب  ، وال يعيد في الو وء .

 وعائش  بنت عررد ، قي  : إنها غير معروف  .

المضمضك   فكي أحمكد وغيرهمكا مكن الئمك  التفرقك  بكين اللسك  والو كوء وأنكر الشكافعي و

 واالستنشاق .

 وقالوا : ما وجب غسله من الوجه في الو وء  ، وجب في اللس  ، وما ال فال .

 وفرقوا بين باطن الفم ، والن  ، وما تحت الشعور ، بأن ما تحت الشعور ستره 

 إن سترهما بأص  الخلق  .] طارىء [ ، بخالف باطن الفم والن  ، ف

 وأما غس  باطن العين في الرناب  ، فكان ابن عمر يفعله .

 وفكككي وجوبكككه عكككن أحمكككد روايتكككان ، وأصكككحهما : ال يركككب   لمشكككقته ، و كككوف الضكككرر 

 منه .

 

* * * 

 

 بَابُ  -8

 َمْسحِ اْليَِد بِالتَُّراِب ليُكوَن أنقَى

ان : ثنككا العمككش ، عككن سككالم بككن أبككي ثنكا عبككد هللا بككن الزبيككر الحميككدي : ثنككا سككفي -260

اغتسك  مكن الرنابك  ، فلسك  فرجكه  الرعد ، عن كريب ، عن ابن عبا  ، عن ميمون  ، أن النبي 

بيده ، ثم دلك بها على الحائط ، ثم غسلها ، ثم تو كأ و كوءه للصكالة ، فلمكا فكرغ مكن غسكله غسك  

 رجليه . 

 هذا الحديت قد سب، بألفاظ أ ر . 

البكاا الما كي ، ولفظكه : )) ثكم غسك  فرجكه ، ثكم قكاَل بيكده علككى الرث ، وقكد  رجكه فكي 

 فمسحها بالتراا هه . 
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من حديت أبي عوان  ، عن العمش وقكال فكي حديثكه : )) ثكم دلكك يكده  -فيما بعد-وقد  رجه 

 بالرث ، أو بالحائط هه .

ً -و رجه  ثم  را يكده  من رواي  الفض  بن موسى ، عن العمش ، وفي حديثه : )) -أيضا

 مرتين أو ثالثاً هه . -أو الحائط-بالرث 

و رجه مسلم مكن حكديت عيسكى بكن يكونال ، عكن العمكش ، وعنكده : )) ثكم  كرا بشكماله 

 الرث ، فدلكها دلكاً شديداً هه .

 فقد تضمن هذا الحديت : أن المستنري يدلك يده بالتراا ، ثم يلسلها . 

 ضاً . أي-وقد روي مث  هذا في حديت عائش   

  رجه أبو داود من حديت السود ، عنها .

ً -و رج  من رواي  الشعبي ، قاَل : قالت عائش  : لئن شئتم لريكنكم أثكر يكد رسكول هللا  -أيضا

 في الحائط ، حيت كاَن يلتس  من الرناب  .

وفي رواي  للنسائي ، من حديت عطاء بن السائب ، عن أبكي سكلم  ، عكن عائشك  ، أن النبكي 

 ده اليسرى بعد غس  فرجه .غس  ي 

 لكن شك راويها فيها .

وأن النبكي   -أيضكاً -وقد روي نحو ذَِلَك في االستنراء قب  الو وء فكي غيكر غسك  الرنابك  

  . استنرى بالماء ثم دلك يده بالرث 

وقد  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حكديت إبكراهيم بكن جريكر البرلكي 

  رع  ، عن أبي هريرة .، عن أبي 

ً -و رجه ابن ماجه   . والنسائي من حديت إبراهيم بن جرير ، عن أبيه ، عن النبي  -أيضا

 وقال النسائي : هَو أشبه بالصواا .

 : قاله ابن معين وغيره . -وإبراهيم بن جرير ، لم يسمع من أبيه شيئاً 

والسكياق الكذي  رجكه فكي هكذا  وهذا السياق الذي  رجه البخاري في هكذا البكاا مختصكراً ،

غسك  يديكه ، ثكم غسك  فرجكه ، ثكم مسكح يكده بكالتراا ، ثكم  الباا الذي قبلكه أتكم منكه ، وفيكه : أنكه 

 غسلها .

 فاقتضككككككى ذَِلككككككَك : اسككككككتحباا غسكككككك  اليككككككدين قبكككككك  االسككككككتنراء ، ثككككككم غسكككككك  اليككككككد اليسككككككرى 

 بعد .

 ً  ، ثكككككم غسككككك   وقكككككال الثكككككوري وإسكككككحاق : إذا اغتسككككك  مكككككن الرنابككككك  غسككككك  كفيكككككه ثالثكككككا

 فرجه ، ثم دلك يده بالرث ، ثم يديه ثالثاً ، ثم يتو أ .

وليال هذا في حديت ميمون  ، وال في حديت عائشك  ، إال فكي روايك  الو اعكي ، عكن يحيكى 

بن أبي كثير ، عن أبي سلم  ، عن عائش  ، وعن عمرو بن سعد ، عن نافع ، عن عمكر ، وقكد سكب، 

 ا تقدم .لفظها ، وهي مروي  بالمعنى كم

وروي عن ابن عمكر مكن قولكه ، فكي صكف  غسك  الرنابك  ، أنكه يلسك  يديكه ثالثكاً ، ثكم يلسك  

 فرجه ، ثم يضرا بيده على الحائط ، ثم يلسلها ، ثم يتو أ .

  رجه إبراهيم بن مسلم في )) كتاا الطهور هه .

 ونككككك  اإلمكككككام أحمكككككد : علكككككى أن المسكككككتنري يلسككككك  يديكككككه قبككككك  االسكككككتنراء ، ثكككككم إذا 

 ستنرى ، فإنه يلس  يديه ويتو أ .ا

ولع  هذا ال يحتاج إليه قب  االستنراء إذا كاَن يريكد أن يكد   يديكه فكي اإلنكاء ، ليصكب علكى 

فرجه منه ، فإذا كاَن الماء في مث  اإلداوة ونحوها يصب منه على فرجه ، فال حاجك  لكهُ إلكى غسكله 

 يديه قب  االستنراء .
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ثالثاً بعد االستنراء إنما هَو في الو وء مكن غيكر الرنابك   ون  أحمد في إعادة غس  اليدين

، فإن الو وء من الحدث الصكلر ينكتقض بمكال الفكرج ، فلكذلك ال ] . . . [ فيكِه علكى غسك  اليكدين 

قبله ، وأما غس  الرناب  ، فإذا غس  كفيه ثالثاً ، ثم غس  فرجه لم يحتج إلى إعكادة غسك  يديكه بعكده 

ر في غس  الرناب  ، فإنه من حين نوى وسمى وغسك  كفيكه ثالثكاً ] قكد بكدأ [   لن مال الفرج ال يؤث

 غس  الرناب  ، ولذلك ال يحتاج إلى إعادة غس  فرجه عندَ غس  جسده ، ب  يكتفى بلسله أوالً .

وقد نق  جعفر بن محمد ، عن أحمد ، في الرنب يتو كأ قبك  أن ينكام ، ثكم يقكوم ، يلتسك  وال 

 َك يرزئه .يتو أ ، فرأى أن ذَلِ 

 ولع  مراده : يرزئه غس  أعضاء الو وء أوالً ، عن غسلها في الرناب  ثانياً .

 ويحتم  أن مراده : أن اللس  وحده يرزىء بال و وء ، ويرتفع به الحدثان .

 وقد روي عن ابن سيرين ، في الرنب يحدث بين ظهراني غسله من االرناب  .

 ن الحدث .قاَل : اللس  من الرناب  ، والو وء م

 وعن الحسن ، في الرنب يلس  بعض جسده ، ثم يبول ر قاَل : يلس  ما بقي من جسده .

  رجه الخالل في )) الرامع هه من طري، حنب  .

قاَل حنب  : سمعت أبا عبد هللا يقول : يبكدأ فيتو كأ و كوءه للصكالة ثكم يلتسك    لن اللسك  

 . ياتي على طهارة الو وء ، وهذا حدث يوجب الو وء

وظاهر كالم أحمد وابن سكيرين : أنكه يعيكد الو كوء واللسك    ليكاتي بسكن  اللسك  بكاملهكا ، 

 وتقديم الو وء على اللس  ، وليال ذَِلَك على الوجوا . 

 عن ابن عمر ، بإسناد فيِه  ع  ، أنه يعيد اللس  . -أيضاً -وروي 

  رجه ابن أبي شيب  .

سك  لكم يبطك  بكالبول ، وأنكه إذا أكملكه فقكد ارتفكع وأما الحسن ، فمراده : أن ما مضى مكن الل

 حدث الرناب  ، ولكن ال يصلي حتى يتو أ .

 وكذا قاَل سفيان الثوري : يتم غسله ، ثم يعيد الو وء .

 وحكى ابن المنذر مث  هذا عن عطاء وعمرو بن دينار .

 قاَل : وهو يشبه مذهب الشافعي . 

 وحكى عن الحسن ، أنه يستأن  اللس  .

 ا  الف ما رواه الخالل ، بإسناده عنه .وهذ

 ومكككككا ذككككككره أنكككككه يشكككككبه مكككككذهب الشكككككافعي ، قكككككد قيككككك  : إن الشكككككافعي نككككك  عليكككككِه فكككككي 

 )) الم هه .

وال ينبلككي أن يكككون فككي هككذا  ككالف ، وإنمككا أمككر مككن أمككر بإعككادة اللسكك  اسككتحباباً   ليقككع 

حكده ، ثكم وجكدت السكدر ، أن الو وء قب  اللس  ، كما استحب أحمد للحائض إذا اغتسكلت بالمكاء و

 تعيد اللس  بماء وسدر   لتاتي باللس  على الوجه الكام  .

 فإن قي  : هذا يلزم منه استحباا ترديد اللس  .

 قلنا : إنما أعيد لنق  وقع في الول ، فاستحب إعادته على وجه الكمال .

ع حكدثهما ، فكإذا انكتقض قاَل أصحابنا : وإذا غس  بعض جسده ، ناوياً به رفع الحدثين ، ارتف

و وته ، وأعاده لزمه الترتيب والمواالة فيما أرتفع عنه حدث الرناب   اصك  ، ومكا لكم يرتفكع عنكه 

حدث الرنابك  مكن أعضكاء الو كوء ، ال يلكزم فيكِه ترتيكب وال مكواالة ، بك  يرتفكع حدثكه تبعكاً لحكدث 

 الرناب  .

 

* * * 
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 بَابُ -9

 هُ في اإلنَاء قَْبل أْن يَْغِسلََهاَهْل يُْدِخُل اْلُجنُُب يَدَ 

 إذا لَْم يَُكْن َعلَى يَدِه قَذٌَر َغْير الَجنَابِة ؟

 وأد   ابن عمر والبراء بن عا ا يده في الطهور ، ولم يلسلها ، ثم تو أ.   

 ولم ير ابن عمر وابن عبا  بأساً بما ينتضح من غس  الرناب  .

 إلى مسألتين :  -هاهنا-اشار البخاري 

 حداهما : إ

أن الرنب إذا أد   يده في الماء قب  غسلها ، وليال على يده نراس  ، فإنكه ال يكنرال المكاء ، 

 فإن المؤمن ال ينرال . 

وقد ذكر ، عن ابكن عمكر والبكراء بكن عكا ا ، أنهمكا أد كال أيكديهما فكي الطهكور ، مكن غيكر 

 غس  ، ثم تو أ .

 وهذا في الو وء .

ديت عثمكان بكن عفكان فكي صكف  الو كوء ، وعلكى الككالم وقد سب، ذكره فكي الككالم علكى حك

 على حديت : )) إذا استيقظ أحدكم من النوم فال يد   يده في اإلناء حتى يلسلها هه .

وروى وكيع ، عن العمكش ، عكن إسكماعي  بكن رجكاء ، عكن أبيكه ، قكاَل : رأيكت البكراء بكن 

 لسلها . يعني : قب  أن ي عا ا بال ، فأد   يده في مطهرة المسرد 

 وعن سفيان ، عن جابر الرعفي ، عن الشعبي ، قاَل : كاَن الرجكال علكى عهكد رسكول هللا 

 يد لون أيديهم في اإلناء وهم جنب ، والنساء وهن حيض ، ال يرون بذلك بأساً .

 ور   فيِه ابن المسيب وغيره .

 وا تل  كالم أحمد في ذَِلَك : 

ده في اإلناء إذا ككاَن نظيفتكين ال بكأ  بكه ونقك  عنكه فقاَل مرة ، في الرنب والحائض يلمال ي

ابنه عبد هللا في الرنب يد   يده في اإلناء ، ولم يمسها أذى ، ولكم يكنم ر قكاَل : إن لكم يكنم فكأرجوا ان 

 ال يكون به با  ، وإن نام غسلها . 

لقكائم مكن يشير إلى أنه إن كاَن قائما من النوم ، فإنه ال ير   لهُ فكي تكرك غسكلها ، فرعك  ا

 النوم أشد من الرنب .

 ونق  عنه كراه  ذَِلَك : 

 نق  عنه صالح وابن منصور ، في الرنب والحائض ، يلمال يده في اإلناء ر قاَل : 

 كنت ال أرى به بأساً ، ثم حدثت عن شعب  ، عن محارا بن دثار ، عن ابن عمر، فكأني تهيبته .

ً -ونق  عنه صالح الماء ، ينظر حره من برده : إن كاَن أصكبعاً في جنب أد   يده في  -أيضا

 رجوت أن ال يكون به بأ  ، وإن كاَن اليد أجمع فكأنه كرهه .

ً -ونق  عنه صالح  في جنب يد   الحمام ، ليال معه أحد ، وال ماء يصب به علكى يكده  -أيضا

 ر ترى لهُ أن يأ ذ بفمه ر قاَل : ال ، يده وفمه واحد .

عن علي بن أبي طلح  ، في الرنب يد   يده في اإلناء قبك  أن  وروى رقي  ، عن الزبيدي ،

 يلسلها ر قاَل : يهري، أعاله .
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و رج أبو عبيد بإسناده ، عن النخعي ، قاَل : إذا غمال الرنب يده في إنكاء صكلير ] فأهرقكه 

 [ ، وإن كاَن كبيراً فال بأ  به .

 ، ترده السن  الصحيح  . وهذا قد يرجع إلى القول بنراس  بدن الرنب ، وهو قول شاذ

 وقد روي عن أحمد ، في جنب اغتس  في ماء يسير ] . . . [ . 

 ولم ينق  عنه في المحدث يتو أ في ماء يسير، وإن كاَن أصحابنا قد سووا بينهما .

 وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كاَن يكره فض  الحائض والرنب . 

مر ، أنه كاَن ال يكرى بسكؤر المكرأة بأسكاً ، إال أن تككون وروى أيوا ، عن نافع ، عن ابن ع

 حائضاً أو جنباً .

 وروي عن معاذة ، عن عائش  ، أنها كانت تكره سؤر الحائض ، وأن يتو أ به .

 وروي عن أحمد ، كراه  سؤر الحائض إذا ] . . [ بالماء . 

 ي ، عكككن وفكككي )) مسكككند بقكككي بكككن مخلكككد هه مكككن روايككك  سكككويد بكككن عبكككد العزيكككز الدمشكككق

 نككككوح بككككن ذكككككوان ، عككككن هشككككام بككككن عككككروة ، عككككن أبيككككه ، عككككن عائشكككك  ، قالككككت : و ككككعت 

 ماء ، وأد لت يدي فيِه ، فلم يتو ا منه .  لرسول هللا 

 وهذا منكر ، ال يصح .

 وسويد ونوح ،  عيفان .

، فأما إن أد   الرنب يده في الماء ، بعد أن نوى اللس  ، فكاعترف منكه ، وككان المكاء قلكيالً 

فككإن نككوى االغتككراف مككن المككاء لككم يضككره ، وإن نككوى غسكك  يككده مككن الرنابكك  فككي المككاء صككار المككاء 

 مستعمالً .

: أنككه  -عنككدهم -وإن أطلكك، النيكك  ، ففيككه قككوالن لصككحابنا وغيككرهم مككن الفقهككاء ، أشككهرهما 

 يصير مستعمالً ، وهو قول الشافعي  .

 والصحيح : أنه ال يصير بذلك مستعمالً .

وأ واجه من إناء واحد ، فإنه لو ككاَن  ل حديت عائش  وميمون  ، واغتسال النبي وعليه يد

يصير الماء مستعمالً بلمال اليد فكي المكاء ، بكدون نيك  االغتكراف ، لوجكب بيانكه لنمك  بيانكاً عامكاً ، 

فإن هذا ممكا تكدعو الضكرورة إليكه ، فكإن عامك  النكا  ال يستحضكرون نيك  االغتكراف ، وأكثكرهم ال 

مون حكم ذَِلَك ، ب  قد روي عن النبي واصحابه مكا يكدل علكى  كالف ذَِلكَك ، وأن المكاء ال يرنكب يعل

 باغتراف الرنب منه .

من جفنك   وروى سماك ، عن عكرم  ، عن ابن عبا  ، قاَل : اغتس  بعض أ واج النبي 

)) إن المكاء ال يرنكب هه أن يتو أ ، فقالت : يا رسول هللا ، إني كنت جنبكاً ، قكاَل :  ، فأراد النبي 

. 

، وابكن  زيمك   -وقكال : حسكن صكحيح - رجه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمكذي 

 في )) صحيحه هه والحاكم وصححه .

 مرسالً . -وأعله اإلمام أحمد ، بأنه روي عنى عكرم  

 ال يرنب . وقد صح عن ابن عبا  ، أنه سئ  عن الرنب يلتس  من ماء الحمام فقاَل : الماء 

 وصح عنه ، أنه قاَل : الماء ال يرنب .

وككذلك صكح عكن عائشك  مككن روايك  شكعب  ، عكن يزيكد الرشككك ، عكن معكاذة ، قالكت : سككألت 

 عائش  عن اللس  من الرناب  ر فقالت : إن الماء ال ينرسكه شكيء   كنكت أغتسك  أنكا ورسكول هللا 

 من إناء واحد .
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ولفظه : إن عائشك  قالكت : المكاء طهكور ، ال يرنكب و رجه ابن  زيم  في )) صحيح  هه ، 

في اإلناء الواحد . قالت : أبكدته فكأفرغ علكى يديكه ،  الماء شيء   لقد كنت أغتس  أنا ورسول هللا 

 من قب  أن يلمسهما في اإلناء . 

وروى المقككدام بككن شككريج ، عككن أبيككه ، أنككه سككأل عائشكك  عككن غسكك  الرنابكك  ر فقالككت : كنككت 

من إناء واحكد . قكاَل شكريح : كيك  يككون ر قالكت عائشك  : إنكه لكيال علكى  سول هللا أغتس  أنا ور

 مرتين أو ثالث  . -الماء جناب  

  رجه ] . . . [ وبقي بن مخلد في )) مسنده هه . 

 و رجكككككه إسكككككحاق بككككككن رهوايككككك  فككككككي )) مسكككككنده هه ، وعنككككككده : فقالكككككت : إن المككككككاء ال 

 ينرال .

 قوله : )) الماء ال ينرال هه ، فرعله مكن قكول النبكي  وقد رفع بعضهم آ ر الحديت ، وهو

. 

 مرفوعاً .- رجه الطبراني والقا ي إسماعي  وابن عدي وغيرهم 

 والصحيح : أنه موقوف على عائش  . 

 المسأل  الثاني  : 

 ما ينتضح من بدن الرنب في الماء الذي يلتس  منه .

 لم يريا به بأساً .  وقد ذكر البخاري ، عن ابن عمر وابن عبا  ، أنهما

وروى وكيع في )) كتابكه هه ، عكن سكفيان ، عكن العكالء بكن المسكيب ، عكن رجك  ، عكن ابكن 

 عبا  ، أنه لم يكن يرى به بأساً .

 وكذلك ر   فيِه أكثر السل  ، منهم : ابن سيرين والحسن والنخعي وأبو جعفر .

 قاَل النخعي : أو ترد من ذَِلَك بداً ر  

 ه .نحو -وعن الحسن

ً -ور   فيِه   مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم . -أيضا

 وقد سب، بسط ذَِلَك في ذكر الماء المستعم  ، وأنه ليال بنرال .

مع بعض أ واجه من اإلناء الواحد ال يسلم من إصكاب   ويدل على ذَِلَك : أن إغتسال النبي 

بيانه والمكر بكالتحر  منكه ، فكإن  رشاش الماء المتقاطر منهما ] للماء [ ، ولو كاَن ذَِلَك نرساً لوجب

 هذا مما تعم به البلوى ، وال يكاد يسلم النا  منه .

وكالم أحمد يدل على أن ما ينضح من الماء عندَ اللس  والو كوء علكى البكدن أو الثكوا فكي 

 الماء ال بأ  به .

فكإن فإن تو أ في طشت ، ثم صبه فأصاا ثوبه منه ، فإنه يستحب لهُ غسكله والتنكزه عنكه   

 هذا ال يش، التحر  عنه، وهو ماء ] قذر [ ، قد أ رج الذنوا والخطايا ، وا تل  في نراسته .

 ثم  رج البخاري في هذا الباا أربع  أحاديت : 

 الحديت الول : 

من حديت : أفلح ، عن القاسم ، عن عائش  ، قالت : كنت أغتس  أنا ورسكول هللا  -261

 فيِه . من إناء واحد ، تختل  أيدينا 

 و رجه مسلم في )) صحيحه هه و اد فيِه : )) من الرناب  هه .

وهذا الحديت : يستدل به على جوا  إد ال الرنب يده فب  كمال غسله في الماء الذي يلتسك  

 منه ، وعلى أن ما نضح من الماء اللس  في اإلناء ، اللس  منه ال يضره .

 

 الحديت الثاني : 
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إذا  ن هشام ، عن أبيه ، عن عائشك  ، قالكت : ككاَن النبكي من حديت : حماد ، ع -262

 اغتس  من الرناب  غس  يده .

 وهذا مختصر من حديت عائش  الذي  رجه في أول )) كتاا : اللس  هه . 

وإنمككا قصككد اإلشككارة إلككي ذكككر طككرق الحككديت   لنككه يسككتدل بككه علككى أن الرنككب إذا اغتسكك  

ل ، فكال يمككن حملكه علكى أنكه غسك  يكده فكي اإلنكاء مكن غيكر باالغتراف من اإلنكاء بعكد نيك  االغتسكا

 إفراغ .

إذا اغتسك  مكن  فإنه قد  رجكه مسكلم مكن حكديت  ائكدة ، عكن هشكام ، ولفظكه : ككاَن النَّبكّي 

 الرناب  بدأ فلس  يديه قب  أن يد   يده في اإلناء ، ثم تو أ مث  و وئه للصالة .

هشام ، الذي ا تصره البخاري هاهنا ، ولفظكه وقد  رج أبو داود حديت حماد بن  يد ، عن 

 : يبدأ فيفرغ على يديه .

 وفي رواي  أ رى لهُ : غس  يديه ، فصب اإلناء على يده اليمنى .

 الحديت الثالت : 

نا أبو الوليد : ثنا شعب  ، عن أبي بكر بن حف  ، عن عروة، عن عائشك ، قالكت  -263

 احد ، من الرناب  .من إناء و : كنت اغتس  أنا ورسول هللا 

 وهذا يستدل به كما يستدل بالحديت الول .  

 الحديت الرابع : 

نا أبو الوليد : نا شعب  ، عن عبد هللا بن عبد هللا بن جبر : سكمعت أنكال بكن مالكك  -264

 والمرأة من نسائه يلتسالن من إناء واحد .  يقول : كاَن النبي 

   . اد مسلم ووهيب ، عن شعب  : من الرناب

 أيضاً . -وهذا داللته كدالل  الذي قبله 

و )) عبد هللا بن عبد هللا بن جبر هه ، هكَو الكذي روى عكن أنكال حكديت الو كوء بالمكد ، وقكد 

 سب، شرح ] حاله [ هناك مبوسطاً . 

 

* * * 

 

 بَابُ -10

 تَفِريق اْلُوُضِوِء َواْلغُسلِ 

 ويذكر عن ابن عمر ، أنه غس  قدميه بعدما ج  و وته . 

 هذا الثر ، حكاه اإلمام أحمد عن ابن عمر ، أنه تو أ ، ثم غس  رجليه في مكان آ ر .

وقال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمكر تو كأ بالسكوق ، فلسك  وجهكه ويديكه ومسكح رأسكه ، ثكم 

 دعي لرنا ة ، فمسح على  فيه ، ثم صلى عليها .

و أ في السوق ، فلس  وجهه وهذا الثر ، رواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه ت

 ويديه ومسح رأسه ، ثم دعي إلى جنا ة ، فد   المسرد ، ثم مسح على  فيه بعد ما ج  و وته .

 قاَل البيهقي : هذا صحيح عن ابن عمر ، مشهور بهذا اللفظ . 

وقد ا تل  العلماء في تفري، الو وء واللسك  : هك  يصكح معكه الو كوء واللسك  ، أم ال ر 

 قوال : على ثالث  أ

أحكدها : أنكه جكائز ، وهكو ظكاهر تبويكب البخكاري هاهنكا ، وهكو مكذهب أبكي حنيفك  والثكوري 

 أيضاً .-، ورواي  عن أحمد  -في رواي  والشافعي وإسحاق 
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 والثككككاني : أنككككه ال يرككككو  ، وترنككككب اإلعككككادة بككككذلك فككككي الو ككككوء واللسكككك ، وهككككو قككككول 

 مالك ، وحكي رواي  عن أحمد ، وهي غريب  عنه .

 ثالت : أنه يرب في الو وء دون اللس  ، وهو ظاهر مذهب أحمد .وال

فككي -وممككن قككاَل : إنككه إذا جكك  و ككوته يعيككد : قتككادة وربيعكك  والو اعككي والليككت والشككافعي 

 في رواي  .-وإسحاق-القديم 

 وقال النخعي : ال بأ  أن يفرق غسله من الرناب  . 

 وكذا روي عن أبن المسيب ، وعلي بن حسين . 

: إن ككاَن فكي عمك   -فكيمن أ كر غسك  رجليكه فكي الو كوء حتكى جك   -عن الحسن  وروي

 الو وء غس  رجليه ، وإالّ استأن  .

وفككرق أحمككد بككين الو ككوء واللسكك  ، بككأن هللا أمككر فككي الو ككوء بلسكك  أعضككاء معككدودة ، 

معطككوف بعضككها علككى بعككض ، فوجككب غسككلها مرتبككا متواليككا ، كمككا يرككب الترتيككب والمككواالة فككي 

ت الصالة ، وأشواط الطواف ، بخالف غسك  الرنابك  ، فإنكه أمكر فيكِه بكالتطهر ، وهكو حاصك  ركعا

 بلس  البدن على أي وجه كاَن .

واسككتدل إلعككادة الو ككوء ، بككأن عمككر رأى رجككالً علككى ظهككر قدمككه لمعكك  لككم يلسككلها ، فككأمره 

 بإعادة الو وء .

أنكه أمكر بلسك  مكا ترككه ، وفكي  وقد ا تل  ألفاظ الرواي  عن عمر في ذَِلكَك : ففكي بعضكها ،

 بعضها ، أمره بإعادة الو وء . 

ً -وفي الباا أحاديت مرفوع    بهذا المعنى : -أيضا

مككن أجودهككا : حككديت رواه بقيكك  ، عككن بحيككر بككن سككعد ، عككن  الككد بككن معككدان ، عككن بعككض 

الماء رأى رجالً يصلي وفي ظهر قدمه لمع  قدر الدرهم لم يصبها  ، أن النبي  أصحاا النبي 

 ، فأمره أن يعيد الو وء والصالة .

  رجه أبو داود .

 وقال أحمد : إسناده جيد . 

  وأمكككككا اللسككككك  ، فكككككروي فكككككي حكككككديت مرسككككك  ، عكككككن العكككككالء بكككككن  يكككككاد ، أن النبكككككي 

 اغتس  ، ثم رأى لمع  لم يصبها الماء ، فعصر عليها شعره .

 في إحدى الروايتين عنه .-وأ ذ به أحمد 

، قاَل : الرنب ما أصاا الماء مكن جسكده فقكد طهكر وحملكه أبكو عبيكد  وروي عن ابن مسعود

 على أنه إذا فرق غسله وقطع أجزأه .

وروي عن علي وابن مسعود وجماع  من السل  ، في الرنب إذا غس  رأسه بالخطمي ، 

 أنه يرزئه من غس  الرناب  ، وليال عليِه إعادة غسله .

 غس  الرأ  في اللس  .وهذا يدل على جوا  تأ ير غس  الرسد عن 

و رج أبو داود من حكديت شكريك ، عكن قكيال بكن وهكب ، عكن رجك  مكن بنكي سكواءة ، عكن 

، أنه كاَن يلس  رأسه بالخطمي وهو جنب ،يرتزيء بذلك ، وال يصكب عليكِه  عائش  ، عن النبي 

 الماء .

 يعني : أنه ال يعيد منه غس  بقي  جسده .

  رج البخاري في هذا الباا : 

مككاء يلتسكك  بككه ، فككأفرغ علككى يديككه ،  ديت ميمونكك  : قالككت : و ككعت للنبككي حكك-265

فلسلهما مرتين أو ثالثاً ، ثكم أفكرغ بيمينيكه علكى شكماله فلسك  مكذاكيره ، ثكم دلكك يكده بكالرث ، ثكم 
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تمضمض واستنش، ، ثم غس  وجهه ويديه ، ثم غسك  رأسكه ثالثكاً ، ثكم أفكرغ علكى جسكده ثكم تنحكى 

 .  من مقامه فلس  قدميه

  رجه من حديت عبد الواحد بن  ياد ، عن العمش ، بإسناده المتقدم .

فصك  بكين تطهيكر رأسكه وقدميكه  ووجه االستدالل بكه علكى جكوا  تفريك، الو كوء : أنكه 

 باإلفراغ على جسده ، ثم بالتنحي من مقامه .

 جوابان :  -ومن وافقه-ولإلمام أحمد 

إن المعتبكر عنكدهم فكي التفريك، المبطك  أن يكؤ ر أحدهما : أن هذا تفري، يسير ال يضكر ، فك

 غس  بعض العضاء حتى ير  غس  ما قبله .

 ومنهم من اعتبر لهُ طول الفص  عرفاً .

 وهما روايتان عن أحمد ، أشهرهما : اعتبار الرفاف .

 وهذا التأ ير لم يكن طويالً ، وال حص  معه جفاف ما قبله ، فال يضر . 

 إذا أ ر غس  رجليه حتى يكم  غسله ، أنه يعيد الو وء .وقد روي عن مالك ، أنه 

 ولعله أراد مع طول الفص  . وهللا سبحانه وتعالى اعلم .

والثككاني : أن هككذا التفريكك، كككاَن فككي غسكك  الرنابكك  ، وعنككد أحمككد ال يعتبككر المككواالة لللسكك  ، 

 بخالف الو وء .

  فإن قي  : إنما وقع التفري، في الو وء الذي  من اللس  .

قي  : أعضاء الرنب مكا دام عليهكا الرنابك  ، فإنكه ال يعتبكر لتطهرهكا مكواالة فكي و كوء وال 

 غس  .

 هذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليِه عام  أصحابه .

وإنمككا اعتبككر المككواالة للو ككوء فككي غسكك  الرنابكك  أبككو بكككر ابككن جعفككر وطائفكك  يسككيرة مككن 

 إن شاء هللا تعالى .-في ذَِلَك مبسوطاً  أصحابه ، وهو المذهب عندَ الخالل ، وسيأتي القول

 وفي تفري، اللس  صريحاً حديت ال يصح إسناده .

 رجه الدارقطني في )) الفراد هه واإلسماعيلي في )) جمع حكديت مسكعر هه ، مكن طريك، 

إسماعي  بن يحيى التميمي ، عن مسعر عن حميد بن سعد ، عن أبي سكلم  بكن عبكد الرحمكان ، عكن 

، إن أهلكي تلكار إذا وطئكت جكواري ، قكاَل : )) ولكم تعلمهكم  : قاَل رج  : يا رسول هللا أبيه ، قاَل 

ذَِلَك ر هه ، قاَل : من قب  اللس  : قاَل : )) إذا كاَن ذَِلَك منك فاغس  رأسك عندَ أهلك، فإذا حضكرت 

 الصالة فاغس  سائر جسدك هه.

 إسماعي  بن يحيى ،  عي  جدا ً .

 حميد بن سعد مرهول، وأحاديت إسماعي  بن يحيى مو وع  . قاَل : اإلسماعيلي :

 وفيه حديت آ ر : 

رواه جعفر بن محمد الفريابي : نا إسحاق بن موسى : نا عاصكم بكن عبكد العزيكز : نكا محمكد 

عكن  بن  يد بن قنفذ التيمي ، عن جابر بن سيالن ، عن ابكن مسكعود ، أن رجكالً سكأل رسكول هللا 

: )) يلسك  ذَِلكَك المككان ،  ب  ، فيخطىء الماء بعض جسده ر فقاَل : النبكي الرج  يلتس  من الرنا

 ثم يصلي هه .

رجاله كلهم مشهورون ،  ال جابر بن سيالن ، وقد  رج لهُ أبو داود ، ولم نعلكم فيكِه جرحكاً 

 ، وال أنه روى عنه سوى محمد بن  يد . 

 

* * * 
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 بَابُ -11

 ِه في اْلغُسلْ َمْن أفََرَغ بِيِمِينه علََى ِشمالِ 

  رج فيِه :

غسالُ وسترته ، فصب على يكده  حديت ميمون  : قالت : و عت لرسول هللا - 266

ثُككمَّ أفككرغ بيمينككه علككى  -ثككم قككاَل سككليمان : ال أدري : أذكككر الثالثكك  أم ال ر  -، فلسككلها مككرة أو مككرتين

تمضمض واستنش، ، وغسك  وجهكه  ، ثُمَّ  -أو بالحائط  شماله ، فلس  فرجه ، ثُمَّ دلك يده بالرث 

ويديه ، وغس  رأسه ، ثم صب على جسده ، ثم تنحى فلس  قدميه ، فناولته  رق  ، فقاَل بيكده هككذا 

 ، ولم يردها .

  رجه من حديت أبي عوان  ، عن العمش ، باإلسناد المتقدم .

 ومقصوده منه : قولها : )) ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فلس  فرجه هه . 

من طري، أبي حمزة السككري ، عكن العمكش ، ولفظكه : ))  -فيما بعد-د  رجه البخاري وق

 وصب على يديه فلسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله فلس  فرجه هه . 

 وهذه الرواي  : تصرح بانه غس  يديه جميعاً قب  إد ال يده اليمنى في اإلناء .

 أيضاً . -بنحو هذا اللفظ  وقد سب، من رواي  عبد الواحد وغيره ، عن العمش

ً -وسب،  الحديت من رواي  حف  بن غياث ، عن العمش ، ولفظكه : قالكت ميمونك  :  -أيضا

 غسالً ، فأفرغ بيمينه على يساره فلسلهما ، ثم غس  فرجه . صببت للنبي 

 والمراد : أنه تناول اإلناء بيمينه ، فصبه على يساره ، ثم غسلهما معاً . 

ي داود ، من روايك  عبكد هللا بكن داود ، عكن العمكش : فأكفكأ اإلنكاء علكى يكده وفي رواي  لب

 اليمنى ، فلسلها مرتين أو ثالثاً ، ثم صب على فرجه ، فلس  فرجه بشماله . 

 وهذه الرواي  : توهم أنه صب من اإلناء على يده اليمنى فقط . 

صكب علكى يكده فلسكلها مكرتين وهذه الرواي  التي  رجها البخاري في هذا البكاا فيهكا : )) ف

أو ثالثاً هه ، وهي توهم أنه صب على اليمنى فقط ، ولكم يلسك  اليسكرى حتكى غسك  فرجكه بهكا ، ثكم 

 دلكها بالتراا ، ثم غسلها . 

 أيضاً .-وقد سب، من حديت عمر نحو ذَِلَك 

 غسك  يديكه جميعكاً قبك  إد كال يكده اليمنكى فكي اإلنكاء ، ثكم وحديت عائش  صريح في أنكه 

 أد لها فأفرغ بها على شماله ، ثم غس  فرجه .

 وقد قاَل اإلمام أحمد : اللس  من الرناب  على حديت عائش  . 

ونق  حنب  عنه ، أنه يبدأ فيفيض اإلناء على يده اليمنى ، فيصب ] منكه [ ثكالث مكرات ، ثكم 

جككه فينقيككه ، ثككم يلمككال يككده فككي اإلنككاء ، فيصككب علككى يككده اليسككرى ، فيلسككلهما جميعككاً ، ثككم يلسكك  فر

 يتو أ .

 ، أنه قاَل : يبدأ فيلس  كفيه ثالثاً .  -مرة أ رى -ونق  عنه 

 وهذا يواف، رواي  الكثرين عنه . 

 فهذا كله في غس  اليدين وفي غس  الفرج .

فأما بقي  اللس  ، فإن غس  أعضاء الو وء فيِه كلسلها في الو وء من الحدث الصلر ، 

 على ما سب، في مو عه . 

 وأما غس  الرأ  ، فإنه يحثي عليِه ثالث حثيات باليدين جميعاً . 

 وقد جاء التصريح بذلك في روايات متعددة ، سب، ذكرها .

وأما صب الماء على بقي  الرسد ، ففي بعض ألفاظ حديت عائشك  مكا يكدل علكى أنكه بكالكفين 

 أيضاً . -معاً ، وقد سب، ذكره 
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لتس  ، فقاَل طائف  من الفقهكاء مكن أصكحابنا والشكافعي  واما مح  اإلناء من المتو يء والم

وغيرهم : إن كاَن واسعاً يمكن االغتراف منه ، ككاَن مكن جهك  اليمكين ، ويلكرف منكه بكاليمين ، وإن 

 كاَن  يقاً ال يمكن االغتراف منه ، وإنما يصب به صباً و ع من جه  الشمال .

أنه أراهم الو وء ، فأ كذ رككوة فو كعها  و رج الطبراني ، بإسناد فيِه جهال  ، عن أنال ،

، ثم قكاَل : هككذا رأيكت رسكول  -وذكر بقي  الو وء -عن يساره ، وصب على يده اليمنى منها ثالثاً 

 يتو أ .  هللا 

* * * 

 

 بَابُ -12

 إِذَا َجاَمَع ثُمَّ َعاَوَد ، َوَمْن دار َعلَى نِساِئهِ 

 في ُغسٍل واِحدٍ 

  رج فيِه حديثين : 

 : أحدهما 

من رواي  : شعب  ، عن إبكراهيم بكن محمكد بكن المنتشكر ، عكن أبيكه قكاَل : ذكرتكه  -267

، فيطكوف علكى نسكائه ، ثكم  لعائش  ، فقالت : يرحم هللا أبا عبد الرحمان ، كنت أطيكب رسكول هللا 

 يصبح محرماً ، ينضخ طيباً .

ردت مقالتكه بهكذه الروايك  الذي ذكر لعائش  ، هَو : أن ابن عمر كره الطيب عندَ اإلحرام ، فك

 . 

 قككككككككاَل اإلسككككككككماعيلي فككككككككي )) صككككككككحيحه هه : قككككككككول عائشكككككككك  : )) يطككككككككوف علككككككككى 

نسائه هه ، ينظر : ه  أردت بكه الرمكاع ، أو ترديكد العهكد بهكن للخكروج ، وذلكك أنكه لكو ككاَن معنكى 

ا وهكي الطواف عليهن للوقاع الحتاج إلى اللس  ، وال يككاد الطيكب يبقكى بعكد إنقكاء اللسك  ، ال سكيم

تقول : )) ينضخ طيبكاً هه ، بالحكاء أو الخكاء ، وهكو بالخكاء معرمك  أشكبه   لنكه أ ك  مكن النضكح ، 

 كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء من الطيب . انتهى ما ذكره .

وما ذكره من احتمال طوافه عليهن للتوديكع فبعيكد جكداً ، أو غيكر صكحيح   فكإن عائشك  إنمكا 

وقد جاء مصكرحاً عنهكا فكي روايك   رجهكا مسكلم ، أنهكا طيبتكه فكي حرك  أ برت عن حر  الوداع ، 

 الوداع ، وحر  الوداع كاَن أ واجه كلهن معه  

 فيها ، فلم يكن يحتاج إلى وداعهن .

 ووجه استدالل البخاري بالحديت على أن تكرار الرماع بلس  واحد : 

سع مرات ، فيبعكد حينئكذ أن لو اغتس  من ك  واحدة من نسائه لكان قد اغتس  ت أن النبي 

 يبقى للطيب أثر ، فلما أ برت أنه أصبح ينضخ طيباً ، استدل بذلك على أنه اكتفى بلس  واحد .

واستبعاد اإلسماعيلي بقاء أثكر الطيكب بعكد اللسك  الواحكد لكيال بشكيء ، فقكد ا بكرت عائشك  

 وهو محرم بعد ثالث . أنها نظرت إلى الطيب في مفرق رسول هللا 

 واي  ، عنها : في رأسه ولحيته .وفي ر

يو أ في هذه المدة ، ب  كانت عادته الو وء لك  صالة ، ومع هذا فلكم يكذهب  وقد كاَن 

 اثره من شعره ، وهذا يدل على أنه كاَن طيباً كثيراً لهُ جرم يبقى مدة . 

 الحديت الثاني : 

يكدور  ككاَن النبكي  من رواي  : هشام ، عكن قتكادة : ثنكا أنكال بكن مالكك ، قكاَل : -268

 على نسائه في الساع  الواحدة من اللي  والنهار ، وهن إحدى عشرة .

 قلت لنال : أو كاَن يطيقه ر قاَل : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثين . 
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 وقال سعيد ، عن قتادة : إن أنساً حدثهم : تسع نسوة .

اَن يكدور علكى إحكدى عشكرة كك ووجه االستدالل من هذا الحديت : أن أنساً ذككر أن النبكي 

امرأة في ساع  واحدة من اللي  والنهار ، وهذا يدل على أنه لم يلتس  عندَ ك  واحكدة   فكإن السكاع  

 الواحدة ال تتسع للوطء إحدى عشرة مرة ، مع غس  إحدى عشرة مرة . 

وقد ذكر البخاري ا تالف هشام وسعيد بن أبكي عروبك  علكى قتكادة فكي عكدد النسكوة : فكذكر 

 شام : أنهن إحدي عشرة ، وذكر سعيد : أنهن تسع .ه

 إن شاء هللا تعالى . -، وسيأتي قريباً  -فيما بعد -وحديت سعيد ، قد  رجه البخاري 

 وقد روى هذا الحديت معمر ، عن قتادة ، وذكر فيِه: أن ذلك كاَن بلس  واحد .

ان ، عكن معمكر ، عكن  رجه اإلمام أحمد والنسائي والترمكذي وابكن ماجكه ، مكن روايك  سكفي

 كاَن يطوف على نسائه في غس  واحد .  قتادة ، عن أنال ، أن النبي 

 وقال الترمذي : حسن صحيح . 

 وإنما لم يخرج البخاري هذا   لن رواي  معمر ، عن قتادة ليست بالقوي  . 

صكلير قاَل ابن أبي  يثم  : سمعت يحيى بن معين يقول : قاَل معمر : جلست إلى قتادة وأنا 

 ، فلم أحفظ عنه السانيد .

 قاَل الدارقطني في )) العل  هه : معمر سيء الحفظ لحديت قتادة . 

 وقد روى هذا الحديت ابن عيين  ، عن معمر ، عن ثابت ، عن أنال، وهو وهم. 

 ورواه مصعب بن المقدام ، عن الثوري ، عن معمر ، عن حميد، عن أنال . 

  رجه الطبراني . 

 وهو وهم .

 واه  مرة ، عن الثوري ، عن معمر ، عن حميد ، عن أنال . ور

 : قاله أبو  رع  .  -وأ طأ في قوله : )) عن حميد هه 

 وقد توبع عليِه معمر من وجوه غير قوي  : 

 فرويناه من طري، سفيان ، عن محمد بن حرادة ، عن قتادة ، عن أنال . 

ن بشير، عن قتادة ، عكن أنكال ، ، عن سعيد ب-وهو  عي  -ورواه مسلم  بن علي الخشني 

في الليل  الواحدة على ثنتي عشرة امرأة ، ال يمال في ذَِلَك شيئاً من المكاء  قاَل : ربما طاف النبي 

 . 

غسكالً ،  ورواه صالح بن أبي ال ضر ، عن الزهري ، عن أنال ، قاَل : و كعت للنبكي 

 فاغتس  من جميع نسائه في الليل  . 

  رجه ابن ماجه . 

 ق  الترمذي في )) كتاا العل  هه ، عن البخاري، أنه  عفه من أج  صالح . ون

 و رجه أبو داود والنسائي ، من رواي  إسماعي  بن علي  : نا حميد عكن أنكال ، أن النبكي 

 طاف على نسائه في ليل  بلس  واحد . 

و رجه مسكلم فكي )) صكحيحه هه، مكن روايك  مسككين بكن بكيكر، عكن شكعب ، عكن هشكام بكن 

 كاَن يطوف على نسائه بلس  واحد.   يد، عن أنال ، أن النبي 

 أيضاً . -وتابعه بقي  بن الوليد ، فرواه ، عن شعب  

  رجه من طريقه اإلمام أحمد . 

 ولم يرث البخاري هذا الحديت ، من أج  مسكن بن بكير   فإنه ليال بذاك .  

عب  ، فكإذا فيهكا  طكأ . قكاَل : قاَل الثرم : قلكت لحمكد : نظكرت فكي حكديت مسككين ، عكن شك

 أحمد من أين كاَن يضبط هَو عن شعب  ر  
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قككاَل البرديرككي : ال يلتفككت إلككى روايكك  الفككرد عككن شككعب  ، ممككن لككيال لككهُ حفككظ وال تقككدم فككي 

 الحديت من أه  اإلتقان . 

وقد روي المر بالو وء للمعاودة من رواي  عاصم الحول ، عن أبي المتوكك  ، عكن أبكي 

 قاَل : )) إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود ، فليتو أ هه .  خدري ، أن النبي سعيد ال

  رجه مسلم . 

 وفي رواي  : )) فليتو أ بينهما و وءاً هه . 

و رجه ابن  ريم  والحاكم في )) صحيحيهما هه ، بزيادة في آ ره ، وهي : )) فإنكه أنشكط 

 للعود هه . 

ً -و رجه ابن  زيم   ظ آ ر ، وهو : )) إذا أراد أحدكم أن يعود فليتو كأ و كوءه بلف -أيضا

 يعني : الذي يرامع ، ثم يعود قب  أن يلتس  .   للصالة هه 

 وفي إسناده بعض ا تالف . 

 وقال الشافعي : روي فيِه حديت ، وإن كاَن مما ال يثبت مثله . 

، ولكيال بواجكب واستحب أكثر العلمكاء الو كوء للمعكاودة ، وهكو مكروي عكن عمكر وغيكره 

 عندَ الكثرين ، وأوجبه قلي  من أه  الظاهر ونحوهم . 

ومكن العلمكاء مككن أنككر الو ككوء ، وحمك  الو ككوء فكي هككذا الحكديت علككى التنظيك  وغسكك  

 الفرج . 

 وقد قاَل إسحاق :غس  الفرج البد منه . 

د والكثككرون علككى أن المعككاودة مككن غيككر و ككوء ال تكككره ، وهككو قككول الحسككن ومالككك وأحمكك

 وإسحاق . 

طاف على نسائه جميعاً فكي  وقد روي االغتسال للمعاودة من حديت أبي رافع ، أن النبي 

 يوم واحد ، واغتس  عندَ ك  واحدة منهن غسالً . 

، أال ترعله غسالً واحداً ر قاَل : )) إن هذا أ كى واطهر وأطيكب هه  فقلت : يا رسول هللا 

 . 

 لنسائي وابن ماجه .  رجه اإلمام أحمد وأبو داود وا

 وفي إسناده بعض من ال يعرف حاله . 

 قاَل أبو داود : حديت أنال أصح من هذا . 

 يعني : حديثه في اللس  الواحد . 

 وفي هذا الباا أحاديت أ ر ، أسانيدها  عيف  . 

 

* * * 

 

 

 بَابُ -13

 َغْسِل اْلَمْذيِ ، واْلُوُضوِء ِمْنهُ 

ائدة ، عكن أبكي حصكين ، عكن أبكي عبكد الرحمكان ، عكن حدثنا أبو الوليد : ثنا   - 269

، فسكأله فقكاَل : ))  -لمككان ابنتكه  - علي ، قاَل : كنت رجالً مذاء ، فكأمرت رجكالً أن يسكأل النبكي 

 تو أ ، واغس  ذكرك هه . 

، مكن حكديت محمكد ابكن  -مختصكراً -فكي آ كر )) العلكم هه  -فيمكا سكب،-وقد  رجه البخاري 

 في باا : من استحي ، فأمر غيره أن يسأل هه . علي بن أبي طالب   الحنفي  ، عن أبيه
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 حكمين :  -ها هنا-وقد استنبط البخاري منه 

 أحدهما : 

 : )) اغس  ذكرك هه .  غس  المذي   لقوله 

وقد ا تل  العلماء فكي معنكى المكر بلسك  الكذكر مكن المكذي : هك  المكراد غسك  مكا أصكاا 

 جميع الذكر ر  الذكر منه كالبول ، أو غس 

 وفيه : قوالن ، وهما روايتان عن مالك واإلمام أحمد . 

 وحكي عنه رواي  ثالث  ، بوجوا غس  الذكر كله مع النثيين . 

 قكككككككاَل : )) يلسككككككك  ذككككككككره وأنثييكككككككه  وقكككككككد روي فكككككككي حكككككككديت علكككككككي ، أن النبكككككككي 

 ويتو أ هه ، من وجوه قد تكلم فيها . 

عزيكز بكن جعفكر مكن أصكحابنا ، وذككر أن الحكديت صكح وا تار هذه الرواي  أبو بككر عبكد ال

 بذلك . 

 : ذكره اصحابنا .  -ولو استرمر منه بحرر أجزأه كالبول 

 ظاهر . -على قولنا : يرب غس  ما أصحاا الذكر منه-وهذا 

فأما إن قلنا يركب غسك  الكذكر جميعكه ، أو الكذكر مكع النثيكين ، فكال ينبلكي أن يركزىء منكه 

 االسترمار . 

 ه الشافعي  : أن المذي : ه  يرزيء فيِه االسترمار ر فيِه قوالن : وعند

بناء علكى أن الخكارج النكادر : هك  يركزيء االسكترمار كالمعتكاد ر ، علكى قكولين للشكافعي ، 

 أصحهما : الروا  . 

 لكنهم ال يوجبون  يادة على غس  ما أصاا الذكر منه ، وهو قول أبي حنيف  وغيره . 

 : يلس  الحشف  منه ثالثاً .  -في المذي -ر وقال سعيد بن جبي

فأما إن أصاا المذي غير الفرج من البدن أو الثوا ، فالرمهور على أنه نرال يرب غسله 

 كالبول . 

 وعن أحمد رواي  : أنه يعفى عن يسيره كالدم . 

 وعنه رواي  ثالث  : أن نراسته مخفف  ، يرزىء نضكحه بالمكاء ، كبكول اللكالم الكذي لكم يأكك 

 الطعام   لعموم البلوى به ، ومشق  االحترا  منه . 

، أنكه سكئ  عمكا أصكاا الثكوا مكن  وفيه حديت ، من رواي  سه  بن حنيك  ، عكن النبكي 

 المذي ر قاَل : )) تأ ذ كفا من ماء فتنضح به حيت ترى أنه أصابك هه . 

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي . 

 ، وال نعرفه إال من حديت ابن إسحاق . وقال : حسن صحيح 

 : ال اعلم شيئاً يخالفه .  -في رواي  الثرم  -وقال اإلمام أحمد 

 ونق  عنه غيره ، أنه قاَل : لم يروه إال ابن إسحاق ، وأنا أتيهيبه . 

 : إن كاَن ثابتاً أجزأه النضح . -مرة -وقال 

 وعن أحمد رواي  : أن المذي طاهر كالمني . 

  تيار أبي حف  البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذَِلَك نضحه تعبداً . وهي ا

 ومن الصحاا من قاَل : إذا قلنا بطهارته، لم يرب غس  ما أصاا الثوا منه . 

 وه  يرب االستنراء منه ر على وجهين ، كالمني . 

 وهذا بعيد ، وهو مخال  لنمر بلسله . 

 والحكم الثاني : 

 وجوا الو وء منه . 
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وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الو وء ، ما لم يكن سلساً دائماً   فإنه يصير حينئكذ 

 كسلال البول ، ودم االستحا   . 

 ومالك ال يوجب الو وء منه حينئذ . 

 و الفه جمهور العلماء . 

ً  وأما إذا  رج على الوجه المعتاد ، فإنه يوجب الو وء باتفاقهم ، ال يوجب اللس    -أيضكا

 باالتفاق . 

 وقد حكي عن ابن عمر فيِه ا تالف . 

 والصحيح عنه ، كقول جمهور العلماء ، أنه يكفي منه الو وء . 

 : ))تو أ، وانضح فرجك هه.-في المذي-، أنه قاَل  وقد روي عن النبي 

  رجه مسلم وغيره . 

 فمن العلماء من حم  نضح الفرج على غسله ، بما في اللفظ ا؛ ر : 

  أ واغس  ذكرك هه . )) تو

 ومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الضوء منه   لتفتير الشهوة ، ودفع الوسوا  .

 وقد ورد في رواي  التصريح بهذا المعنى ، لكن في إسناده  ع  . 

 وعلى هذا   فالمر بالنضح محمول على االستحباا . 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 بَابُ -14

 بََقي أثَُر الطَّيبِ َمْن تََطيََّب ثَُم اْغتََسَل و

  رج فيِه حديثين : 

 أحدهما : 

وذككرت  -حديت : إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، قكاَل : سكألت عائشك  -270

، فقالكت عائشك  : أنكا طيبكت رسكول هللا  -لها قول ابن عمر : ما أحب أن اصبح محرماً انضكخ طيبكاً 

  . ًثم طاف في نسائه ، ثم اصبح محرما ، 

 ثاني : ال

حككديت : إبككراهيم ، عككن السككود ، عككن عائشكك  ، قالككت : كككأني أنظككر إلككى وبككي   -271

 ، وهو محرم .  الطيب ، في مفرق النبي 

يعنكي : )) -قاَل اإلسماعيلي : في الحديت الول : عام  مكن حكدثنا قالكه بالحكاء غيكر معرمك  

 . ، قاَل : والقول في )) يطوف هه ما قدمناه  -ينضح طيباً هه 

 قلت : الصواا : أن معنى طوافه للنساء جماعهن، كما سب، . 

فالحديت حينئذ : يدل على أن من اغتس  من الرناب  ، وبقي على جسكده أثكر طيكب ونحكوه ، 

 مما ال يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، أنه ال يضره ، وأن غسله صحيح . 

 و )) بي  الطيب هه : بري، لونه ولمعانه . 
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 بي : يقال وب  وبيصاً وب  بمعنى واحد . قاَل الخطا

وهذا يدل على بقاء أجكزاء مكن الطيكب ، فيسكتدل بكذلك علكى أنكه ال يمنكع صكح  اللسك  ، إذا 

 وص  الماء معه إلى البشرة ، وهو مقصود البخاري بهذا الباا . 

) وعلى أنه ال يمنع المحرم من اسكتدامته فكي اإلحكرام ، ويكأتي ذككر ذَِلكَك فكي مو كعه مكن )

 إن شاء هللا تعالى . -الحج هه 

كمكا جكاء فكي روايك  : )) أنكه  ويحتم  أن يكون هذا الطيب الكذي يكب  علكى شكعر النبكي 

 كاَن في مفارقه هه ، وفي رواي  : )) في رأسه ولحيته هه . 

فيسكتدل علكى أن الشكعر ال يركب غسكله فكي جنابكك  وال غيرهكا ، كمكا ذهكب إليكه طوائك  مككن 

 ذكره .  العلماء ، كما سب،

 

* * * 

 

 بَابُ -15

 تَْخليِل الشَّعر َحتَى إذا َظنَّ أنَّهُ قَْد أْروى بَشرتَهُ أفَاَض عليهِ 

: ثنا هشكام بكن عكروة ، عكن أبيكه ، عكن  -هَو ابن المبارك -ثنا عبدان : ثنا عبد هللا  -272

وءه للصكالة ، إذا اغتس  من الرناب  ، غسك  يديكه ، وتو كأ و ك عائش  ، قالت : كاَن رسول هللا 

ثم اغتس  ، ثم يخل  بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاث عليكِه المكاء ثكالث مكرات ، 

 ثم يلس  سائر جسده . 

 من إناء واحد ، نلترف ، منه جميعاً .  وقالت : كنت أغتس  أنا ورسول هللا  -273

 ده شكككعره ، إلكككى مكككا ذككككر فكككي هكككذه الروايككك  ، أنكككه تو كككأ ، ثكككم اغتسككك  ، ثكككم يخلككك  بيككك

آ ره ، وهو من باا عط  التفصي  على اإلجمال   فإن ما ذكره من التخلي  ومكا بعكده هكَو تفصكي  

 لالغتسال الذي ذكر مرمالً .

كاَن قب  أن بفيض المكاء علكى رأسكه ثالثكاً يخلك  شكعره بيكده  والحديت يدل على أن النبي 

 كر في حديت عائش  دون حديت ميمون  . بالماء ، حتى يظن أنه قد أروى بشرته ، وهذا مما ذ

وقككد  رجككه البخككاري فككي أول )) كتككاا : اللسكك  هه ، مككن حككديت مالككك ، عككن هشككام ، وفككي 

حديثه : )) تو أ كما يتو أ للصالة ، ثم يد   أصكابعه فكي المكاء ، فيخلك  بهكا أصكول الشكعر ، ثكم 

 يصب على رأسه ثالث غرف بيديه هه . 

 ي ذكرناه . وهذا يصرح بالمعنى الذ    

 و رجه مسلم ، من طري، أبي معاوي  ، عن هشام ، وفي حديثه : 

)) تو أ و وءه للصالة ، ثم يأ ذ الماء ، فيد   أصابعه في أصول الشعر ، حتكى إذا رأى 

 أن قد استبرأ حفن على رأسه ثالث حفنات هه . 

: ))  -ككر الو كوء بعكد ذ -وكذلك روى حماد بن  يد ، عن هشام ، هذا الحكديت ، وقكال فيكِه 

ثم يد   يده في اإلناء ، فيخل  شعره ، حتى إذا رأى أنه قد أصاا البشرة ، أو أنقكى البشكرة ، افكرغ 

 على رأسه ثالثاً هه . 

  رجه أبو داود . 

و رجه اإلمام أحمد ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن هشكام ، بكه بنحكوه ، وفكي حديثكه : )) 

إذا ظن أنه قد اسكتبرا البشكرة ، اغتكرف ثكالث غرفكات ، فصكبهن  ثم يخل  اصول شعر رأسه ، حتى

 على رأسه هه . 
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ككاَن يشكرا  و رجه النسائي ، من حديت سفيان ، عن هشام ، ولفظ حديثكه : )) إن النبكي 

 رأسه ، ثم يحثي عليِه ثالثاً ثالثاً هه . 

شعره كاَن مكرتين وروى أيوا وعبيد هللا بن عمر هذا الحديت ، عن هشام ، وذكر أن تخلي  

 . 

 وروي عن أيوا ، قاَل : مرتين أو ثالثاً . 

ككاَن يتو كأ مكن الرنابك  ،  ورواه حماد بن سلم  ، عن هشام ، ولفكظ حديثكه : )) أن النبكي 

ثم يد   يده اليمنى في الماء ، ثم يخل  به ش، رأسه اليمن ، فيتبع بها أصول الشعر ، ثم يفع  بشك  

 ى تسككككككككتبرىء البشككككككككرة ، ثككككككككم يصككككككككب علككككككككى رأسكككككككككه رأسككككككككه اليسككككككككر كككككككككذلك ، حتكككككككك

 ثالثاً هه . 

 ورواه شريك ، عن هشام ، وذكر أن تخلي  شعره كاَن بعد اإلفراغ عليِه ثالثاً . 

 وشريك ، سيء الحفظ ، ال يقب  تفرده بما يخال  الحفاظ . 

 وتابعه سفيان بن وكيع ، عن أبيه ، عن هشام . 

 ه . وسفيان هذا ، ليال ممن يلتفت إلى قول

 وكذلك رواه ابن لهيع  ، عن أبي السود ، عن عروة ، عن عائش  . 

 وابن لهيع  ، ال يقب  تفرده فيما يخال  الحفاظ . 

، أنكه  لك  شكعره بالمكاء ، حتكى إذا ظكن أنكه قكد أروى  وفي الرمل    فهذا ثابت عكن النبكي 

 بشرته أفاث الماء على شعر راسه .

الرأ  ، وصب الماء ثالثاً بعكده للسك  الشكعر ، هكذا هكَو الكذي فكان التخلي  أوالً للس  بشرة 

 يدل عليِه مرموع ألفاظ هذا الحديت . 

 وقال القرطبي : إنما فع  ذَِلَك ليسه  د ول الماء إلى أصول الشعر .

 وقي  ] ليتأسى [ بذلك ] حتى [ ال يرد بعده من صب الماء الكثير ] . . . [ . 

ذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاث عليكِه المكاء ثكالث مكرات هه ، قلت : قول عائش  : )) حتى إ

 أيضاً .-يرد هذا ] كله [ ، ويبين أن التخلي  كاَن للس  بشرة الرأ  ، وتبويب البخاري يشهد لذَِلَك 

، لم ينتبه لها أكثر الفقهاء ، مكع  وهذه سن  عظيم  من سنن غس  الرناب  ، ثابت  عن النبي 

 اللس  وأدائه . توسعهم للقول في سنن

ولم أر من صرح به منهم ، إال صاحب )) الملنكي هه مكن أصكحابنا ، وأ كذه مكن عمكوم قكول 

 أحمد : 

 اللس  على حديت عائش  . 

 :  -بعد ذكر الو وء -وكذلك ذكره صاحب )) المهذا هه من الشافعي  ، قاَل 

من رأسه ولحيتكه ،  ثم يد   أصابعه العشر في الماء ، فيلترف غرف  يخل  بها أصول شعره

 ثم يحثي على رأسه ثالث حثيات . 

 وفي هذا  يادة على ما في حديت عائش  ، وهو تخلي  اللحي  . 

ومكذهب الشكافعي : وجككوا إيصكال المككاء إلكى بكاطن اللحيكك  ، وإن كانكت كثيفكك  ، فكي الرنابكك  

 دون الو وء . 

 وعن مالك في وجوا ذَِلَك في اللس  روايتان . 

 في المشهور .  -فيرب ذَِلَك عندهم وأما أصحابنا 

 ولهم وجه  عي  ، أنه ال يرب . 

 وحكي مثله عن المزني .
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وكالم أكثكرهم ، يكدل علكى أن الملتسك  يتو كأ ، ثكم يصكب علكى رأسكه المكاء ثالثكاً ، ويخلك  

 أصول الشعر مع ذَِلَك .

 وقد وجد في كالم الئم  ، كسفيان وأحمد وإسحاق ، ما يدل على ذَِلَك .

 اتباع السن  الصحيح  التي ليال لها معارث أولى .و

كككاَن إذا أراد أن يلتسكك  مككن  وقككد روى قتككادة ، عككن عككروة ، عككن عائشكك  ، أن رسككول هللا 

 جناب  تو أ و وءه للصالة ، ثم صب على رأسه ثالث مرار ، يخل  باصابعه أصول الشعر .

  رجه اإلمام أحمد . 

 لفقهكككاء : إنكككه يصكككب المكككاء علكككى رأسكككه ، ثكككم يخللكككه وهكككذه الروايككك  تشكككهد لمكككا قالكككه أكثكككر ا

 بأصابعه .

 ولكن رواي  هشام ، عن أبيه ، المتف، على صحتها ، مقدم  على رواي  قتادة .

وليال في ترك ذكر هذا في حديت ميمونك  مكا يوجكب ترككه   لن ميمونك  حككت غسك  النبكي 

  في قضي  معين  ، وعائش  حكت ما كاَن النبي غتس  من الرنابك  ، فال كذ بروايتهكا يفعله إذا ا

 متعين ، وهللا أعلم . 

 

* * * 

 

 بَابُ -16

 َمْن توَضأ في اْلَجنَابِِة ، ثُمَّ َغَسَل سائَر َجَسدهِ 

ة أخرى  َولَْم يعْد َغسْل َمواِضع اْلوُضوِء مْنهُ َمرَّ

 

  رج فيِه : 

كفكأ بيمينكه علكى و كوءاً للرنابك  ، ف حديت ميمونك  : قالكت : و كع رسكول هللا  -274

مكرتين أو ثالثكاً ، ثكم  -أو الحكائط-شماله مرتين أو ثالثاً ، ثم غسك  فرجكه ، ثكم  كرا يكده بكالرث 

تمضمض واستنش، وغس  وجهه وذراعيه ، ثم افاث على راسه الماء ، ثم غس  جسده ، ثم تنحكى 

 فلس  رجليه ، قالت : فأتيته بخرق  فلم يردها ، فرع  ينفض الماء بيده .

 ه من طري، الفض  بن موسى ، عن العمش ، بإسناده المتقدم .  رج

غس  وجهه وذراعيه ، ثم أفاث على راسكه  ووجه دالل  الحديت على ما بوا عليِه : أنه 

الماء ، ثم غس  جسده ، ولكم يعكد غسك  وجهكه وذراعيكه ، وإنمكا غسك  رجليكه ا يكراً   لنكه لكم يككن 

 غسلهما أوالً .

حديت ، من رواي  عيسى بكن يكونال ، عكن العمكش ، وفكي حديثكه : )) وقد  رج مسلم هذا ال

 ثُمَّ تو أ و وءه للصالة ، ثُمَّ أفرغ على راسه ثالث حفنات م ء كفه ، ثُمَّ غس  سائر جسده هه .

وقوله : )) غس  سائر جسده هه يدل على أنه لم يعد غس  ما كاَن غسله منه قب  ذَِلكَك   لن : 

 عم  بمعنى : )) الباقي هه ، ال بمعنى : )) سائر هه إنما تست

 )) الك  هه ، على الصح الشهر عندَ أه  اللل  . 

وكذلك  رج مسلم حديت عائش  ، من حديت أبي معاوي  ، عن  هشام ابن عروة ، عن أبيكه ، 

 : )) ثم أفاث على سائر جسده هه . -فذكرت الحديت ، وفي آ ره -عن عائش  

 ى أنه لم يعد غس  ما مضى غسله منه .: دلي  عل -أيضاَ -وهو 

، كيكك  ذكككر فككي تبويبككه )) مككن تو ككأ للرنابكك  ثككم غسكك   -رحمككه هللا -والعرككب مككن البخككاري 

 سائر جسده هه ، ولم يس، الحديت بهذا اللفظ ، وإنما تتم الدالل  به . 
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لزمكه ومقصوده بهكذا البكاا : أن الرنكب إذا تو كأ ، فإنكه يركب عليكِه غسك  بقيك  بدنكه ، وال ي

 إعادة غس  ما غسله من أعضاء الو وء . 

 والرنب حالتان : 

 إحداهما : أنه ال يلزمه سوى اللس  ، وهو من أجنكب مكن غيكر أن يوجكد منكه حكدث أصكلر 

على قول من يقول : إن الرناب  المرردة ال توجب سوى اللس  ، كما هكَو قكول الشكافعي وابكن حامكد 

 من اللس  .  ، فهذا ال يلزمه أكثر -من أصحابنا 

 فككككإن بككككدأ بأعضككككاء الو ككككوء ، فلسككككلهما ، لككككم يلزمككككه سككككوى غسكككك  بقيكككك  بدنككككه ، بليككككر 

 تردد .

 : صرح به الشافعي  ، وهو ظاهر .  -وينوي بو وئه اللس  ، ال رفع الحدث الصلر 

الحال  الثاني  : أن يرتمع عليِه حكدث أصكلر وجنابك  ، إمكا بكأن يحكدث ، ثكم يرنكب ، أو علكى  

ول : إن الرناب  بمرردها تنقض الو كوء وتوجكب اللسك  ، كمكا هكَو ظكاهر مكذهب أحمكد قول من يق

 وغيره . 

 فهذه المسأل  قد سبقت اإلشارة إليها واال تالف فيها . 

 وأكثر العلماء على تدا   الو وء واللس  قي الرمل  . 

 قاَل الحسن : إذا اغتمال في النهر ، وهو جنب ، أجزأه عن الرناب  والحدث .

 فعلى هذا   إذا غس  اعضاء الو وء مرة ، لم يحتج إلى إعادة غسلها . 

قاَل : أحمد العم  عندي في غس  الرناب  ، أن يبدأ الرج  بموا كع الو كوء ،ثكم يلسك  بعكد 

 ذَِلَك سائر جسده . 

 ولكن على هذا التقدير ، ينوي بو وئه رفع الحدثين عن أعضاء الو وء . 

 وحده ، احتاج إلى إعادة غس  أعضاء الو وء في اللس  .  فإن نوى رفع الحدث الصلر

: أن اللسكك  والو ككوء ال  -عنككدَ اصككحابه كككالخرقي ومككن تابعككه -ثككم إن المشككهور عككن أحمككد 

 يتكككككككككدا الن ، إال بكككككككككأن ينويهمكككككككككا ، ككككككككككالحج والعمكككككككككرة فكككككككككي القكككككككككرآن ، وهكككككككككو وجكككككككككه 

 الشافعي  . 

 ابن أبي موسى من أصحابنا .  وعلى هذا   فينوي بالو وء رفع الحدث الصلر ، صرح به

 ويلزم من ذَِلَك وجوا إعادة غس  أعضاء الو وء في اللس  مرة أ رى . 

 فإن نوى بالو وء رفع الحدثين معاً ، لم يلزمه إعادة غسلهما مرة أ رى . 

 والمنصوص عن الشافعي ، أنهما يتدا الن بدون ني  ، ن  على ذَِلَك في 

لبرمكي رواي  عن احمد ، كما لو كانا من جنال واحد عندَ أكثر )) الم هه ، وحكاه أبو حف  ا

 العلماء . 

 فعلى هذا ، يرزىء الو وء بني  رفع الحدث الكبر  اص  . 

 : قاله بعض الشافعي  .  -وإن نوى بالو وء رفع الحدث الصلر ، كاَن أفض  

 ولكككككن ينبلككككي أن يقولككككوا بوجككككوا إعككككادة غسكككك  أعضككككاء الو ككككوء مككككرة أ ككككرى فككككي 

 للس  . ا

 وعلى هذا التقدير ، فإن رفع الحدث الصلر ال يندرج فيِه الكبر ، بخالف عكسه . 

وعن أحمد رواي  ، أنه ال يرتفع الحدث الصكلر بكدون اإلتيكان بالو كوء ، وحككي مثلكه عكن 

مالككك وأبككي ثككور وداود ، وهككو وجككه الشككافعي    لن سككببهما مختلكك  ، فلككم يتككدا ال كحككد الزنككا وحككد 

 .  السرق 

وعلى هذا فيرب غس  اعضاء الو وء مكرتين ] ... [ : مكرة للو كوء ، ومكرة فكي اللسك  ، 

 وينوي بالو وء رفع الحدث الصلر ، وباللس  رفع الحدث الكبر . 
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وقالت طائ  : إن غسك  أعضكاء الو كوء مرتبك  متواليك  ارتفكع عنهمكا الحكدثان ، وإذا نكوى 

دنه للرناب  ، وإن لم يلس  أعضكاء الو كوء مرتبك  متواليك  رفعهما ، فال يرب عليِه إال غس  باقي ب

 لم يرتفع عنها سوى حدث الرناب  ، وعليه ان ياتي بالو وء على وجهه   ليرفع الحدث الصلر . 

 وحكي هذا عن إسحاق بن راهويه ، وهو قول أبي بكر بن جعفر ، ومن اتبعه من أصحابنا . 

 : أن يمسح رأسه .  -أيضاً -واعتبروا 

 وقكككد سكككب، نككك  أحمكككد ، علكككى أنكككه ال يحتكككاج إلكككى مسكككح رأسكككه ، بككك  يكفيكككه صكككب المكككاء 

 عليِه . 

 وهككككو يككككدل علككككى أن  صككككائ  الو ككككوء عنككككده كلهككككا غيككككر معتبككككرة فككككي و ككككوء غسكككك  

 الرناب  . 

ً -وهو  وجه لصحاا الشافعي ، لكنهم ال يعتبرون المكواالة وال نيك  الحكدث الصكلر ،  -أيضا

 على الصحيح عندهم . 

 دنا   هما معتبران ، على الصحيح . وعن

و عم أبكو بككر الخكالل : أن هكذا القكول هكَو مكذهب أحمكد ، ووهكم مكن حككى عنكه  الفكه فكإن 

حنبالً نق  عن أحمد ، في جنكب اغتسك  وعليكه  كاتم  كي، ، لكم يحرككه ، فصكلى ، ثكم ذككر ر قكاَل : 

 يلس  مو عه ، ويعيد الصالة . 

 شك فيِه ، لن أحمد عنده أن مكن لكم يحكرك  اتمكه الضكي، قاَل الخالل : هذا وهم من حنب  ال

 في الو وء وصلى ، أنه يعيد الو وء والصالة . 

قاَل أبو بكر ابن جعفر في كتاا )) الشافي هه : هذا يدل على أنه ال بد فكي غسك  الرنابك  مكن 

 الو وء . 

صكلر ، فأمكا الرنكب  قلت : إنما قاَل أحمد : )) يعيد الو وء والصكالة هه فكي المحكدث حكدثا أ

فإن المنصوص عن أحمد ، أنه إذا انلمال في ماء وتمضمض، واستنش، ، أنه يرزئه ، بخكالف مكن 

 يريد الو وء ، فإنه يلزمه الترتيب والمسح . 

ولكن الخالل تأول كالمه ، على أن الرنب يرزئه انلماسكه فكي المكاء مكن غسك  الرنابك  وامكا 

 المحدث الحدث الصلر بانفراده .عن الو وء فال يرزئه حتى يرتب ، ك

ونقول : إن قول أحمكد : )) إذا انلمكال وأراد الو كوء ال يرزئكه هه عكام فكيمن أراد الو كوء 

 وهو جنب أو  محدث . 

والككذي عليككِه عامكك  الصككحاا ، كككالخرقي وابككن أبككي موسككى والقا ككي أبككي يعلككى وأصككحابه 

 أصلر .  الف ] ذَِلَك [ ، وأن أحمد إنما أراد المحدث حدثاً 

ورواي  حنب  هذه صريح  في هذا المعنى، وقكول الخكالل : )) إنهكا وهكم بليكر شكك هه، غيكر 

 أعلم .  مقبول . وهللا 

 

* * * 

 

 بَابُ -17

مُ   إذا ذََكر في الْمْسِجِد أنهُ جنُُب يخرُج َكَما ُهو وال َيتَيَمَّ

عكن الزهكري ، عكن حدثنا عبد هللا بن محمكد : ثنكا عثمكان بكن عمكر : ثنكا يكونال ،  - 275

رسكول هللا  أبي سلم  ، عن أبي هريرة ، قاَل : أقيمت الصالة ، وعدلت الصفوف قياماً ، فخرج إلينكا

  ، فلما قام مصاله ، ذكر أنه جنب ، فقاَل لنا : )) مكانكم هه ، ثم رجكع فاغتسك  ، ثكم  كرج إلينكا ،

 ورأسه يقطر ، فكبر ، فصلينا معه . 
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 معمر ، عن الزهري .  تابعه : عبد العلى ، عن

 ورواه الو اعي ، عن الزهري . 

: أنكه ككاَن  -أيضكاً  قد  رجه البخاري في )) كتاا الصالة هه من حكديت الو اعكي ، وفيكه 

 جنباً . 

ً -و رجه   من رواي  صالح بن كيسان ، عن الزهري ، ولم يذكر :  -أيضا

 دل على ذَِلَك . أنه كاَن جنباً   لكن رجوعه إليهم ، ورأسه يقطر ماء ي

وقكد اسككتدل البخككاري بهكذا الحككديت علككى أن مكن ذكككر فككي المسكرد أنككه جنككب فإنكه يخككرج منككه 

 ليلس  ، وال يلزمه التيمم لمشي  للخروج . 

ومثلككه مككن كككاَن نائمككاً فككاحتلم فككي المسككرد ، فإنككه يخككرج منككه ليلتسكك  ، وال يلزمككه أن يتككيمم 

 للخروج . 

 واي  حرا . وقد ن  على هذه الصور أحمد في ر

يعنكي : أنكه لكم يككن يخلكو مكن احكتالم -واستدل طائف  بأن الصحاب  كانوا ينامون فكي المسكرد 

أحكداً مكنهم بكذلك ، مكع علمكه  ، ولم ينقك  عكن أحمكد مكنهم أنكه تكيمم ، وال أمكر النبكي  -بعضهم فيِه 

 بنومهم ، وأنه ال يكاد يخلو من محتلم منهم فيِه . 

 .  عزباً ، ينام في المسرد على عهد رسول هللا وقد كاَن ابن عمر شاباً 

وأص  هذه المسأل  : أن الرنب : ه  يباح لهُ المرور في المسرد من غير تيمم ، أم ال ر وفكي 

 المسأل  قوالن : 

: إنه يبكاح لكهُ ذَِلكَك ، وهكو قكول أكثكر السكل  ومالكك والشكافعي  -وهو قول الكثرين -أحدهما 

 . وأحمد والو اعي وغيرهم 

ال تَْقَربُوا الصَّالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َمكا    :وقد تأول طائف  من الصحاب  قول هللا 

[ ، بأن المراد : النهي عكن قربكان  43]النساء:  تَقُولُوَن َوال ُجنُباً إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍ  َحتَّى تَْلتَِسلُوا

كككككككككككككككككالة   الرنابككككككككككككككككك  ، إال  فكككككككككككككككككي حكككككككككككككككككال -وهكككككككككككككككككو المسكككككككككككككككككرد-مو كككككككككككككككككع الصَّ

 أن يكون عابر سبي  ، وهو المرتا  به من غير لبت فيِه . 

 .  وقد روي ذَِلَك عن ابن مسعود وابن عبا  وأنال 

 سككككد أبككككواا المسككككرد غيككككر بككككاا  وفككككي )) المسككككند هه ، عككككن ابككككن عبككككا  ، أن النبككككي 

 علي . قاَل : فيد   المسرد جنباً ، وهو طريقه ليال لهُ طري، غيره . 

 ابن أبي شيب  بإسناده ، عن العوام ، أن علياً كاَن يمر في المسرد ، وهو جنب .  وروى

 وبإسناده ، عن جابر ، قاَل : كاَن احدنا يمشي في المسرد وهو جنب مرتا اً .

ً -و رجه   سعيد بن منصور وابن  زيم  في )) صحيحه هه .  -أيضا

 شون في المسرد ، وهم جنب . يم وعن  يد بن أسلم ، قاَل : كاَن أصحاا رسول هللا 

  رجه ابن المنذر وغيره . 

 وال يركككككو  العبكككككور إال لحاجككككك  ، فكككككي اصكككككح الكككككوجهين لصكككككحابنا ، وهكككككو قكككككول أكثكككككر 

 السل  ، منهم : عكرم  ومسروق والنخعي . 

 وقرا الطري، حاج  ، في احد الوجهين لصحابنا ، وهو قول الحسن . 

 :  -عندهم -افعي  ، والصحيح وفي ا؛ ر : ليال بحاج  ، وهو وجه للش

 أنه يرو  المرور لحاج  وغيرها . 

والقككول الثككاني : ال يرككو  للرنككب المككرور فككي المسككرد ، فككأن ا ككطر إليككه تككيمم ، وهككو قككول 

 الثوري وابي حنيف  وإسحاق ورواي  عن مالك . 
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 أنه قاَل : )) ال أح  المسرد لحائض وال جنب هه .  وقد روي ، عن النبي 

 بكككو داود مكككن حكككديت عائشككك  ، وابكككن ماجكككه مكككن حكككديت أم سكككلم  وفكككي إسكككنادهما  رجكككه أ

  ع  . 

 وعلككككى تقككككدير صككككح  ذَِلككككَك ، فهككككَو محمككككول علككككى اللبككككت فككككي المسككككرد   جمعككككاً بككككين 

 الدليلين .

وأه  هذه المقال  منهم مكن قكاَل : إذا ذككر فكي المسكرد أنكه جنكب أو احكتلم فكي المسكرد ، فإنكه 

 ه بعض الحنفي  . يتيمم لخروجه ، كما قال

 وحديت أبي هريرة الذي  رجه البخاري هنا حر  عليِه . 

 

* * * 

 

 بَابُ -18

 نَْفِض اْليََديِن من اْلغُسِل من اْلَجنابَةِ 

  رج فيِه : 

غسكالً ، فسكترته بثكوا ، وصكب علكى  حديت ميمون  : قالت : و كعت  للنبكي  -276

فرجككه ، و ككرا بيككده الرث فمسككحها ، ثككم  يديككه فلسككلهما ، ثككم صككب بيمينككه علككى شككماله ، فلسكك 

غسلها ، فتمضمض واستنش، ، وغس  وجهه وذراعيه ، ثم صب على راسه ، وأفكاث علكى جسكده 

 ، ثم تنحى فلس  قدميه ،فناولته ثوباً ، فلم يأ ذه ، فانطل، وهو ينفض يديه . 

  رجه من طري، أبي حمزة السكري ، عن العمش ، بإسناده المتقدم . 

 واي  مصرح  بأنه نفض يديه .هذه الر

 وفي رواي  سبقت قب  ذَِلَك : )) جع  ينقض الماء بيده هه . 

فأما نفض الماء عن بدنه بيده ، فقد دل هذا الحديت الصكحيح عليكِه ، فكال ينبلكي أن يككون فكي 

 عدم كراهته  الف . 

ه آ كرون مكن وأما نفض اليد بالمكاء ، فقكد كرهكه طائفك  مكن أصكحابنا والشكافعي  ، ولكم يكرهك

 الطائفتين ، وهو الصحيح . 

 ورواي  البخاري المخرج  في هذا الباا تدل عليِه . 

وفي )) سنن أبي داود هه ، من حديت هشام بن سعد : حكدثني  يكد بكن أسكلم ، عكن عطكاء بكن 

تو كأ ، فأ كذ قبضك  مكن مكاء ، فكنفض يكده ، ثكم مسكح رأسكه  يسار ، عكن ابكن عبكا  ، أن النبكي 

 وأذنيه . 

استدل من كره ذَِلَك ، بما روى البختري بن عبيد ، عن أبيكه ، عكن أبكي هريكرة ، أن رسكول و

 قاَل : )) إذا تو أتم فأشربوا أعينكم الماء ، وال تنفضوا أيديكم   فإنها مراوح الشيطان هه .  هللا 

  رجه إسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبو يعلى الموصلي في )) مسانيدهم هه . 

ابن أبي حاتم : سكألت أبكي عكن هكذا الحكديت ر فقكاَل : حكديت منككر ، والبختكري  كعي  قاَل 

 الحديت ، وأبوه مرهول . 

الثكوا علكى ميمونك  ، علكى كراهك  التنشكي  ، وال داللك  فيكِه  واستدل بعضهم ، برد النبي 

للحكديت علكى  على الكراه  ، ب  علكى أن التنشكي  لكيال مسكتحباً ، وال أن فعلكه هكَو أولكى ، ال داللك 

 أكثر من ذَِلَك ، كذا قاله اإلمام أحمد وغيره من العلماء . 

 وأكثر العلماء على أن التنشي  من اللس  والو وء غير مكروه . 
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، وعكن  لك، مكن وقد روي فعله عن جماع  من الصحاب  ، مكنهم : عمكر وعثمكان وعلكي  

 -فكي المشكهور عنكه -حنيفك  وأحمكد التابعين، وهو قكول الشكعبي والثكوري والو اعكي ومالكك وأبكي 

 وإسحاق وغيرهم . 

 وهو المشهور عندَ الشافعي  ، وليال للشافعي في المسأل  ن  . 

وكرهه طائف  من التابعين ، وهو قول الحسكن بكن صكالح وابكن مهكدي ، وروايك  عكن أحمكد ، 

 وأنكرها الخالل ولم يثبتها  . 

 وكرهه ابن عبا  ، في الو وء دون اللس  . 

 ة مكككككن كرهكككككه : أنكككككه أثكككككر عبكككككادة علكككككى البكككككدن ، فككككككره إ التكككككه ، كخلكككككوف فكككككم وعمكككككد

 الصائم . 

 أيضاً . -والخلوف ، مختل  فيِه 

وكان مكحول يتنش  بطرف ثوبه ، ويرد المندي  ، ويقول :إن فض  الو كوء بركك  ، فأريكد 

 أن يكون ذَِلَك في ثيابي . 

  رجه حرا الكرماني . 

 

* * * 

 

 بَابُ  -19

 ِشق رأِسِه األيَمِن في اْلغُْسلِ من بَدأ بِ 

  رج فيِه : 

من حديت : صكفي  بنكت شكيب  ، عكن عائشك  ، قالكت : كنكا إذا أصكاا إحكدانا جنابك   -277

أ ذت بيديها ثالثاً فوق رأسها ، ثم تأ ذ بيدها على سقها اليمن ، وبيدها ال رى على شقها اليسكر 

 . 

أن ظكاهره يكدل علكى أن المكرأة تفكرغ علكى رأسكها قد ذكرنا هذا الحديت فيمكا تقكدم ، وذكرنكا 

  مساً .

 وقد ذكرنا فيما سب، في )) باا : من افرغ على رأسه ثالثاً هه ، وفي )) باا : 

تخلي  الشعر هه أحاديت مرفوع  ، تدل على البكداءة برانكب الكرأ  اليمكن فكي الصكب عليكِه ، وفكي 

 تخليله بالماء قب  اإلفراغ عليِه ثالثاً .

أمككر فككي غسكك  الرنابكك  والحككيض بالبككداءة بشكك،  وي مككن حككديت عائشكك  ، أن النبككي وقككد ر

 إن شاء هللا تعالى . -الرأ  اليمن ، وسيأتي في غس  الحيض 

 .  والبداءة بش، الرأ  اليمن مستحب  ، وليست واجب 

 . روى الحارث ، عن علي ، قاَل : ال يضرك بأي جانبي رأسك بدأت

 . ن دكين في )) كتاا الصالة هه رجه أبو نعيم الفض  ب

وكذلك البداءة برانب البدن اليمن ، فلكيال فيكِه حكديت صكريح ، وإنمكا يؤ كذ مكن عمكوم قكول 

 يستحب التيمن في طهوره .  عائش  : كاَن النبي 

: )) ابكدأن بميامنهكا ، وموا كع  الو كوء  -فكي غسك  ابنتكه لمكا ماتكت  - ومن قكول النبكي 

 م . أعل منها هه . وهللا 
 

* * * 
 

 بَابُ -20
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 من أغتسل عريانا  وحده في خلوة

 ومن تستر ، والتستر فضل

  النا  هه . : )) هللا أح، أن يستتر منه من وقال بهز ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي 

، عوراتنكا مكا نكأتي منهكا ومكا  حديت بهز ، عن أبيه ، عن جده ، قكال : قلكت يكا رسكول هللا 

احفككظ عورتككك إال مككن  وجتككك ، أو مككا ملكككت يمينككك هه . قككاَل : الرجكك  يكككون مككع نككذر ر قككاَل : )) 

الرج  ر قاَل )) قاَل )) إن استطعت أن ال يراها أحكد فافعك  هه . قكاَل : فالرجك  يككون  اليكاً ر قكاَل : 

 )) فاهلل أح، أن تستحي منه هه . 

 ذا لفظه . وه  رجه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي 

 قاَل : حديت حسن . 

 وصححه الحاكم وغيره . 

  رج البخاري فيِه : 

، قكاَل :  من حديت : معمر ، عن همام بن منبه ، عكن أبكي هريكرة ، عكن النبكي  -278

 )) ككككككاَن بنككككككو إسككككككرائي  يلتسكككككلون عككككككراة ، ينظككككككر بعضككككككهم إلكككككى بعككككككض ، وكككككككان موسككككككى

 ى أن يلتس  معنا ، إال أنه آدر ، فكذهب مكرة يلتسك  يلتس  وحده ، فقالوا : وهللا ، ما يمنع موس

، فو ع ثوبكه علكى حركر ، ففكر الحركر بثوبكه ، فخكرج موسكى فكي إثكره ، يقكول : ثكوبي يكا حركر ، 

 ثكككككككككوبي يكككككككككا حركككككككككر ، حتكككككككككى نظككككككككككرت بنكككككككككو إسكككككككككرائي  إلكككككككككى موسكككككككككى ، فقككككككككككالوا : 

 وهللا ، ما بموسى بأ  ، وأ ذ ثوبه ، فطف، بالحرر  رباً هه . 

  رباً بالحرر .  -ست  أو سبع -ة : وهللا ، إنه لندا بالحرر قاَل أبو هرير

يلتس  عرياناً فخكر -  -، قاَل : )) بينا أيوا  وعن أبي هريرة ، عن النبي  -279

عليِه جراد من ذهب ، فرع  أيوا يحثي في ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوا ، الم أكن أغنيتك عما تكرى 

 ني بي عن بركتك هه . ر قاَل : بلى وعزتك ، ولكن ال غ

 ورواه إبككككراهيم ، عككككن موسككككى بككككن عقبكككك  ، عككككن صككككفوان بككككن سككككليم ، عككككن عطككككاء بككككن 

 يلتس  عرياناً هه .  : )) بيننا أيوا  يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي 

، مككن  و ككرج البخككاري فككي )) أ بككار النبيككاء هه مككن )) صككحيحه هه هككذا قصكك  موسككى 

:  ابن سيرين والحسن و ال  ، عن أبي هريكرة ، عكن النبكي  وجه آ ر ، من رواي  عوف ، عن

كاَن رجالً حيياً ستيراً ، ال يرى من جلده شيء ، استحياء منه ، فذذاه من آذاه مكن  )) إن موسى 
بني إسرائي  ، فقالوا : ما يستر هذا الستر إال من عيب برلده ، إما بكرص وإمكا أدرة وإمكا آفك  ، وإن 

، فخال يوماً وحكده ، فو كع ثيابكه علكى الحركر ، ثكم اغتسك  ، فلمكا فكرغ أقبك  إلكى  هللا أراد أن يبرئه
ثيابه ، ليأ ذها ، وإن الحرر عدا بثوبه ، فأ ذ موسى عصاه ، وطلب الحركر ، فرعك  يقكول : ثكوبي 
حرر ، ثوبي حرر ، حتى انتهى إلى مإلبني إسرائي  ، فرأوه عريانكاً ، أحسكن مكا  لك، هللا ، وأبكرأه 

 مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا هللا م
، فلكذلك  -ثالثكاً أو أربعكاً أو  مسكاً -يقولون ، وقام الحرر ، فأ ذ ثوبه فلبسه ، وطف، بالحرر  رباً 

ِ قوله تعكالى :  كا قَكالُوا َوَككاَن ِعْنكدَ اَّ ُ ِممَّ أَهُ اَّ  يَكا أَيَُّهكا الَّكِذيَن آَمنُكوا ال تَُكونُكوا َكالَّكِذيَن آذَْوا ُموَسكى فَبَكرَّ

 ً  [ .  69زاا:]الح َوِجيها
 )) الدرة هه : انتفاخ الخصي  . 

 لهُ .  و )) الندا هه : الثر الباقي في الحرر ، من  را موسى  
قاَل الخطابي : وفيكه مكن الفقكه : جكوا  االطكالع علكى عكورات البكاللين   إلقامك  حك، واجكب 

 كالختان ونحوه . 
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بنكي إسكرائي    لينظكروا إليكه ، لم يقصد التعكري عنكدَ  قلت : هذا فيِه نظر   فإن موسى  
وإنما قدر هللا لهُ ذَِلَك حتَّى يبرئه عندهم مما آذوه به . وقد يقال : إن هللا ال يقكدر لنبيكه مكا لكيال بركائز 

 في شرعه . 
وأما االستدالل به على جوا  االغتسال في الخلوة عرياناً ، فهَو مبنكي علكى القكول بكأن شكرع 

 شرعنا بخالفه .  من قبلنا شرع لنا ، ما لم يأت
 وقكككككد اسكككككتدل بهكككككذا علكككككى الركككككوا  اللسككككك  فكككككي الخلكككككوة عريانكككككاً إسكككككحاق بكككككن راهويكككككه 

 ، وذكر أنه كاَن شرع من قبلنا ، إال أنه لم يرد شرعنا بخالفه .  -أيضاً -
، وسكيأتي بيكان ذَِلكَك فكي  -أيضكاً -وقد يمنع هذا من يقول : قد ورد شرعنا بالتستر في الخلكوة 

 ن شاء هللا تعالى . إ-الباا ا؛تي 

، قكاَل : )) إن موسكى  وقد روى حماد بن سلم  ، عن علي بن  يد ، عن أنال ، عن النبكي 

 كاَن إذا اراد أن يد   الماء لم يل، ثوبه ، حتى يواري عورته في الماء هه .  بن عمران  
  رجه اإلمام أحمد .

 وعلي بن  يد ، هَو : ابن جدعان ، متكلم فيِه . 

 عرياناً . قول في االحتراج بحديت أيوا  وكذا ال

 فخرجه اإلمام .  وأما الطري، الذي ذكره البخاري تعليقاً لحديت اغتسال أيوا  
* * *

 بَابُ -21

 التستر في الغسل عند الناس

  رج فيِه حديثين : 

 أحدهما : 

ة مكولى أم من رواي  : مالك ، َعن أبي النضر مولى عمر بِن عبيد هللا ، أن أبا مكر -280

عكام الفكتح ، فوجدتكه يلتسك  ،  هانىء أ بره ، أنَّكهُ سكمع أم هكانىء تقكول : ذهبكت إلكى رسكول هللا 

 وفاطم  تستره ، فقال : )) من َهذِه ر هه فقلت : أنا أم هانىء .

َهذا الحديت يستدل بِه لَما بوا عليِه ، َوهَو : التستر عند النا    لن ابن  الرج  وغيرها مكن 

أحيانككاً يسككتره رجكك   ه ال تنظككر إلككى العككورة ، فهككي كالرجكك  مككَع الرجكك  ، وقككد كككاَن النبككي محارمكك

 قام فستر أبا ذر لما اغتس  .  فيلتس  ، وقد روي أن أبا ذر ستره لما اغتس  ، وأنه 

  رجه اإلمام أحمد .

ً -وروي   َعن حذيف  مثله .  -أيضا

  رجه ابن أبي عاصم في )) ِكتاِا الصيام هه .

،  رج أبكو داود والنسكائي وابكن ماجكه مكن حكديت أبكي السكمح ، قكاَل : كنكت أ كدم النبكي و 

 فأستره بِه .  فكان إذا أراد أن يلتس  قاَل : )) ولني هه . فأوليه قفاي ، وأنشر الثوا

 وإسناده حسن . 

 الحديت الثاني : 

، فلسك  يديكه ، َوهَو يلتس  من الرنابك   حديت : ميمون  ، قالت : سترت النبي  -281

ثُمَّ صكب بيمينكه علكى شكماله فلسك  فرجكه ومكا أصكابه ، ثُكمَّ مسكح بيكده علكى الحكائط أو الرث ، ثُكمَّ 

 تو أ و وءه للصالة غير رجليه ، ثُمَّ افاث على جسده الماء ، ثُمَّ تنحى فلس  قدميه . 

 .  رجه من طري، ابن المبارك ، َعن سفيان ، َعن العمش ، بإسناده المتقدم 

 ثُمَّ قاَل : 

 تابعه : أبو عوان  وابن فضي  في الستر . 
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يعني : َعن العمش ، فَقد  رجه فيما مضى من طري، أبي حمزة السككري ، َعكن العمكش ، 

ً -و رج   حديت أبي عوان  فيما مضى .  -أيضا

و رج مسلم من حديت  ائدة ، َعن العمكش ، بهكذا اإلسكناد ، َعكن ميمونك  ، قالكت : و كعت 

 ماء وسترته ، فاغتس  .  نبي لل

فهذا الحديت ممكا يسكتدل بكِه علكى التسكتر فكي االغتسكال فكي الخلكوة   لن اغتسكال الرجك  مكَع 

  وجته كاغتساله  الياً . 

كاَن يستتر عند اغتساله مَع أهله : مكا  رجكه اإلمكام أحمكد وابكن ماجكه  ويدل على أن النبي 

 قط .  سول هللا من حديت عائش  ، قالت : ما رأيت فرج ر

 لكن   في إسناده من ال يعرف . 

و رج البزا  من حديت مسلم المالئي ، َعكن مراهكد ، َعكن ابكن عبكا  قكاَل : ككاَن رسكول هللا 

  .  يلتس  من وراء الحررات ، وما رئي عورته قط ومسلم المالئي ، فيِه  ع 

 أميكككك  َعككككن النبككككي  و ككككرج اإلمككككام أحمككككد ، وأبككككو داود ، والنسككككائي مككككن حككككديت يعلككككى بككككنِ 

  أنَّهُ رأى رجالً يلتس  بالبرا  ، فصكعد المنبكر ، فحمكد هللا وأثنكى عليكِه ، فقكاَل : )) إن هللا حيكي ،

 سدتير ، فإذا أراد أحدكم أن يلتس  فليتوار بشيء هه . 

 وقد قي  : إن في إسناده انقطاعاً ، ووصله بعض الثقات ، وأنكر وصله أحمد وأبو  رع  . 

قكاَل : )) ال تلتسكلوا فكي  و داود في )) مراسيله هه من حديت الزهري ، أن النبي و رج أب

الصحراء ، إال أن تردوا متوارى ر، فإن لَم تردوا متوارى فليخط أحدكم  طاً كالدار ، ثُمَّ يسكمي هللا 

 ، ويلتس  فيها هه . 

 وال يصح وصله . و رجه الطبراني متصالً َعن الزهري ، َعن أبي سلم  ، َعن أبي هريرة 

 وال يصح وصله . 

 وفي الباا أحاديت أ ر . 

فالملتسكك  فككي الخلككوة إن كككاَن معككه مككن يبككاح لَككهُ النظككر إلككى عورتككه كزوجتككه أو أمتككه ، فقككاَل 

أصككحابنا وغيككرهم : ال يرككب عليككِه التسككتر   لحككديت بهككز بككِن حكككيم المككذكور فككي البككاا الما ككي ، 

 والفض  التستر   لحديت ميمون  . 

 وهذا مبني على القول بروا  نظر أحد الزوجين إلى فرج ا؛ ر ، وفيه ا تالف مشهور . 

ومن أصحاا من جزم بكراهتكه كصكاحب )) الملنكي هه ، وحككى أبكو الحسكن ا؛مكدي روايك  

 َعن أحمد بتحريمه . 

وبك  حال   فاالسكتتار أولكى ، وعليكه يكدل حكديت ميمونك  ، وحكديت عائشك  : مكا نظكرت إلكى 

 قط . فرجه 

وأكثر العلماء علكى أنَّكهُ غيكر محكرم ، مكنُهم : مراهكد ، ومكحكول ، والو اعكي ، والشكافعي ، 

 وإسحاق وغيرهم . 

وروى بقي  بِن الوليد : حدثني عتب  بكِن أبكي حككيم : حكدثني سكليمان بكِن موسكى ، وسكألته َعكن 

فقكاَل : حكدثتني عائشك   وج  الرج  ينظر إلى فرج امرأته ، فقاَل سليمان : سكألت عطكاء َعكن ذَِلكَك ،

فككي َهككذا البيككت ، وبيننككا وبينهككا حرككاا ، قالككت : كنككت أنككا وحبككي نلتسكك  مككن إنككاء واحككد ،  النبككي 

 تختل  فيِه أكفنا . قاَل : وأشارت إلى إناء في البيت ، قدر الفرق ، ست  أقساط . 

  رجه حرا الكرماني وابن عدي . 

 فذكره بنحوه . -الد : نا عتب  بِن أبي حكيم و رجه بقي بن مخلد من طري، صدق  بِن  

 وسليمان بِن موسى ، مختل  في أمره . 
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وإن لَككم يكككن معككه أحككد ، فحكككى أكثككر أصككحابنا فككي كراهتككه روايتككين َعككن أحمككد   لنككه كشكك  

 للرث صحيح ، فَهَو كالكش  للتخلي ونحوه . 

 . ومككككككنهم : مككككككن حكككككككى فككككككي جككككككوا  كشكككككك  العككككككورة  اليككككككاً روايتككككككين َعككككككن أحمككككككد 

وقالوا : ظاهر كالم أحمد تحريمه   فإن الكشك  وإن جكا  للحاجك  ، فإنكه يتقكدر بقكدرها ، وال حاجك  

 إلى التكش  لللس  مَع إمكان االستتار، وال إلى القيام عرياناً مَع إمكان القعود والتضام . 

إذا وروي َعن أبي موسى الشعري ، قاَل : إني لغتسك  فكي البيكت المظلكم ، فكأحني  ظهكري 

 أ ذت ثوبي حياء من ربي عز وج  . 

 وعنه ، قاَل : ما أقمت صلبي في غس  منذ أسلمت . 

  رجهما ابن أبي شيب  وغيره . 

وظاهر كالم ابن بط  من أصحابنا يكدل علكى وجكوا التسكتر فكي اللسك  فكي الخلكوة ، فكإن لَكم 

 يرد ما يتستر بِه ، وجب أن يتضام ما استطاع .

 ي الرج  يد   الماء بلير إ ار ، فكرهه كراهي  شديدة . ونق  حرا َعن أحمد ، ف

 قي  لَهُ : ك  المياه ر قاَل : نعم قي  لَهُ : فإذا د   الماء يح  إ اره ر قاَل : ال .

وممن كاَن ال يد   الماء إال بمئزر : ابن عمر ، والحسن ، والحسين ، وقاال : إن للماء سكاناً 

 . وكذلك قاَل ابن أبي ليلى . 

قكككال عمكككرو بكككِن ميمكككون : ال يكككد   أحكككد الفكككرات إال بكككإ ار ، وال الحمكككام  إال بكككإ ار ، إال و

 تستحيون مما استحى منهُ أبوكم آدم ر 

وقد روي مرفوعاً من رواي  حماد بِن شعيب ، َعن أبي الزبيكر ، َعكن جكابر : نهكى رسكول هللا 

  . أن يد   الماء إال بمئزر 

  رجه العقيلي وغيره .  

 ه اإلمام أحمد   لج  حماد بِن شعيب . وأنكر

 أيضاً . -وقد تابعه عليِه الحسن بن بشر ، فرواه َعن  هير ، َعن أبي الزبير 

  رجه ابن  زيم  في )) صحيحه هه . 

 والحسن ، مختل  فيِه ، وقد  رج لَهُ البخاري في )) صحيحه هه . 

 وقال أحمد : روى َعن  هير مناكير . 

 

* * * 

 

 باب-22

 ذا احتلمت المرأةإ

حدثنا عبد هللا بِن يوس  : أنا مالك ، َعن هشام بِن عروة ، َعكن أبيكه ، َعكن  بيكب  - 282

،  بنت أبكي سكلم  ، َعكن أم سكلم  ، أنهكا قالكت : جكاءت أم سكليم إمكرأة أبكي طلحك  إلكى رسكول هللا 

هكي احتلمكتر فقكاَل  فقالت : يا رسول ر إن هللا ال يستحي من الحك، ، هك  علكى المكرأة مكن غسك  إذا

 : )) نعم ، إذا رأت الماء هه . رسول هللا 

وقد  رجه البخاري في آ ر )) ِكتاِا العلم هه في )) باا الحياء في العلم هه بزيادة فكي آ كره 

 ، واقتصر في َهذا الباا على ما يحتاج إليه فيِه . 

 وقد  رجه مسلم من حديت عائش  ، وأنال ، ومن حديثه َعن أمه . 

 سليم ، وله طرق متعددة .  أم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 44 

وهذا الحديت : ن  على أن المرأة إذا إذا رأت حلماً في منامها ، ورأت الماء في اليقضك  أن 

 عليها اللس  . 

 وإلى َهذا ذهب جمهور العلماء ، وال يعرف فيِه  الف ، إال َعن النخعي َوهَو شذوذ . 

أم سكلم  علكى أم سكليم ، حتكى قكاَل لهكا  ولع  النخعي أنككر وقكوع ذَِلكَك مكن المكرأة َكمكا أنكرتكه

 : )) تربت يمينك ، وبم يشبهها ولدها ر هه .  النبي 

أن للمرأة ماء كما للرج  ، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتالم ، فإنكه يركب عليهكا  فبين 

أنَّككهُ يلزمككه اللسكك  منككهُ . وفككي ذَِلككَك تنبيككه علككى أن الرجكك  كككذلك ، وأنككه إذا رأى حلمككاً ورأى المككاء ، 

 اللس  . وهذا مما ال ا تالف فيِه بين العلماء . 

وقد روى اإلمام أحمد وابن ماجه من حديت علي بِن  يد بِن جدعان ، َعكن سكعيد بكِن المسكيب 

َعن المرأة تكرى فكي منامهكا مكايرى الرجك  ر فقكاَل : ))  ، َعن  ول  بنت حكيم ، أنها سألت النبي 

 ل ، َكما أن الرج  لياَل عليِه غس  حتَّى يندزل هه .لياَل عليها غس  حتَّى تنز

 وقد روي َعن ابن المسيب مرسالً . 

ولو رأى الرج  والمرأة بلالً ولم يذكر احتالماً ، فإن كانكت أوصكاف المنكي موجكودة فيكِه لكزم 

 اللس  ، وإن احتم  أن يكون منياً وأن يكون مذياً وغير ذَِلَك ففيه قوالن : 

اللسكك  ،حكككاه الترمككذي فككي )) كتابككه هه َعككن غيككر واحككد مككن أهكك  العلككم مككن أحككدهما : عليككِه 

 ، والتابعين ، وعن سفيان ، وأحمد . أصحاا النبي 

 وممن روي َعنهُ أنه قاَل : يلتس  : ابن عبا  ، وعطاء  ، والشعبي ، والنخعي .

يكككون ثُككمَّ سككبب  َوهككَو قككول أبككي حنيفكك  ، وظككاهر مككذهب أحمككد ، إال أنَّككهُ اسككتثنى مككن ذَِلككَك أن

يقتضي  روج غير المني ، مث  أن يكون قَد سب، منهُ مالعبته لهله ، أو فكر قب  نومكه ، أو يككون 

بِه إبردة فخرج منهُ بل  بسببها ، فلم يوجب اللس  فكي َهكذِه الصكور   لن إحالك  البلك  الخكارج علكى 

 السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم . 

لَم يوجد شيء من َهذِه السباا لزمه اللس    لن  كروج المنكي مكن النكائم بكاالحتالم هكَو فإن 

الغلب ، فيحال البل  عنكد لشكك عليكِه دوَن المكذي وغيكره   لن  كروج ذَِلكَك فكي النكوم أنكدر ، ولن 

يكان ذمته قَد اشتللت بطهكارة قطعكاً ، وال يتكيقن ، بك  وال يللكب علكى الظكن صكح  صكالته بكدون اإلت

 بطهارة الو وء واللس  ، فلزمه ذَِلَك .

 والقككككول الثككككاني : ال غسكككك  عليككككِه بككككذلك حتككككى يتككككيقن أنَّككككهُ منككككي ، َوهككككَو قككككول مراهككككد ، 

وقتادة ، والحكم ، وحمكاد ، ومالكك ، والشكافعي ، وإسكحاق ، وأبكي يوسك  ، لن الصك  الطهكارة ، 

 فال يرب اللس  بالشك . 

 والقول الول أصح .

ذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث   فكإن ذاك لَكم يتكيقن شكيئاً موجبكاً لطهكارة فكي وال يشبه هَ 

ذمته ، ب  هَو مستصحب للطهارة المتيقن  ، ولم يتيقن اشتلال ذمتكه بشكيء ، وهكذا قَكد تكيقن أن ذمتكه 

 اشتللت بطهارة ، فال تبرأ ذمته بدون اإلتيان بالو وء واللس  . 

 أيضاً .-قي الشافعي  ورجح َهذا القول طائف  من محق

وأمككا إن رأى الرجكك  والمككرأة احتالمككاً ، ولككم يككر بلككالً ، فككال غسكك  عليككِه ، َكمككا دل عليككِه َهككذا 

الحديت الصحيح ، وحكاه الترمكذي َعكن عامك  أهك  العلكم ، وحككاه ابكن المنكذر إجماعكاً َعكن كك  مكن 

 يحفظ َعنهُ من أه  العلم . 

َعكن أحمكد : أنَّكهُ إذا رأى فكي منامكه احتالمكاً ووجكد وحكى ابن أبي موسى من أصحابنا روايك  

لذة اإلنزال في منامه ، ولم يرد بلالً عند استيقاظه ، أنَّهُ يلزمه اللس  ، وبناه علكى قكول اإلمكام أحمكد 

 المشهور َعنهُ : إن المني إذا انتق  من محله ، ولم يخرج ، فإنه يرب اللس  بانتقاله . 
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  يتحق، انتقاله بمررد وجود اللذة في النوم . وفي َهذا نظر   فإنه قَد ال

وقد ورد في َهذا الحديت صريح ،  رجه اإلمام أحمكد ، وأبكو داود ، وابكن ماجكه ، والترمكذي 

من حديت عبد هللا بن عمر ، َعن أ يه عبيد هللا ، َعن القاسكم ، َعكن عائشك  ، قالكت: سكئ  رسكول هللا 

 اً ر قاَل : )) يلتس  هه، وعن الرج  يرى أنَّهُ قَكد احكتلم ولكم َعن الرج  يرد البل  وال يذكر احتالم

 يرد بلالً ر 

قاَل : )) ال غس  عليِه هه . قالت أم سكليم : يكا رسكول هللا ، هك  علكى المرأةتكرى ذَِلكَك غسك  ر 

 قاَل : )) نعم ، إنما النساء شقائ، الرجال هه . 

 ه . إلى أ ر-وليال عندَ ابن ماجه : )) قالت أم سليم هه 

 وقد استنكر أحمد َهذا الحديت في رواي  مهنا ، وقال في رواي  الفض  ابن  ياد : أذهب إليه .

 قاَل الترمذي : إنما روى َهذا عبد هللا بِن عمر ، وقد تكلم فيِه يحيى القطان من قب  حفظه . 

ً -قلت : وقد روي معناه  خ من حديت كعب بِن مالك .  رجه أبو نعيم في ))تاري -أيضا

 أصبهان هه ، وإسناده ال يصح . وهللا أعلم . 

 

* * * 

 

 باب - 23

 عرق الجنب ، وأن المسلم ال ينجس

حدثنا علي بِن عبد هللا : نا يحيكى : نكا حميكد : نكا بككر ، َعكن أبكي رافكع ، َعكن أبكي  -283

تسك  ثُكمَّ المدين  َوهكَو جنكب ، فانخنسكت منكهُ ، فكذهب فاغلقيه في بعض طري،  هريرة ، أن النبي 

َجاَء ، فقال: )) أين كنكت يكا أبكا هريكرة ر هه قكاَل : كنكت جنبكاً ، فكرهكت أن أجالسكك وأنكا علكى غيكر 

 طهارة . فقاَل : )) سبحان هللا   إن المؤمن ال ينرال هه .

 قولُهُ : )) انخنست هه ، أي : تواريت ، وا تفيت منهُ ، وتأ رت َعنهُ ، ومنه : 

يطان ، إذا غف  العبد َعن ذكر هللا وسو  لَكهُ ، فكإذا ذككر هللا  كنال الوسوا  الخنا  َوهَو الش

 وتأ ر . 

[، وانخناسكها  15]التككوير: فَال أُْقِسُم بِكاْلُخنَّاِل  ومنه سميت النروم  نساً ، قاَل تعالى : 

 : رجوعها وتواريها تحت  وء الشمال ، وقي  : ا تفاتها بالنهار . 

أن يذهب في حوائره ويرالال أهك  العلكم والفضك  ، وأنكه لكياَل  وفيه : دلي  على أن الرنب لَهُ 

بنرال ، وإذا لَم يكن نرساً ففضالته الطاهرة باقي  علكى طهارتهكا ، كالكدمع والعكرق والريك، ، وهكذا 

 كله مرمع عليِه بين العلماء ، وال نعلم بينهم فيِه ا تالفاً . 

 بعرق الحائض والرنب .  قاَل اإلمام أحمد : عائش  وابن عبا  يقوالن : ال بأ 

 وقال ابن المنذر : أجمع عوام أه  العلم على أن عرق الرنب طاهر . 

وثبت : َعن عمر وابن عبا  وعائش  ، أنهم قالوا ذَِلَك ، ثُمَّ سمى جماع  ممن قاَل به بعكدهم ، 

 وقال : وال أحفظ َعن غيرهم  الفهم . 

ب ، وفي كراه  الماء الكِذي أد كال فيكِه قلت : وقد سب،  الف في كراه  سؤر الحائض والرن

 أيديهما ، ولع  من كره ذَِلَك لَم يكرهه لنراس  أبدانهما عنده . وهللا أعلم .

وقد روى وكيع ، َعن مسعر ، َعن حماد ، في الرنب يلتس  ثُمَّ يستدفىء بامرأته قب  أن 

 تلتس  ر قاَل : ال يستدفىء بها حتَّى ير  . 

 

* * * 
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 باب-24

 يخرج ويمشي في السوق ] وغيره [ الجنب

 وقال عطاء : يحترم الرنب ، ويقلم أظفاره ، ويحل، رأسه ، وإن لَم يتو أ . 

حاصكك  َهككذا : ان الرنككب لَككهُ تككا ير غسكك  الرنابكك  مككا لَككم يضكك، عليككِه وقككت الصككالة ، ولككه أن 

وغيكرهم ينصرف في حوائره ، ويخرج مكن بيتكه ، ويمشكي فكي السكواق ، ويكد   إلكى بيكوت أهلكه 

 لقضاء حوائره . 

وما حكاه َعن عطاء ، معناه : أن الرنب ال يكره لَهُ ال ذ من شعره وظفره في حكال جنابتكه ، 

 وال أن يخرج دمه بحرام  وغيرها . 

 وقككككال اإلمككككام أحمككككد فككككي الرنككككب يحككككترم ، ويأ ككككذ مككككن شككككعره وأظفككككاره ، أو يختضككككب : 

 ال بأ  بِه . 

 ، كاَن عطاء يقول : ال بأ  بِه . قاَل : وال بأ  أن يطلي بالنورة

 وقال : ال بأ  أن تختضب الحائض .

وقككال إسككحاق بككِن راهوايككه :  ضككاا المككرأة فككي أيككام حيضككها ال بككا  بككِه ، سككن  ما ككي  مككن 

 ومن بعدهن من أه  العلم .  أ واج النبي 

 وروى أيوا ، َعن معاذة ، أن أمراة سألت عائش  : أتختضب الحائض ر 

 ونحن نختضب ، فلم يكن ينهانا َعنهُ .  عند النبي  فقالت : كنا

  رجه ابن ماجه . 

وال نعلم فكي َهكذا  الفكاً إال مكا ذككره بعكض أصكحابنا َوهكَو أبكو الفكرج الشكيرا ي ، أن الرنكب 

 يكره لَهُ ال ذ من شعره واظفاره ، وذكر فيِه حديثاً مرفوعاً . 

 -ي هه بإسككناد  ككعي  جككداً َعككن علككي وهككذا المرفككوع  رجككه اإلسككماعيلي فككي )) مسككند علكك 

: )) ال يقلمن أحد ظفراً ، وال يق  شعراً ، إال َوهَو طاهر ، ومن اطلى َوهَو جنب ككاَن ]  -مرفوعاً 

 علته [ عليِه هه ، وذكر كالماً ، قي  لَهُ : لَم يا رسول هللا ر 

 قاَل : )) لنه ال ينبلي أن يلقي الشعر إال َوهَو طاهر هه . 

 كر جداً ، ب  الظاهر أنَّهُ مو وع . وهللا أعلم . وهذا من

 و رج البخاري في َهذا الباا حديثين : 

 أحدهما : 

 قاَل : 

نا عبد العلى بِن حمكاد : نكا يزيكد بكِن  ريكع : نكا سكعيد ، َعكن قتكادة ، أن أنكال بكِن  -284

 ه يومئٍذ تسع نسوة . كاَن يطوف على نسائه في الليل  الواحدة ، ول مالك حدثهم ، أن رسول هللا 

 قَد ذكر بعض َهذا الحديت تعليقاً فيما سب، . 

وإنما تكتم داللك  الحكديت علكى مكراده إذا ككاَن يطكوف علكيهن بلسك  واحكد ، وقكد تقكدم أن ذَِلكَك 

 روي َعن أنال من وجوه متعددة ، وإن لَم يخرجها البخاري . 

 الحديت الثاني : 

ا حميككد ، َعكن بككر ، َعككن أبكي رافككع ، َعكن أبككي حكدثنا عيكاش : نككا عبكد العلككى : نك -285

 وأنكككككا جنكككككب ، فأ كككككذ بيكككككدي ، فمشكككككيت معكككككه حتكككككى  هريكككككرة ، قكككككاَل : لقينكككككي رسكككككول هللا 

قعد ، فانسللت فأتيت الرح  فاغتسلت ، ثُمَّ جئت َوهَو قاعد ، فقكاَل : )) أيكن كنكت يكا أبكا هريكرة ر هه 

  ينرال هه . فقلت لَهُ ، فقاَل : )) سبحان هللا   إن المؤمن ال
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 أ كككككذ بيكككككد  وفكككككي َهكككككذِه الروايككككك   يكككككادة علكككككى الروايككككك  السكككككابق  ، وهكككككي : أن النبكككككي 

 أبي هريرة ] . . .[ . 

َوهَو يمشي معه حتى قعدا . وهذا استدل بِه على استحباا المصفاح  ، وعلى جوا  مصكافح  

 الرنب ، وقد يكون في يده عرق . 

ً -وفي المعنى   َعن حذيف  :  -أيضا

لقيككه َوهككَو جنككب فحككاد َعنككهُ  مسككلم مككن طريكك، أبككي وائكك  ، َعككن حذيفكك  : أن النبككي  رجككه 

 فاغتس  ، ثُمَّ َجاَء فقاَل : كنت جنباً ، فقاَل : )) إن المسلم ال ينرال هه . 

لقيكه ، فكأهوى إليكه ، فقكاَل : إنكي جنكب ، قكاَل : )) إن  و رجه أبو داود ، ولفظه : أن النبي 

 المؤمن ال ينرال هه . 

و رجه النسائي وابن حبان في )) صحيحه هه  من طري، أبي بردة ، َعن حذيف  ، قاَل : ككاَن 

 إذا لقي الرج  من أصحابه مسحه ودعا ] لَهُ [ .  رسول هللا 

قاَل : فرأيته يوماً بكرة فحدت َعنهُ ، ثُمَّ أتيته حين ارتفع النهار ، فقكاَل : )) إنكي رأيتكك فحكدت 

: )) إن المسكلم ال يكنرال  كنت جنباً ، فخشيت أن تمسني ، فقكاَل رسكول هللا  عني ر هه فقلت : إني

 هه . 

 

* * * 

 

 باب-25

 كينونة الجنب في البيت إذا توضأ

  رج فيِه حديثين : 

 أحدهما : 

 قاَل :

نا أبو نعيم : نا هشام وشيبان ، َعن يحيى ، َعن أبي سلم  ، قاَل : سكألت عائشك  :  -286

 قد وهو جنب ر قالت : نعم ، ويتو أ . ير أكان النبي 

 والثاني : 

 قاَل : 

 ثنككا قتيبكك  : نككا الليككت ، َعككن نككافع ، َعككن ابككن عمككر ، أن عمككر بككِن الخطككاا سككأل  -278

 : أيرقكككككد أحكككككدنا َوهكككككَو جنكككككب ر قكككككاَل )) نعكككككم ، إذا تو كككككأ أحكككككدكم فليرقكككككد َوهكككككَو  النبكككككي 

 جنب هه . 

لباا : االستدالل على جوا تأ ير اللسك  مكن الرنابك  ومراد البخاري بهذين الحديثين في َهذا ا

للير الضرورة ، وإن الرنب كاَن في بيته ، وإن نام في بيتكه َوهكَو جنكب ، ولكنكه إذا أراد النكوم فإنكه 

 يستحب أن يتو أ ، وقد أفرد باباً بعد َهذا . 

 : ويتعل، بهذا : حكم أك  الرنب ، وقد وردت فيِه أحاديت لَم يخرجها البخاري 

فخرج مسلم من حديت شعب  ، َعن الحكم ، َعن إبراهيم ، َعن السكود ، َعكن عائشك  ، قالكت : 

 إذا كاَن جنباً فأراد أن يأك  أو ينام تو أ .  كاَن رسول هللا 

 ، و اد : )) أو يشرا هه .  -وعنه اإلمام أحمد -و رجه وكيع في )) كتابه هه 

 وقد تكلم في لفظ  : )) الك  هه : 
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َل اإلمام أحمد : قاَل يحيى بِن سعيد : رجع شعب  َعن قولُكهُ : ))يأكك  هه ، قكاَل أحمكد : وذلكك قا

 لنه لياَل أحد يقوله غيره ، إنما هَو في النوم . انتهى . 

ً -وقككككككد رواه   ميمككككككون أبككككككو حمككككككزة ، َعككككككن إبككككككراهيم ، بهككككككذا اإلسككككككناد ، و اد :  -أيضككككككا

 )) و وءه للصالة هه . 

  رجه الطبراني . 

 بو حمزة َهذا ،  عي  جداً . أ

  وروى ابن المبارك ، َعن يونال ، َعن الزهري ، َعن أبي سلم  ، َعن عائش  ، أن النبي 

كاَن إذا أراد أن ينام َوهَو جنب تو أ و وءه للصكالة ، وإذا أراد أن يأكك  َوهكَو جنكب غسك  

 يديه . 

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي . 

 : إذا أراد أن يأك  أو يشرا . وفي رواي  لَهُ 

 و رج ابن ماجه آ ره . 

 ورواه الو اعي ، َعن يونال ، َعن الزهري كذلك . 

 ورواه عيسى بِن يونال ، َعن يونال ، َعن الزهري ، َعن عروة ، َعن عائش  . 

  رجه ابن  زيم  في )) صحيحه هه . 

 َعن عائش  .  -بالشك-أو غيره ورواه صالح بِن أبي ال ضر ، َعن الزهري ، َعن أبي سلم  

  رجه اإلمام أحمد . 

 ورواه ابن وهب ، َعن يونال ، فرع  ذكر الك  من قول عائش  ، ولم يرفعه . 

 وأعله أبو داود وغيره بذلك . 

 و ع  أحمد حديت صالح بِن أبي ال ضر . 

بكِن يعمكر  و رج اإلمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي من حديت عطاء الخرسكاني َعكن يحيكى

ر ك  للرنككب إذا أراد أن يأكك  أو يشككرا أو ينكام أن يتو ككأ  ، َعكن عمكار بككِن ياسكر ، أن النبككي 

 و وءه للصالة . 

 وحسنه الترمذي . 

: قالكه ابكن معكين ، ] و [  -وإسناده منقطع   فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع مكن عمكار بكن ياسكر 

 أبو داود ، والدارقطني وغيرهم . 

 َعن الرنب :  بِن سعد ، عن جابر ، قاَل سئ  النبي وروى شرحبي  

 ه  ينام أو يأك  أو يشرا ر قاَل )) نعم ، إذا تو أ و وءه للصالة هه . 

  رجه ابن ماجه وابن  زيم  في )) صحيحه هه . 

 وشرحبي  ،  عفه يحيى وغيره . 

، فكي الرنكب  نبكي وروي َعن شريك ، َعن عبد هللا بِن محمد بِن عقي  ، َعكن جكابر ، َعكن ال

 إذا أراد أن يأك  أو يشرا ، فليتو أ و وءه للصالة . 

  رجه ابن عدي وغيره . 

 وفي الباا أحاديت أ ر  عيف  . 

 وقد ا تل  العلماء في الرنب إذا أراد الك  : 

فقالت طائف  منهم: يتو أ ، منُهم : علي ، وابن عمر ، وابكن سكيرين ، وأبكو جعفكر محمكد بكِن 

 لنخعي ، ور   في الشرا بلير و وء دوَن الك  .علي ، وا

 واستحباا الو وء لنك  قول الَشافِعي ، وأحمد في رواي  ، وقال مَع َهذا : ال يكره تركه .

 وقال القا ي أبو يعلى من أصحابنا : يكره تركه .  
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 -مض ومنهم من قكاَل : ويمضك -وقالت طائف  : المستحب للرنب إذا أراد الك  أن يلس  كفيه

، وروي َهذا َعن ابن المسيب ، ومراهد ، والزهري ، والو اعي ، وأبي حنيفك  ، َوهكَو روايك  َعكن 

 أحمد ، و عم الخالل أن أحمد رجع إليها أ يراً .

وأنكككرت طائفكك  الو ككوء وغسكك  اليككد لنككك  ، روي َعككن مالككك ، وقككال : ال يلسكك  يككده إالّ أن 

 يكون فيها قذر . 

 لو  الرنب في المسرد إذا تو أ ، وهو قول أحمد ، وإسحاق .ومما يتعل، بذلك : ج

يرلسون في المسرد وهكم مرنبكون ،  قاَل عطاء بِن يسار : رأيت رجاالً من أصحاا النبي 

 إذا تو ئوا و وء الصالة . 

  رجه سعيد بِن منصور والثرم . 

يتو كأ ، ثُكمَّ يكد    يرنكب ، ثُكمَّ  وعن  يد بِن أسلم ، قاَل : ككاَن الرجك  مكن أصكحاا النبكي 

 المسرد فيرلال فيِه . 

وقال أكثر الفقهاء : ال يرو  للرنب الرلو  فكي المسكرد بو كوء وال غيكره ، حتكى يلتسك  ، 

إال أن يضككطر إلككى ذَِلككَك ، َوهككَو قككول أبككي حنيفكك  ، ومالككك ، والشككافعي ، وحكككي روايكك  َعككن أحمككد ، 

 ورجحها بعض أصحابنا . 

 خوف على نفسه أو ماله فله اللبت فيِه . ومتى ا طر إلى ذَِلَك لل

 وه  يلزمه التيمم لذلك ر فيِه قوالن : 

 أحدهما : ال يلزمه ذَِلَك ، َوهَو منصوص أحمد ، وقول أكثر أصحابه   لنه ملرأ إلى ذَِلَك . 

 والثاني : يلزمه التيمم ، َوهَو قول الشافعي  ، وا تاره صاحب )) الملني هه 

 ِمن أصحابنا . 

  صككككت طائفكككك  للرنككككب فككككي الرلككككو  فككككي المسككككرد والمقككككام فيككككِه بككككك  حككككال بككككدون ور

 و وء ، َوهَو قول داود ] والمزني [ وابن المنذر . 

 

* * * 

 

 باب- 27

 الجنب يتوضأ ، ثُمَّ ينام

  رج فيِه ِمن حديت عائش  ، وابن عمر . 

 فأما حديت عائش  : 

 َعككن محمككد بككِن عبككد الككرحمن  فخرجككه ِمككن طريكك، : عبيككد هللا بككِن أبككي جعفككر ، -288

 ، َعن عروة ، َعن عائش  ، قالت :  -َوهَو : أبو السود يتيم عروة -

 إذا أراد أن ينام َوهَو جنب غس  فرجه ، وتو أ للصالة .  كاَن النبي  

 وقد  رجه في الباا الما ي ِمن حديت يحيى بِن أبي كثير ، َعن أبي سلم  ، َعن عائش  . 

لزهري في َهذا ، وقد  رجه مسلم ، ِمن حديت الليت . َعن الزهكري ، َعكن ولم يخرج حديت ا

ككاَن إذا أراد أن ينكام َوهكَو جنكب تو كأ و كوءه للصكالة  أبي سلم  ، َعن عائش  ، أن رسول هللا 

 قب  أن ينام . 

 وإنما لَم يخرجه ال تالف وقع في إسناده على الزهري ، فإنه روي : َعنهُ ، 

 روي : َعنهُ ، َعن عروة . وروي : َعنهُ ، عنهما . وروي : َعن أبي سلم  . و

غيكر مسكمى. وأمكا حكديت  -بالشك . وروي : َعنهُ ، عمن حدثه َعن عائش -َعنهُ ، َعن أحدهما 

 ابن عمر ، فخرجه ِمن طريقين : 
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 أحدهما : 

:  ِمن روايك  : جويريك  ، َعكن نكافع ، َعكن عبكد هللا ، قكاَل : اسكتفتى عمكر النبكي  -289

 أينام أحدنا َوهَو جنب ر قاَل : )) نعم ، إذا تو أ هه . 

 وقد  رجه في الباا الما ي ِمن حديت الليت ، َعن نافع . 

ً -و رجه   في ] . . . [ ِمن حديت ابن جريج ، فزاد في آ ره :  -أيضا

 )) حتى يلتس  إذا شاء هه .

 الثاني : 

ن ابن عمر قاَل : ذككر عمكر لرسكول هللا حديت : مالك ، َعن عبد هللا بِن دينار ، عَ  -290

  بأنَّهُ تصيبه الرناب  ِمن اللي  ، فقاَل لهُ رسول هللا  . تو أ ، واغس  ذكرك ، ثُمَّ نم هه (( : 

   ورواه ابن عيين  ، َعن عبد هللا بِن دينار ، َعن ابن عمر ، َعن عمر ، أنَّهُ سأل رسول هللا

 : )) نعم ، ويتو أ إن شاء هه .  : أينام أحدنا َوهَو جنب ر قالَ 

  رجه ابن  زيم  في )) صحيحه هه ِمن طري، أحمد بن عبدة ، َعن سفيان . 

ورواه بشر بِن مطر ، َعن ابن عيين  ، َعن عبد هللا بِن دينار ، َعكن ابكن عمكر ، أن عمكر سكأل 

 م إن شاء هه . : أينام أحدنا َوهَو جنب ر فقاَل : )) ليتو أ ، ولينم ، وليطع رسول هللا 

 وكذا رواه الحميدي ، َعن سفيان . 

 وهذه الزيادات ال تعرف إال َعن ابن عيين  . 

ورواه سفيان الثوري ، َعن عبد هللا بِن دينار ، وقال في حديثه : )) ويتو أ و كوءه للصكالة 

 هه . 

غس  ذكره  وقد ذهب أكثر العلماء إلى َهذِه الحاديت ، وقالوا : أن الرنب إذا أراد النوم

 وتو أ .

وممن أمر بذلك : علي ، وابن عمر ، وعائش  ، وشداد بِن أو  ، وأبو سعيد الخكدري ، وابكن 

عبككا  ، َوهككَو قككول الحسككن ، وعطككاء ، وابككن المبككارك ، ومالككك ، والشككافعي ، وأحمككد ، وإسككحاق 

 وغيرهم ِمن العلماء ، وكرهوا تركه مَع القدرة عليِه . 

واجكب ويكأثم بترككه . َوهكَو روايك  َعكن مالكك ، وا تارهكا ابكن حبيكب ِمكن ومنهم ِمن قاَل : هَو 

 أصحابه ، َوهَو قول طائف  ِمن أه  الظاهر . 

ونق  مثنى النباري َعن أحمد ، في الرنكب ينكام ِمكن غيكر أن يتو كأ : هك  تكرى عليكِه شكيئاً ر 

 قاَل : فلم يعربه ، وقال : يستلفر هللا . 

 تلفر منهُ . وهذا يشعر بأنَّهُ ذنب يس

ونكك  علككى أنَّككهُ يتو ككأ و ككوء الصككالة كككامالً ، واحككتج بحككديت عائشكك  : )) تو ككأ و ككوءه 

 للصالة هه . 

 وروي َعن ابن عمر ، أنَّهُ كاَن يتو أ و وء الصالة سوى غس  رجليه . 

 وروي َعنهُ ، أنَّهُ كاَن يلس  يديه ووجهه . 

 مَّ ينام . وعن سفيان الثوري رواي  ، أنَّهُ يلس  كفيه ثُ 

وحكى ابن عبد البر َعن طائف  ِمن العلماء ، أنهم حملوا الو وء عند النوم للرنب على غسك  

 الذى والفرج وغس  اليدين . 

 وهذا ترده رواي  : )) تو أ و وءه للصالة هه . 

،  وروي َعن عائش  : أنَّهُ يتو أ أو يتيمم : قاَل ابن أبي شيب  : نكا عثكام بكِن علكي ، َعكن هشكام

عن أبيه ، َعن عائش  ، في الرج  تصيبه جناب  ِمن اللي  ، فيريد أن ينام ر قالت : يتو أ ، أو يتكيمم 

 . 
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وروي مرفوعاً    رجه الطبراني ِمن طري، عمار بِن نصر أبكي ياسكر : نكا بقيك  بكِن الوليكد ، 

إذا  ككاَن النبكي َعن إسماعي  بِن عيكاش ، َعكن هشكام بكِن عكروة ، َعكن أبيكه ، َعكن عائشك  ، قالكت: 

 واقع بعض أهله ، فكس  أن يقوم ،  را يده على الحائط ، فتيمم . 

وهذا المرفوع ال يثبت ، وإسماعي  بكِن عيكاش رواياتكه َعكن الحركا يين  كعيف  ، وعمكار بكِن 

 نصر  عي  ، ورواي  عثام الموقوف  أصح . 

راهويه َعكن بعكض العلمكاء ،  وال فرق في نوم الرنب بين نوم اللي  والنهار ، حكاه إسحاق بنِ 

 ولم يمسه . 

 وا تلفوا : ه  المرأة في ذَِلَك كالرج  ، أم ال ر 

فقالت طائف  : هما سواء ، َوهَو قول الليت ، وحكي رواي  َعن أحمد ، وقد ن  علكى التسكوي  

 بينهما في الو وء لنك  . 

 ص َعن أحمد . والثاني : أن الكراه  تخ  بالرج  دوَن المرأة ، َوهَو المنصو

كككاَن يأمرهككا بالو ككوء ، وإنمككا أ بككرت َعككن  ولعلككه يسككتدل بككأن عائشكك  لَككم تككذكر أن النبككي 

 و وئه لنفسه . 

 وقد دلت َهذِه الحاديت المذكورة في َهذا الباا : على أن و وء الرنب يخف  جنابته . 

اء علككى أن ولككو نككوى بو ككوئه رفككع الحككدثين ارتفككع َعككن أعضككاء و ككوئه حككدثاه جميعككاً ، بنكك

 اللس  ال يشترط لَهُ مواالة ، َوهَو قول الرمهور ،  الفاً لمالك ، َكما سب، ذكره .

 وإن نوى بو وئه رفع الحدث الصلر ارتفع وحده ، ولم يرتفع معه شيء ِمن الرناب  . 

وإن نوى النوم ، فه  يرتفع حدثه الصلر ر يتخرج على الخالف فيمن نكوى طهكارة مسكتحب  

 فع حدثه أم ال ر ، فه  يرت

على قول ِمن قاَل : إن الضوء للنوم واجب ، ال يرو  النوم بدونه   فإنكه يرتفكع الحكدث حينئكٍذ 

 بلير تردد . 

َوهَو َكما لو نكوى الرنكب بو كوئه اللبكت فكي المسكرد   فإنكه يرتفكع بكذلك حدثكه الصكلر عنكد 

 أصحابنا . 

 ً فيكِه جنكب هه ، ككذلك روي َعكن علكي ، َعكن  وقد ورد في الرنب : )) إن المالئك  ال تد   بيتا

 .  النبي 

  رجه اإلمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه . 

وورد : )) إن المالئك  ال تشكهد جنكا ة الرنكب إذا مكات هه ، ]  رجكه [ ِمكن حكديت يحيكى بكِن 

ال تحضكر جنكا ة الككافر ، وال المتضكمخ ، قكاَل : )) إن المالئكك   يعمر ، َعكن عمكار ، َعكن النبكي 

 بزعفران ، وال الرنب هه . 

  رجه اإلمام أحمد ، وأبو داود . 

وفي آ ر الحكديت : الر صك  لَكهُ إذا أراد النكوم ، أو الكك  ، أن يتو كأ ، وهكذا يكدل علكى أن 

 الو وء يخف  أمره . 

 ، قاَل :  ي و رج أبو داود ِمن حديت الحسن ، َعن عمار بِن ياسر ، َعن النب

 )) ثالثكككك  ال تقككككربهم المالئككككك  : جيفكككك  الكككككافر ، والمتضككككمخ بككككالخلوق ، والرنككككب ، إال أن 

 يتو أ هه .

و رجه بقكي بكِن مخلكد فكي )) مسكنده هه ، ولفظكه : )) ثالثك  ال تقكربهم المالئكك  بخيكر : جيفك  

 ام تو أ و وءه للصالة هه . الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والرنب ، إال أن يبدو لَهُ أن يأك  أو ين

 ويحيى بِن يعمر ، والحسن لَم يسمع ِمن عمار . 
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و رجككه الطبرانككي ، ولفظككه : )) إن المالئككك  ال تحضككر جنككا ة كككافر بخيككر ، وال جنبككاً حتككى 

 يلتس  أو يتو أ و وءه للصالة ، وال ] متضمخاً [ بصفرة هه . 

 ن أبيه ، َعن عائش  ، قالت : وروى وكيع في )) كتابه هه َعن هشام بِن عروة ، عَ 

 إذا أراد أحدكم أن يرقد َوهَو جنب فليتو أ   فإن أحدكم ال يدري لعله أن يصاا في منامه . 

 ور كككك  آ ككككرون فككككي نككككوم الرنككككب ِمككككن غيككككر و ككككوء ، ِمككككنُهم : سككككعيد بككككِن المسككككيب ، 

 وربيع  ، وأبو حنيف  ، وسفيان الثوري ، والحسن بِن حي ، ووكيع . 

يعنككي : قبكك   -نيفكك  ، َعككن حمككاد ، َعككن إبككراهيم ، قككاَل : كككانوا ينككامون وهككم جنككبوروى أبككو ح

 الو وء . 

وقكد ورد حككديت يككدل علكى الر صكك  ، ِمككن روايك  أبككي إسككحاق ، َعكن السككود ، َعككن عائشكك  ، 

 ينام َوهَو جنب ، وال يمال ماء .  قالت : كاَن النبي 

 ن ماجه ، والترمذي .  رجه اإلمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، واب

: ككاَن يتو كأ قبك  أن ينكام  وقال : قَد روى غير واحد َعن السود ، َعن عائش  ، أن النبكي 

 يعني : جنباً . -

 قاَل : وهذا أصح ِمن حديت أبي إسحاق ، َعن السود . 

 قاَل : ويرون أن َهذا غلط ِمن أبي إسحاق . 

 السود ، َعن عائش  بخالف َهذا . وقد تقدم حديت الحكم ، َعن إبراهيم ، َعن 

  رجه مسلم . 

 وكذلك رواه حراج بِن أرطاة، َعن عبد الرحمن بِن السود ، َعن أبيه َعن عائش . 

يرنب ِمن اللي  ، ثُمَّ يتو أ و وءه للصكالة   رج حديثه اإلمام أحمد ، ولفظه : كاَن النبي 

 حتى يصبح ، وال يمال ماء . 

ن طري، أبي إسحاق ، َعن عبد الرحمن بِن السود ، َعن أبيه ، قكاَل : و رجه بقي بِن مخلد مِ 

 يصككككككككككنع إذا أراد أن ينككككككككككام وهككككككككككو  سككككككككككألت عائشكككككككككك  : كيكككككككككك  كككككككككككاَن رسككككككككككول هللا 

 جنب ر قالت : يتو أ و وءه للصالة ، ثُمَّ ينام . 

وهككذا الحككديت ممككا اتفكك، أئمكك  الحككديت ِمككن السككل  علككى إنكككاره علككى أبككي إسككحاق ، ِمككنُهم : 

اعي  بِن أبي  الد ، وشعب  ، ويزيكد بكن هكارون ، وأحمكد بكِن حنبك  ، وأبكو بككر بكِن أبكي شكيب  ، إسم

 ومسكككككككككككلم بكككككككككككِن حركككككككككككاج ، وأبكككككككككككو بككككككككككككر الثكككككككككككرم ، والركككككككككككو اني ، والترمكككككككككككذي ، 

 والدارقطني . 

 وحكى ابن عبد البر َعن سفيان الثوري ، أنَّهُ قاَل : هَو  طأ . 

لموجود في )) كتابه هه َهذا الكالم َعن يزيد بكن هكارون ، وعزاه إلى ))ِكتاِا أبي داود هه ، وا

 ال َعن سفيان . 

 وقال أحمد بِن صالح المصري الحافظ : ال يح  أن يروي َهذا الحديت . 

 يعني : أنَّهُ  طأ مقطوع بِه ، فال تح  روايته ِمن دوَن بيان علته . 

ه ، فظن صكحته ، وهكؤالء يظنكون أن وأما الفقهاء المتأ رون ، فكثير ِمنُهم نظر إلى ثق  رجال

 ك  حديت رواة ثق  فَهَو صحيح ، وال يتفطنون لدقائ، علم عل  الحديت . 

 ووافقهم طائف  ِمن المحدثين المتأ رين كالطحاوي والحاكم والبيهقي . 

ثُمَّ ا تلفوا في الرمع بينه وبين حديت النخعي ، َعن السود ، َعن عائش  فكي الو كوء ، ولهكم 

 ِلَك مسالك : في ذَ 
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كاَن إذا أراد النوم َوهَو جنب تو أ في غالب أوقاتكه لفيضكل  الو كوء ،  أحدها : أن النبي 

وكان تارة يترك الو وء لبيان الروا  ، وأن الو وء غير واجب ، وأن النوم بدونكه غيكر محكرم ، 

 وهذا سلكه طوائ  ِمن الفقهاء ِمن اصحابنا وأصحاا الَشافِعي وغيرهم . 

ككاَن ينكام وال يمكال مكاء لللسك  ، فهكو  اني : أن حديت أبي إسكحاق أريكد بكِه : أن النبكي والث

موافكك، لحككديت إبككراهيم عككن السككود فككي المعنككى ، وهككذا مسككلك أبككي العبككا  بككِن سككريج والطحككاوي 

 وغيرهما . 

 .  وحديت حراج ، َعن عبد الرحمن بِن السود ، َعن أبيه يشهد لهذا التأوي  ، َكما تقدم لفظه

كاَن إذا أصابته الرناب  ِمن أول اللي  تو أ ثُمَّ نام نومه الطوي  المعتكاد  والثالت : أن النبي 

ِمككن الليكك  ، وإن أصككابته الرنابكك  ِمككن آ ككر الليكك  بعككد قضككاء ورده ِمككن الصككالة هرككع هرعكك   فيفكك  

أيضكاً -وسلكه الطحاوي لالستراح  ، ثُمَّ قام فاغتس  لصالة الفرر ، وهذا مسلك طائف  ِمن العلماء ، 

 ، وأشار إليه ابن عبد البر وغيره .  -

وقد روى  هير وإسرائي ، َعن أبي إسحاق َهذا الحديت بسكياق مطكول ، وفيكه : أن نومكه ِمكن 

 غيكككر أن يمكككال مكككاء ، إنمكككا ككككاَن فكككي آ كككر الليككك  إذا قضكككى صكككالته ، ثُكككم ككككاَن لَكككهُ حاجككك  إلكككى 

 أهله .    

 ، َعكككككن أبكككككي إسكككككحاق ، ولفظكككككه حديثكككككه : ككككككاَن   رجكككككه الطحكككككاوي ِمكككككن طريككككك،  هيكككككر

ينام أول اللي  ويحيى آ ره ، ثُمَّ إن كاَن لَهُ حاج  قضى حاجته ، ثُكمَّ ينكام قبك  أن يمكال  رسول هللا 

 ماء ، وإن نام جنباً تو أ و وء الرج  للصالة . 

 وهذه  يادة غريب  . 

 ن َهذِه الزيادة في آ ره . وقد  رجه اإلمام أحمد بسياق مطول ، ِمن طري،  هير ، بدو

ً -و رجه مسلم في )) صحيحه هه  ِمن طري،  هير ، إال أنَّكهُ أسكقط منكهُ لفظك  : )) قبك   -أيضا

 أن يمال الماء هه ، فلم يذكرها   لنه ذكر في )) ِكتاِا التمييز هه لَهُ ، أنها وهم ِمن أبي إسحاق .

 روى سككككفيان ، َعككككن أبككككي وقككككد روي َعككككن أبككككي إسككككحاق مككككا يخككككال  َهككككذِه الروايكككك  : فكككك

يصكيب أهلكه ِمكن أول الليك  ، ثُكمَّ ينكام وال  إسحاق ، َعن السود ، َعن عائش  ، قالت : ككاَن النبكي 

 يمال ماء ، فإذا استيقظ ِمن آ ر اللي  عاد إلى أهله واغتس  . 

  رجه اإلمام أحمد .

، َعكن عائشك  ،  و رج الطبراني ِمن طريك، حمكزة الزيكات ، َعكن أبكي إسكحاق ، َعكن السكود

يرامع نسائه ، ثُمَّ ال يمال ماء ، فإن أصبح فأراد أن يعاود عكاود ، وإن لَكم يكرد  قالت : كاَن النبي 

 اغتس  .. 

ككاَن يصكيب أهلكه ، ثُكمَّ يعكود وال  ورواه شريك ، َعن أبي إسكحاق ، فكذكر فكي حديثكه : أنَّكهُ 

 ولم يذكر النوم .  -يمال ماء 

با إسحاق ا طرا فكي َهكذا الحكديت ، ولكم يقكم لفظكه َكمكا ينبلكي ، بك  وهذا كله يدل على أن أ

 ساقه بسياقات مختلف  متهافت  . 

 وروى محمككككد بككككِن عمككككرو ، َعككككن أبككككي سككككلم  ، َعككككن عائشكككك  ، أنَّككككهُ سككككألها : هكككك  كككككاَن 

ينككام َوهككَو جنككب ر قالككت : نعككم ، ولكنككه كككاَن ال ينككام حتككى يتو ككأ و ككوءه للصككالة ،  رسككول هللا 

 فرجه . ويلس  

  رجه بقي بِن مخلد في )) مسنده هه . 

 وهذا يدل على أنها لَم ترو نومه ِمن غير و وء في حال الرناب  بحال . 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 

* * * 

 

 باب-28

 إذا التقى الختانان

 حدثنا معاذ بِن فضال  : ثنا هشام . - 291

أبي هريكرة ، َعكن  وحدثنا أبو نعيم ، َعن هشام ، َعن قتادة ، َعن الحسن ، َعن أبي رافع ، َعن

 ، قاَل : )) إذا جلال بين شعبها الربع ، ثُمَّ جهدها ، فَقد وجب اللس  هه .  النبي 

 مثله .-تابعه : عمرو ، َعن شعب  

 مثله . -وقال موسى : نا أبان : نا قتادة : أنا الحسن 

 )) هشام هه : الراوي َعن قتادة ، هَو الدستوائي . 

 أيضاً . -وقد  رجه مسلم ِمن حديثه 

ً -و رجه   ِمن طري، شعب  ، َعن قتادة بِه ، وفي حديثه : )) ثُمَّ اجتهد هه .  -أيضا

فكذكره -و رج النسائي ِمن حديت  الد ، َعن شعب  ، َعن قتادة ، قاَل : سمعت الحسكن يحكدث 

 . 

- وهذه الرواي  فيها تصريح قتادة بسماع الحديت ِمن الحسن ، كالرواي  التي ذكرها البخكاري

 ، َعن أبان .  -َوهَو : ابن إسماعي   -َعن موسى  -تعليقاً 

 ومراده بذلك : أنَّهُ أمن بذلك تدليال وقتادة ، وثبت سماعه لهذا الحديت ِمن الحسن . 

 و رجكككككه مسكككككلم ِمكككككن طريككككك، مطكككككر الكككككوراق ، َعكككككن الحسكككككن ، و اد فيكككككِه : )) وإن لَكككككم  

 يْنزل هه . 

 همككككام وأبككككان ، َعككككن قتككككادة ، ولفككككظ حديثككككه :  و رجككككه اإلمككككام أحمككككد ، َعككككن عفككككان ، َعككككن

 )) إذا جلال بين شعبها الربع ، فأجهد نفسه ، فَقد وجب اللس  ، أنزل أو لم ينزل هه . 

و رجككه البيهقككي ِمككن طريكك، سككعيد بككِن أبككي عروبكك  ، َعككن قتككادة ، ولفككظ حديثككه : )) إذا التقككى 

 الختانان وجب اللس  ، أنزل أو لَم ينزل هه . 

ارقطني في )) العل  هه اال تالف على الحسن في إسناده َهكذا الحكديت ، فكي ذككر )) وذكر الد

أبي رافع هه وإسقاطه منهُ ، ورواي  الحسن لَهُ َعن أبكي هريكرة بليكر واسكط  ، وفكي وقفكه علكى أبكي 

 .  هريرة ورفعه ، ثُمَّ قاَل : الصحيح : حديت الحسن ، َعن أبي رافع ، َعن أبي هريرة َعن النبي 

ذكر َعن موسى بِن هارون ، أنَّهُ قاَل : سمع الحسن ِمن أبي هريرة ، إال أنَّهُ لَم يسمع منكهُ َعكن 

 : )) إذا قعد بين شعبها الربع هه ، بينهما أبو رافع . انتهى .  النبي 

وما ذكره ِمن سماع الحسن ِمن أبي هريرة ، مختل  فيِه  . وقد صح روايته لهذا الحديت َعكن 

 ع ، َعن أبي هريرة . أبي راف

ولم يخرج البخاري حديت عائش  في َهذا الباا ، وقد  رجه مسلم ِمن رواي  هشام بِن حسكان 

، َعن حميد بكِن هكالل ، َعكن أبكي بكردة ، َعكن أبكي موسكى ، أنَّكهُ سكأل عائشك  : عمكا يوجكب اللسك  ر 

ا الربكع ، ومكال الختكان : )) إذا جلكال بكين شكعبه فقالت : على الخبير سكقطت ،  قكاَل رسكول هللا 

 الختان ، فَقد وجب اللس  هه . 

كذا  رجه ِمن طري، النصاري ، َعن هشام . و رجه ِمن طري، عبد العلكى ، َعكن هشكام ، 

 َعن حميد ، قاَل : وال أعلمه إال َعن أبي بردة ، َعن أبي موسى ، فتردد في وص  إسناده . 

 حميد بِن هالل حدث بِه بهذا اإلسناد . وقد عرب أحمد ِمن َهذا الحديت ، وأن يكون 

 وقال الدارقطني : صحيح غريب ، تفرد بِه : هشام بِن حسان ، َعن حميد . 
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و رج اإلمام أحمد والترمذي ِمن حديت علي بكِن  يكد بكِن جكدعان ، َعكن سكعيد بكِن المسكيب ، 

 اللس  هه . : )) إذا جاو  الختان الختان وجب   َعن عائش  ، قالت : قاَل رسول هللا 

 وعلي بِن  يد ، فيِه مقاَل مشهور ، وقد ا تل  عليِه في رفعه ووقفه . 

ورواه يحيى بِن سعيد النصاري ، َعن سعيد بِن المسيب ، أن أبا موسكى د ك  علكى عائشك  ، 

 فحدثته بذلك ، ولم ترفعه . 

ن جكابر بكِن و رج مسلم ِمن طري، ابن وهب َعن عيكاث بكِن عبكد هللا ، َعكن أبكي الزبيكر ، َعك

َعكن الرجك  يركامع ثُكمَّ يكسك  ، هك   عبد هللا ، َعكن أم كلثكوم ، َعكن عائشك  ، أن رجكالً سكأل النبكي 

 : )) إني لفع  ذَِلَك أنا وهذه ، ثُمَّ نلتس  هه .  فقاَل رسول هللا  -وعائش  جالس  -عليهما اللس  ر 

 . ر ي هللا َعنُهم -وأم كلثوم ، هي بنت الصدي، أ ت عائش  

 قاَل الدارقطني : لَم يختل  َعن أبي الزبير في رفع َهذا الحديت . 

 قلت : رواه َعنهُ عياث بِن عبد هللا وابن لهيع  وأشعت ، وكلهم رفعوه .

 و رجه اإلمام أحمد ِمن حديت أشعت وابن لهيع  كذلك . 

 قاَل الدارقطني : وكذلك رواه قتادة ، َعن أم كلثوم ، َعن عائش  . 

فعكال ذَِلكَك  قتادة ،  رجه بقي بِن مخلد ، ولفظ حديثه : َعن عائشك  ، أنهكا ونبكي هللا وحديت 

 ، فلم ينزل الماء ، فاغتس  ، وأمرها أن تلتس  . 

ولكن في سماع قتادة ِمن أم كلثوم نظر   ولجله ترك مسلم تخريج الحديت ِمكن طريقكه . وهللا 

 أعلم . 

ن عبد هللا بِن رباح ، َعن عائش  ، مع اال كتالف عليكِه فكي وعند قتادة فيِه إسناد آ ر : رواه عَ 

رفعه ووقفه . وقي  : َعن قتادة ، قاَل : ذكر لنا أن عبد هللا ابن رباح سكأل عائشك  ، فكدل علكى أنَّكهُ لَكم 

 يسمعه منهُ . 

ن ورواه ثابت البناني ، َعن عبد هللا بن رباح . وقي  : َعنهُ ، َعن عبكد الكرحمن ابكن ربكاح ، َعك

 عبد العزيز بِن النعمان ، َعن عائش  ، مَع اال تالف عليِه في رفعه ووقفه. 

وأنكر أحمد رفعكه ، وقكال : عبكد العزيكز بكِن النعمكان ال يعكرف . وقكال البخكاري : ال أعلكم لَكهُ 

سككماعاً ِمككن عائشكك  . وذكككر ابككن معككين : أن روايكك  ثابككت بإد ككال )) عبككد العزيككز بككِن النعمككان هه فككي 

 صح ِمن رواي  قتادة بإسقاطه . إسناده أ

و رج اإلمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان فكي )) صكحيحه هه ِمكن 

حديت الو اعي ، َعن عبد الرحمن بكِن القاسكم ، َعكن أبيكه ، َعكن عائشك  ، قالكت : إذا جكاو  الختكان 

 ، فاغتسلنا .  الختان وجب اللس  ، فعلته أنا ورسول اله 

 وقال الترمذي : حسن صحيح . 

 وصححه غير واحد ِمن الحفاظ . 

 مرسالً .  -وقال البخاري : هَو  طأ ، وإنما يرويه الو اعي ، َعن عبد الرحمن بِن القاسم 

 ورد قولُهُ بكثرة ِمن رواه َعن الو اعي ِمن أصحابه موصوالً . 

 ً  ، قاَل أحمد :  وأعله اإلمام أحمد : بأنَّهُ روي َعن الو اعي موقوفا

والمرفوع في آ ر الحديت إنما كاَن الو اعي يرويه َعن يحيى بِن أبكي كثيكر ، أنَّكهُ بللكه َعكن 

 عائش  ،  وكذا رواه أيوا ، َعن عبد الرحمن بِن القاسم ، َعن أبيه ، َعن عائش  موقوفاً ، لَم يرفعه . 

 رعككك  : رأيكككت أبكككا مسكككهر وذككككر أبكككو  رعككك  الدمشكككقي َهكككذا َعكككن أحمكككد ، ثُكككمَّ قكككاَل أبكككو  

] على [ َهكذا الحكديت علكى يحيكى بكِن معكين ، فقبلكه يحيكى ، ولكم ينككره . وقكد روي َعكن عائشك  ِمكن 

 طرق أ رى متعددة مرفوعاً . 
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و رجه البزار ِمن طري، ابن أبي فديك : نا الضحاك بِن عثمكان ، َعكن عبكد هللا ابكن عبيكد بكِن 

 قككككككككككاَل : )) إذا التقككككككككككى ل هللا عميككككككككككر ، َعككككككككككن أبيككككككككككه ، َعككككككككككن عائشكككككككككك  ، أن رسككككككككككو

 الختانان وجب اللس  هه .  

 وإسناده كلهم ثقات مشهورون . 

وقد صح ذَِلَك َعن عائش  ِمن قولها غير مرفوع ِمن طرق كثيرة جكداً ، وفكي بعضكها ا كتالف 

 في رفعه ووقفه . 

فيكِه ، ككم  نبي ولع  عائش  كانت تارة تفتي بذلك ، وتارة تذكر دليله ، َوهَو ما عندها َعن ال

 أن المفتي أحياناً يذكر الحكم ِمن غير دلي  وأحيانا يذكره مع دليله ، وهللا أعلم . 

والرلو  بين شعبها الربع  قي  : المراد يدي المرأة ورجليهكا ، وقيك  غيكر ذَِلكَك ممكا يرغكب 

 َعن ذكره . 

 ، َوهكككَو المكككراد  ا هه : هكككَو عبكككارة َعكككن االجتهكككاد فكككي إيكككالج الحشكككف  فكككي الفكككرجو)) جهكككده

-  ً  ِمن التقاء الختانين .  -أيضا

قاَل الَشافِعي : معنى التقاء الختكانين : أن تليكب الحشكف  فكي الفكرج يصكير الختكان الكِذي  لك  

 الحشف  حذو  تان المرأة . 

 ، فإذا غابت فالختان بعدها . -يعني : الحشف  -وقال أحمد : التقاء الختانين : المدورة 

 أحمككككد وابككككن ماجككككه ِمككككن روايكككك  حرككككاج بككككِن أرطككككأة ، َعككككن عمككككرو بككككِن و ككككرج اإلمككككام 

، قككاَل : )) إذا التقككى الختانككان وتككوارت الحشككف  فَقككد  شككعيب ، َعككن أبيككه ، َعككن جككده ، َعككن النبككي  

 وجب اللس  هه . 

وحراج ، مدلال . وقي  : أن أكثر رواياته َعن عمرو بِن شعيب سمعها ِمن العر مكي ودلسكها 

 . 

 ،  عي  .والعر مي 

 َهذا الحديت َعن العر مي ، َعن عمرو .   -أيضاً -وقد روي 

وروي ِمن وجه  عي  ، َعن أبي حنيفك  ، َعكن عمكرو ، بكِه ، و اد فكي روايتكه : )) أنكزل أو 

 لَم ينزل هه . 

  رجه الطبراني . 

 وقولكككككه : )) إذا التقكككككى الختانكككككان هه اسكككككتند بكككككِه اإلمكككككام أحمكككككد علكككككى أن المكككككرأة تختكككككتن 

 لرج  . كا

و تان المرأة مشروع بلير  الف ، وفي وجوبه َعن أحمد روايتان ، علكى قولُكهُ بوجبكه علكى 

 الرجال . 

 

* * * 

 باب-29

 غسل ما يصيب ِمن فرج المرأة

حدثنا أبو معمر : نا عبد الوارث ، َعن الحسكين المعلكم : قكاَل يحيكى : وأ برنكي أبكو -292

 يد بِن  الد الرهني أ بره ، أنَّهُ سأل عثمان بِن عفكان ، فقكاَل سلم  ، أن عطاء بِن يسار أ بره ، أن 

: أرأيكت إذا جككامع الرجك  امرأتككه فلككم يمكن ر فقككاَل : عثمكان : يتو ككأ َكمككا يتو كأ للصككالة ، ويلسكك  

، فسألت َعن ذَِلَك علي بكِن أبكي طالكب ، والزبيكر بكِن  ذكره . وقال عثمان : سمعته ِمن رسول هللا 

 بِن عبيد هللا ، وأبي بِن كعب ، فأمروه بذلك .  العوام ، وطلح 
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وأ برنكي أبككو سكلم  ، أن عككروة بكِن الزبيككر أ بككره : أن أبكا أيككوا أ بكره ، أنَّككهُ سكمع ذَِلككَك ِمككن 

 .  رسول هللا 

حدثنا مسدد : نا يحيى ، َعن هشام بِن عروة ، قاَل : أ برني أبي ، قكاَل : أ برنكي  -293

إذا جكامع الرجك  ] المكرأة [ فلكم  أبي بِن كعب ، أنَّهُ قاَل : يكا رسكول هللا  أبو أيوا ، قاَل : أ برني

 ينكككككككككككككدزل ر قكككككككككككككاَل : )) يلسككككككككككككك  مكككككككككككككا مكككككككككككككال المكككككككككككككرأة منكككككككككككككهُ ، ثُكككككككككككككمَّ يتو كككككككككككككأ 

 ويصلي هه . 

 قاَل أبو عبد هللا : اللس  أحوط ، وذلك ال ير ، إنما بينا ال تالفهم . 

ن عروة ، أن أبا أيوا أ بكره ، أنَّكهُ سكمع ذَِلكَك الِذي وقع في الرواي  الولى َعن أبي سلم  ، عَ 

، وهم ، نبه عليِه الدارقطني وغيره ، تدل عليِه الرواي  الثاني  ، َعن هشكام بكن عكروة ،  ِمن النبي 

 َعككككككن أبيكككككككه : أ برنككككككي أبكككككككو أيككككككوا ، قكككككككاَل : أ برنكككككككي أبككككككي بكككككككِن كعككككككب ، َعكككككككن النبكككككككي 

  . 

 ، قكككككاَل :  وا ، َعكككككن النبكككككي وقكككككد روى عبكككككد الكككككرحمن بكككككِن سكككككعاد ، َعكككككن أبكككككي أيككككك

 )) الماء ِمن الماء هه . 

  رجككه اإلمككام أحمككد والنسككائي وابككن ماجككه ، ولككيال فيككِه تصككريح أبككي أيككوا بسككماعه ِمككن 

 .  النبي 

 وقككككد  ككككرج البخككككاري فيمككككا تقككككدم فككككي ذكككككر نككككواقض الو ككككوء : حككككديت ذكككككوان أبككككي 

 فال غس  عليك هه .  -أو أقحطت -ت ، قاَل : )) إذا أعرل صالح ، َعن أبي سعيد ، َعن النبي 

: حديت يحيى بِن أبي كثير الِذي  رجه هنا ِمن طريك، شكيبان ، َعكن يحيكى ،  -أيضاً -و رج 

إلى قولُهُ في آ ر الحديت : )) وأبي بِن كعكب ، فكأمروه بكذلك هه ، ولكم يكذكر مكا بعكده ، ولعلكه ترككه 

 لما وقع فيِه ِمن الوهم الِذي ذكرناه . 

ري في كلتا الروايتين : أن علياً والزبيكر وطلحك  وأبكي بكِن كعكب أفتكوا بكذلك ، ولكم وعند البخا

 .  يرفعوه إلى النبي 

ً -وقد وقع في رواي  غيره : أنهم رفعوه   .  إلى النبي  -أيضا

 وقد قاَل علي بِن المديني في َهذا الحديت : إنه شاذ . 

 يحيى بن أبي كثير . وقال ابن عبد البر : هَو منكر   لَم يتابع عليِه 

  الف ذَِلَك . -وقد صح َعن أكثر ِمن ذكر َعنهُ ِمن الصحاب  : أنَّهُ ال غس  بدون اإلنزال

قككاَل علككي بككِن المككديني : قَككد روي َعككن علككي وعثمككان وأبككي بككِن كعككب بأسككانيد جيككاد أنهككم أفتككوا 

 بخالف ما في َهذا الحديت . 

عطاء بِن يسار ، َعن  يد بِن  الد : أنَّهُ سأل  مسك   قاَل الدارقطني : رواه  يد بِن أسلم ، َعن

 ، فأمروه بذلك ، ولم يرفعه .  أو أربع  ِمن أصحاا النبي 

 يشير إلى أن  يد بِن أسلم يخال  أبا سلم  في رفعه ، ولم يرفع منهُ شيئاً . 

سكتقر المكر علكى أنَّكهُ وقد كاَن قوم ِمن النصار قديماً يقولون : )) إن الماء ِمن الماء هه ، ثُكمَّ ا

 إذا التقى الختانان وجب اللس  ، ورجع أكثر ِمن كان يخال  في ذَِلَك َعنهُ . 

 وأمكككككا المهككككككاجرون ، فَقككككككد صككككككح َعككككككنُهم أنهكككككم قككككككالوا : )) إذا التقككككككى الختانككككككان وجككككككب 

المكاء اللس  هه ، ِمنُهم : عمر ، وعثمان ، وعلي ، فدل على أن عثمان وعلياً علموا أن )) الماء ِمكن 

 شيئاً ، ثُمَّ يرجع َعن القول بِه ر  هه نسخ ، وإال فكي  يروي عثمان أو غيره َعن النبي 

وفككي ))صككحيح مسككلم هه َعككن أبككي موسككى ، قككاَل : ا تلكك  فككي ذَِلككَك رهككط ِمككن المهككاجرين 

 والنصار ، فقاَل النصاريون : ال يرب اللس  إال ِمن الدف، أو ِمن الماء ، 
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: ب  إذا  الط فَقد وجب اللس  . قاَل : قاَل أبو موسى : فأنا أشكفيكم ِمكن ذَِلكَك فقاَل المهاجرون 

 ، َكما سب، ذكره .  ، وذكر قيامه إلى عائش  وما روته لهُ َعن النبي 

 وروى وكيع ، َعن القاسم بِن الفض  ، َعن أبي جعفر محمد بِن علي ، قاَل : 

 جب اللس  ، وقال النصار : الماء ِمن الماء . قاَل المهاجرون : إذا جاو  الختان الختان و

 وروى ابن أبي شيب  ، َعن حف  بِن غياث ، َعن حراج ، َعن أبي جعفر ، قاَل : 

 أجمع المهاجرون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين : 

 الرلد والرجم ، أوجب اللس  . 

لطهكور هه َعكن ابكن نميكر ، َعكن يحيكى بكِن وروى إبراهيم بِن مسلم الخوار مي في )) ِكتكاِا ا

 يعني : ِمن اإلكسال . -سعيد ، َعن سعيد بِن الميسب ، قاَل : كاَن أبو بكر وعمر يأمران باللس  

وروى مالك َعن ابن شهاا ، َعن سعيد بِن المسكيب ، قكاَل : إن عمكر وعثمكان وعائشك  ككانوا 

 يقولون : إذا مال الختان الختان فَقد وجب اللس  . 

وروى عبككد الككر اق َعككن معمككر ، َعككن الزهككري ، َعككن سككعيد بككِن المسككيب ، قككاَل : كككاَن عمككر 

 وعثمان وعائش  والمهاجرون الولون يقولون : إذا مال الختان الختان فَقد وجب اللس  .

وروى وكيع ، َعن محمد بِن قيال السدي ، َعن علي بِن ربيع  ، َعن علكي ، قكاَل : إذا جكاو  

 وجب اللس  .  الختان الختان

وروى ابن أبي شيب  والثرم بإسنادهما ، َعن عاصم ، َعكن  ر ، َعكن علكي ، قكاَل : إذا التقكى 

 الختانان وجب اللس  . 

 وقد روي ، َعن علي ِمن وجوه متعددة . 

 قَد أجمعوا على ذَِلَك ، مَع أن بعضهم  -ر ي هللا َعنُهم-فهؤالء الخلفاء الراشدون 

فه ، فلوال أنهم علموا أن ما  كال  ذَِلكَك منسكوخ لمكا  كالفوا مكا سكمعوا  ال روى َعن النبي 

 ، ووافقهم على ذَِلَك أكابر  الصحاب  ، ِمنُهم :  ِمن النبي 

ابككِن مسككعود ، وابككن عمككر ، وأبككو ذر ، وأبككو هريككرة ، ومعككاذ بككِن جبكك  فقيككه النصككار ، وأبككو 

 ، وإليها مرجع النا  كلهم .  هريرة ، وعائش  أم المؤمنين ، وهي أعلم النا  بهذا

وقد صح عنها ، أنها افتت بذلك ، وأمرت بكِه ، وأن الصكحاب  الكذين سكمعوا منهكا رجعكوا إلكى 

، ال سككيما وقككد  قولهككا فككي ذَِلككَك   فإنهككا ال تقككول مثكك  َهككذا إال َعككن علككم عنككدها فيككِه َعككن رسككول هللا 

 علمت ا تالف الصحاب  في ذَِلَك . 

م على قولها ، فلو كاَن قولها رأياً مركرداً َعكن روايك  لمكا اسكترا ت رد وجمع عمر النا  كله

 روايات غيرها ِمن الصحاب  برأيها . 

 وقد روي عنها ِمن  وجوه كثيرة ، وبعضها صحيح ، َكما تقدم ، أنها روته َعكن رسكول هللا 

 قوالً أو فعالً . 

ن مخالفكك  مككا أجمككع عليككِه الخلفككاء فمككا بقككي بعككد ذَِلككَك سككوى العنككاد والتعنككت ، ونعككوذ بككاهلل ِمكك

الراشدون ، وجمع عليِه عمر كلم  المسلمين ، وأفتت بِه عائش  أم المؤمنين ، أفقه نساء َهذِه المك  ، 

 وهي أعلم بمستند َهذِه المسأل  ِمن الخل، أجمعين . 

ئشك  فروى مالك َعن يحيى بِن سعيد ، َعن سعيد بِن المسيب ، أن أبا موسى الشكعري أتكى عا

في أمر إنكي لعظكم  أم المؤمنين ، فقاَل لها : فقاَل لها : لقد ش، علي ا تالف أصحاا رسول هللا 

 أن اسكككككككككككتقبلك بكككككككككككِه ، قالكككككككككككت : مكككككككككككا هكككككككككككو ر مكككككككككككا كنكككككككككككت سكككككككككككائالً َعنكككككككككككهُ أمكككككككككككك 

 فسلني َعنهُ .  

 قاَل لها : الرج  يصيب أهله ثُمَّ يكس  وال ينزل ر فقالت : إذا جاو  الختكان الختكان فَقكد وجكب

 اللس  . فقاَل أبو موسى : ال أسأل َعن َهذا أحداً بعدك . 
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 ورواه حماد بِن  يد وعبد الوهاا الثقفي وغيرهما ، َعن يحيى بِن سعيد ، بنحوه . 

وسمى عبد الوهاا في روايته ِمن قاَل : ال يرب اللس  بكذلك : أبكي ابكن كعكب ، وأبكا أيكوا ، 

 عمر وعثمان .  و يد بِن ثابت ، وسمى ِممن يأمر باللس  :

وروى ابن إسحاق ، َعن يزيد بِن أبي حبيب ، َعن معمر عبد هللا بِن أبي حيي  ، َعكن عبيكد بكِن 

 رفاع  بِن رافع ، َعن أبيه رفاع  ، قاَل : كنت عند عمر ، فقي  لَهُ : إن  يد 

بللكت أن تفتكي  بِن ثابت يفتي برأيه فكي الكِذي يركامع وال ينكزل ، فكدعاه ، فقكاَل : أي عكدو نفسكه ، قَكد

 برأيككككككككك   قككككككككاَل : مككككككككا فعلككككككككت ، ولكككككككككن حككككككككدثني  النككككككككا  فككككككككي مسككككككككرد رسككككككككول هللا 

. قاَل : أي عمومتك ر قاَل : أبي بِن كعكب ، وأبكو أيكوا ، ورفاعك  بكِن  عمومتي ، َعن رسول هللا 

رسكول  ، قاَل : فسألتم َعنكهُ  رافع . قاَل : فالتفت عمر إلي ، فقلت : كنا نفعله على عهد رسول هللا 

ر قاَل : كنا نفعله على عهده ، قاَل : فرمع النا  ، وأصف، النكا  علكى أن المكاء ال يككون إال  هللا 

ِمن الماء ، إال رجلين : علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جب  ، قاال : إذا جكاو  الختكان الختكان وجكب 

 اللس  . 

، فأرسك  إلكى حفصك  ،  النبكي فقاَل علي : يكا أميكر المكؤمنين ، إن أعلكم النكا  بهكذا أ واج 

فقالككت : ال علككم لككي ، فأرسكك  إلككى عائشكك  ، فقالككت : إذا جككاو  الختككان الختككان وجككب اللسكك  . قككاَل : 

 ، ثُمَّ قاَل : ال يبللني أن أحداً فعله ولم يلتس  إال انهكته عقوب  .  -يعني : تليظ -فتحطم عمر 

، ومسلم في )) ِكتكاِا التفصكي  هه َوهكَو   رجه اإلمام أحمد وبقي بن مخلد في )) مسنديهما هه

 )) ِكتاِا الناسخ والمنسوخ هه لَهُ . 

ثُمَّ  رجه ِمن طري، عبد هللا  بِن صالح ، َعن الليت : حدثني يزيد بِن أبي حبيكب ، َعكن معمكر 

ن فكذكره بنحكوه ، ولكم يقك  : )) َعك -بِن أبي حيي  ، َعن عبيد بِن رفاع  ، أن  يد بِن ثابت ككاَن يقكول 

 أبيه هه . 

 ومعمر بِن أبي حيي  ، ويقال : ابن أبي حبيب  ، وثقه ابن معين وغيره . 

 وعبيد بِن رفاع  ، ذكره ابن حبان في )) ثقاته هه . 

 وهذه الرواي  يستفاد منها أمور : 

منها : أن كثيراً ِمن النصار ككاَن يقلكد بعضكهم بعضكاً فكي َهكذِه المسكأل  ، ولكم يسكمع ذَِلكَك ِمكن 

 إال قلي  ِمنُهم .  لنبي ا

،  ومنها : أنَّهُ لَم يظهر في ذَِلَك المرلال شكيء ِمكن روايكات النصكار الصكريح  َعكن النبكي 

 ، فسأله عمر : هك  علكم بكِه النبكي  وإنما ظهر التمسك بفع  كانوا يفعلونه على عهد رسول هللا 

 التصريحي   ر فلم يكن لَُهم جواا ، وهذا مما يدل على أن تلك الروايات

 حص  الوهم في نقلها ِمن بعض الرواة . 

 الفكه   ومنها : أن المهاجرين الذين روي أنهم كانوا يخالفون في ذَِلَك ويروون َعكن النبكي 

، ورأسهم : أبي بِن كعب رجكع ، وأ بكر  -أيضاً -كعثمان رجعوا عما سمعوه منهُ ، وكذلك النصار 

اَن ر صك  فكي أول المكر ثُكمَّ نسكخ و ال ، وهكذا يكدل علكى أنَّكهُ في ذَِلكَك كك أن ما سمعه من النبي 

 تبين لَُهم نسخ ما كانوا سمعوه بياناً شافياً ، بحيت لَم يب، فيِه لبال وال شك . 

وقد ذكر الَشافِعي : أنَّهُ اتف، هَو ومن  ناظره في َهذِه المسأل  على أن َهذا أقوى مما يستدل بكِه 

 عليها . 

 بككككي وغيككككره ِمككككن النصككككار : مككككا روى الزهككككري ، َعككككن سككككه  بككككِن ويككككدل علككككى رجككككوع أ

 سعد ، َعن أبي بِن كعب ، قاَل : إنما كاَن الماء ِمن الماء ر ص  في أول اإلسالم ، ثُمَّ نهي عنها . 

  رجه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، و رجه ابن ماجه مختصراً . 
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قولككون : المككاء ِمككن المككاء ، ر صكك  كككاَن و رجككه اإلمككام أحمككد ولفظككه : إن الفتيككا التككي كككانوا ي

 ر   بها في أول اإلسالم ، ثُمَّ أمرنا باللس  بعد .  النبي 

 و رجه ابن  زيم  في )) صحيحه هه ِمن طري، معمر ، َعن الزهري ، قاَل : 

أ برنككي سككه  بككِن سككعد ، قككاَل : إنمككا كككاَن قككول النصككار : المككاء ِمككن المككاء ر صكك  فككي أول 

 أمرنا باللس  .  اإلسالم ، ثُمَّ 

 ولم يذكر في إسناده : )) أبياً هه ، وصرح فيِه بسماع الزهري . 

وقي  : إنه وهم في ذَِلَك   فإن الزهري لَم يسمعه ِمن سه  ، فَقد  رجه أبو داود وابكن  زيمك  

ِمن طري، عمرو بن الحارث ، َعن الزهري ، قاَل : حدثني بعض ِمكن أر كى ، َعكن سكه   -أيضاً -

 فذكره .  ن أبي ، عَ 

 ورجح َهذِه الرواي  : اإلمام أحمد والدارقطني وغيرهما . 
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 ورجح آ رون : سماع الزهري لهُ من سه  ، ِمنُهم : ابن حبان .  

ووقككع فككي بعككض نسككخ )) سككنن أبككي داود هه مككا يككدل عليككِه   فإنككه لككم يككذكر أحككد ِمككن أصككحاا 

لحارث ، فال يقضي لَكهُ علكى سكائر أصكحاا الزهري بين الزهري وسه  رجالً ] غير [ عمرو بِن ا

 الزهري . 

وقد  رجه ابن شكاهين ِمكن طريك، ابكن المبكارك ، َعكن يكونال ، َعكن الزهكري ، قكاَل : حكدثني 

 فذكره ، بِه .  -سه  بِن سعد ، َعن أبي بِن كعب 

، وبتقككدير أن يكككون ذَِلككَك محفوظككاً    فَقككد ا بككر الزهككري أن َهككذا الككِذي حدثككه ير ككاه ، وتوثيكك

 الزهري كاف في قبول  بره . 

وقد قي  : أنَّهُ أبو حا م الزاهد ، َوهَو ثق  جلي  ، فقكد  كرج أبكو داود وابكن  زيمك  ِمكن روايك  

 -أبي غسان محمد بِن مطرف ، َعن أبكي حكا م ، َعكن سكه  بكِن سكعد ، قكاَل : حكدثني أبكي بكن كعكب 

 فذكره . 

 قاَل البيهقي : َهذا إسناد صحيح موصول . 

 ذكر ابن أبي حاتم ، َعن أبيه ، أن بعضهم ذكر أنه ال  يعرف لَهُ أصالً . وقد 

 وفي ذَِلَك نظر . 

 وقد روي َعن أبي بِن كعب ِمن وجوه أ ر : 

روى شعب  ، َعن سي  بِن وهب ، َعن أبي حرا بكِن أبكي السكود ، َعكن عميكرة بكِن يثربكي ، 

 للس  . َعن أبي كعب ، قاَل إذا التقى ملتقاهما فَقد وجب ا

  رجه ابن أبي شيب  والبخاري في )) تاريخههه . 

وروى مالك ، َعن  يحيى بِن سعيد ، َعن عبد هللا بِن كعب مولى عثمان ، أن محمكود  بكِن لبيكد 

سككأل  يككد بككِن ثابككت َعككن الرجكك  يصككيب أهلككه ثُككمَّ يكسكك  وال ينككزل ر فقككاَل :    يككد يلتسكك  ، فقككاَل لَككهُ 

كاَن ال يرى اللس  ر فقاَل لَهُ  يد : إن أبياً نزع َعن ذَِلكَك قبك  أن  -كعب  محمود بن لبيد : إن أبي بن

 يموت . 

وقال الَشافِعي : أنا إبراهيم بن محمد ، َعن  ارج  بكن  يكد ، َعكن أبيكه ، َعكن أبكي بكن كعكب ، 

 أنَّهُ كاَن يقول : لياَل على ِمن لَم يندزل غس  ، ثُمَّ نزع َعن ذَِلَك أبي قب  أن يموت . 

وقد روي ، َعن عائش  ما يدل على النسخ : ِمن رواي  الحسين بكِن عمكران : حكدثني الزهكري 

، قككاَل : سككألت عككروة َعككن الككِذي يرككامع وال ينككدزل ر قككاَل : نككول النككا  أن يأ ككذوا بككا؛ ر ِمككن أمككر 

مكك  ،  كاَن يفع  ذَِلَك وال يلتس  ، وذلك قبك  فكتح ، حدثتني عائش  ، أن رسول هللا  رسول هللا 

 ثُمَّ اغتس  بعد ذَِلَك ، وأمر النا  باللس  . 

  رجه ابن حبان في )) صحيحه هه و الدارقطني . 

والحسين بِن عمران ، ذكره ابن حبان في )) ثقاته هه ، وقكال الكدارقطني : ال بكأ  بكِه ، وقكال 

 البخاري : ال يتابع على حديثه . 

فككي اللسكك  اللتقككاء   ديت ثابككت َعككن النبككي وقككال العقيلككي بعككد تخريرككه لهككذا الحككديت : الحكك

 الختانين ، وال يحفظ هذا اللفظ إال في َهذا الحديت . 

والقول بأن )) الماء ِمكن المكاء هه نسكخ بكالمر باللسك  ِمكن التقكاء الختكانين هكَو المشكهور عنكد 

، والترمكذي ، العلماء ِمن الفقهكاء والمحكدثين ،  وقكد  قكرره الشكافعي ، وأحمكد ، ومسكلم بكِن الحركاج 

 وأبو حاتم الرا ي وغيرهم ِمن الئم  . 

 وقد روي معنى ذَِلَك َعن سعيد بِن المسيب وغيره ِمن السل  . 

 وقد قي  : إن )) الماء ِمن الماء هه إنما كاَن في االحتالم . 

 وقد روي  َعن ابن عبا  َهذا التأوي  . 
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  رجه الترمذي ِمن وجه فيِه مقال . 

ً -وروي   ن عكرم  ، وذهب إليه طائف  . عَ  -أيضا

-وهذا التأوي  إن احتم  في قولُهُ : )) الماء ِمن الماء هه فال يحتم  فكي قولُكهُ : )) إذا أعرلكت 

 فال غس  عليك هه ، وفي قولُهُ : )) يلس  ما مال المرأة منهُ ، ويتو أ ، ويصلي هه . -أو أقحطت

فككي َهككذا  وجككب ال ككذ بأحاديككت اللسكك  ِمككن وقككال طائفكك  ِمككن العلمككاء : لمككا ا تلفككت الحاديككت 

التقاء الختانين ، لما فيها ِمن الزيادة التي لَم يثبت  لهكا معكارث ، ولكم تبكرأ الذمك  بكدون االغتسكال   

لنه قَد تحق، أن التقاء الختانين موجب لطهارة، ووقع التكردد : هك  يكفكي الو كوء أو ال يكفكي دوَن 

 س    لنه ال يتيقن براءة الذم  بدونه . غس  البدن كله ر فوجب ال ذ بالل

 وهذا معنى قول البخاري : اللس  أحوط . 

: المكر عنكدي فكي الرمكاع أن آ كذ باالحتيكاط فيكِه ،  -في رواي  ابكن القاسكم -ولذلك قاَل أحمد 

 وال أقول : الماء ِمن الماء . 

نبكاً ومرامعكاً وواطئكاً ، وسلك بعضهم مسلكاً أ ر ، َوهَو : أن المرمكاع وإن لَكم ينكزل يسكمى ج

 ويترتب جميع أحكام الوطء عليِه ، واللس  ِمن جمل  الحكام . 

 وهذا معنى قول ِمن قاَل ِمن السل  : أنوجب المهر والحد وال نوجب اللس  ر 

 وهذا القول هَو الِذي استقر عليِه عم  المسلمين . 

، وعككروة ، وهشككام ابككن عككروة  ،  وقككد  ككال  فيككِه شككرذم  ِمككن المتقككدمين ، ِمككنُهم : أبككو سككلم 

 والعمش ، وابن عيين  ،وحكي َعن الزهري وداود . 

 وقال ابن عبد البر : ا تل  أصحاا داود في َهذِه المسأل  . 

 وقال ابن المنذر : ال أعلم اليوم بين أه  العلم في ذَِلَك ا تالفاً . 

الندلسكي ، وقكد نسكبه بعضكهم إلكى وذهب إليه طائف  ِمن أه  الحديت ، ِمنُهم : بقكي بكِن مخلكد 

البخاري وليال في كالمه ما يصرح بِه ، وحكاه الَشافِعي َعن بعكض أهك  الحكديت ِمكن أهك  نكاحيتهم 

 وغيرهم ، وذكر مناظرته لَُهم . 

وقد كاَن بعض النا  قي  من اإلمام أحمد ينسب ذَِلَك إليه ، فكان أحمكد ينككر ذَِلكَك ، ويقكول : 

: ِمكن  -أيضكاً -قكط ، وقيك  لَكهُ : بللنكا أنكك تقولكه ر فقكاَل : هللا المسكتعان ، وقكال  ما أحفظ أني قلت بهِ 

 يكذا علي في َهذا أكثر ِمن ذاك . 

وأحمد ِمن أبعد النا  َعن َهذِه المقال  ، فظاهر كالمه يدل على أن الخكالف فيهكا غيكر سكائ  ، 

التكي صكالها بليكر غسك  ِمكن التقكاء الختكانين ، فإنه ن  على أنَّهُ لو فع  ذَِلَك مرة أنَّهُ يعيكد الصكالة 

ون  على أنَّهُ ال يصلى  ل  ِمكن يقكول : )) المكاء ِمكن المكاء هه ، مكَع قولُكهُ : إنكه يصكلي  لك  ِمكن 

يحترم وال يتو أ ، ومن يمال ذكره وال يتو أ متأوالً ، فدل علكى أن القكول بكأن ))المكاء ِمكن المكاء 

 هه ال مساغ للخالف فيِه . 

 ذكر ابن أبي موسى وغيره ِمن الصحاا . وكذلك 

وحم  أبو بكر عبد العزيز كالم أحمد على أنه لَم يكن متأوالً ، وهذا ال يصح   لن القول بكأن 

 )) الماء ِمن الماء هه ال يكون بلير تأوي  . وهللا أعلم . 

 وقد سب، َعن عمر ، أنَّهُ قاَل : ال أوتى بأحد فعله إال أنهكته عقوب  . 

 روي َعنككككهُ ِمككككن وجككككه آ ككككر ، رواه ابككككن أبككككي شككككيب  ، َعككككن ابككككن إدريككككال ، َعككككن  وقككككد

-الشيباني ، َعن بكير بِن ال نال ، َعن سعيد بكِن المسكيب ، قكاَل : قكاَل عمكر : ال أوتكي برجك  فعلكه 

 إال أنهكته عقوب  .   -يعني : جامع ولم يلتس    يعني : َوهَو لَم ينزل

 ي فككككي )) ِكتككككاِا الطهككككور هه َعككككن أسككككباط بككككن و رجككككه إبككككراهيم بككككن مسككككلم الخككككوار م

 محمد ، َعن الشيباني ، بِه . 
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وفي رواي  أن سعيد بِن المسكيب قكاَل : سكمعت عمكر بكِن الخطكاا علكى المنبكر يقكول : ال أجكد 

 أحداً جامع امرأته ولم يلتس  ، أنزل أو لَم يْنزل ، إال عاقبته . 

 صار ، ولم يخال  فيِه أحد . وقد قاَل عمر َهذا بمحضر ِمن المهاجرين والن

والظاهر : أن جميع ِمن كاَن يخال  فيِه ِمن النصكار رجكع َعنكهُ ، ورأسكهم : أبكي بكِن كعكب ، 

 و يد بِن ثابت ، وِمن المهاجرين عثمان بِن عفان . 

 الف ذَِلكَك : دليك  علكى  وفي رجوع أبي بِن كعب وعثمان بِن عفان مَع سماعها ِمن النبي 

 لهما أن ما سمعاه  ال حكمه ، واستقر العم  على غيره . أنَّهُ ظهر 

وعام  ِمن روي َعنهُ : )) إن المكاء ِمكن المكاء هه روي َعنكهُ  كالف ذَِلكَك ، واللسك  ِمكن التقكاء 

 الختكككككانين ، ِمكككككنُهم : عثمكككككان ، وعلكككككي ، سكككككعد بكككككِن أبكككككي وقكككككاص ، وابكككككن مسكككككعود ، وابكككككن 

 فع بِن  ديج . عبا  ، و يد بِن ثابت ، وأبي بِن كعب ، ورا

وهذا يدل على رجوعهم عما قالوه في ذَِلَك   فكإن القكول بنسكخ )) المكاء ِمكن المكاء هه مشكهور 

 بين العلماء ، ولم يق  أحد ِمنُهم بالعكال . 

 اللس  بالتقاء الختانين .  وقد روت عائش  وأبو هريرة َعن النبي 

ً -وقد روى ذَِلَك  ، ورافكع بكِن  كديج ، ومعكاذ بكِن جبك  ،  ِمكن روايك  عبكد هللا بكِن عمكرو -أيضكا

 وابن عمر ، وأبي أمام  وغيرهم ، إال أن في أسانيدها  عفاً . 

 أيضاً . -وفي حديت رافع التصريح بنسخ الر ص  

أعلم   أن َهذا الضع  إنما هَو في الطرق التي وصلت إلينا منها َهكذِه ال بكار ، فأمكا المرمكع 

الر صك  ،  والنصار ، ورجع فيِه أعيان ِمن كاَن سمع ِمن النَّبّي الِذي جمع عمر فيِه المهاجرين 

 فككككككككأنهم لَككككككككم يرجعككككككككوا إال لمككككككككٍر ظهككككككككر لَُهككككككككم فككككككككي ذَِلككككككككَك الرمككككككككع وبعككككككككده ، وعلمككككككككوه 

وتيقنوه ، وإن كانت تفاصيله لَم تنق  إلينا ، واستقر ِمن حينئذ العم  علكى اللسك  ِمكن التقكاء الختكانين 

اب  بعكد ذَِلكَك إظهكار الفتيكا بخالفكه ، فوجكب اتبكاع سكبي  المكؤمنين ، ، ولم يصح َعكن أحكد ِمكن الصكح

وال ذ بما جمع عليِه الم  أمير المؤمنين ، والرجوع إلى ِمن رجعت إليكه الصكحاب  فكي العلكم بهكذه 

 المسأل  ،وهي أم المؤمنين . 

 والمخكككال  يشكككلب بكككذكر الحاديكككت التكككي رجكككع عنهكككا رواتهكككا ، ويقكككول : هكككي صكككحيح  

 انيد ، وربما يقول : هي أصح إسناداً  ِمن الحاديت المخالف  لها . الس

 ومن هنا : كره طوائ  ِمن العلماء ذكر مث  َهذِه الحاديت والتحديت بها   لنها 

 تورث الشبه  في نفو  كثير ِمن النا  . 

نكي يع-و رج اإلسماعيلي في )) صحيحه هه ِمن حديت  يد بِن أ كزم ، قكاَل : سكمعت يحيكى 

 وسكككككئ  َعكككككن حكككككديت هشكككككام بكككككِن عكككككروة : حكككككديت أبكككككي أيكككككوا : )) المكككككاء ِمكككككن  -: القطكككككان

 يعني : ابن مهدي . فقاَل : نهاني َعنهُ عبد الرحمن  -الماء هه ر 

 لَكككككم يخكككككرج مالكككككك فكككككي )) الموطكككككإ هه شكككككيئأً ِمكككككن َهكككككذِه  -وهللا أعلكككككمولهكككككذا المعنكككككى 

 الحاديت ، وهي أسانيد حرا ي  على شرطه . 

صود بهذا : أن المسائ  التكي اجتمعكت كلمك  المسكلمين عليهكا ِمكن  مكن الصكحاب  ، وقك  والمق

المخال  فيها وندر ، ولم يرسر على إظهارها إلنكار المسلمين عليكِه ، ] كلهكا [ يركب علكى المكؤمن 

قهكا ال ذ بما اتف، المسلمون على العم  بِه ظاهراً   فإن َهذِه الم  ال يظهر أه  باطلها على أهك  ح

 .  ، َكما أنها ال ترتمع على  الل  ، َكما روي ذَِلَك عن النبي 

  رجه أبو داود وغيره . 
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فهذه المسائ  قَد كفى المسلم أمرها ، ولم يبك، فيهكا إال اتبكاع مكا جمكع عليكِه الخلفكاء الراشكدون 

قكال   فكإن َهكذا كلكه أولي العلم والعدل والكمال ، دوَن االشتلال فيها بالبحت والردال وكثرة القي  وال

 لَم يكن يخفى عمن سل  ، وال يظن ذَِلَك بهم سوى أه  الره  والضالل .

 وهللا المسئول العصم  والتوفي، . 

 

 

 

 

* * * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

6 

 ِكتاِب الحيض

 وا النَِّسكاَء فِكي اْلَمِحكيِض َويَْسأَلونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْ  ُهَو أَذًى فَكاْعتَِزلُ  وقول هللا عز وج  : 

ِريَن [إلى قولُهُ :  222]البقرة :  [ .  222]البقرة : َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ

 رج مسلم فكي )) صكحيحه هه ِمكن حكديت حمكاد بكِن سكلم  : نكا ثابكت ، َعكن أنكال ، أن اليهكود 

النبكي  أصحاا النبي كانوا إذا حا ت المرأة فيهم لَم يؤاكلوها ولم يرامعوهن في البيوت ، فسأل 

  :  فأنزل هللا عز وج ،  َويَْسأَلونََك َعِن اْلَمِحيِض قُكْ  ُهكَو أَذًى فَكاْعتَِزلُوا النَِّسكاَء فِكي اْلَمِحكيِض 

وذككر -: )) اصكنعوا كك  شكيء إال النككاح هه  [ إلى آ ر ا؛ي  ، فقكاَل رسكول هللا  222]البقرة:

 بقي  الحديت . 

 ، أي : َعكككككن حكمكككككه والمباشكككككرة  يَْسكككككأَلونََك َعكككككِن اْلَمِحكككككيِض وَ  فقولكككككه عكككككز وجككككك  : 

 فيِه . 

و)) المحككيض هه ، قيكك  : إنَّككهُ مصككدر كككالحيض ، وقيكك  : بكك  هككَو اسككم للحككيض ، فيكككون اسككم 

 مصدر . 

[ ، فسكر الذى بالكدم الكنرال وبمكا فيكِه ِمكن  222]البقكرة : قُكْ  ُهكَو أَذًى  وقوله تعكالى : 

 وجه ِمن مخرج البول ، وك  ذَِلَك يؤذي .  القذر والنتن و ر

وُكْم إاِلّ أَذى قاَل الخطابي : الذى هَو المكروه الكِذي لكياَل بشكديد جكداً   كقولكه :   لَكْن يَُضكرُّ

[ ، قككاَل :  102]النسككاء :  إِْن َكككاَن بُِكككْم أَذًى ِمككْن َمَطككٍر [ ، وقولككه :  111]آل عمككران :

 ككعه ال غيككره ، وال يتعككدى ذَِلككَك إلككى سككائر بككدنها ، فككال يرتنككبن وال والمككراد : أذى يعتككزل منهككا مو

يخرجن ِمن البيوت كفع  المرو  وبعض أه  الِكتاِا ، فالمراد : أن الذى بهكن ال يبلك  الحكد الكِذي 

 يراو ونه إليه ، وإنما يرتنب منهن مو ع الذى ، فإذا تطهرن ح  غشيانهن . 
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 [ ، قَككد فسككره النبككي  222]البقككرة : لنَِّسككاَء فِككي اْلَمِحككيض فَككاْعتَِزلُوا ا وقولككه تعككالى : 

ذكر ما يحرم ِمن مباشكرة الحكائض ومكا يحك   -إن شاء هللا تعالى-باعتزال النكاح ، وسيأتي فيما بعد 

 منهُ في الباا الِذي يخت  المباشرة ِمن الِكتاِا . 

لفرج ، ونك  علكى ذَِلكَك اإلمكام وقد قي  : بأن المراد بالمحيض هاهنا : مكان الحيض ، وهو ا

وجمهور المفسرين ، وحكى اإلجمكاع علكى أن المكراد  أحمد ، وحكاه الماوردي َعن أ واج النبي 

 بالمحيض المذكور في أول ا؛ي  : الدم . 

وقد  ال  في ذَِلَك ابن أبكي موسكى ِمكن أصكحابنا فكي )) شكرح الخرقكي هه ، فكزعم أن مكذهب 

ً -أحمد أنَّهُ الفرج   ، وفيه بعد .  - أيضا

 وجمهور أصحاا الَشافِعي على أن المراد بالمحيض في ا؛ي  الدم ، في المو عين . 

[ ، نهي بعكد المكر بكاعتزالهن فكي المحكيض َعكن  222] البقرة:  َوال تَْقَربُوُهّن وقوله : 

 يض . ، وفيه تأكيد لتحريم الوطء في الح -أيضاً -قربانهن فيِه ، والمراد بِه : الرماع 

 ]البقكككككرة :  يَْطُهكككككْرَن [ فيكككككِه قراءتكككككان  222]البقكككككرة:  َحتَّكككككى يَْطُهكككككْرنَ وقولكككككه : 

[ بفتح الطكاء وتشكديد الهكاء  222]البقرة:  يَْطُهْرَن ، و -بسكون الطاء و م الهاء -[  222

 . 

 تطهر بالماء . وقد قي  : إن القراءة الولى أريد بها انقطاع الدم ، والقراءة الثاني  أريد بها ال

 وممن فسر الولى بانقطاع الدم ابن عبا  ومراهد وغيرهما .      

 وابن جرير وغيره : يشيرون إلى حكاي  اإلجماع على ذَِلَك . 

ومنع غيره اإلجمكاع ، وقكال : كك  ِمكن القكراءتين تحتمك  أن يكراد بهكا االغتسكال بالمكاء ، وأن 

 يراد بها انقطاع الدم ، و وال أذاه . 

ي ذَِلَك نظر ، فإن قراءة التشديد تدل على نسب  فع  التطهير إليها ، فكي  يراد بذلك مررد وف

 انقطاع الدم وال صنع لها فيِه . 

[غاي  النهي َعن قربانهن ، فيكدل بمفهومكه علكى أن  222]البقرة:  َحتَّى يَْطُهْرنَ وقوله : 

 ما بعد التطهير يزول النهي . 

فسككرة باالغتسككال إنمككا يككزول النهككي بككالتطهر بالمككاء ، وعلككى قككراءة فعلككى قككراءة التشككديد الم

 التخفي  يدل على  وال النهي بمررد انقطاع الدم . 

واسككتدل بككذلك فرقكك  قليلكك  علككى إباحكك  الككوطء بمرككرد انقطككاع الككدم ، َوهككَو قككول أبككي حنيفكك  ، 

ة ، أو كانكت غيكر وأصحابه ، إذا انقطع الكدم لكثكر الحكيض ، أو لدونكه ، ومضكى عليهكا وقكت صكال

 ومخاطب  بالصالة كالذمي  . 

 وحكي َعن طائف  إطالق اإلباح  ، ِمنُهم : ابن كثير وابن عبد الحكم ، وفي نقله عنهما نظر . 

والرمهور على أنه ال يباح بدون االغتسال ، وقالوا : ا؛ي  ، وإن دلت بمفهومها على اإلباحك  

ط آ ر َوهَو التطهر ، والمكراد بكِه : التطهكر بالمكاء   بقوِلكِه : باالنقطاع إال أن اإلتيان مشروط لَهُ شر

  ككْرَن فَككأْتُوُهّن [ ، فككدل علككى أنَّككهُ ال يكفككي مرككرد التطهككر ، وأن اإلتيككان 222]البقككرة: فَككإِذَا تََطهَّ

متوق  على التطهر ، أو على الطهر والتطهر بعده ، وفسر الرمهكور التطهكر باالغتسكال ، َكمكا فكي 

ُروا  قولُهُ :  [ .  6]المائدة: َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُباً فَاطَّهَّ

وحكي َعن طائف  ِمن السل  : أن الو وء كاف بعد انقطاع الكدم ، مكنُهم : مراهكد ، وعكرمك  

 ، وطاو  ، على ا تالف َعنُهم في ذَِلَك . 

: إذا أدرك قاَل ابن المنذر : روينا بإسناد فيِه مقكال عكن عطكاء وطكاو  ومراهكد ، أنهكم قكالوا 

 الزوج الشب، أمرها أن تتو أ ، ثُمَّ أصاا منها إن شاء . 
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يعنكي : المنكع منكهُ وكراهتكه بكدون -وأصح ِمكن ذَِلكَك َعكن عطكاء ومراهكد موافقك  القكول الول 

، قاَل : وال يثبت َعن طكاو   كالف ذَِلكَك . قكاَل : وإذا بطك  أن يثبكت َعكن هكؤالء قكول ثكان  -اللس  

 كاإلجماع . انتهى .  كاَن القول الول

ولذلك  ع  القا ي إسماعي  المالكي الرواي  بذلك َعن طكاو  وعطكاء   لنهكا ِمكن روايك  

 ليت بن أبي سليم عنهما ، َوهَو  عي  . 

وحكي َعن بعض السل  أن التطهر غس  الفرج  اص  ، رواه ابن جكريج وليكت َعكن  عطكاء 

َعن الو اعي ، وال أظنكه يصكح َعنكهُ ، وقالكه قكوم ، ورواه معمر َعن قتادة ، وحكاه بعض أصحابنا 

 ِمن أه  الظاهر . 

 والصحيح الِذي عليِه جمهور العلماء : أن تطهر الحائض كتطهر الرنب ، َوهَو االغتسال . 

 ولو عدمت الماء ، فه  يباح وطؤها بالتيمم ر فيِه قوالن : 

ي وإسحاق والرمهور ، وقكول يحيكى بكن أحدهما : يباح بالتيمم ، َوهَو مذهبنا ، ومذهب الَشافِع

 أيضاً . -بكير ِمن المالكي  ، والقا ي إسماعي  ِمنُهم 

 وقال مكحول ومالك : ال يباح وطؤها بدون االغتسال بالماء . 

]البقككرة:  ِمككْن َحْيككُت أََمككَرُكُم اَّ  [ إباحكك  ، وقولككه :  222]البقككرة: فَككأْتُوُهّن  وقولككه : 

الهن ، َوهَو الفرج ، أو ما بين السرة والركب  ، على ما فيِه ِمن اال كتالف َكمكا [ أي : باعتز 222

 سيأتي ، روي َهذا َعن ابن عبا  ، ومراهد ، وعكرم  . 

 وقي  : المراد : ِمن الفرج دوَن الدبر ، رواه علي بِن أبي طلح  َعن ابن عبا  . 

 ِمكككْن َحْيكككُت أََمكككَرُكُم  :  وروى أبكككان بكككِن صكككالح ، عكككن مراهكككد ، عنككك  ابكككن عبكككا  ، قكككالَ 

 أيضاً . -[ أن تعتزلوهن . ورواه عكرم  ، َعن ابن عبا   222]البقرة:  هللا 

 ، وغيره .  -أيضاً -وقي  : المراد ِمن قب  التطهر ال ِمن قب  الحيض ، وروي َعن ابن عبا  

 و)) التوابون هه : الرجاعون إلى طاع  هللا ِمن مخالفته . 

ن هه : فسره عطكاء وغيكره : بكالتطهر بالمكاء ، ومراهكد وغيكره : بكالتطهر ِمكن و)) المتطهرو

 الذنوا . 

 وعن مراهد ، أنَّهُ فسره : بالتطهر ِمن أدبار النساء . 

 [ .  82]العراف:  إِنَُّهْم أُنَاٌ  يَتََطهَُّرونَ ويشهد لَهُ قول قوم لوط : 

* * * 

 باب-1

 كيف كاَن بدء الحيض ؟

 : )) َهذا شيء كتبه هللا على بنات آدم هه .  وقول النبي  

 وقال بعضهم : كاَن أول ما أرس  الحيض على بني إسرائي  . 

 أكثر .  قاَل أبو عبد هللا : وحديت النبي 

أما ِمن قاَل : أول ما أرس  الحيض على بني إسرائي  : فَقكد روي ذَِلكَك َعكن حمكاد بكِن سكلم  ، 

مكك  بنككت المنككذر ، َعككن أسككماء بنككت أبككي بكككر ، قالككت : إنمككا سككلطت َعككن هشككام بككِن عككروة ، َعككن فاط

 الحيض  على نساء بني إسرائي    لنهن كن اتخذن أرجالً ِمن  شب يتطاولن بها في المساجد . 

وأما ما رجحه البخاري ِمن أن الحيض لَم يزل في النساء منكذ  لقهكن هللا ، فَهكَو المكروي َعكن 

 جمهور السل  : 

محمد العنقزي : نا عباد بِن العوام ، َعن سفيان بِن حسين ، َعن يعلى بكِن مسكلم  قاَل عمرو بنِ 

، َعن سعيد بِن جبير ، َعن ابن عبا  ، قاَل : لما أك  آدم ِمن الشررة التي نهي عنهكا ، قكاَل هللا لَكهُ : 

هكا أن ال تحمك  )) ما حملك على أن عصيتني رهه قاَل : رّاِ ،  ينته لي حواء ، قكاَل :  )) فكإني أعقب
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إال كرها ، وال تضع إال كرهاً ، ودميتها في الشهر مرتين هه ، فلما سكمعت حكواء ذَِلكَك رنكت ، فقكاَل 

 لها : عليك الرن  وعلى بناتك . 

وروى ابن جرير في )) تفسيره هه : نا يونال : نا ابكن وهكب ، َعكن عبكد الكرحمن بكن  يكد بكِن 

َرةٌ َولَُهْم فِيَها أَ أسلم ، في قولُهُ :  [ ، قاَل : المطهرة : التي ال تحكيض ،  25]البقرة : ْ َواٌج ُمَطهَّ

قاَل : وكذلك  لقت حكواء عليهكا السكالم حتكى عصكت ، فلمكا عصكت قكاَل هللا تعكالى : )) إنكي  لقتكك 

 مطهرة ، وسأدميك َكما أدميت َهذِه الشررة هه . 

شكيء كتبكه هللا علكى بنكات آدم هه ،  : )) إن َهذا وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي 

َوهككَو اسككتالل ظككاهر حسككن ، ونظيككره : اسككتدالل الحسككن علككى إبطككال قككول ِمككن قككاَل : أول ِمككن رأى 

هللاُ الَّككِذي َ لَقَُكككْم ِمككْن َ ككْعٍ  ثُككمَّ َجعَككَ  ِمككْن بَْعككِد ، بعمككوم قككول هللا عككز وجكك  :  الشككيب إبككراهيم 

ةً ثُمَّ َجعََ  ِمْن بَ  ةٍ َ ْعفاً َوَشْيبَ ً َ ْعٍ  قُوَّ  [ .  54]الروم :  ْعِد قُوَّ

حدثنا علي بِن عبد هللا المديني : نا سفيان ، قاَل : سمعت عبد الرحمن بِن القاسم ،  -294

قككاَل : سككمعت القاسككم يقككول : سككمعت عائشكك  تقككول :  رجنككا ال نككرى إال الحككج ، فلمككا كنككت بسككرف 

، فقكاَل : )) مالكك   أنفسكت ر هه قلكت : نعكم . قكاَل : )) وأنا أبكي  حضت ، فد   علي رسول هللا 

إن َهذا أمر كتبه هللا على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاج ، غير أن ال تطكوفي بالبيكت هه . قالكت 

 َعن نسائه بالبقر .  : و حى رسول هللا 

، فلهكذا َهذا إسناد شري  جداً   لراللك  رواتكه ، وتصكريحهم كلهكم بسكماع بعضكهم ِمكن بعكض 

 صدر بِه البخاري )) ِكتاِا : الحيض هه . 

وفيه اللفظ  التي استدل بهكا البخكاري علكى أن الحكيض ال م للنسكاء منكذ  لقهكن هللا ، وأنكه لَكم 

 يحدث في بني إسرائي  ، َكما تقدم . 

 بمعنكى -قكاَل ذَِلكَك لعائشك  فكي الحكج  َعكن جكابر ، أن النبكي  -أيضاً -وقد رويت َهذِه اللفظ  

 حديت عائش  . 

  رجه مسلم في )) صحيحه هه . 

ً -ورويت  َعن أم سلم  ، ِمن رواي  محمد بِن عمرو : نا أبو سلم  ، َعن أم سلم  ، قالت  -أيضا

في لحافكه ، فوجكدت مكا تركد النسكاء ِمكن الحيضك  ، فانسكللت ِمكن اللحكاف ،  : كنت مَع رسول هللا 

: وجكدت مكا تركد النسكاء ِمكن الحيضك  ، قكاَل : )) ذاك مكا  : )) أنفست ر هه قلت فقاَل : رسول هللا 

كتب هللا على بنات آدم هه . قالت : فانسللت فأصلحت ِمكن شكأني ، ثُكمَّ رجعكت ، فقكاَل لكي رسكول هللا 

  . تعالي فاد لي معي في اللحاف هه . قالت : فد لت معه (( : 

  رجه ] . . . . . . [ ابن ماجه . 

علكى بنكات آدم هه : أنَّكهُ قضكى بكِه علكيهن وألكزمهن إيكاه ، فهكن متعبكدات ومعنى : )) كتب هللا 

 بالصبر عليِه . 

وجاء في رواي  لإلمام أحمد ِمن رواي  الو اعكي ، َعكن أبكي عبيكد ، َعكن عائشك  ، َعكن النبكي 

  في َهذا الحديت : أن عائشك  قالكت للنبكي ، ، ال أحسكب النسكاء  لقكن إال للشكر ، قكاَل : )) ال : 

 ولكنه شيء ابتلي بِه نساء بني آدم هه . 

ككككككا شككككككرعاً كقولككككككه تعككككككالى :   ولفككككككظ : )) الكتابكككككك  هه يككككككدل علككككككى اللككككككزوم والثبككككككوت ، إمَّ

   كيَاُم  َكتَكَب هللاُ لَْغِلكبَنَّ أَنَكا َوُرُسكِلي[ ، أو قكدراً كقولكه :  183] البقكرة: ُكتَِب َعلَكْيُكُم الّصِ

 [ .  21]المرادل : 

 ِمن َهذا القبي  . وهذا الحديت 
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* * * 

 

2 - باب 

 غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

نا عبد هللا بِن يوس  : نا مالك ، َعن هشام بكِن عكروة ، َعكن أبيكه ، َعكن عائشك  ،  -295 

 وأنا حائض .  قالت : كنت أرج  رأ  رسول هللا 

رهم : أنكا هشكام حدثنا إبراهيم بِن موسى : نا هشام بِن يوس  ، أن ابن جريج أ بك -296

 ، َعن عروة ، أنَّهُ سئ  : أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب ر 

فقككاَل عككروة : ككك  ذَِلككَك علككي هككين ، وككك  ذَِلككَك تخككدمني ، ولككيال علككى أحككد فككي ذَِلككَك بككأ    

حينئكذ مركاور  وهكي حكائض ، ورسكول هللا  أ برتني عائش  أنها كانت ترج  رأ  رسكول هللا 

 رد ، يدني لها رأسه وهي في حررتها ، فترجله وهي حائض . في المس

َهككذا الحككديت يككدل علككى طهككارة بككدن الحككائض ، وعلككى مباشككرتها بيككدها لككرأ  الرجكك  بالككدهن 

 والتسريح ، َوهَو معنى ترجي  الرأ  المذكور في َهذا الحديت . 

 وأنا حائض هه . وقد روى تميم بِن سلم  ، َعن عروة َهذا الحديت ، ولفظه : )) فأغسله 

 وكذلك روى لفظ  : )) اللس  هه إبراهيم ، َعن السود ، َعن عائش  . 

 ولو كانت يدها نرس  لمنعت ِمن دهن رأ  الرج  وغسله . 

وقد ألح، عكروة الرنكب بالحكائض ، َوهكَو َكمكا قكاَل ، بك  الرنكب أولكى بالطهكارة   فإنكه أ ك  

 حدثاً . 

ئض رأسككه ،  تككى نهتككه  التككه ميمونكك  َعككن ذَِلككَك : قككاَل وقككد كككاَن ان عبككا  يكككره ترجيكك  الحككا

اإلمككام أحمككد : ثنككا سككفيان ، َعككن منبككوذ ، َعككن أمككه ، قالككت : كنككت عنككد ميمونكك  ، فأتاهككا ابككن عبككا  ، 

فقالككت : يككابني   مالككك شككعثاً رأسككك ر قككاَل : أم عمككار مرجلتككي حككائض ، قالككت : أي بنككي   وأيككن 

يد   على أحكدانا وهكي حكائض ، فيضكع رأسكه فكي حررهكا ،   الحيض  ِمن اليد ر كاَن رسول هللا

فيقرأ القرآن وهي حكائض ، ثُكمَّ تقكوم إحكدانا بخمرتكه فتضكعها فكي المسكرد وهكي حكائض، أي بنكي   

 وأين الحيض  ِمن اليد ر 

واستدل جماع  ِمن الفقهاء بترجي  الحكائض رأ  الحكي وغسكله علكى جكوا  غسكلها للميكت ، 

وله في ذَِلَك حكاي  معروف  ، إذ سئ  َعن َهذِه المسأل  جماع  ِمن أهك  الحكديت فلكم ِمنُهم : أبو ثور ، 

يهتدوا للرواا ، فأجاا أبو ثور بالروا  ، واستدل بهذا الحكديت ، وبحكديت : )) إن حيضكتك ليسكت 

 بيدك هه . 

ً -وحكي َعن أحمد   نظير َهذِه الحكاي  بإسناد فيِه بعض ِمن اليعرف .  -أيضا

 في تلسي  الحائض والرنب للميت : عطاء والثوري .  وممن ر  

ور   الحسن للرنب أن يلس  الميت ، وحكى اإلمام أحمد َعنهُ ، أنَّهُ قكاَل فكي الحكائض : ال 

 تلس  الميت ، وعن علقم  أنَّهُ قاَل : تلسله . 

 وفي )) ِكتاِا عبد الر اق هه ، َعن علقم  ، أن الحائض ال تلس  الميت . 

 الرواي  َعن أحمد فيِه ، فروي َعنهُ أنَّهُ قاَل : ال بأ  بذلك . وا تلفت 

 وروي َعنهُ أنَّهُ ر   دوَن الحائض إال للضرورة  . 

 وقد تقدم َعنهُ رواي  أ رى بالر ص  للحائض مطلقاً ، وأن في إسنادها نظراً . 

 كروج  وكره علقم  والنخعي والثوري وأحمكد أن يحضكر الرنكب والحكائض عنكد الميكت عنكد

 روحه   لما روي ِمن امتناع المالئك  ِمن د ول البيت الِذي فيِه الرنب . 
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وفي الرمل    فبدن الحائض طاهر ، وعرقها وسكؤرها كالرنكب ، وحككى اإلجمكاع علكى ذَِلكَك 

 غير واحد ِمن العلماء . 

 . وسئ  حماد : ه  تلس  الحائض ثوبها ِمن عرقها ر فقاَل : إنما يفع  ذَِلَك المرو  

وحكى بعض الفقهاء َعن عبيدة السلماني : أن الحائض ال تقرا الرجك  وال تمكال منكهُ شكيئاً ، 

 قاَل بعضهم : وال أظنه يصح َعنهُ . 

وحكى بعضهم َعن أبي يوس  : أن بدن الحائض نرال ، وأنها إذا أصابت ماء قليالً نرسكته ، 

 : ال يصح َهذا َعن أبي يوس  .  -أيضاً   -وقال بعضهم 

لككن أبككو حنيفكك  وأصكحابه يقولككون : علككى بكدن الرنككب ، وأعضككاء المحكدث نراسكك  حكميكك  ، و

 تنتق  إلى الماء الِذي يرتفع بِه حدثه فيصير نرساً . 

وهكذا إنمكا يقولونكه فككي الحكائض إذا انقطكع دمهككا وأصكابها المكاء ، فإنككه يكنرال ويرتفكع حككدثها 

 روف : أن الني  ال تشرط للطهارة بالماء . بذلك وإن لَم تنو رفع الحدث بِه ، على أصلهم المع

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -3

 قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

وكان أبو وائ  يرس   ادمه وهي حائض إلى أبي ر ين   لتأتيكه بالمصكح  فتمسككه بعالقتكه 

 . 

أمكه حدثنا أبو نعيم الفض  بِن دككين : سكمع  هيكراً ، َعكن منصكور بكِن صكفي  ، أن  -297

 كاَن يتكيء في حرري وأنا حائض ، ثُمَّ يقرأ القرآن .  حدثته ، أن عائش  حدثتها ، أن النبي 

، -َوهكَو ابكن معاويك   -َهذا إسناد كله مصرح فيِه بالتحكديت والسكماع ، إال فكي روايك   هيكر ، 

 َعن منصور بِن صفي  بنت شيب  . 

الحائض ومن مو ع حيضها ال يمنعه ِمكن ومراد البخاري بهذا الباا : أن قرا القاريء ِمن 

القكرآن  القراءة   فإنه لَم يكن للحيض تأثير في منع القراءة لَم يكن فكي إ بكار عائشك بقراءة النبكي 

َوهَو متكيء في حررها في حال الحيض معنى ، فإنها أرادت أن قرا فم القاريء للقرآن ِمكن محك  

 الحيض ال يمنعه القراءة . 

 أن فككككي الحككككديت داللكككك  علككككى أن الحككككيض نفسككككه غيككككر مككككانع ِمككككن  وقككككد  عككككم بعضككككهم :

 القراءة ، وال يصح ذَِلَك ، إنما مراد عائش  : أن قرا الطاهر ِمن الحائض ال يمنع ِمن القراءة .  

وقد صرحت ميمون  أم المؤمنين بهذا المعنى ، َكما  رجه اإلمام أحمد ِمن حكديت ابكن جكريج 

إذ د   عليها ابكن  ته ، أنها بينا هي جالس  عند ميمون   وج النبي : أ برني منبوذ ، أن أمه أ بر
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عبا  ، فقالت : مالك شعثاً ر قاَل : أم عمار مرجلتي حائض . فقالت : أي بني   وأيكن الحيضك  ِمكن 

يد   على إحدانا وهي متكئ  حائض ، قَد علكم أنهكا حكائض ، فيتككىء عليهكا  اليد ر لقد كاَن النَّبّي 

رآن َوهَو متككىء عليهكا ، أو يكد   عليهكا قاعكدة وهكي حكائض ، فيتككىء فكي حررهكا فيتلكوا فيتلو الق

وفكي روايك  :  -القرآن َوهَو متكىء فكي حررهكا ، وتقكوم وهكي حكائض فتبسكط لَكهُ  مكرة فكي مصكاله

 فيصلي عليها في بيتي ، أي بني   وأين الحيض  ِمن اليد ر -فتبسط  مرته 

 يذكر قص  ابن عبا  .  و رجه النسائي مختصراً ، ولم

قاَل القرطبي : ويؤ ذ ِمن َهذا الحديت جكوا  اسكتناد المكريض للحكائض فكي صكالته إذا كانكت 

 أثوابها طاهرة . قاَل : َوهَو أحد القولين عندنا  . 

 وفي )) تهذيب المدون  هه في صالة المريض : وال يستند بحائض وال جنب . 

بعالق  المصح  وحمله كذلك ، وقكد حككاه عكن أبكي  وقد ألح، البخاري بذلك إمساك الحائض

 وائ  .

وقد ا تل  الفقهاء في حم  الُمحكِدث المصكح  بعالقك  : هك  هكَو جكائز ، أم ال ر وفيكه قكوالن 

 مشهوران : 

وممككن ر كك  فككي ذَِلككَك : عطككاء والحسككن والو اعككي والثككوري ، وكرهككه مالككك ، وحرمككه 

 ن أصحابنا ِمن جزم بروا ه ِمن غير  الف حكاه . اصحاا الَشافِعي ، وعن أحمد روايتان ، وم

وأص  َهذِه المسأل  : منع المحدث ِمن مال المصكح  ، وسكواء ككاَن حدثكه حكدثاً أكبكر ، َوهكَو 

 ِمن يرب عليِه اللس  ، أو أصلر ، َوهَو ِمن يرب عليِه الو وء . 

ن ، وال يعكرف لَُهكم َهذا قول جماهير العلماء ، وروي ذَِلَك َعن علي وسكعد وابكن عمكر وسكلما

 متصل  ومرسل  .  مخال  ِمن الصحاب  ، وفيه أحاديت َعن النبي 

 و ال  في ذَِلَك أه  الظاهر  . 

 وأجا  الحكم وحماد للمحدث مسه بظهر الك  دوَن بطنه . 

 وعككن الحسككن ، قككاَل : البككأ  أن يأ ككذ المصككح  غيككر المتو ككىء فيضككعه ِمككن مكككان إلككى

 مكان .  

 جبير ، أنَّهُ بال ، ثُمَّ غس  وجهه ويديه ، ثُمَّ أ ذ المصح  فقرأ فيِه . وعن سعيد بِن 

 رواهما عبد الر اق . 

 وعن الشعبي ، قاَل : مال المصح  مالم تكن جنباً . 

 ذكره وكيع . 

كُرونَ  وأما االستدالل بقوِلِه عز وجك  :  [ ففيكه ككالم  79] الواقعك  :  ال يََمسُّكهُ إاِلَّ اْلُمَطهَّ

 َهذا مو عه . وهللا أعلم .  ليالَ 

 وإن عدم الماء وتيمم ، فله مال المصح  عندنا الشافعي  والكثرين ،  الفاً لنو اعي . 

وفي الحديت : دالل  على جوا  قراءة القرآن متكئاً ، ومضطرعاً ، وعلى جنبه ، ويكد   ذَِلكَك 

َ قِيَامككككككك فكككككككي قكككككككول هللا عكككككككز وجككككككك  :                                اً َوقُعُكككككككوداً َوَعلَكككككككى ُجنُكككككككوبِِهْم الَّكككككككِذيَن يَكككككككْذُكُروَن اَّ

 [ .  191] آل عمران : 

 

* * * 

 

4 - باب 

 ِمن سمى النفاس حيضا  
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 حكككدثنا المككككي بكككِن إبكككراهيم : نكككا هشكككام ، َعكككن يحيكككى بكككِن أبكككي كثيكككر ، َعكككن أبكككي  -298

مضكطرع   لت : بينكا أنكا مكَع النبكي سلم  ، أن  ينب بنت أم سلم  حدثته ، أن أم سلم  حدثتها ، قا

 فكككككككككككي  ميصككككككككككك  إذ حضكككككككككككت ، فانسكككككككككككللت ، فأ كككككككككككذت ثيكككككككككككاا حيضكككككككككككتي ، فقكككككككككككاَل : 

 )) أنفست ر هه فقلت : نعم ، فدعاني فانضطرعت معه في الخميل  . 

مكي بِن إبراهيم : أكبر شيخ للبخاري ، َوهكَو فكي طبقك  مالكك ، ويكروي َعكن هشكام بكِن عكروة 

 وغيره ِمن الكابر . 

أسقط بعض الرواة ِمن إسناد َهذا الحكديت ))  ينكب بنكت أبكي سكلم  هه ، وجعلكه َعكن أبكي  وقد

 سلم  ، َعن أم سلم  ، والصواا : ذكر ))  ينب هه فيِه . 

د   عليها وهي في الحج وهكي تبككي ، فقكاَل : )) مالكك  وقد تقدم حديت عائش  ، أن النبي 

 ر أنفست ر هه قالت : نعم . 

لم  وعائش  يدل على الحيض يسمى نفاساً . وقد بوا البخاري علكى عككال ظاهر حديت أم س

ذَِلَك ، وأن النفا  يسمى حيضاً ، وكأن مراده : إذا سمي الحيض نفاساً فَقد ثبت لحدهما اسم ا؛ كر 

 ، فيسمى ك  واحد ِمنُهما باسم ا؛ ر ، ويثبت لحدهما أحكام ا؛ ر . 

ه الحيض ويوجب ما يوجب الحكيض إال فكي االعتكداد بكِه   وال شك أن النفا  يمنع ما يمنع ِمن

 فإنها ال تعتد بِه المطلق  قرءاً ، وال تستبرأ بِه الم  . 

 وقد حكى ابن جرير وغيره اإلجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الرمل  . 

أكثككر وقككد اعتمككد ابككن حككزم علككى َهككذا الحككديت فككي ان الحككائض والنفككا  مككدتهما واحككدة ، وأن 

النفا  كأكثر الحيض ، َوهَو قول لَكم يسكب، إليكه ، ولكو ككاَن َهكذا االسكتنباط حقكاً لمكا  فكي علكي أئمك  

 اإلسالم كلهم إلى  منه . 

وقريب ِمن َهذا : ما نق  حرا في )) مسائله هه ، قكاَل : قلكت إلسكحاق : رجك  قكاَل لمراتكه : 

ضاً ر قكاَل : تطلك،   لن دم النفكا  حكيض إذا حضت فأنت طال، ، فولدت ، ه  يكون دم النفا  حي

قكاَل لهكا فكي الحكج : ))  ، إال أن يقصد حين يحل  قصد الحيض ، وذكر حديت عائش  ، أن النبي 

 مالك أنفست ر هه انتهى . 

وهذا يرده : أنَّهُ لو كاَن دم النفا  حيضاً العتكدت بكِه المطلقك  قكرءاً ، وال قائك  بكذلك ، بك  قَكد 

 ابن المنذر وغيرهما اإلجماع على  الفه . حكى أبو عبيد و

)) أنفست هه ، قاَل القرطبي : قيكدناه بضكم النكون وبفتحهكا ، قكاَل الهكروي وغيكره :  وقولده 

، قكاَل : وإذا حا كت ]  -يعنكي  : بكالوجهين : فكتح النكون و كمها  -نفست المرأة ونفست إذا ولدت 

 قي  [ : نفست بفتح النون ال غير . 

يكون  م النون هنا  طأ   فإن المراد بِه الحيض قطعكاً ، لككن حككى أبكو حكاتم َعكن  فعلى َهذا

 الصمعي الوجهين في الحيض والوالدة ، وذكر ذَِلَك غير واحد . 

 فعلككككى َهككككذا تصككككح الروايتككككان ، وأصكككك  ذَِلككككَك كلككككه مككككن  ككككروج الككككدم َوهككككَو المسككككمى : 

 نفساً . انتهى .   

  َهكككككذا البكككككاا بقوِلكككككِه : )) ِمكككككن سكككككمى النفكككككا  وقكككككال الخطكككككابي : تكككككرجم أبكككككو عبكككككد هللا

حيضاً هه ، والكذي ظنكه ِمكن ذَِلكَك وهكم . قكاَل : وأصك  َهكذِه الكلمك  ِمكن الكنفال ، َوهكَو الكدم ، إال أنهكم 

إذا -بفكتح النكون  وكسكر الفكاء  -فرقوا بين بناء الفع  ِمن الحكيض والنفكا  ، فقكالوا : نفسكت المكرأة 

إذا  ولكدت .  -كسر الفاء ، على و ن الفعك  المرهكول، فهكي نفسكاء بضم النون و-حا ت ، ونفست

 انتهى . 

 ومراده : أن الرواي  في َهذا الحديت هي بفتح النون لياَل إال ، وأن ذَِلَك ال يراد بِه الحيض . 
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وعلى ما ذكره القرطبي ، أن الرواي  في الحديت جكاءت بكوجهين ، وأن الصكمعي حككى فكي 

 ين ، ال يحكم على البخاري بالوهم . الحيض والوالدة وجه

: التحكيض ، كالقعكدة والرلسك  ، أي : الحالك  التكي  -بكسكر الحكاء -ثُمَّ قاَل الخطابي : الحيضك  

 تلزمها الحائض ِمن اجتناا المور وتوقيها . 

 يشير إلى قول أم سلم  : )) فأ ذت ثياا حيضتي هه ، أنها بكسر الحاء . 

 ل : إنما الرواي  بفتح الحاء ، والمراد : ثياا الحيض . وأنكر غيره ذَِلَك ، وقا

قاَل الخطابي : والخميصك  : كسكاء أسكود ، وربمكا ككاَن لَكهُ علكم ، أو فيكِه  طكوط . والخميلك  : 

 ثوا ِمن صوف لَهُ  م  . 

وروى ابن لهيع  : نا يزيد بِن أبي حبيب ، َعن موسى بِن سعد بِن  يكد بكِن ثابكت ، َعكن  بيكب 

هللا بِن الزبير ، َعن عائش  ، قالكت :  طرقتنكي الحيضك  ِمكن الليك  وأنكا إلكى جنكب رسكول هللا  بِن عبد

  فتككأ رت ، فقككاَل : )) مالككك   أنفسككت ر هه قلككت : ال ، ولكككن حضككت ، قككاَل : )) فشككدي عليككك ،

 إ ارك ، ثُمَّ عودي هه . 

  رجه اإلمام أحمد . 

 َوهَو غريب جداً . 

* * * 

 

 

5 -باب 

 الحائض مباشرة

  رج فيِه : َعن عائش  ، وميمون  . 

 فأما حديت عائش  ، فَِمن  طريقين : 

 أحدهما : 

 قاَل : 

299  ،300  ،301 - ، نا قبيص  : نكا سكفيان ، َعكن منصكور ، َعكن إبكراهيم

ِمكن إنكاء واحكد ، كالنكا جنكب ،  َعن السكود ، َعكن عائشك  ، قالكت : كنكت أغتسك  أنكا ورسكول هللا 

 رني فككككككأتزر ، فيباشككككككرني وأنككككككا حككككككائض ، وكككككككان يخككككككرج رأسككككككه إلككككككي َوهككككككَو وكككككككان يككككككأم

 معتك  ، فأغسله وانا حائض .  

 والثاني : 

 قاَل : 

،  -هكَو : الشكيباني -نا إسماعي  بِن  لي  : أنا علي بكِن مسكهر : أنكا أبكو إسكحاق   - 302

انا إذا كانكت حائضكاَ فكأراد َعن عبد الرحمن بِن السود ، َعن أبيه ، َعكن عائشك  ، قالكت : كانكت إحكد

أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثُمَّ يباشرها . قالكت : وأيككم يملكك إربكه  رسول هللا 

 يملك إربه ر   َكما كاَن رسول هللا 

 تابعه:  الد وجرير ، َعن الشيباني . 

وح حيضككتنا أن وحككديت جريككر َعككن الشككيباني ،  رجككه أبككو داود ، ولفظككه : كككاَن يأمرنككا فككي فكك

 والباقي مثله .  -نتزر ، ثُمَّ يباشرنا 

 أيضاً .  -و رجه ابن ماجه ِمن طري، ابن إسحاق َعن الشيباني 
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وإنما ذكر البخاري المتابع  على َهذا اإلسناد   لن ِمن أصحاا الشيباني ِمن رواه َعنهُ ، َعن 

 عبد هللا بن شداد ، َعن عائش  . 

 باني عنككككده لهككككذا الحككككديت إسكككنادان َعككككن عائشكككك  وميمونكككك  : ولكككيال بصككككحيح    فككككإن الشكككي

 فحديت  عائش  : رواه َعن عبد الرحمن بن السود ، َعن أبيه ، َعن عائش  . 

 وحديت ميمون  : رواه َعن عبد هللا بِن شداد ، َعن ميمون  . 

 ا حديت عائش  . فَِمن رواه : َعن الشيباني ، َعن عبد هللا بِن شداد ، َعن عائش  ، فَقد وهم فهذ

 وأما حديت ميمون  : 

 فقاَل : 

نا أبو النعمان : نا عبد الواحد : نا الشيباني : نا عبد هللا بِن شكداد ، قكاَل : سكمعت  - 303

 إذا أراد أن يباشر امرأة ِمن نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض .  ميمون  قالت : كاَن رسول هللا 

 رواه سفيان ، َعن الشيباني . 

 ا ذكككككر متابعكككك  سككككفيان   ليبككككين أن الصككككحيح : َعككككن الشككككيباني ، َعككككن عبككككد هللا بككككن وإنمكككك

 رواه َعن الشيباني كذلك . -َوهَو : الثوري  -شداد ، َعن ميمون      ال َعن عائش  ، وأن سفيان 

 وقكد  رجككه اإلمككام أحمككد ، َعككن ابككن مهكدي ، َعككن  سككفيان كككذلك ، ولفككظ حديثككه : أن النبككي 

 حائض ، فوق اإل ار . يباشرها وهي 

وكذلك  رجه مسلم في )) صحيحه هه مكن طريك، عبكد الواحكد بكِن  يكاد ، َعكن الشكيباني بهكذا 

 يباشر نساءه فوق اإل ار وهن حيض .  اإلسناد ، ولفظه: كاَن رسول هللا 

ً -و رجه مسلم  َوهكَو : بكيكر بكِن   -ِمن طري، ابن وهب : أ برني مخرمك  ، َعكن أبيكه -أيضا

 ، َعن كريب  مولى ابن عبا  ، َعن ميمون  ، قالت :  - الشج

 ينضرع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوا .   كاَن رسول هللا  

ورواه الزهري َعن حبيب مولى عروة ، عن ندب  موالة ميمونك  ، َعكن ميمونك  ، قالكت : ككاَن 

أو   - ار يبل  أنصكاف الفخكذين يباشر المرأة ِمن نسائه وهي حائض ، إذا كاَن عليها إ رسول هللا 

 محترزة .  -الركبتين 

  رجه اإلمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان في )) صحيحه هه . 

 وفي الباا أحاديت أ ر متعددة ، وقد تقدم في الباا الما ي حديت أم سلم  في المعنى . 

في حال حيضكها ، وجكوا  مباشكرته وقد دلت َهذِه الحاديت على جوا  نوم الرج  مَع المرأة 

 لها ،  واستمتاعه بها ِمن فوق اإل ار . 

 واإل ار : هَو مابين السرة والركب  ، وفي الرواي  ال يرة َعن ميمون  الشك : 

 ه  كاَن اإل ار يبل  إلى الركبتين ، أو إلى أنصاف الفخذين . 

 ِمن غير شك : وقد روي أن اإل ار كاَن يبل  إلى أنصاف الفخذين ، جزماً 

، أنهكا سكئلت : كيك  كنكت تصكنعين مكَع   رجه ابن ماجه ِمن حد يكت أم حبيبك   وج النبكي 

في الحيض ر قالت : كانت إحكدانا فكي فورهكا ، أول مكا تحكيض تشكد عليهكا إ اراً إلكى  رسول هللا 

 .  أنصاف فخذيها ، ثُمَّ تضطرع مَع رسول هللا 

 سحاق . وإسناده حسن ، وفي إسناده : ابن إ

 :  -مَع  حديت  عائش  الثاني الِذي  رجه البخاري هاهنا  -وفي َهذا الحديت  

إنمككا كككاَن يككامر الحككائض بككاالتزار  فككي أول حيضككتها ، َوهككَو فككور  داللكك  علككى أن النبككي 

الحيض  وفوحها ، فإن الدم حينئذ يفور لكثرته ، فكلما طالت مدته ق  ، وهذا مما يسكتدل بكِه علكى أن 
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مر بشد اإل ار لَم يكن لتحريم االستمتاع بما تحت اإل ار ، ب   شي  ِمن إصكاب  الكدم والتلكوث بكِه ال

 ، ومبالل  في التحر  ِمن إصابته . 

وقد روى محمد بِن بكار بِن بالل : نا سكعيد بكِن بشكير ، َعكن قتكادة ، َعكن الحسكن ، َعكن أمكه ، 

 ورة الدم ثالثاً ، ثُمَّ يباشر بعد ذَِلَك . يتقي س َعن أم سلم  ، قالت :  كاَن رسول هللا 

 وهذا اإلسناد وإن كاَن فيِه لين ، إال أن الحاديت الصحيح   تعضده وتشهد لَهُ . 

، قكاَل : ككاَن النبكي  وفي )) سنن أبي داود هه ِمن حديت عكرم  ، َعكن بعكض أ واج النبكي 

  . ًإذا أراد ِمن الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوبا 

 وإسناده جيد . 

َوهكَو محمككول علككى مككا بعككد الككثالث إذا ذهبككت سكورة الككدم وحدتككه وفككوره ، فكككان حينئككذ يكتفككي 

 بستر الفرج وحده بثوا ، ثُمَّ يباشر . 

 وقد روي َعن الو اعي ، َعن عبدة بِن أبي لباب  ، َعكن أم سكلم  ، قالكت : كنكت مكَع النبكي 

 ست ر هه قلت : نعم ، فأمرني أن أ ع على قبلي ثوباً . في لحافه فنفست ، فقاَل : )) مالك   أنف

  رجه أبو بكر ابن جعفر في )) ِكتاِا الشافي هه . 

 : قاله أبو حاتم الرا ي .  -وعبدة ، لَم يسمع ِمن أم سلم  

ككاَن يلقكي  الحاديت الواردة بأن النبي  -إن شاء اللده تعالدى  -وسنذكر في )) الصيام هه 

 رأة في صيامه ثوباً ، ثُمَّ يباشرها . على فرج الم

فظهر بهذا : أن االستمتاع ببدن الحائض كله جائز ، ال منع فيِه سوى الوطء في الفرج ، وأنكه 

يسككتحب أن يكككون ذَِلككَك ِمككن فككوق اإل ار ،  صوصككاً فككي أول الحككيض وفورتككه ، وإن اكتفككى بسككتر 

 أيضاً .   -ا الفرج وحده جا  ، وإن استمتع بها بلير ستر بالكلي  ج

 : )) اصنعوا ك  شيء غير النكاح هه .  وقد تقدم قول النبي 

  رجه مسلم .

 ، أنَّهُ سئ  عما يح  ِمن الحائض ر  وأما الحاديت التي رويت َعن النبي 

 فقاَل : )) فوق اإل ار هه . 

ر ين فكي الحفكظ فَقد رويت ِمن وجوه متعددة ال تخلو أسانيدها ِمن لين ، وليال رواتها ِمن المب

 للحائض ِمن فوق اإل ار .  ، ولع  بعضهم روى ذَِلَك بالمعنى الِذي فهمه ِمن مباشرة النبي 

 وقد قي  : إن اإل ار كناي  َعن الفرج ، ونق  ذَِلَك عن اللل  ، وأنشدوا فيِه شعراً . 

 قاَل : وكيع : اإل ار عندنا : الخرق  التي على الفرج . 

 فيما يرو  االستمتاع بِه ِمن الحائض في حال حيضها : وقد ا تل  العلماء 

فقالت طائف  : ال يحرم منها سوى اإليالج في فرجها ، ويرو  ما عدا ذَِلَك ، وحككي ذَِلكَك َعكن 

جمهور العلماء ، وروي َعن ابن عبا  ، وعائش  ، وأم سكلم  ، َوهكَو قكول الثكوري ، والو اعكي ، 

ي الَشافِعي ،  ومحمد بِن الحسن  وأبي ثكور ، وابكن المنكذر ، وداود وأحمد ، وإسحاق ، َوهَو أحد قول

 ، وطائف  ِمن أصحاا مالك والشافعي . 

واحكتج أحمكد بكأن عائشك  أفتكت بإباحك  مكا دوَن الفكرج ِمكن الحكائض ، وهكي أعلكم النكا  بهككذه 

لختانين على ما سكب، المسأل  ، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها ، َكما رجع إليها في اللس  ِمن إلتقاء ا

 ، وكككككككككككككذا فككككككككككككي المباشككككككككككككرة للصككككككككككككائم ، وقككككككككككككد حكككككككككككككى البخككككككككككككاري عنهككككككككككككا فككككككككككككي 

 فرجها .  -تعني  : الصائم  -)) الصوم هه أنها قالت : يحرم عليِه 

وقالت طائف  : يحرم االستمتاع ِمن الحكائض بمكا بكين السكرة والركبك  ، إال ِمكن فكوق اإل ار ، 

   ، والشافعي . َوهَو المشهور َعن مالك ، وأبي حنيف
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وحكي رواي  َعن أحمد ، ولم ] يثبتها [ الخالل وأكثر الصحاا ، وقالوا : إنما أراد أحمكد أن 

 الفض  مباشرتها ِمن فوق اإل ار . 

وقالت طائف  : إن وث، المباشر تحت اإل ار بضبط نفسه َعن الفكرج   لضكع  شكهوة أو شكدة 

 الَشافِعي  .  ورع جا  ، وإال فال ، َوهَو قول طائف  ِمن

ما يشهد لَهُ   فإنها قالكت : وأيككم يملكك إربكه  -ر ي هللا عنها-َوهَو حسن ، وفي كالم عائش  

 يملك إربه  ر .  َكما كاَن رسول هللا 

ويشهد لهذا : مباشرة المرأة في حال الصيام   فإنه يفرق فيها بين ِمن يخكاف علكى نفسكه ومكن 

ً -يأمن ، وقد قالت عائش    يقب  ويباشر َوهَو صائم ، وكان أملككم إلربه .  : كاَن النبي  -أيضا

 وقد رويت َهذِه اللفظ  بكسر الهمزة وسكون الراء ، ورويت بفتح الهمزة والراء . 

 وأنكر الخطابي الرواي  الولى ، وجو ها غيره . 

الحاجكك  ،  -بككالفتح-: العضككو ، َوهككَو كنايكك  هنككا َعككن الفككرج ، واإلرا  -بالسكككون -واإلرا 

 يككككككككراد بككككككككِه -بالسكككككككككون-والمككككككككراد بالحاجكككككككك  : شككككككككهوة النكككككككككاح ، وقيكككككككك  : بكككككككك  اإلرا 

 ، وكذلك هَو في )) الصحاح هه .  -أيضاً  -العضو ، ويراد بِه الحاج  

قكاَل : َوهكَو فكي ككالم العكرا  -يعني : بالسكون  -قاَل أبو عبيد : يروى َهذا الحديت : إلربه 

، قكاَل : واإلرا : الحاجك  ، قكاَل : وفيكه ثكالث للكات : أرا ، وإربك  ،  -يكك يعنكي : بالتحر -لربه 

 وإرا ، في غير َهذا : العضو . انتهى . 

وعلكككى قكككول ِمكككن جكككو  االسكككتمتاع بمكككا دوَن الفكككرج، ويركككو  عنكككدهم الكككوطء دوَن الفكككرج ، 

دم الحكيض لَكم  واالستمتاع بالفرج نفسه ِمن غير إيالج فيِه ، ولكو ككاَن علكى بعكض الرسكد شكيء ِمكن

 يحرم االستمتاع بِه ، وليال فيِه  الف إال وجه شاذ للشافعي  . 

لكككن صككرح ابككن أبككي موسككى ِمككن أصككحابنا فككي )) شككرح الخرقككي هه بكراهكك  الككوطء فيمككا هككَو 

 متلوث بدم الحيض ِمن غير تحريم . 

اإلجمكاع وأما ما فوق السكرة وتحكت الركبك  فيركو  االسكتمتاع بكِه ، وكثيكر ِمكن العلمكاء حككى 

 على ذَِلَك . 

 ومنهم ِمن حكى َعن عبيدة السلماني  الفه ، وال يصح َعنهُ . 

إنما الصحيح َعن عبيدة : ما رواه وكيع في )) كتابكه هه ، عكن ابكن عكون ، َعكن ابكن سكيرين ، 

قاَل : سألت عبيدة : ما للرج  ِمن امرأته إذا كانت حائضاً ر قاَل : الفكراش واحكد ، واللحكاف شكتى ، 

 فإن لَم يرد بداً رد عليها ِمن طرف ثوبه . 

وهذا إنما يدل على أن الولى أن ال ينكام معهكا متركردة فكي لحكاف واحكد حتَّكى يسكترها بشكيء 

 ِمن ثيابه ، وهذا ال  الف فيِه . 

وقد روي َعن ابن عبا  ، أنَّكهُ ككاَن يعتكزل فراشكه امرأتكه فكي حكال الحكيض ، وأنككرت عليكِه 

 ، فرجع َعن ذَِلَك :  -ر ي هللا عنهما-ن  ذَِلَك  الته ميمو

ففي )) مسند اإلمام أحمد هه ِمن حديت ابن إسحاق ، ] َعن [ الزهري ، َعن عروة ، َعن ندبك  

،  -وكانكت بينهمكا قرابكك   -، قالكت : أرسكلتني ميمونك  بنكت الحكارث إلكى امككرأة عبكد هللا ابكن عبكا  

ن ذَِلَك لهرران ، فسكألتها ، فقالكت : ال ، ولكنكي حكائض فرأيت فراشها معتزالً َعن فراشه ، فظننت أ

، فإذا حضت لم يقرا فراشي ، فأتيت ميمون  ، فذكرت ذَِلَك لها ، فردتني إلى ابن عبكا  ، فقالكت : 

ينككام مككَع المككرأة ِمككن نسككائه الحككائض ، مككا  ر  لقككد كككاَن رسككول هللا  أرغبكك  َعككن سككن  رسككول هللا 

   الركبتين . بينهما إالّ ثوا ، ما يراو
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فكذكر -ثُمَّ  رجه ِمكن طريك، ليكت : حكدثني ابكن شكهاا ، َعكن حبيكب مكولى عكروة ، َعكن ندبك  

 الحديت . 

 وهذا هَو الصحيح ، وقول ابن إسحاق : )) َعن عروة هه  طأ ، إنما هَو : 

 حبيب مولى عروة ، َوهَو ثق  ،  رج لَهُ مسلم . 

الحائض حيت لَم يككن لَُهكم سكوى فكراش واحكد ، فلمكا إنما كاَن  ينام مَع  وقد روي أن النبي 

 وسع عليهم اعتزل نساءه في حال الحيض . 

 رجه اإلمام أحمد ِمن رواي  ابن لهيع  ، َعن يزيد بِن أبي حبيب ، َعن سكويد بكِن قكيال ، َعكن 

 يضككككككككاجعك وأنككككككككت  ابككككككككن قككككككككريط الصككككككككدفي ، قككككككككاَل : قكككككككك  لعائشكككككككك  : أكككككككككان النبككككككككي 

شددت علكّي إ اري ، ولكم يككن لنكا إذ ذاك إال فكراش واحكد ، فلمكا ر قنكي  حائض ر قالت : نعم ، إذا

 .  هللا فراشاً آ ر اعتزلت رسول هللا 

 وابن لهيع  ، ال يقب  تفرده بما يخال  الثقات . 

 ولكن تابعه غيره : 

فرواه ابن وهب ، َعن عمرو بِن الحارث ، َعكن ابكِن أبكي حبيكب ، َعكن سكويد ابكن قكيال ، َعكن 

 فذكره بمعناه .  الصدفي ، أنَّهُ سأل عائش   -أو قرط  -ظابن قر

  رجه بقي بِن مخلد في )) مسنده هه . 

الصكدفي ، لكياَل بالمشكهور ، فكال تعكارث روايتكه َعكن عاشك  روايك   -أو قرط  -وابن قرظ 

 السود بِن يزيد النخعي . 

أو عمكرو بكِن ميمكون   -ي  وقد تابع السود على روايته كذلك َعن عائش  : عمرو بكِن شكرحب

-  وأبو سلم  وعبد هللا بِن أبي قيال ، وشريح بِن المقكدام ، وجميكع بكِن عميكر ،  -على ا تالف فيِه ،

 و ال  وغيرهم . 

 وروايات هؤالء َعن عائش  أولى ِمن روايات ابن قريط . 

 وتعككككارث روايكككك  ابككككن قككككريط بروايكككك  أ ككككرى تشككككبهها ،  رجهككككا أبككككو داود ِمككككن حككككديت 

بككد الككرحمن بككِن  يككاد ، َعككن عمككارة بككِن غككراا ، أن عمكك  لَككهُ حدثتككه : أنهككا سككألت عائشكك  ، قالككت : ع

 إحككككككدانا تحككككككيض ولككككككيال لهككككككا ولزوجهككككككا إال فككككككراش واحككككككد ر قالككككككت : أ بككككككرك بمككككككا صككككككنع 

، فلم ينصرف حتى غلبتني عينكي ،  -تعني : مسرد بيته  - ، د   فمضى إلى مسرده رسول هللا 

اَل : )) ادنكي هه ، فقلكت : إنكي حكائض ، قكاَل : )) وإن ، اكشكفي َعكن فخكذيك هه ، وأوجعه البرد ، فق

 فكشفت فخذي فو ع  ده وصدره على فخذي ، وحنيت عليِه حتى دفىء ونام .

وفي ))سنن أبي داود هه َعن أبكي اليمكان كثيكر بكِن يمكان ، َعكن أم ذرة ، َعكن عائشك  ، قالكت : 

 ولم ندن منهُ حتى نطهر .  الحصير ، فلن نقرا رسول هللا كنت إذا حضت نزلت َعن المثال إلى 

أبكو اليمككان وأم ذرة ، ليسككا بمشككهورين ، فككال يقبكك  تفردهمككا بمككا يخككال  روايكك  الثقككات الحفككاظ 

 الثبات . 

و رجه بقي بِن مخلد ، َعن الحماني : ثنا عبد العزيز ، َعكن أبكي ] اليمكان [ الرحكال ، َعكن أم 

 حتى أطهر .  الت : كنت إذا حضت لَم أدن ِمن فراش رسول هللا ذرة ، َعن عائش  ، ق

 الحماني ، متكلم فيِه . 

وقككد روى جعفككر بككِن الزبيككر ، َعككن القاسككم ، َعككن أبككي أمامكك  ، قككاَل : قككاَل عمككر : كنككا نضككاجع 

النساء في المحيض ، وفي الفرش واللحك  قلك  ، فأمكا إذ وسكع هللا الفكرش واللحك  فكاعتزلوهن َكمكا 

 هللا عز وج  .  أمر

  رجه القا ي إسماعي  . 
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 وهذا ال يثبت ، وجعفر بِن الزبير متروك الحديت . 

وروى أبو نعيم الفض  بِن دكين : نكا أبكو هكالل : حكدثني شكيب  الراسكبي ، قكاَل : سكألت سكالماً 

ا نحن آل عمر ، فنهررهن إذا كن حيضاً .   َعن الرج  يضاجع امرأته وهي حائض ر قاَل : أمَّ

 إسناد  عي  . 

 .  واالعتزال الِذي أمر هللا بِه : هَو اجتناا جماعهن ، َكما فسره بذلك رسول هللا 

وقال عكرم  : كاَن أه  الراهلي  يصكنعون فكي الحكيض نحكواً ِمكن صكنيع المركو  ، فكذكروا 

  َويَْسكككككككككأَلونََك َعكككككككككِن اْلَمِحكككككككككيِض قُكككككككككْ  ُهكككككككككَو أَذًى   ، فنزلكككككككككت :  ذَِلكككككككككَك لرسكككككككككول هللا 

كْرَن فَكأْتُوُهنَّ ِمكْن َحْيكُت [ ا؛ي  ، فلم يزد المر فيهن إال شدة ، فندزلت :  222] البقرة :  فَإِذَا تََطهَّ

 ُ  [ :  أن تعتزلوا .  222]البقرة :  أََمَرُكُم اَّ

 أ رجه القا ي إسماعي  ، بإسناد صحيح . 

منهُ االعتزال في البيوت والفكرش  َوهَو يدل على أن أول المر باعتزالهن فهم كثير ِمن النا 

 فَككككككأْتُوُهنَّ ِمككككككْن َحْيككككككُت أََمككككككَرُكُم  َكمككككككا كككككككانوا يصككككككنعون أوالً ، حتككككككى نككككككزل آ ككككككر ا؛يكككككك  : 

 ، ففهم ِمن ذَِلَك أن هللا أمر باعتزالهن في الوطء  اص  .  هللاُ 

أ واجكه   حيكت ذَِلَك بقوِلِه : )) اصنعوا ك  شيء غير النكاح هه ، وبفعله مكَع  وفسر النبي 

 كاَن يباشرهن في المحيض . 

 

* * * 

 

6 - باب 

 ترك الحائض الصوم

، -هكَو : ابكن أسكلم  -حدثنا سعيد بِن أبي مريم : نا محمد بِن جعفر : أ برني  يد  -304

فكي أ كحى أو فطكر  َعن عياث بِن عبد هللا ، َعكن أبكي سكعيد الخكدري ، قكاَل :  كرج رسكول هللا 

على النساء ، فقاَل : )) يا معشر النساء تصكدقن ، فكإني أريكتكن أكثكر أهك  النكار إلى المصلى ، فمر 

هه فقلن : وبم يارسول هللا ر قاَل : )) تكثرن اللعن ، وتكفكرن العشكير ، مكا رأيكت ِمكن ناقصكات عقك  

:  ودين أذهب للب الرج  الحا م ِمن إحداكن هه . قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسكول هللا ر قكالَ 

)) أليال شهادة المرأة مث  نص  شهادة الرج  ر هه قلن : بلى ، قاَل : )) فكذلك ِمكن نقصكان عقلهكا ، 

 أليال إذا حا ت لَم تص  ولم تصم ر هه قلن : بلى ، قاَل : )) فذلكن ] ِمن [ نقصان دينها هه . 

ى أن الصكالة قَد سكب، َهكذا الحكديت فكي )) ِكتكاِا : اإليمكان هه ، اسكتدل بكِه البخكاري هنكاك علك

 والصيام ِمن الدين ، واستدل بِه هنا على أن الحائض ال تصوم . 

ولم يبوا على ترك الصالة   لنكه بكوا علكى أنهكا ال تقتضكي الصكالة بابكاً مفكرداً ، يكأتي فكي 

 إن  شاء اللده تعالى .  -مو عه 

حيح وال وقد أجمعت الم  على أن الحائض ال تصوم في أيام حيضها ، وأن صومها غير صك

 معتد بِه ، وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت . 

وا تل  المتكلمون في أصول الفقه : ه  هي مكلف  بالصوم في حال حيضها ، أم ال تكؤمر بكِه 

 إال بعد طهرها ر 

 وقال كثير ِمن الفقهاء : أنَّهُ ال تظهر لهذا اال تالف فائدة . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 78 

اتكت قبكك  انقطككاع دمهككا ، فهكك  يرككب أن يطعككم وقكد تظهككر لَككهُ فائككدة ، وهككي : أن الحككائض إذا م

عنها لك  يوم أفطكرت فيكِه ر وككذا المكريض والمسكافر إذا ماتكا قبك   وال عكذرهما ، علكى قكول ِمكن 

 أوجب اإلطعام َعن الميت مطلقاً وإن مات قب  التمكن ِمن الصوم . 

 وإذا انقطكككككككع دم الحكككككككائض   فكككككككالرمهور علكككككككى أن حكمهكككككككا حككككككككم الرنكككككككب   يصكككككككح 

 والمخال  في صوم الرنب يخال  في الحائض بطري، الولى . صومها ، 

ومن النا  ِمن قاَل في الحائض : ال يصكح صكيامها حتكى تلتسك    وإن صكح صكوم الرنكب . 

 وحكككككي َعككككن الو اعككككي ، والحسككككن بككككِن صككككالح ، والعنبككككري ، وعبككككد الملككككك بككككِن الماجشككككون 

 وغيرهم .  

لحائض إذا انقطع دمها : أنَّهُ ال يصكح صكومها وقد حكاه بعض أصحابنا المتأ رين وجهاً في ا

 ، ولم يحك مثله في الرنب . 

ووجه الفرق : أن حكدث الحكيض مكانع ِمكن صكح  الصكيام   بخكالف الرنابك  ،  فإنكه لكو احكتلم 

 الصائم لَم يبط  صيامه ، ولو طرأ الحيض في أثناء النهار بط  الصوم . 

 

* * * 

 

 باب - 7

 إالّ الطواف بالبيت تقضي الحائض المناسك كلها

 وقال إبراهيم : ال بأ  أن تقرأ ا؛ي  . 

 ولم ير ابن عبا  بالقراءة للرنب بأساً . 

 يذكر هللا على ك  أحيانه .  وكان النبي 

 وقالت أم عطي  : كنا نؤمر أن يخرج الحيض   فيكبرن بتكبيرهم ويدعون . 

فقرأه ، فكإذا فيكِه : )) بسكم  اا النبي قاَل ابن عبا  : أ برني أبو سفيان ، أن هرق  دعا بكت

] آل  يَككا أَْهككَ  اْلِكتَككاِا تَعَككالَْوا إِلَككى َكِلَمككٍ  َسككَواٍء بَْينَنَككا َوبَْيككنَُكْم أاَلّ نَْعبُككدَ إاِلَّ هللاَ  هللا الككرحمن الككرحيم : 

 [ . 64عمران : 

 وقكككككال عطكككككاء ، عكككككِن جكككككابر : حا كككككت عائشككككك  ، فنسككككككت المناسكككككك غيكككككر الطكككككواف 

 يت ، وال تصلي . بالب

 وقال الحكم : إني لذبح وأنا جنب . 

ِ َعلَْيِه  وقال هللا تعالى:  ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اَّ  [.  121] النعام :  َوال تَأُْكلُوا ِممَّ

305 - حكككدثنا أبكككو نعكككيم : نكككا عبكككد العزيكككز بكككِن أبكككي سكككلم  ، َعكككن عبكككد الكككرحمن بكككِن 

وال نكذكر إال الحكج ، فلمكا  ائشك  ، قالكت :  رجنكا مكَع رسكول هللا القاسم ، ] َعن القاسكم [ ، َعكن ع

 وأنككككككا أبكككككككي ، فقككككككاَل : )) مككككككا يبكيككككككك ر هه  جئنككككككا سككككككرف طمثككككككت ، فككككككد  كككككك  النبككككككي 

 فقلت : لوددت وهللا أني لَم أحج العام ، قاَل : )) لعلك نفست ر هه قلت : 

فكافعلي مكا يفعك  الحكاج ، غيكر أن ال نعم ، قاَل : )) فكإن ذَِلكَك شكيء كتبكه هللا علكى بنكات آدم ، 

 تطوفي بالبيت حتى تطهري هه . 

مقصود البخاري بهذا الباا : أن الحيض ال يمنع شيئاً ِمن مناسك الحكج غيكر الطكواف بالبيكت 

والصالة عقيبه وأن مكا عكدا ذَِلكَك ِمكن المواقك  والكذكر والكدعاء ال يمنكع الحكيض شكيئاً منكهُ ، فتفعلكه 

فكي ذَِلككَك الوقكوف بعرفك  ، والمزدلفك  ، ورمككي الرمكار، وذككر هللا عكز وجكك   الحكائض كلكه ، فكد   

 ودعاته في َهذِه المواطن ، وك  َهذا متف، على جوا ه. 
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ولم يد   في ذَِلَك السعي بين الصفا والمكروة  لنكه تكابع للطكواف ال يفعك  إال بعكده، ولكم تككن 

 أيضاً .  -ضها لد   فيِه السعي عائش   طافت قب  حيضها ، فلوا كانت قَد طافت فب  حي

وهذا كله متف، عليِه بيِن العلماء إال  الفاً شاذاً في الذكر ، وقد ذكرناه فيما سب، في )) أبكواا 

الو وء هه ، وإال السعي بين الصفا والمروة   فإن للعلماء فيِه ا تالفاً : هك  يفعك  مكَع الحكيض ، أم 

 ال ر 

ومنع منهُ طائف  من السل    لككن ِمكنُهم ِمكن علك  ذَِلكَك  والرمهور : على جوا ه مَع الحيض ،

بمنع تقدم السعي للطواف ، فلو كانت طافت ثُمَّ حا ت لزال المنع حينئذ علكى َهكذا التعليك  ، وحككي 

 المنع رواي  َعن أحمد ، وحكي َعن ابن عمر . 

 ير اللسكك    ومنكع إسككحاق الرنككب ِمكن السككعي دوَن الحككائض   لن الرنكب ال عككذر لَككهُ فكي تككأ

 بخالف الحائض . 

وقد روى يحيى بِن يحيى الندلسي حديت عائشك  الكِذي  رجكه البخكاري هاهنكا : َعكن مالكك ، 

َعن عبد الرحمن بِن القاسم ، وقال فيِه : )) غير أن ال تطوفي بالبيكت ، وال بالصكفا والمكروة ، حتكى 

 تطهري هه . 

: قالكه ابكن عبكد  -م يذكره َعنهُ أحد غير يحيكى و يادة )) الصفا والمروة هه وهم على مالك ، لَ 

 البر . 

وفي )) صحيح مسلم هه ، َعن أبي الزبير ، َعكن جكابر ، وذككر قصك  عائشك  فكي حيضكها فكي 

: )) اغتسككلي ، ثُككمَّ أهلككي بككالحج هه ، ففعلككت ، ووقفككت  الحككج ، وقككال فككي آ ككره : فقككاَل لهككا النبككي 

 ، والصفا والمروة . المواق  ، حتى إذا طهرت طافت بالكعب  

و ككرج البخككاري فككي )) الحككج هه مككن حككديت عطككاء ، عككن جككابر ، قككاَل : حا ككت عائشكك  ، 

 فنسكت المناسك كلها ، غير أنها لم تط  بالبيت ، فلما طهرت طافت بالبيت .

 وهذا هَو الِذي علقه البخاري هاهنا ، و اد فيِه : )) وال تصلي هه . 

 د ِمن رواي  أبي الزبيكر ، فكذكر الحكديت ، وفيكه : أن النبكي وهذه اللفظ   رجها اإلمام أحم

قككاَل لهككا : )) اغتسككلي ، واهلككي بككالحج ، ثُككمَّ حرككي واصككنعي مككا يصككنع الحككاج ، غيككر أن ال تطككوفي 

بالبيككت وال تصككلي هه . قالككت : ففعلككت ذَِلككَك ، فلمككا طهككرت قككاَل : ))  طككوفي بالبيككت وبككين الصككفا 

 والمروة هه . 

حائض بالبيت ، فالرمهور على تحريمكه ، ور ك  فيكِه طائفك  ِمكن المالكيك  إذا وأما طواف ال

لَم تحتبال لها الرفق  أن تطوف لنفا   حينئذ ، وسنذكر ذَِلَك فكي مو كعه ِمكن )) الحكج هه إن شكاء 

 هللا تعالى . 

وأما حديت أم عطي  في إ راج الحيض في العيدين ، فَقد  رجه البخاري في موا ع متعكددة 

 )) كتابه هه مبسوطاً ، وفيه دلي  على جوا  الذكر والدعاء للحائض .  ِمن

 كاَن يذكر هللا على ك  أحيانه :  ، أن النبي  -تعليقاً -وأما ما ذكره 

 فخرجه مسلم )) صحيحه هه ِمن حديت البهي ، َعن عروة ، َعن عائش  . 

 َل : هَو حديت صحيح . وذكر الترمذي في )) علله هه أنَّهُ سأل البخاري َعنهُ، فقا

 وذكر ابن أبي حاتم ، َعن أبي  رع  ، أنَّهُ قاَل : لَم يرو إال ِمن َهذا الوجه ، وليال هَو بذاك . 

وفيه : دلي  على أن الذكر ال يمنكع منكهُ حكدث وال جنابك  ، ولكيال فيكِه دليك  علكى جكوا  قكراءة 

 .  القرآن للرنب   لن ذكر هللا إذا أطل، ال يراد بِه القرآن

ككا لَككْم يُككْذَكِر اْسككُم هللاِ َعلَْيككِه  واسككتدالله بقولككه تعككالى :  فَهككَو دليكك  علككى جككوا   َوال تَككأُْكلُوا ِممَّ

 التسمي  للحائض والرنب   فإنهما غير ممنوعين ِمن التذكي  . 
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ذكرا قاَل ابن المنذر : ال أعلم أحداً منع ِمن ذَِلكَك . قكاَل : وأجمكع أهك  العلكم علكى أن لهمكا أن يك

 هللا ويسبحانه . 

فلم يب، مما ذكره البخاري في َهذا الباا سوى قراءة القكرآن ، وظكاهر كالمكه أن الحكائض ال 

 تمنع ِمن القراءة . 

 البسمل  مَع آي  ِمن القرآن إلى هرق  .  واستدل ] بكتاب [ النبي 

 رآن للرنب بأساً .وذكر عن النخعي ، أن الحائض تقرأ ا؛ي  ، وعن ابن عبا  أنه لم ير بالق

 أما ابن عبا  ، فقد حكى عنه جوا  القرآن للرنب غير واحد .

قاَل ابن المنذر : روينا عن ابن عبا  أنه كاَن يقرأ وردهُ وهو جنب ، ورّ   عكرم  وابكن 

 المسيب في قراءته . وقال ابن المسيب : أليال في جوفه ر انتهى .

القكرآن علكى غيكر طهكارة : ال بكأ  بكه ، ألكيال  وكذا قاَل نافع بكن جبيكر بكن مطعكم فكي قكراءة

 القرآن في جوفه ر 

 وممن رأى الر ص  في قراءة القرآن للرنب قسام  بن  هير ، والحكم ، وربيع  ، وداود .

 عن شيء من ذَِلَك . عن معاذ بن جب  ، وانه قاَل : ما نهى رسول هللا  -أيضاً -وروى 

الظاهر أنه مما و عه محمد بن سكعيد المصكلوا  رجه ابن جرير بإسناد ساقط ال يصح ، و

، وأسككقط اسككمه مككن اإلسككناد   فقككد وجككدنا أحاديككت متعككددة بهككذا اإلسككناد ، وهككي مككن مو ككوعات 

 المصلوا .

وحكي جكوا  القكراءة للرنكب والحكائض عكن طائفك  مكن أهك  الحكديت ، مكنهم : ابكن المنكذر ، 

 والطحاوي .

 د حكاه البخاري عن النخعي في الحائض .وأما من ر   للرنب في قراءة ا؛ي  ، فق

 وفي )) كتاا ابن أبي شيب  هه عن النخعي : أن الحائض والرنب ال يتم ا؛ي  .

وروى أبو حنيف  ، عن حماد ، عن إبراهيم في الرنب : ال بأ  أن يقرأ ا؛ي  . قال أبو حنيف  

 : والحائض مثله .

خرجك  مكن كالمكه ، ليسكت منصوصك  وحكى رواي  عكن أحمكد بركوا  قكراءة ا؛يك  ، وهكي م

 عنه ، وفي صح  تخريرها نظر .

 وروي عككككن طائفكككك  الر صكككك  فككككي قككككراءة ا؛يكككك  وا؛يتككككين ، روي عككككن سككككعيد بككككن جبيككككر 

 وعبد هللا بن ملف  ، وعكرم  .

 وروي عن عكرم  : ال بأ  للرنب أن يقرأ   ما لم يقرأ السورة .

عن جكابر بكن  يكد، وعطكاء ، وسكعيد  ومنهم من ر   في قراءة ما دون ا؛ي ، وهو مروي

 بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، ورواي  عن أحمد ، وإسحاق ، وحكي عن الطحاوي .

ومنع الكثرون الحائض والرنب من القراءة بكك  حكال ، قلكيالً ككاَن أو كثيكراً ، وهكذا مكروي 

 لقرآن لضربته .عن اكثر الصحاب  ، روي عن عمر ، وروي عنه أنه قاَل : لو أن جنباً قرأ ا

 وعن علي ، قاَل : ال يقرأ وال حرفاً .

 وعن ابن مسعود ، وسليمان ، وابن عمر .

 وروي عن جابٍر ، قاَل البيهقي : وليال بقوي .

 وروي عن ابن عبا  بإسناد ال يصح .

وهككو قككول أكثككر التككابعين ، ومككذهب الثككوري ، والو اعككي ، وابككن المبككارك ، وأبككي حنيفكك  ، 

 ، وأبي ثور وغيرهم . -في احدى الروايتين عنهما -أحمد وإسحاق والشافعي ، و

 وهو قول مالٍك في الرنب ، إال أنه ر   لهُ في قراءة آيتين وثالث عندَ المنام للتعوذ .

 ور   الو اعي لهُ في تالوة آيات الدعاء والتعوذ ، تعوذاً ال قراءة .
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 أيضاً .-وهذا أصح الوجهين للشافعي  

عبد العزيز : ر   للحائض والرنب في قراءة آيتين عندَ الرككوا والنكزول  وقال سعيد بن

 : َر لَنَا َهذَا ً  [ ، و  13ا؛ي  ] الز كرف:    ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ ]   َرّاِ أَْنِزْلنِكي ُمْنكَزالً ُمبَاَرككا

 [ ا؛ي  . 29المؤمنون: 

 لثاني  : أنها تقرأ .وعن مالك في الحائض روايتان إحداهما : هي كالرنب ، وا

وهو قول محمكد بكن مسكلم    لن مكدة الحكيض تطكول ، فيخشكى عليهكا النسكيان ، وهكي غيكر 

 قادرة على اللس  ، بخالف الرنب .

 وحكى أبو ثور ذَِلَك عن الشافعي ، وأنكره أصحاا الشافعي عنه .

الحكائض ال تقكرأ  وعكال ذَِلَك آ رون ، منهم : عطاء ، قاَل : الحائض أشد شأناً من الرنكب ،

 شيئاً من القرآن ، والرنب يقرأ ا؛ي  .

  رجه ابن جرير بإسناده عنه .

ووجه هذا : أن حدَث الحيض أشد من حكدث الرنابك    فإنكه يمنكع مكا يمنكع منكه حكدث الرنابك  

و يادة ، وهي الوطء والصوم ، وما قي  من  شي  النسكيان فإنكه ينكدفع بتكذكر القكرآن بالقلكب ، وهكو 

 منوع به .غير م

 وفي نهي الحائض والرنب عن القراءة أحاديت مرفوع  ، إال أن أسانيدها غير 

 قوي  ، كذا قاَل اإلمام أحمد في قراءة الحائض ، وكأنه يشير إلى أن الرواي  في الرنب 

 أقوى ، وهو كذلك .

 وأقكككككوى مكككككا فكككككي الرنكككككب : حكككككديت عبكككككد هللا بكككككن سكككككلم  ، عكككككن علكككككي ، قكككككاَل : ككككككاَن 

 -أو يحركزه-يخرج من الخالء فيقرئنكا القكرآن ، ويأكك  معنكا اللحكم ، ولكم يككن يحربكه  رسول هللا 

 عن القرآن شيء ، ليال الرناب  .

 رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، و رجه الترمذي بمعناه ، وقكال : حسكن 

 صحيح اإلسناد .صحيح ، و رجه ابن  زيم  وابن حبان في )) صحيحيهما هه والحاكم ، وقال 

وتكلم فيِه الشافعي وغيره   فإن عبد هللا بن سلم  هذا رواه بعدما كبر ، قاَل شعب  عنكه : ككاَن 

يحدثنا ، فكنا نعرف وننكر ,، وقال البخاري : ال يتابع في حديثه ، ووثقه العرلكي ويعقكوا بكن شكيب  

 ، وقال ابن عدي : أرجو أنه ال بأ  به .

ما روي عن الصحاب  ، ويعضده : قول عائشك  وميمونك  فكي قكراءة  واالعتماد في المنع على

 القرآن في حررهما في حال الحيض   فإن يدل على أن للحيض تأثيراً في منع القراءة . النبي 

وأما االستدالل المريزين بحديت عائشك  : )) اصكنعي مكا يصكنع الحكاج ، غيكر أن ال تطكوفي 

ي مناسك الحج قراءة مخصوص  حتَّى تد   فكي عمكوم هكذا الككالم هه فال دالل  لهم فيِه   فإنه ليال ف

 ، وإنما تد   الذكار والدعي  .

وأما االستدالل بحديت الكتاا إلى هرق  ، فال دالل  فيِه   لنه إنما كتب مكا تكدعو الضكرورة 

 إليه للتبلي  ، وقد سب، ذكر ذَِلَك في شرح حديت هرق  في أول الكتاا .

اء فككي تمكككين الكككافر مككن تككالوة القككرآن ، فككر   فيككِه الحسككن وأبككو حنيفكك  وقككد ا تلكك  العلمكك

 وغيرهما ، ومنهم من منع منه ، وهو قول أبي عبيد وغيره .

 وا تلكككك  أصككككحابنا فككككي ذَِلككككَك ، فمككككنهم مككككن منعككككه مطلقككككاً ، ومككككنهم مككككن ر كككك  فيككككِه 

 منعه إذا لم يرج ذَِلَك .مطلقاً ، ومنهم من جو ه إذا رجي من حال الكافر االستهداء واالستبصار ، و

 والمنقول عن أحمد أنه كرهه .

وقال أصحاا الشافعي : إن لم يرج له االستهداء بكالقراءة منكع منهكا ، وإن رجكي لكهُ ذَِلكَك لكم 

 يمنع ، على أصح الوجهين .
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* * * 

 

 باب -8

 االستَِحاَضِة 

عكن عائشك  : أنهكا حدثنا عبد هللا بن يوس  : أنا مالك ، عن هشام ، عكن أبيكه ،  - 306

: يا رسكول هللا   إنكي ال أطهكُر   أفكأدع الصكالة ر  قالت : قالت فاطم  بنت أبي حبيش لرسول هللا 

كالة ،  ، فقاَل رسول هللا  : )) إنما ذَِلَك عرق ، وليال بالحيضك  ، فكإذا أقبلكت الحيضك  فكاتركي الصَّ

 فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي هه .

ت  رجه البخاري في موا ع متعددة من )) كتاا الحيض هه ، وفي بعضها : هذا الحدي

أنها قالت : )) إني أستحاث فال أطهر هه ، وفي بعضها : )) إذا أدبَرْت فاغتسلي وصلي هه ، وفي 

 بعضها : )) دعي الصالة قدر اليام التي كنت تحيضيَن فيها ، ثُمَّ اغتسلي وصلي هه .

 ي  هشام ، عن أبيه ، عن عائش  .وك  هذه اللفاظ من روا

ً -و ككككرج   وعككككن  -مككككن روايكككك  ابككككن أبككككي ذئككككب ، عككككن الزهككككري ، عككككن عككككروة  -أيضككككا

عن ذَِلَك ، فأمرهكا  ، عن عائش  : أن أم حبيب  استحيضت سبع سنين ، فسألت رسول هللا  -عمرة 

 أن تلتس  ، فقاَل : )) هذا عرق هه ، فكانت تلتس  لك  صالة .

ن ا تلط دم حيضكها بكدم غيكر الحكيض ، هكَو دم فاسكد غيكر طبيعكي ، بك  المستحا   : هي م

عارث لمرث ، فدم الحيض هَو دم جبلٍ  وطبيعكٍ  ، ير يكه الكرحم بعكد البلكوغ فكي أوقكات معتكادة ، 

 وسمي حيضاً لنه يسي  ، ويقال : حاث الوادي إذا سال .

رق ، وهكذا يكدل علكى بين دم الحيض واالستحا   بأن دم االستحا ك  عك وقد فرق النبي 

أن دم الحيض ليال دم عرق   فإنه دم طبيعكي ، ير يكه الكرحم فيخكرج مكن قعكره ، ودم االستحا ك  

 يخرج من عرق ينفرر ، ] ومنه [ الذي يسي  في أدنى الرحم دون قعره .

، أنه قاَل : )) هذا مكن  وفي )) سنن أبي داود هه من حديت أسماء بنت عميال ، عن النبي 

 ه يعني : دم االستحا   .الشيطان ه

قاَل في المستحا ك  : )) ليسكت  و رج النسائي من حديت عمرة ، عن عائش  ، أن النبي 

 بالحيض  ، ولكنها ركض  من الرحم هه .

قي  لها : إنه عرق  ومن حديت القاسم ، عن عائش  : أن امرأة مستحا   على عهد النَّبّي 

 عاندٌ .

 ، أنه قاَل : )) إنما هَو ركض ٌ من الشيطان هه . وفي حديثه حمن  ، عن النبي 

  رجه اإلمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي .

وفي حديت عثمان بن سعد ، عن ابن أبي مليك َ ، عن فاطم  بنت أبي حبيٍش ، عكن عائشك  ، 

 قاَل : )) إنما هَو عرق انقطع ، أو  داٌء عرث ، أو  ركض ٌ من الشيطان هه . أن النبي 

ى أبو عبيد في )) غريبه هه : نا حراج ، عن حماد بن سلم  ، عن عمكار بكن أبكي عمكار ورو

 ، عن ابن عبا  ، أنه سئ  عن المستحا   ر فقاَل : ذَِلَك العاذل يلذو .

 قاَل أبو عبيد : )) العاذل هه : اسم العرق الذي يخرج منه دم االستحا   .

 يعني : يسي  . وقوله : )) يلذو هه 

ونا أبو النضر ، عن شعب  ، عن مراهد ، عن ابن عبكا  ، قكال : إنكه عكرق عانكد ، أو قاَل : 

 ركض  من الشيطان .
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يعني : أنه عندَ وبلي كاإلنسكان يعانكد عكن القصكد فهكذا العكرق فكي -قاَل : وقوله : )) عاند هه 

 كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته . والركض  : الدفع  .

 االستحا   ، على حسب ا تالفهم في حد أكثر الحيض .وقد ا تل  العلماء في تفسير 

فمككن قككاَل : لككهُ حككد محككدود ، قككاَل : المستحا كك  مككن جككاو  دمهككا أكثككر الحككيض ، وهككذا قككول 

 الكثرين منهم .

إن  -، ويكأتي الككالم فيكِه فكي مو كعه  -فيمكا بعكد -وقد أشار البخاري إلى اال تالف في ذَِلَك 

 شاء هللا تعالى .

ليال لكثره حد محدود ، وإنما يرجع إلكى عكادة المكرأة ، فإنكه يكرى أن عادتهكا إذا ومن قاَل : 

  اد الدم عليها مدة طويل  كاَن ذَِلَك استحا   .

وقد ذكر أبو داود في )) سننه هه ، قاَل : روى يكونال ، عكن الحسكن فكي الحكائض إذا مكد بهكا 

 الدم : تمسك بعد حيضها يوماً أو  يومين ، فهي مستحا   .

 وقال التيمي ، عن قتادة : إذا  اد على أيام حيضتها  مس  أيام فلتص  .

 قاَل التيمي : فرعلت أُنق  حتى بللت يومين ، فقاَل : إذا كاَن يومين فهَو من حيضها .

 وسئ  عنه ابن سيرين ، فقاَل : النساء أعلم بذلك .

إن شكاء هللا  -فكي مو كعه وقد ذككر البخكاري قكول ابكن سكيرين هكذا فيمكا بعكد تعليقكاً ، ويكأتي 

 تعالى .

: ثنا عبد العلكى ، عكن يكونال ، عكن  -هَو : ابن راهويه -روى حرا الكرماني : ثنا إسحاق 

الحسن ، في امرأة كاَن أقراتها سبع  أيام قب  أن تتكزوج ، فلمكا تزوجكت ارتفعكت إلكى  مسك  عشكر 

  أن تتكزوج ، فكإذا مضكت اغتسكلت أو  ثالث  عشر ر قاَل : تنظر تلك اليكام التكي كانكت تحيضكها قبك

 ك  يوم عندَ صالة الظهر إلى مثلها ، وتو أت عندَ ك  صالة ، وتتنظ  ، وتصلي .

قاَل : ونا إسحاق : نا المعتمر بن سليمان، عن أبيه ، قكاَل : قلكت لمحمكد ابكن سكيرين : المكرأة 

 : ذَِلَك من حيضتها . تحيض فتزيد على ذَِلَك  مس  أيام ر قاَل : تصلي ، قلت : يومين ر قالَ 

وروى حرا بإسناده ، عن الو اعي ، في المرأة تمكت في حيضها سبع  أيكام ثكم تكرى بعكد 

 السبع  دماً ر قاَل : إن شاءت استظهرت بيوم ، ثم تلتس  وتصلي .

 ومذهب أحمد وأصحابه : أن الحائض إذا كاَن لها عادةٌ مستمرة فإنها ترلال أيام عادتها .

 العادة بمرتين ، أو ثالث مرار ر على روايتين عنه . وه  تثبت عنده

فإن لم يكن لها عادة ، مث  أن تكون مبتدأةً ، فإنها ال تزيكد علكى أن تقعكد أقك  الحكيض عنكده ، 

وهكو يكوم وليلك  ، ثككم تلتسك  وتصكلي حتكى تثبككت لهكا عكادة بمكرتين أو  ثككالث فتنتقك  إليهكا . هكذا هككَو 

 الصحيح عنده .

تادة ، فكزادت عادتهكا ، فإنهكا تلتسك  عنكدَ انقضكاء عادتهكا وتصكلي ، فكإن وكذلك إذا كانت مع

 -، علككى ا ككتالف الككروايتين عنككه انقطككع لكثككر الحككيض فمككا دونككه علككى قككدر واحككد مككرتين أو ثالثككاً 

 صار عادة بائن  منتقل  ، وانتقلت إليه .

كانكت تحكيض  أمكر المستحا ك  بكأن تكدع الصكالة فكي اليكام التكي وتمسك لذلك بأن النبي 

 فيها ، وهذا رد إلى العادة المعتادة المستمرة .

 وأما مذهب مالك فيمن لها عادة فزادت عليها ، فعنه فيها روايتان :

إحداهما : ترلال ما تراه مكن أول مكرة   مكا لكم يكزد علكى أكثكر الحكيض ، وهكو  مسك  عشكر 

 يوماً .

م تركاو   مسك  عشكر يومكاً ، تلتسك  والثاني  : أنهكا تسكتطهر علكى عادتهكا بثالثك  أيكام ، مكا لك

 وتصلي ، وهي التي رجع إليها مالك ، وعليها المصريون من أصحابه ، وهي قول الليت بن سعد .
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 -أيضكاً -وإذا استحيضت هذه فإنها تستطهر على أكثر أيام عادتها ما لم تركاو   مسك  عشكر 

 ، وفيه عنه  الف يأتي ذكره فيما بعد .

ف  : أنها ترلال ما تراه من الدم ما لم يراو  أكثر الحكيض ، سكواء ومذهب الشافعي وأبي حني

 اتفقكككككككككككت عادتهكككككككككككا ، أو ا تلفكككككككككككت ، وال عبكككككككككككرة بالعكككككككككككادة فيمكككككككككككا يمككككككككككككن أن يككككككككككككون 

 حيضاً .

: )) فإذا أقبلت الحيض  فاتركي الصالة ، فإذا ذهب عنكك قكدرها فاغسكلي  وأما قول النبي 

 رت هه . فقد ا تل  العلماء في تأويله :وفي رواي  : )) فإذا أدب عنك الدم وصلي هه 

فتأوله الكثرون ، منهم مالك والو اعكي والشكافعي وأحمكد علكى أن المكراد بكه اعتبكار تميكز 

الدم ، وأن هذه المستحا   كاَن دمها متميزاً ، بعضه أسود وبعضه غير ذَِلَك ، فردهكا إلكى  مكن دم 

دم ترككت الصكالة ، فكإذا أدبكر وجكاء دم غيكره فإنهكا الحيض وهو السكود الثخكين ، فكإذا أقبك  ذَِلكَك الك

 تلتس  وتصلي .

وقد جاء التصريح بذلك فكي روايك  أ كرى مكن طريك، محمكد بكن أبكي عكدي ، عكن محمكد بكن 

عمرو عن علقم  ، عن ابن شهاا ، عن عروة ، عن فاطم  بنت أبي حبيش ، أنهكا كانكت تسكتحاث 

، فإنكه دم أسكود يعكرف ، فكإذا ككاَن ذَِلكَك فأمسككي عكن  : )) إذا ككاَن دم الحيضك  ، فقكاَل لهكا النبكي 

 الصالة، فإذا كاَن ا؛ ر فتو ئي وصلي، فإنما هَو عرق هه .

  رجكككككككه اإلمكككككككام أحمكككككككد وأبكككككككو داود والنسكككككككائي وابكككككككن  زيمككككككك  وابكككككككن حبكككككككان فكككككككي 

 )) صحيحيهما هه والحاكم .

 وقال : صحيح على شرط مسلم .

 وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات .

 د تكلم فيِه آ رون :وق

 قاَل النسائي : روى هذا الحديت غير واحد ، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن عدي .

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديت ر فقاَل : لم يتابع محمد ابن عمكرو علكى هكذه 

 الرواي  ، وهو منكر .

عنكه كمكا ذكرنكا . وقيك  عنكه فكي وأيضاً   فقد ا تل  على ابن أبي عدي فكي إسكناده ، فقيك  : 

 إسناده : عن عروة ، عن عائش  .

 وقي  : إن روايته عن عروة ، عن فاطم  أصح   لنها في كتابه كذلك .

 وقد ا تل  في سماع عروة من فاطم  .

وفي )) سكنن أبكي داود هه مكن روايك  سكهي  ، عكن الزهكري ، عكن عكروة ، عكن أسكماء بنكت 

أمر فاطم  بنت أبي حبيش : )) لكترلال فكي مكركن ، فكإذا رأت صكفرةً قاَل في  عميال ، أن النبي 

 فوق الماء فلتلتس  هه .

 وفي إسناده ا تالف : وقد قي  : إن الصحيح فيِه : عن عروة ، عن فاطم  .

 وفي بعض ألفاظه : )) فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ، ثم تلتس  هه .

إنمككا ردهككا إلككى العككادة ال إلككى التمييككز   لقولككه : )) فككإذا  : أن النبككي  -وهللا اعلككم -والظهككر 

 ذهب عنك قدرها هه ، كذا في رواي  مالك ، عن هشام ، وهي التي  رجها البخاري في هذا الباا .

وقد تأويلها بعض المالكي  على أنها كانت مميزة ، لكن يزيد دم تمييزها على أكثكر الحكيض ، 

 فترلال منه قدر العادة .

 عضهم : المراد بقدرها : ذهاا دمها وانقضاتها .وقال ب

وتأوله بعضهم : علكى أن المكراد بكذهاا قكدرها : االسكتطهار بعكد مكدتها بثالثك  أيكام علكى مكا 

 يراه مالك .
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 وك  هذه تأويالت بعيدةٌ ، تخال  ظاهر اللفظ .

فيهكا ، ثكم وفي رواي  أبي أسام  ، عن هشام : )) دعي الصالة قدر اليام التي كنت تحيضين 

 اغتسلي وصلي هه .

 وقد  رجها البخاري فيما بعد .

 وهذه الرواي  صريح  في ردها إلى العادة دون التمييز .

و ككرج مسككلم مككن حككديت عككراك بككن مالككك ، عككن عككروة ، عككن عائشكك  ، أن أم حبيبكك  سككألت 

ثكم اغتسكلي : )) امكثي قكدر مكا كانكت تحبسكك حيضكتك ،  عن الدم ر فقاَل لها النبي  رسول هللا 

 وصلي هه .

 وفي رواي  : أنها شكت إليه الدم .

، أن امككرأةً  وروى مالككك ، عككن نككافع ، عككن سككليمان بككن يسككار ، عككن أم سككلم   وج النبككي 

، فقكاَل : )) لتنظكر  ، فاستفتت لها أم سلم  رسول هللا  كانت تهراق الدماء على عهد رسول هللا 

ن من الشهر ] قب  أن يصيبها الذي أصكابها ، فلتتكرك الصكالة عدة الليالي واليام التي كانت تحيضه

 قدر ذَِلَك من الشهر [ ، فإذا  لفت ذَِلَك فلتلتس  ، ثم لتستثفر بثوا ، ثم لتص  هه .

 و رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي .

ً -و رجكككككه اإلمكككككام أحمكككككد والنسكككككائي   وابكككككن ماجكككككه مكككككن حكككككديت عبيكككككد هللا بكككككن  -أيضكككككا

 بنحوه .- عمر ، عن نافع

ً -و رجككه أبككو داود  مككن روايكك  الليككت ، عككن نككافع ، عككن سككليمان بككن يسككار ، أن رجككالً  -أيضككا

 أ بره عن أم سلم  .

ومن طري، أبي  مرة ، عكن عبيكد هللا بكن عمكر ، عكن نكافع ، عكن سكليمان ، عكن رجك  مكن 

 فذكره بمعناه .-النصار ، أن امرأة كانت تُهراق الدماء 

 بن يسار لم يسمعه من أم سلم  . فتبين بهذا أن سليمان

وروى أيوا ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلم  ، أن فاطم  بنت أبي حبيش استحيضكت ، 

، فقاَل : )) إنه ليال بالحيض  ، ولكنه عرق هه ، وأمرهكا أن تكدع الصكالة أيكام  فسألت رسول هللا 

 وصلت . أقرائها ، أو حيضها ، ثم تلتس  ،فإن غلبها الدم استثفرت بثوا

 إنما رد فاطم  إلى العادة . فهذه الرواي  تشهد لما ذكرناه من أن النبي 

وكذلك روى المنذر بن المليرة ، عن عروة ، أن فاطم  بنت أبي حبكيش حدثتكه : أنهكا سكألت 

 : )) إنمكككككككككا ذَِلكككككككككَك  وشككككككككككت إليكككككككككه الكككككككككدم ر فقكككككككككاَل لهكككككككككا رسكككككككككول هللا  رسكككككككككول هللا 

ال تصلي ، فإذا مر قكرتك فتطهكري ، ثكم صكلي مكا بكين القكرء إلكى عرٌق ، فانظري إذا أتاك قرتك ف

 القرء هه .

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي .

من وجوٍه متعددة أنه أمر المستحا   أن تدع الصالة أيام أقرائهكا ثكم  وقد روي عن النبي 

 تلتس  .

 االستحا   .وهذه النصوص كلها تدل على الرجوع إلى العادة المعتادة لها قب  

 والمستحا   لها أربع  أحوال :

الحالكك  الولككى : أن تكككون مميككزة ، وهككي التككي دمهككا مميككز ، بعضككه أسككود وبعضككه أحمككر أو  

 أصفر .

 والحال  الثاني  : أن تكون معتادة ، وهي التي لها عادة معلوم  من الشهر تعرفها .

 ن .والحال  الثالث  : أن ترتمع لها عادة وتمييز ، وتختلفا
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 والحالكككك  الرابعكككك  : أن ال تكككككون لهككككا عككككادة وال تمييككككز ، مثكككك  أن يكككككون دمهككككا كلككككه لونككككه 

 واحد ، وليال لها عادة : إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة ، أو كانت لها عادة ونسيتها .

وقد ا تل  العلماء في حكم ذَِلَك : فكذهب الشكافعي وأحمكد إلكى اعتبكار التمييكز والعكادة معكاً ، 

 إن انفرد أحدهما عملت به ، بلير  الف عنهما .ف

 وإن اجتمعا وا تلفا ، ففيه قوالن :

 أحدهما : تقدم التمييز على العادة ، وهو قول الشافعي ورواي  عن أحمد ا تارها الخرقي .

 والثكككككاني : تقكككككدم العكككككادة علكككككى التمييكككككز ، وهكككككو المشكككككهور عكككككن أحمكككككد ، وعليكككككه أكثكككككر 

 إلصطخري وابن  يران من الشافعي  .أصحابه ، وهو قول إسحاق وا

 وهو قول الو اعي ، حتى إنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم .

وذهب مالك إلى أن ال اعتبار بالعادة ، وأن العم  على التمييز وحده ، فإن لم يككن لهكا تمييكز 

ة في الوقت الحتمال انقطكاع فإنها ال تترك الصالة أصالً ، ب  تصلي أبداً ، ويلزمها اللس  لك  صال

 الحيض  فيِه .

ومذهب أبي حنيف  وسفيان: أن االعتبار بالعكادة وحكدها دون التمييكز ، فكإن لكم يككن لهكا عكادة 

 فإنها ترلال أق  الحيض ، ثم تلتس  وتصلي .

وأما من ال عادة لها و ال تمييز ، فإذا كانت ناسي ً ، فكذهب أبكو حنيفك  إلكى أنهكا تقعكد العكادة ، 

 رلال أق  الحيض ثم تلتس  وتصلي .ت

 ومذهب مالك : أنها تقعد التمييز أبداً ، وتلتس  ، كما تقدم .

وللشافعي فيها ثالث أقوال : أحدهما : أنها ترلال أق  الحيض . والثاني : ترلكال غالبكه : سكتاً 

تلتسك  لكك  كقكول مالكك : أنهكا ال ترلكال شكيئاً ، بك  -وهو الصحيح عندَ أصحابه -أو سبعاً . والثالت 

 صالة وتصلي .

ومذهب أحمد : أن الناسي  لعادتها ترلال غالب عادات النساء : سكتاً أو سكبعاً مكن كك  شكهر ، 

 ثم تلتس  وتصلي وتصوم ، هذا هَو المشهور عنه .

وحكي عنه رواي  : أنها ترلال أق  الحيض ، ثم تلتس  وتصلي . وروايك  ثالثك  : أنهكا ترلكال 

 م تلتس  وتصلي .عادة نسائها وأقاربها ، ث

وأما المبتدأة إذا استحيضت ، فإذا كانت مميزة ، فإنها تُرد إلى تمييزهكا عنكدَ الشكافعي وأحمكد 

 وإسحاق .

 وإن لككككم يكككككن لهككككا تمييككككز ، فعككككن أحمككككد فيهككككا أربككككع روايككككات : إحككككداهن : ترلككككال أقكككك  

 عكككككادة  الحكككككيض . والثانيككككك  : أكثكككككره . والثالثككككك  : غالبكككككه ، وهكككككو سكككككت أو  سكككككبع . والرابعككككك  :

 نسائها .

 وللشافعي قوالن : أحدهما : ترلال أقله ، والثاني : غالبه .

 وقال أبو حنيف  : ترلال أكثر الحيض ، بخالف قوله في الناسي  .

وعن مالك روايات : إحداهن : ترلال أكثر الحيض . والثاني  : ترلال عادة لكداتها وأقرانهكا . 

 ث .والثالث  : ترلال عادتهن وتستطهر بعدها بثال

 وحكي عنه رواي  أ رى : أنها ال ترلال شيئاً أصالً .

هذا في أول شهر ، فأما ما بعده فال ترلال فيِه أصكالً ، بك  تلتسك  وتصكلي أبكداً ، إذا لكم يككن 

 لها التمييز .

 : ترلكككككال عكككككادة نسكككككائها -فكككككي المشكككككهور عنكككككه  وقكككككال عطكككككاء والو اعكككككي والثكككككوري 

 غالب حيض النساء : ستاً أو  سبعاً .وأقاربها ، فإن لم يكن لها أقارا جلست 
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فككي رد المستحا كك  إلككى غالككب حككيض الُحككيض : مككن روايكك   وقككد ورد حككديت عككن النبككي 

فكذكرت -اسكتفتيه  حمن  بنت جحش ، قالت : كنت أسكتحاث حيضك  كبيكرة شكديدة ، فأتيكت النبكي 

ضي ست  أيام ، أو سكبع  أيكام : )) إنما ذَِلَك من الشيطان ، فتحي قاَل النبي  -الحديت ، إلى أن قالت

 وذكر الحديت . -، ثم اغتسلي هه في علم هللا 

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

وفي رواي  لبي داود : )) وكذلك فافعلي في ك  شهر ، كمكا تحكيض النسكاء ، وكمكا يطهكرن 

 هه .

  -: البخككككككاري يعنككككككي  -وقككككككال الترمككككككذي : حسككككككن صككككككحيح . قككككككاَل : وسككككككألت محمككككككداً 

: هككذا مككا ذكككره -عنككه ، فقككاَل : هككَو حككديت حسككن ، وكككذا قككاَل أحمككد بككن حنبكك  : هككَو حسككن صككحيح 

 الترمذي .

 ونق  حرا ، عن أحمد ، ] أنه [ قاَل : نذهب إليه ، ما أحسنه من حديت .

 واحتج به إسحاق وأبو عبيد ، وأ ذا به .

ونق  االتفاق علكى تضكعيفه مكن جهك  عبكد و عفه أبو حاتم الرا ي والدارقطني وابن مْنده ، 

 هللا بن محمد بن عقي    فإنه تفرد بروايته .

:  -مكرة- والمعروف عن اإلمام أحمد أنه  كعفه ولكم يأ كذ بكه ، وقكال : لكيال بشكيء . وقكال 

 : في نفسي منه شيء . -مرة-ليال عندي بذلك ، وحديت فاطم  أصح منه وأقوى إسناداً . وقال 

 ر الخالل أن أحمد رجع إلى القول بحديت حمن  وال ذ به . وهللا أعلم .ولكن ذكر أبو بك

وقد ا تل  النا  في حمن  : ه  كانكت مبتكدأة ، أو  كانكت معتكادة ناسكي  لعادتهكا ، أو معتكادةً 

 ذاكرةً لعادتها ر 

فمنهم من قكاَل : كانكت مبتكدأةً ، ورجحكه الخطكابي وطائفك  مكن أصكحاا الشكافعي وغيكرهم ، 

 إلمام أحمد بأن حمن  كانت امرأةً كبيرة ، لم تكن صليرة .و عفه ا

ومنهم من قاَل : كانت ناسي ً لعادتها وال تمييز لها ، وعلى هذا حمله اإلمام أحمد علكى روايك  

 أ ذه بالحديت ، وأصحابه الذين أ ذوا به كأبي بكر الخالل وصاحبه أبي بكر ابن جعفر  .

تادةً عالم  بالعادة ، وهو ا تيكار الشكافعي فكي )) الم هه ومنهم : من حمله على أنها كانت مع

. 

 وا تل  أصحابه نعلى هذا : كي  ردها إلى ست أو سبع ر 

 فمنهم من قاَل : إنما ردها إلى ما تذكره من عادتها من الست أو السبع . 

 ومككككنهم مككككن قككككاَل : كانككككت عادتهككككا فككككي الشككككهور مختلفكككك  ، ففككككي بعضككككها كانككككت تحككككيض 

 بعضها سبعاً ، فردها إلى عادتها في ذَِلَك .ستاً ، وفي 

وقد حم  طائف  من أصحابنا حديت حمن  على مثك  ذَِلكَك ، بنكاًء علكى أن المبتكدأةً والناسكي  ال 

: إنكا ال  -وهكو قكول أبكي بككر وغيكره-ترلسان أكثر من أقك  الحكيض ، ولككن المنصكوص عكن أحمكد 

 إسناد حديت حمن  ، ال لتأويله . نقول : إن الناسي  ترلال أق  الحيض إال لتضعيفنا

وممن رجح تأويله ابن أبكي موسكى فكي )) شكرح الخرقكي هه ، وقكال : نحملكه علكى أن السكت 

كانت عادتها ، وشكت في اليوم السابع ، فردها إلى عادتها المتيقن  ، وردها في اليكوم المشككوك فيكِه 

 إلى التحري فيِه واالجتهاد .

فاغسكلي عنكك الكدم وصكلي هه . -هه ، أو  )) فكإذا ذهكب قكدرها  : )) فإذا أدبرت وأما قوله 

وفككي روايكك  أ ككرى : )) فاغتسككلي وصككلي هه ,، فإنككه يرمككع بككين الككروايتين ويؤ ككذ بهمككا فككي وجككوا 

 غس  الدم واالغتسال عندَ ذهاا الحيض .
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وقد جاء ذَِلَك مصرحاً به في روايك   رجهكا النسكائي مكن طريك، الو اعكي ، عكن يحيكى بكن 

، أنه قكاَل  ، عن هشام ، عن أبيه ، عن فاطم  بنت قيال من ] بني [ أسد قريش ، عن النبي  سعيد

 لها : )) اغتسلي ، واغسلي عنك الدم ، وصلي هه .

قاَل الطبراني : فاطم  بنت قكيال هكذه هكي بنكت أبكي حبكيش ، واسكمه : قكيال . قكاَل : وليسكت 

 فاطم  بنت قيال الفهري  التي روت قص  طالقها .

ل الدارقطني في )) علله هه . وهم الو اعي في قولكه : )) بنكت قكيال هه ، إنمكا هكي بنكت وقا

 أبي حبيش .

قككاَل  وككذلك رواه أبكو معاويكك  ، عكن هشكام بككن عكروة، عككن أبيكه ، عكن عائشكك  ، أن النبكي 

 لفاطم  : )) فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، ثم اغتسلي هه .

 ل فيِه : )) فاغسلي عنك الدم ، وتطهري ، وصلي هه .ورواه حماد بن سلم ، عن هشام، وقا

 واللس  عندَ انقضاء حيض المستحا   المحكوم به ال بد منه ، كما لو طهرت من الحيض .

وقد تعل، بعكض النكا  بظكاهر الروايك  المشكهورة فكي حكديت فاطمك  : )) اغسكلي عنكك الكدم 

 الدم وتصلي .وصلي هه ، وقال : ال ُغس  عليها ، إنما عليها أن تلس  

وقكد حكككى الثككرم هككذا القككول لإلمككام أحمككد ،ولكم يسككم مككن قالككه .فككإنكره اإلمككام أحمككد ، وقككال : 

 اللس  ال بد منه .

وفسر سكفيان الثكوري قولكه : )) اغسكلي عنكك الكدم هه : أنهكا إذا اغتسكلت عنكدَ فكراغ حيضكها 

فإنككه دم استحا كك  ال يمنككع  المحكككوم بأنككه حيضككها ، ثككم رأت دمككاً ، فإنهككا تلسكك  الككدم ] وتصككلي [  

 الصالة ,، وإنما تلسله وتتحفظ منه فقط .

ففي حديت عائش  المر بلس  الدم ، وفي حديت أم سكلم  المكر باالسكتثفار بثكوا . والمكراد 

 به : التلرم بالثوا والتحفظ به .

علكى وقد ا تل  العلماء : ه  يرب اللس  عليها لك  صالة ر على قكولين ، وأكثكر العلمكاء : 

 إن شاء هللا تعالى .-أن ذَِلَك ليال بواجب . وربما تذكر المسأل  مستوفاةً فيما بعد 

وكذلك ا تلفوا : ه  يرب عليها غس  الدم والتحفظ والكتلرم عنكدَ كك  صكالة ر وفيكه قكوالن ، 

 هما روايتان عن أحمد .

هك  يقتضكي وربما يرجكع هكذا اال كتالف إلكى اال كتالف المشكهور : فكي أن المكر المطلك، : 

 التكرار ، أم ال ر وفيه ا تالف مشهور .

لكن الصح هنا : أنه ال يقتضي التكرار لك  صالة   فإن المر االغتسال ، وغسك  الكدم إنمكا 

هَو معل، بانقضاء الحيض  وإدبارها ، فكإذا قيك  : إنكه يقتضكي التككرار لكم يقتضكه إال عنكدَ إدبكار كك  

 حيض  فقط .

بالصككالة بعككد إدبككار الحيضكك  حيككت نهاهككا عككن الصككالة فككي وقككت وقولككه : )) وصككلي هه أمككر 

إقبالها ، والمر بعد الحظر يعيد المر إلى ما كاَن عليِه ، عندَ كثير من الفقهكاء : وقكد كانكت الصكالة 

 عليها واجب  قب  الحيض ، فكذلك بعدها .

اقتضكى إطكالق  وأما على قول من يقول : ال يقتضي غير اإلباح  ، فقكد يقكال : إن هكذا المكر

الصالة واإلذن فيها بعد حظرها ، فصارت الصالة مباح  بعد حظرهكا ، فكإن كانكت نافلك  فهكي غيكر 

محظككورة ، وإن كانككت مفرو كك  اكتفككي فككي االسككتدالل علككى فر ككيتها بالدلكك  العامكك  الدالكك  علككى 

 افتراث الصالة على ك  مسلم .

دليك  علكى أنهكا فكي  بهه ، وإطالقه وإنما  رج من ذَِلَك حال الحيض بمث  هذا الحديت وش

 حكم الطاهرات في جميع العبادات التي يمنع منها الحيض .
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هذا قول جمهور العلماء ، وشذ منهم من قكاَل با تصكاص اإلذن بالصكالة  اصك ً . وسكنذكره 

 إن شاء هللا تعالى .-فيما بعد 

 حمككككاد ابككككن وقكككد  اد قككككوم مككككن الككككرواة فككككي حككككديت عائشككك  : المككككر بالو ككككوء ، مككككنهم : 

 يد ، عن هشام .  رجه النسائي من طريقكه ، وقكال فيكِه : )) فاغسكلي عنكك الكدم ، وتو كئي   إنمكا 

 ذَِلَك عرق هه .

 قاَل النسائي : ال نعلم أحداً ذكر في هذا الحديت : )) وتو ئي هه غير حماد بن  يد .

 -تركنكا ذككره  وقد  رج مسكلم حديثكه هكذا ،وقكال : فكي حكديت حمكاد بكن  يكد  يكادة حكرٍف ،

 يعني : قوله : )) تو ئي هه .

 قاَل البيهقي : هذه الرواي  غير محفوظ  .

وفي رواي  أ رى عن حماد بن  يد في هذا الحديت : )) فإذا أدبكرت الحيضك  فاغسكلي عنكك 

 الدم ، وتو ئي هه .

 فقي  لحماد : فاللس  ر قاَل : ومن يشك أن في ذَِلَك غسالً واحداً بعد الحيض  .

 قال حماد : قاَل أيوا : أرأيت لو  رج من جيبها دٌم ، أتلتس  ر   و

 يشير أيوا إلى إنها : ال تلتس  لك  صالة .

 قاَل ابن عبد البر : جود حماد بن  يد لفظه .

يعني : بذكر الو وء ، وهذا يدل علكى أنكه رآه محفوظكاً ، ولكيال َكمكا قكاَل وقكد رويكت لفظك  )) 

 ِن سلم  ، َعن هشام .الو وء هه ِمن طري، حماد ب

  رجه الطحاوي ِمن طري، حراج بِن منهال ، َعن حماد .

 ورواه عفان ، َعن حماد ، ولفظ  : )) فاغسلي عنك الدم ، ثُمَّ تطهري وصلي هه .

قاَل هشام : كاَن عروة يقول : )) اللسك  هه الول ، ثُكمَّ قكاَل بعكد : )) والطهكر هه وككذلك رويكت 

 ، َعن هشام .ِمن طري، أبي معاوي  

  رجه الترمذي َعن هناد ، َعنهُ .

 وقال : قاَل أبو معاوي  في حديثه : وقال : )) تو ئي لك  صالة ، حتى يريء ذَِلَك الوقت هه .

والصواا : أن َهذا ِمن قول عروة ، كذلك  رجه البخاري في )) ِكتاِا : الو وء هه َعن 

ذكر الحديت ، وقال في آ ره : قاَل : وقال أبي : )) محمد بِن سالم ، َعن أبي معاوي  ، َعن هشام ف

 ثُمَّ تو ئي لك  صالة حتى يريء ذَِلَك الوقت هه .

وكذلك رواه يعقوا الدورقي ، َعن أبي معاوي  ، وفي حديثه : )) فإذا أدبرت فاغسلي الكدم ، ثُكمَّ 

 ِلَك الوقت هه .اغتسلي هه . قاَل هشام : قاَل أبي : )) ثُمَّ تو ئي لك  صالة حتى يريء ذَ 

و رجكه إسككحاق بككن راهويكه ، عككن أبككي معاويكك  ، وقكال فككي حديثككه : قكاَل هشككام : قككاَل أبككي : )) 

 وتو ئي لك  صالة حتَّى يريء ذَِلَك الوقت هه . 

وقال فكي آ كر الحكديت : وقكال هشكام : )) -وكذلك روى الحديت عيسى بِن يونال ، َعن هشام ، 

 تتو أ لك  صالة هه .

 قطني فكككككي )) العلككككك  هه : أن لفظككككك  : )) تو كككككئي لكككككك  صكككككالة هه رواهكككككا وذككككككر الكككككدار

 َعن هشام : أبو حنيف  وأبو حمزة السكري ومحمد بِن عرالن ويحيى بن سليم . -أيضاً -

قلككت : وكككذلك رواه أبككو عوانكك  ، َعككن هشككام ، ولفككظ حديثككه : )) المستحا كك  تككدع الصككالة أيككام 

 و أ لك  صالة هه .أقرائها ، وتلتس  غسالً واحداً ، وتت

 قلت : والصواا : أن لفظ  )) الو وء هه مدرج  في الحديت ِمن قول عروة .

وكذلك روى مالك ، َعن هشكام ، َعكن أبيكه ، أنكه قكاَل : )) لكياَل علكى المستحا ك  إال أن تلتسك  

 غسالً واحداً ، ثُمَّ تتو أ بعد ذَِلَك لك  صالة هه .
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 هشام ، َعن أبيه ، َوهَو أحب ما سمعت إلي . قاَل مالك : والمر عندنا على حديت

قاَل ابن عبد البر : والو وء عليها عنكد مالكك علكى االسكتحباا دوَن الوجكوا . قكاَل وقكد احكتج 

: )) فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي هه ،  بعض أصحابنا على سقوط الو وء بقول رسول هللا 

 ولم يذكر و وءاً .

علككى المستحا كك  غيككر واجككب : ربيعكك  ، وعكرمكك  ، ومالككك ،  قككاَل : وممككن قككاَل بككأن الو ككوء

 وأيوا ، وطائف  .

قاَل : وأما الحاديت المرفوع  في اللس  لك  صالة ، فكلها مضطرب  ، ال تركب بمثلهكا حرك  . 

 انتهى .

إن  -وأحاديت المر باللس  لك  صالة كلها معلول  ، وربما تأتي اإلشارة إليها في مو ع آ كر 

 تعالى .شاء هللا 

وإنما المراد هنا : أحاديت الو وء لك  صالة ، وقد رويت ِمن وجوه متعددة ، وهي مضكطرب  

 ومعلل  ، تقدم بعضها . -أيضا-

ومن أشهرها : رواي  العمش ، َعن حبيكب بكِن أبكي ثابكت ، َعكن عكروة ، َعكن عائشك  ، قالكت : 

مككرأة اسككتحاث فككال أطهككر ، أفككأدع جككاءت  فاطمكك  بنككت أبككي حبككيش ، فقالككت : يككا رسككول هللا ، إنككي ا

الصالة ر قاَل : )) ال ، اجتنبي الصالة أيام محيضك ، ثُمَّ اغتسلي وتو ئي لك  صكالة ، ثُكمَّ صكلي ، 

 وإن قطر الدم على الحصير هه .

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

  طأ ِمن العمش .وقال أبو داود : هَو حديت  عي  ال يصح ، قاَل : لياَل بصحيح ، َوهَو 

 وقال الدارقطني : ال يصح .

 وقد روي موقوفاً على عائش  ، َوهَو أصح عند الكثرين .

 ورى هشيم : نا أبو بشر ، َعن عكرم    أن أم حبيب  بنكت حركش استحيضكت ، فأرهكا النبكي 

 أن تنظر أيام أقرائها ، ثُمَّ تلتس  وتصلي ، فإن رأت شيئاً ِمن ذَِلَك تو أت وصلت .

  رجه أبو داود .

 والظاهر : أنَّهُ مرس  ، وقد يكون آ ره موقوفاً على عكرم  ، ِمن قولُهُ وهللا أعلم .

وقد روي المكر للمستحا ك  بالو كوء لكك  صكالة َعكن جماعك  ِمكن الصكحاب  ، ِمكنُهم : علكي ، 

 ومعكككككاذ ، وابكككككن عبكككككا  ، وعائشككككك  ، َوهكككككَو قكككككول سكككككعيد بكككككِن المسكككككيب ، وعكككككروة ، وأبكككككي 

ومذهب اكثر العلماء ، كالثوري ، والو اعي ، وابن المبكارك ، وأبكي حنيفك  ، والشكافعي ،  جعفر ،

 وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد وغيرهم .

 لكن   ِمنُهم ِمن يوجب عليها الو وء لك  فريض  كالشافعي .

ومنهم ِمن يرى أنها تتو أ لوقت ك  صالة ، وتصلي بها مكا شكاءت ِمكن فكرائض ونوافك  حتَّكى 

ً -يخرج الوقت ، َوهَو قول أبي حنيف  ، والمشكهور َعكن أحمكد ، َوهكَو  قكول الو اعكي والليكت  -أيضكا

 وإسحاق .

 وقد سب، ذكر قول ِمن لَم يوجب الو وء بالكلي  لج  دم االستحا   ، كمالك وغيره .

، أو ] وهكذا اال تالف في ك  ِمن بِه حدث دائم ال ينقطع ، كمن بِه رعاف دائم أو سكلال البكول 

 الريح [ ، ونحو ذَِلَك .

 وعن مالك رواي  بوجوا الو وء ، كقول الرمهور .

 

* * * 
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 باب  -9

 غسل دم المحيض

  رج فيِه حديثين :

 أحدهما :

حديت : مالك ، َعن هشكام ، َعكن فاطمك  بنكت المنكذر ، َعكن أسكماء ، قالكت : سكألت  - 307

أيت إحدانا إذا أصاا ثوبها الدم ِمن الحيض  ، كيك  ، فقالت : يا رسول هللا ، أر امرأة رسول هللا 

: )) إذا أصككاا ثككوا إحككداكن الككدم ِمككن الحيضكك  فلتقرصككه ، ] ثُككمَّ [  تصككنع ر فقككاَل رسككول هللا 

 لتنضحه بماء ، ثُمَّ لتصلي فيِه هه .

وقد تقدم تخريره لهذا الحديت في أوا ر )) ِكتاِا : الو وء هه ِمن حديت يحيكى القطكان ، َعكن 

 هشام بمعناه ، في )) باا : غس  الدم هه ، وتقدم الكالم عليِه هناك بما فيِه كفاي  .

 والثاني :

حككديت : ابككن القاسككم ، َعككن أبيككه ، َعككن عائشكك  ، قالككت : كانككت إحككدانا تحككيض ثُككمَّ  - 308

 تقرص الدم ِمن ثوبها عند طهرها وتنضح على سائره ، ثُمَّ تصلي فيِه .

ً -وقد ذكرناه   ي الباا المشار إليِه ، وذكرنا ما فيِه ِمن الفوائد .ف -أيضا

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 باب - 10

 حاضةتاعتكاف المس

  رج فيِه حديت عكرم  ، َعن عائش  ِمن ثالث  طرق :

 أحدها :

 قال :

نا إسحاق بِن شاهين : نا  الد بِن عبد هللا ، َعن  الد ، َعن عكرمك  ، َعكن عائشك  ،  -309

معه بعض نسائه ، وهي مستحا   ترى الدم وربما و عت الطست تحتها ِمكن اعتك   أن النبي 

 الدم . و عم أن عائش  رأت ماء العصفر ، فقالت ر: كأن َهذا شيء كانت فالن  ترده .

  الد بِن عبد هللا ، هَو : الطحان الواسطي . وشيخه :  الد ، هَو :الحذاء .

 والثاني :

 قاَل :

، َعن عكرم  ، َعن عائشك   -يعني : الحذّاء-بِن  ريع ، َعن  الد ثنا قتيب  : نا يزيد  -310

امرأة ِمن أ واجه ، فكانت ترى الدم والصكفرة والطسكت تحتهكا ،  ، قالت : اعتك  مَع رسول هللا 

 وهي تصلي .

 والثالت :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 92 

 قاَل :

نككا مسككدد : نككا معتمككر ، َعككن  الككد ، َعككن عكرمكك  ، َعككن عائشكك  ، أن بعككض أمهككات  -311

 نين اعتكفت وهي مستحا   .المؤم

 وهكككذه الرويككك  لكككياَل فيهكككا تصكككريح برفعكككه ، فإنكككه لكككياَل فيهكككا أن ذَِلكككَك ككككاَن فكككي  مكككن النبكككي 

 . وال أنَّهُ كاَن معها ، 

وفي إسناده ا كتالف أيضكاً   فكإن عبكد الوهكاا الثقفكي ] رواه [ ، َعكن  الكد ، َعكن عكرمك  ، أن 

 عائش  قالت .

 هُ لَم يسمعه منها .] وهذه [ الرواي  تشعر بأنَّ 

 : قاله الدارقطني .-وروي َعن معتمر ، َعن  الد ، َعن عكرم  َعن ابن عبا  ، وهو وهم 

وهذا الحديت : يدل على أن المستحا   ِمكن أهك  العبكادات كالطكاهرة ، فكمكا أنهكا تصكلي فإنهكا 

البيكت   فكإن تصوم ، وتعتك  ، وترلال في المسرد ، وتقرأ القرآن ، وتمكال المصكح  ، وتطكوف ب

غالبككه كككاَن فككي شككهر رمضككان ، فلككو كانككت المستحا كك  كالحككائض ال تصككوم لَككم  اعتكككاف النبككي 

تعتك  ، ال سيما على رأي ِمكن يقكول : إن االعتككاف ال يصكح بليكر صكوم ، وقكد حككى إسكحاق بكن 

 راهويه إجماع المسلمين على ذَِلَك .

ن جابر ، َعن أبي جعفكر ، قكاَل : جكاءت وروى عبد الر اق ، َعن ابن جريج ، َعن الثوري ، عَ 

، فقالت : إني استحضت في غير قرئي ر قاَل : )) فاحتشي كرسكفاً ، وصكومي ،  امرأة إلى النبي 

 وصلي ، واقضي ما عليك هه .

 وهذا مرس  .

 وفيه  الف شاذ :

وم ، روى عبد الر اق ، َعن الثوري ، َعن منصور ، َعكن إبكراهيم ، قكاَل : المستحا ك  ال تصك

 وال يأتيها  وجها ، وال تمال المصح  .

 وعكككككن معمكككككر ، َعكككككن أيكككككوا ، قكككككاَل : سكككككئ  سكككككليمان بكككككِن يسكككككار : أيصكككككيب المستحا ككككك  

  وجها ر قاَل : إنما سمعنا بالر ص  لها في الصالة .

ونقكك  صكككالح بكككِن أحمكككد ، َعكككن أبيكككه فككي المستحا ككك  : ال تطكككوف بالبيكككت ، إال أن تطكككول بهكككا 

 االستحا   .

و حفكك  العكبككري : لعلهككا غلككط ِمككن الككراوي ، فككإن الصككحيح َعككن أحمككد أن المستحا كك  قككاَل أبكك

 بمندزل  الطاهرة تطوف بالبيت .

قككاَل فككي روايكك  الميمككوني : المستحا كك  أحكامهككا أحكككام الطككاهرة فككي عككدتها وصككالتها وحرهككا 

 وجميع أمرها .

 ونق  َعنهُ ابن منصور : تطوف بالبيت  .

الح : أنهككا ال تطككوف إال أن يطككول بهككا . فلعلككه اشككتبه علككى الككراوي وأمككا مككا وقككع فككي روايكك  صكك

الطواف بالوطء   فإن ابن منصور نق  َعن أحمد ذَِلَك في الوطء ، وصالح وابن منصور متفقان فكي 

 نق  المسائ  َعن أحمد في اللالب .

ق ، َعكن ولكن قَد روي َعن ابن عمر ما يشعر بمنع المستحا   ِمن الطواف ، فروى عبد الر ا

معمر ، َعن واص  مولى ابن عيين  . َعن رج  سأل ابن عمر َعن امرأة تطكاول بهكا الكدم ، فكأرادت 

 تنفككككككككككككككر ، وأرادت تشككككككككككككككرا دواء ليقطككككككككككككككع عنهككككككككككككككا الككككككككككككككدم ر قككككككككككككككاَل : ال بككككككككككككككأ  

 بِه . ونعت ابن عمر لها ماء الراك .

 وقال ابن جريج ، َعن عطاء : أنَّهُ لَم ير بِه بأساً .

 عت ] ابن [ أبي نريح يسأل َعن ذَِلَك ، فلم ير بِه بأساً .قاَل معمر : وسم
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فظاهر َهذا : أن المستحا   مَع تطاول الدم بها ال تطوف حتى ينقطع عنها الدم ، مَع أنَّكهُ يُمككن 

حمله على تطاول دم الحيض ومراو ته للعادة ، أو على أن الولى للمستحا ك  أن ال تطكوف حتكى 

 لماء على جوا  ذَِلَك .ينقطع دمها . وجمهور الع

وقد  رجه عبد الكر اق فكي مو كع آ كر ِمكن )) كتابكه هه ، وقكال فيكِه : إن ابكن عمكر سكئ  َعكن 

 امرأة تطاول بها دم الحيض  .

وممن ر   للمستحا   في الطواف بالبيت : ابن عمر ، وابن عبا  ، وعائشك  ، وسكعيد بكِن 

 المسيب ، وعطاء ، وسعيد بِن جبير وغيرهم .

 سعيد بِن المسيب : تقضي المناسك كلها . قالَ 

 َوهَو قول الثوري ، وأبي حنيف  ، ومالك ، والشافعي ، وجمهور العلماء .

وفككي حككديت عائشكك  فككي اعتكككاف المستحا كك  : مككا يككدل علككى أن دم االستحا كك  يتميككز َعككن دم 

 . الحيض بلونه وصفرته ، وقد يتعل، بذلك ِمن يقول باعتبار التمييز ، َكما تقدم

 

* * * 

 

 

 باب -11

 هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيِه ؟

حدثنا أبو نعيم : نا إبراهيم بن نافع ، َعن ابن أبكي نركيح ، َعكن مراهكد ، قكاَل : قالكت  -312

عائشكك  : مككا كككاَن إلحككدانا إال ثككوا واحككد تحككيض فيككِه ، فككإذا أصككابه شككيء ِمككن الككدم قالككت بريقهككا ، 

 فمصعته بظفرها .

، قكاَل : سكمعت الحسكن  -يعني : ابن نافع-داود ، َعن محمد بِن كثير : نا إبراهيم وقد  رجه أبو 

 يككككككذكر َعككككككن مراهككككككد ، قككككككاَل : قالككككككت عائشكككككك  : مككككككا كككككككاَن إلحككككككدانا إال ثككككككوا واحككككككد فيككككككِه 

 تحيض ، فإن أصابه شيء ِمن دم بلته بريقها ، ثُمَّ قصعته بريقها .

بكدل : )) ابكن أبكي نركيح هه ،  -: ابكن مسكلم َوهوَ -فخال  في إسناده : حيت جع  : )) الحسن هه 

 وفي متنه : حيت قاَل : )) قصعته هه بالقاف .

 وككككككذا  رجكككككه اإلسكككككماعيلي ِمكككككن حكككككديت أبكككككي حذيفككككك  ، عكككككن إبكككككراهيم ، إال أنَّكككككهُ قكككككاَل : 

 )) قصعته بظفرها هه .

 وكأنه يشير إلى أن َهذِه الرواي  أصح ِمن رواي  البخاري .

 بظرفها ، أي : باللت في حكه . وأص  المصع : الضرا الشديد .قاَل الخطابي : مصعته 

 قاَل : وروي )) قصعته هه أي : دلكته بالظفر ، وعالرته بِه ، ومنه قصع القمل  .

 وقكككككد سكككككب، الحكككككديت الكككككِذي  رجكككككه البخكككككاري ِمكككككن روايككككك  عمكككككرو بكككككِن الحكككككارث ، َعكككككن 

انت إحكدانا تحكيض ، ثُكمَّ تقكرص الكدم ِمكن عبد الرحمن بِن القاسم .، َعن أبيه ، َعن عائش  ، قالت : ك

 ثوبها عند طهرها ، فتلسله ، وتنضح على سائره ، ثُمَّ تصلي فيِه .

 ولكن   َهذا فيِه غس  الدم .

ورواه الو اعي ، َعن عبد الرحمن بن القاسم ، َعن أبيه ، َعن عائشك  ، أنهكا أفتكت بكذلك ، ولكم 

 يذكر حكاي  فعلها ِمن قب  .

 د ِمكككن روايككك  ابكككن عيينككك  ، َعكككن ابكككن أبكككي نركككيح ، ] َعكككن عطكككاء [ ، َعكككن و كككرج أبكككو داو

عائشك  ، قالككت : قَككد ككاَن يكككون إلحككدانا الككدرع ، فيكِه تحككيض ، وفيككه تصككيبها الرنابك  ، ثُككمَّ تككرى فيككِه 

 قطرة ِمن دم فتقصعه بريقها .
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ً -فهذا  أن ذَِلكَك كانكت فيكِه ذككر القصكع بكالري، كحكديت مراهكد ، َعكن عائشك  ، ولككن فيكِه  -أيضكا

تفعله بالقطرة ِمن الدم ، فيحم  ذَِلَك على أنها كانت ترى ذَِلَك يسيراً فيعفى َعكن أثكره ، ويحتمك  أنهكا 

 كانت ترى الري، مطهراً ، فيكون فيِه دالل  على طهارة النراس  بلير الماء .

ن صكفي  بنكت  يكاد ، وروى محمد بِن سعد في )) طبقاته هه : أنا الواقدي : ثنا ابن أبي ذئب ، عَ 

 قالككككككت : رأتنككككككي ميمونكككككك  وأنككككككا أغسكككككك  ثككككككوبي ِمككككككن الحيضكككككك  ، فقالككككككت : مككككككا كنككككككا نفعكككككك  

 َهذا ، إنما كنا نحته حتاً .

 الواقدي ،  عي  .

 ويحم  ] على [ أنَّهُ كاَن دماً يسيراً .

 وروى أبكككككو نعكككككيم الفضككككك  بكككككِن دككككككين فكككككي )) ِكتكككككاِا الصكككككالة هه : نكككككا حبيكككككب بكككككِن أبكككككي

َل : حدثتني أ تي ، َعن أم جرير ، أنها كانت في نسوة عند عائش  ، فقالكت إحكداهن : ] ] . . . [ ، قا

يا [ أم المؤمنين ، المرأة تحيض في الثوا ثُمَّ تطهكر ، أتصكلي فيكِه ر قالكت : إن رأت دمكاً فلتلسكلهُ ، 

 وإن ] لَم [ تر دماً فلتنضحه سبع مرات بالماء ، ثُمَّ لتصلي فيِه .

 إسناد مرهول .

ً  رج أبو داود بإسناد فيِه جهال  و فكي الحكائض يصكيب ثوبهكا -، َعن عائش  ، أنها قالكت  -أيضا

الدم : تلسله ، فإن لَم يذهب أثره فلتليره بشيء ِمكن صكفرة . قالكت : ولقكد كنكت أحكيض عنكد رسكول 

 ثالث حيض جميعاً ، ال أغس  لي ثوباً . هللا 

ً وبإسناٍد فيِه جهال   ،  ، قالكت : قَكد ككاَن يصكيبنا الحكيض عنكد رسكول هللا َعكن أم سكلم   -أيضا

فتلبت إحدانا أيام حيضها ، ثُمَّ تطهر ، فتطهر الثكوا الكِذي كانكت تلبكت فيكِه ، فكإن أصكابه دم غسكلناه 

 وصلينا فيِه ، وإن لَم يكن أصابه شيء تركناه ، ولم يمنعنا ذَِلَك أن نصلي فيِه .

لكت : كانكت إحكدانا تحكيض فكي الثكوا ، فكإذا ككاَن يكوم و رج الطبراني ِمن حكديت أم سكلم  ، قا

طهرها غسلت ما أصابه ، ثُمَّ صلت فيِه ، وإن إحداكن اليوم تفرغ  ادمها ليلس  ثيابهكا يكوم طهرهكا 

. 

 وفي إسناده : المنهال بِن  ليف  ،  عفوه .

 و رجه وكيع َعنهُ في )) كتابه هه .

ً وروى وكيع  م ، َعكن سكعيد بكِن جبيكر ، قكاَل : إن ككاَن بعكض َعن سفيان ، َعكن أبكي هاشك -أيضا

 أمهات المؤمنين لتقرص الدم ِمن ثوبها بريقها .

وعن أبي العوام الباهلي ، َعن عطاء ، قكاَل : لقكد كانكت المكرأة ومكا لهكا إال الثكوا الواحكد ، فيكِه 

 تحيض ، وفيه تصلي .

الثكوا فتعكرق فيكِه ر قكاَل : ال وعن الفض  بِن دلهم ، قاَل : سألت الحسن َعن المرأة تحيض في 

 بأ  ، إال أن ترى دماً تلسله .

فأما مكا  رجكه اإلمكام أحمكد وأبكو داود ِمكن حكديت ابكن لهيعك  ، َعكن يزيكد بكِن أبكي حبيكب ، َعكن 

، فقالت : يا رسول هللا ، لكياَل  عيسى بِن طلح  ، َعن أبي هريرة ، أن  ول  بنت يسار أتت النبي 

أحيض فيِه ، فكي  أصنع ر قاَل : )) إذا طهرت فاغسليه ، ثُكمَّ صكلي فيكِه هه  لي إال ثوا واحد ، وأنا

 . فقالت : فإن لَم يخرج الدم ر قاَل : )) يكفيك الماء ، وال يضرك أثره هه .

 فابن لهيع  ، وال يحتج برواياته في مخالف  روايات الثقات .

َعن عبيد هللا ابن أبكي جعفكر ، َعكن  وقد ا طرا في إسناده : فرواه : تارة كذلك . وتارة رواه :

 موسى بِن طلح  ، َعن أبي هريرة .

 أيضاً .-و رجه اإلمام أحمد ِمن َهذا الوجه 

 وهذا يدل على أنَّهُ لَم يحفظه .
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 وقد يحم  على أنَّهُ أمرها بلس  دم الحيض منهُ .

 أحمد . وقد حكى بعض أصحابنا في كراه  الصالة في ثوا الحائض والمر ع روايتين َعن

 ال يصلي في ] لح  [ نسائه . وقد روي َعن عائش  ، قالت : كاَن النبي 

 و رجه النسائي والترمذي وصححه .

 بالشك .-و رجه أبو داود ، وعنده : ال يصلي في شعرنا أو لحفنا 

 ِمن غير شك .-وفي رواي  لإلمام أحمد : ال يصلي في شعرنا 

 بال على الرسد .و )) الشعار هه : هَو الثوا الِذي يل

 وقد أنكره اإلمام أحمد إنكاراً شديداً .

 وفي إسناده ا تالف على ابن سيرين .

وقكد روي َعنككهُ ، أنَّككهُ قكاَل : سككمعته منككذ  مككان ، وال أدري ممكن سككمعته ، وال أدري أسككمعه ِمككن 

 ثبت أو ال ر فاسألوا َعنهُ .

 ه .ذكره أبو داود في )) سننه هه ، والبخاري في )) تاريخه ه

وقال أبو بكر الثرم : أحاديت الر ص  أكثر وأشهر . قاَل : ولو فسد علكى الرجكال الصكالة فكي 

 شعر النساء لفسدت الصَّالة فيها على النساء .

وهككذا الكككالم يككدل علككى أن النسككاء ال يكككره لهككن الصككالة فككي ثيككاا الحككيض بليككر  ككالف ، إنمككا 

 الخالف في الرجال .

 ا في الر ص  متعددة :والحاديت التي أشار إليه

يصكلي ِمكن الليك  وأنكا إلكى جنبكه ،  ففي )) صحيح مسلم هه ، َعن عائش  ، قالت : ككاَن النبكي 

 وأنا حائض ، على مرط ، وعليه بعضه .

] نبيكت [ فكي الشكعار الواحكد ،  و رج النسائي ، َعكن عائشك  ، قالكت : كنكت أنكا ورسكول هللا 

 يء غسلت ما أصابه ، لَم يعده إلى غيره ، ثُمَّ صلى فيِه .وأنا حائض طامت ، فإن أصابه مني ش

صككلي وعليككه مككرط ، وعلككى  و ككرج أبككو داود وابككن ماجككه ، َعككن ميمونكك  ، قالككت : إن النبككي 

 بعض أ واجه منهُ ، وهي حائض ، َوهَو يصلي ،َوهَو عليِه .

رف لحكاف ، وعلكى يصلي ، وعليه ط و رج اإلمام أحمد ِمن حديت حذيف  ، قاَل : قام النبي 

 عائش  طرفه ، وهي حائض ال تصلي .

 يعني : على عدم كراهته .-قاَل أبو عبيد في )) غريب  هه : النا  على َهذا 

واعلم   أن الصَّالة في ثوا الحائض ليست كراهتكه ِمكن أجك  عرقهكا   ] فكإن [ عكرق الحكائض 

: قاله أبو عبيكد وابكن المنكذر -الف [ طاهر ، ن  عليِه أحمد وغيره ِمن الئم  ، وال يعرف فيِه ]  

 وغيرهما ، حتى قاَل حماد : إنما يلس  الثوا ِمن عرق الحائض المرو  .

 وروى محمكككككد بكككككِن عبكككككد هللا النصكككككاري ، َعكككككن هشكككككام بكككككِن حسكككككان ، َعكككككن حفصككككك  بنكككككت 

 سيرين ، قالت : سألت امرأة عائش  ، قالت : يكون علي الثوا أعرق فيِه أيام تحيضي ، أصكلي فيكهِ 

ر قالت : نعم . قالت : وربما أصابه ِمن دم المحيض ر قالت : فاغسليه . قالت : فإن لَم يذهب أثكره ر 

 قالت : فلطخيه بشيء ِمن  عفران .

: ككذا قالكه أبكو -وإنما كره ِمن كره ذَِلَك الحتمال أن يكون أصابه شيء ِمن دم الحيض لَكم يطهكر 

 عبيد وغيره .

لصالة فيِه ، وأنه يلس  مكا رئكي فيكِه ِمكن الكدم وينضكح ، مكا لَكم يكر فيكِه والصواا : أنَّهُ ال تكره ا

 شيء ، ثُمَّ تصلي فيِه ، َكما دلت عليِه َهذِه السنن وا؛ثار .

 قاَل سفيان الثوري : الحائض ال تلس  ثوبها الذي حا ت فيِه ، إال أن ترى دماً فتلسله .
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ى أن النضح تطهير لما شك في نراسته ، وهذا قكول وأما نضح ما لَم تر فيِه دماً ,، فَهَو مبني عل

 مالك وجماع  ِمن أه  العلم ، وفيه  الف سب، ذكره مستوفى في )) أبواا الو وء هه .

* * * 

 

 

 باب  -12

 الطيب للمرأة عند غسلها ِمن المحيض 

حدثنا عبد هللا بِن عبد الوهاا : نا حماد بِن  يد ، َعن أيوا ، َعن حفص  بنت   - 313

سيرين ، َعن أم عطي  ، قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثالث ، إال على  وج أربع  أشهر 

وعشراً ، وال نكتح  ، وال نتطيب ، وال نلبال ثوباً مصبوغاً ، إال ثوا عصب . وقد ر   لنا عند 

 رنائز .الطهر إذا اغتسلت إحدانا ِمن محيضها في نبذة ِمن كست أظفار . وكنا ننهى َعن اتباع ال

 . وروى هشام بِن حسان ، َعن حفص  ، َعن أم عطي  ، َعن النبي 

حديت أم عطي  ، قَد أسنده البخاري في َهذا الباا وغيره ِمن حكديت أيكوا ، َعكن حفصك  ، َعكن 

 أم عطي  .

 ولفظ أيوا : )) كنا ننهى ، ور   لنا هه .

 ه يكون في حكم المرفوع عند الكثرين .والصحابي إذا قاَل : )) أُمرنا هه أو )) نُهينا هه ، فإن

فكي  وأما رواي  هشام بِن حسان ، َعن حفص  ، َعن أم عطي  ، التي صكرح فيهكا بكذكر النبكي 

الحككديت وذكككر الحككديت بتمامككه ، وفيككه ذكككر الطيككب عنككد طهرهككا ، فككذكرها البخككاري هاهنككا تعليقككاً ، 

ً وعلقها   فذكره .-: )) وقال النصاري : ثنا هشام هه في مو ع آ ر ِمن )) كتابه هه ، فقاَل  -أيضا

وأسندها مسلم في )) صحيحه هه  ، ولفظه : )) وال تمال طيباً ، إال إذا طهرت نبذة ِمن قسكط أو 

 أظفار هه .

ً ولكن أسند البخاري حديت هشام في )) كتابه هه َهذا   ، بدون َهذِه الزيادة.-أيضا

يريكد : أنهكا  -والقكاف تبكدل بالككاف-، والكسكت : القسكط  قاَل الخطابي : النبذة ، القطع  اليسيرة 

 تتطهر بذلك وتتطيب بِه . انتهى.

 والقسط والظفار : نوعان ِمن الطيب معروفان .

 وفي رواي  مسلم : )) ظفار هه .

 وفي رواي  البخاري : )) كست أظفاره هه .

 وقي  : إن صوابه : )) كسط ظفار هه .

 : سكككككاح  ِمكككككن سكككككواح  عكككككدن -علكككككى و ن : حكككككذام  و)) ظفكككككار هه مبنكككككي علكككككى الكسكككككر

 باليمن .

 

* * * 

 

 باب -13

 دلك المرأة نفسها إذا تطهرت ِمن  المحيض 

 وكيف تغتسل  وتأخذ فرصة  ممسكة فتتبع بها أثر الدم ؟

314   حدثنا يحيى : ثنا ابن عيين  : َعن منصور بكن صكفي  ، َعكن أمكه ، َعكن عائشك  ، أن

َعن غسلها ِمكن المحكيض ، فأمرهكا كيك  تلتسك  ، قكاَل : ))  كذي فرصك  ِمكن  امرأة سألت النَّبّي 
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مسك فتطهري بها هه . قالت : كي  أتطهر بها ر قاَل : )) تطهري بهكا هه . قالكت : كيك  ر قكاَل : )) 

 سبحان هللا ، تطهري هه ، فاجتذبها إلي ، فقلت : تتبعي بها أثر الدم .

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -14

 ضغسل المحي

315  حككدثنا مسككلم : ثنككا وهيككب : ثنككا منصككور ، َعككن أمككه ، َعككن عائشكك  ، أن امككرأة ِمككن

: كي  أغتسك  ِمكن المحكيض ر قكاَل : ))  كذي فرصك  ممسكك  وتو كئي هه  النصار قالت للنبي 

 ً  أو قكككككككككاَل : )) تو كككككككككئي اسكككككككككتحيا وأعكككككككككرث بوجهكككككككككه  ، ثُكككككككككمَّ إن النَّبكككككككككّي  -ثالثكككككككككا

 . فأ برتها بما يريد النبي  بها هه ، فأ ذتها فرذبتها ،

 بوا البخاري في هذين البابين على ثالث  أشياء :

 أحدها : دلك المرأة نفسها ، عند  غس  المحيض .

 والثاني : أ ذها الفرص  الممسك  .

 والثالت : صف  غس  المحيض .

 و رج في الباا حديت منصكور بكِن صكفي  بنكت شكيب  ، َعكن أمكه ، ] ولكيال [ فكي حديثكه سكوى

ذكر الفرص  الممسك  . ولكنه أشار إلى أن ] الحكمكين [ ا؛ كرين قَكد رويكا فكي حكديت صكفي  ، َعكن 

عائش  ِمن وجه ] آ ر  [ ، لككن لكياَل هكَو علكى شكرطه ، فخكرج الحكديت الول باإلسكناد الكذي علكى 

 شرطه ، ونبه بذلك على الباقي .

ن حكديت شكعب  ، َعكن إبكراهيم بكِن وهذا الِذي لَم يخرجه ، قَد  رجه مسكلم فكي )) صكحيحه هه ِمك

َعكن غسك  المحكيض .  المهاجر ، قاَل : سمعت صفي  تحدث َعن عائش  ، أن أسماء سكألت النبكي 

قاَل : )) تأ ذ  إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثُكمَّ تصكب علكى رأسكها فتدلككه دلككاً 

لماء ، ثُمَّ تأ ذ فرص  ممسك  فتطهكر بهكا هه قالكت شديداً ، حتَّى تبل  شئون رأسها ، ثُمَّ تصب  عليِه ا

 أسككككككككككككككككككككككككككككككككماء : وكيكككككككككككككككككككككككككككككككك  أتطهككككككككككككككككككككككككككككككككر بهككككككككككككككككككككككككككككككككا ر فقككككككككككككككككككككككككككككككككاَل : 

 : تتبعكككككين بهكككككا أثكككككر  -كأنهكككككا تخفكككككي ذَِلككككككَ )) سكككككبحان هللا ، تطهكككككري بهكككككا هه . فقالكككككت عائشككككك  

ور أو تبل  الطهك الدم  . وسألته  َعن غس  الرناب  . فقاَل : )) تأ ذ ماًء فتطهر بِه ، فتحسن الطهور 

، ثُمَّ تصب على رأسها فتدلكه حتى تبل  شئون رأسها ، ثُكمَّ تفكيض عليكِه المكاء هه . فقالكت عائشك  :  -

ين .  نعم النساء نساء النصار ، لَم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدِّ

 : قاَل : )) سبحان هللا ، تطهري بها هه ، واستتر . -أيضاً -وفي رواي  لَهُ 

ً أي-و رجه مسلم  من طري، أبي الحوص ، َعن إبراهيم  بِن مهاجر ، وفكي حديثكه : قكاَل :  -ضا

 فذكره ، ولم يذكر فيِه غس  الرناب  . - د لت أسماء بنت شك   على رسول هللا 
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و رجككه أبككو داود . ِمككن طريكك، أبككي الحككوص ، ولفظككه : )) تأ ككذ ماءهككا وسككدرتها فتو ككأ ، 

 ، و  اد  فيِه : )) الو وء هه . وذكر الحديت وتلس  رأسها وتدلكه هه 

 ورواه أبككككو داود الطيالسككككي ، َعككككن قككككيال بككككِن الربيككككع ، َعككككن إبككككراهيم بككككِن المهككككاجر ، َعككككن 

صفي  ، َعن عائش  ، قالت : أتت فالن  بنت فالن النصاري  ، فقالكت : يكا رسكول هللا ، كيك  اللسك  

رأسها اليمن ، ثُمَّ اليسر حتكى تنقكي شكئون ِمن الرناب  ، فقاَل : )) تبدأ إحداكن فتو أ ، فتبدأ بش،  

رأسها هه . ثُمَّ قاَل : )) أتدرون ما شئون الرأ  ر هه قالكت : البشكرة . قكاَل : )) صكدقت ، ثُكمَّ تفكيض 

 على بقي  جسدها هه .

قالت : يكا رسكول هللا ، فكيك  اللسك  ِمكن المحكيض ر قكاَل : )) تأ كذ إحكداكن سكدرتها وماءهكا ، 

لطهور ، ثُمَّ تبدأ بش، رأسها اليمن ، ثُمَّ اليسر حتى تنقي شئون رأسكها ، ثُكمَّ تفكيض فتطهر فتحسن ا

على سائر جسدها ، ثُمَّ تأ ذ فرص  ممسك  فتطهر بها هه . قالت : يا رسول هللا ، كي  أتطهر بهكا ر 

 فقلت : سبحان هللا ، تتبعي بها آثار الدم .

 بخاري .وإبراهيم بن المهاجر ، لَم يخرج لَهُ ال

 ، وهي القطع  . -بكسر الفاء ، وسكون الراء ، وبالصاد المهمل   و)) الفرص  هه 

قاَل أبو عبيد : هي القطع  من الصوف  أو القطن أو غيره ، مأ وذ  ِمكن فرصكت  الشكيء : أي 

 قطعته .

 و)) المسك هه : هَو الطيب المعروف .

: أن َهكذِه القطعك  يككون فيهكا شكيء ِمكن مسكك ، َهذا هَو الصحيح الِذي عليِه الرمهور ، والمكراد 

 َكما في الرواي  الثاني  : )) فرص  ممسك  هه .

و عم ابن قتيب  والخطابي أن الرواي  : )) مسك هه بفتح المكيم ، والمكراد بكِه : الرلكد الكِذي عليكِه  

 صوف ، وأنه أمرها أن تدلك بِه موا ع الدم .

ولكذلك بكوا عليكِه : )) دلكك المكرأة نفسكها إذا تطهكرت ِمكن ولع  البخاري ذهب إلى مثك  ذَِلكَك ، 

المحيض هه ، ويعضد ذَِلَك : أنَّهُ في )) ِكتاِا الزين  والترج  هه قاَل : )) باا :  ما يذكر في المسكك 

 هه ، ولم يذكر  فيه إال حكديت : )) لخلكوف فكم الصكائم أطيكب عنكد هللا ِمكن ريكح المسكك هه . ولكذلك 

 م يخكككككككككككككككككككرج البخكككككككككككككككككككاري َهكككككككككككككككككككذا الحكككككككككككككككككككديت فكككككككككككككككككككي لَككككككككككككككككككك وهللا أعلكككككككككككككككككككم 

 )) باا : الطيب للمرأة عند غس  الحيض هه .

والصحيح الِذي عليِه جمهكور الئمك  العلمكاء بالحكديت والفقكه : أن غسك  المحكيض يسكتحب فيكِه 

استعمال المسك ، بخالف غس  الرناب  ، والنفا  كالحيض في ذلك ، وقكد نك  علكى ذَِلكَك الَشكافِعي 

أعلم بالسن  واللل  وبألفاظ الحديت ورواياته ِمكن مثك  ابكن قتيبك  والخطكابي ومكن حكذا وأحمد ، وهما 

 حذوهما ممن يفسر اللفظ  بمحتمالت اللل  البعيدة .

ومعلوم أن ذكر المسك في غس  الرناب  لَم يكرو فكي غيكر َهكذا الحكديت ، فعلكم أنهكم  فسكروا فيكِه 

 بالطيب .

رصك  ِمكن مسكك هه  : يكدل علكى أن الفرصك  نفسكها هكي و عم الخطكابي : أن قولُكهُ : ))  كذي ف

ا لو كانت قطع  ِمن صوف أو قطن لَم تكن ِمكن  المسك . قاَل : وهذا إنما يصح إذا كانت ِمن جلد ، أمَّ

 مسك .

وهذا لياَل بشيء   فإن المراد  ذي نبذة يسيرة ِمن مسكك ،  سكواء كانكت منفكردة أو فكي شكيء ، 

  ذي فرص  ممسك  هه . َكما في الرواي  الثاني  : ))

قاَل اإلمام أحمد في رواي  حنبك  : يسكتحب للمكرأة إذا هكي  رجكت  ِمكن حيضكها أن تمسكك  مكَع 

 القطنكككككك  شككككككيئاً ِمككككككن المسككككككك ، ليقطككككككع عنهككككككا رائحكككككك  الككككككدم و فرتككككككه ، تتبككككككع بككككككِه مرككككككاري 

 الدم .
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ً -ونق  َعنهُ  تمسككه  مكَع قكاَل : يسكتحب للمكرأة إذا طهكرت ِمكن الحكيض أن تمكال طيبكاً ، و -أيضا

 القطن  ، ليقطع عنها رائح  الدم و فورته   لن دم الحيض دم لَهُ رائح  .

وقال جعفر بن محمد : سألت أحمد َعن غس  الحائض ، فذهب إلى حديت إبكراهيم بكن المهكاجر 

 ، َعن صفي  بنت شيب  ، وقال : تدلك شئون رأسها .

حكائض ، ككم مكرة يلتسكالن ر قكاَل : َكمكا وقال يعقكوا بكِن بختكان : سكألت أحمكد َعكن النفسكاء وال

تلسكك  الميتكك  . قككاَل : و سككألته َعككن الحككائض متككى  تو ككأ ر قككاَل : إن شككاءت تو ككأت إذا بككدأت 

 واغتسلت ، وإن شاءت اغتسلت ثُمَّ تو أت .

وظاهر َهذا : أنها مخيرة بكين تقكديم الو كوء وتكأ يره   فإنكه لَكم يكرد فكي السكن  تقديمكه َكمكا فكي 

  ، وإنما ورد في حديت أبي الحوص ، َعن إبكراهيم ابكن المهكاجر : )) تو كأ  وتلسك  غس  الرناب

 بالواو ، وهي ال تقتضي ترتيباً .  -رأسها وتدلكه هه 

 فتحص  ِمن َهذا : أن غس  الحيض والنفا  يفارق غس  الرناب  ِمن وجوه : 

س  الرناب  السكن  تقكديم أحدها : أن الو وء في غس  الحيض ال فرق بين تقديمه وتأ يره ، وغ

 الو وء فيِه على اللس  .

والثاني : أن غس  الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر ، ويتأكد استعمال السكدر فيكِه ، بخكالف 

 غس  الرناب    لحديت إبراهيم بن المهاجر .

ركد قاَل الميموني : قرأت على ابن حنب  : أيرزئ الحائض اللس  بالماء ر فأملى علكّي : إذا لكم ت

: )) ماءك وسكدرتك هه ، وهكو أكثكر مكن غسك  الرنابك  . قلكت :  إالّ وحده اغتسلت به ، قاَل النَّبّي 

 فإن كانت قد اغتسلت بالماء ، ثُمَّ وجدته ر قاَل : أحب إلي أن تعود   لما قاَل .

الثالت : أن غس  الحيض يستحب تككراره كلسك  الميتك  ، بخكالف غسك  الرنابك  ، وهكذا ظكاهر 

 أحمد ، وال فرق في غس  الرناب  بين المرأة والرج  ، ن  عليِه أحمد في رواي  مهنا . كالم

والرابع : أن غس  الحيض يستحب أن يستعم  فيكِه شكيء مكن الطيكب ، وفكي  رقك  أو قطنك  أو 

 نحوهما ، يتبع به مراري الدم .

-عنكدَ أصكحاا الشكافعي وقد عل  أحمد ذَِلَك بأنه يقطع  فورة الدم ، وهذا هكَو المأ كذ الصكحيح 

 . -أيضاً 

 وشذ الماوردي ، فحكى في ذَِلَك وجهين :

أحدهما : أن المقصود بالطيب تطييكب المحك  ، ليكمك  اسكتمتاع الكزوج بإثكارة الشكهوة ، وكمكال 

 اللذة .

 والثاني : لكونه أسرع إلى علوق الولد .

فع الرائح  ، وإن قلنا بالثاني فمكا أتت بما يقوم مقامه في د -وقلنا بالولقال : فإن فقدت المسك 

 يسرع إلى العلوق كالقسط والظفار ونحوهما .

 قكككككاَل : وا تلككككك  الصكككككحاا فكككككي وقكككككت اسكككككتعماله ، فمكككككن قكككككاَل بكككككالول ، قكككككاَل : بعكككككد 

 اللس  ، ومن قاَل بالثاني ، فَقَْبله .

ً - قاَل صاحب )) شرح المهذا هه : وهذا الوجه الثاني ليال بشيء ، وما يفرع عليهِ  لكيال  -أيضا

بشيء ، وهو  الف ما عليِه الرمهور ، والصواا : أن المقصود به تطييب المح  ، وأنهكا تسكتعمله 

 بعد اللس  .

َعكن غسك  المحكيض ، فقكاَل : ))  ثُمَّ ذككر حكديت عائشك  ، أن أسكماء بنكت شكك  سكألت النبكي 

رأسكها فتدلككه ، ثُكمَّ تصكب  تأ ذ إحداكن ماءها  وسدرتها ، فتظهر فتحسن الطهور ، ثُكمَّ تصكب علكى

 عليها الماء ، ثُمَّ تأ ذ فرص  ممسك   فتظهر بها هه .

  رجه مسلم .
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 قاَل : وقد نصوا على استحبابه للزوج  وغيرها ، والبكر والثيب . وهللا أعلم .

 قاَل : واستعمال الطيب سن  متأكدة ، يكره تركه بال عذر . انتهى .

 سكككك  فتطهكككري بهكككا هه ، وفكككي روايككك  : )) تو كككئي : ))  كككذي فرصككك  مم وقكككول النبكككي 

بها هه يدل علكى أن المكراد بكِه التنظيك  والتطييكب والتطهيكر ، وككذلك سكماه : تطهيكراً ، وتو كؤا ، 

 والمراد : الو وء الللوي ، الذي هَو النظاف  .

 وقول عائش  : )) تتبعي بها مراري الدم هه إشارة إلى إد اله الفرج .

ً -فعي  استعمال الطيب في ك  ما أصكابه دم الحكيض ِمكن ] الرسكد [ واستحب بعض الشا   -أيضكا

 لن المقصود قطع رائح  الدم حيت كاَن.

 ون  أحمد على أنَّهُ ] ال يرب [ غس  باطن الفرج ِمن حيض ، و ال جناب  ، وال استنراء .

: ال ، إال مككا  قكاَل جعفككر بككِن محمككد : قلكت لحمككد : إذا اغتسككلت ِمككن المحكيض تككد   يككدها ر قككالَ 

 ظهر ، ] ولم [ ير عليها أن تد   أُصبعها وال يدها في فرجها ، في غس  وال و وء .

ولصككحابنا وجككه : بوجككوا ذَِلككَك فككي اللسكك  واالسككتنراء ، ومككنهم ِمككن قككاَل : إن كانككت ] ثيبككاً [ 

 و كككككرج البكككككول بحكككككدة ولكككككم يسترسككككك  لَكككككم يركككككب سكككككوى االسكككككتنراء فكككككي مو كككككع  كككككروج 

 ترس  فد   منهُ شيء الفرج وجب غسله .البول ، وإن اس

ومذهب الَشافِعي : أن الثيب يرب ] عليها [ إيصال الماء إلى ما يظهر في حكال قعودهكا لقضكاء 

الحاجكك    لنككه صككار حكككم الظككاهر ، نكك  علككى ذَِلككَك الَشككافِعي ، وشككبهه بمككا بككين الصككابع ، وعليككه 

 عندهم في حكم الباطن على الصحيح .جمهور أصحابه ، وما وراء ذَِلَك على ذَِلَك فَهَو 

 ولهم وجه آ ر : أنَّهُ يرب عليها إيصال الماء إلى دا   فرجها ، بناء على القول بنراسته .

 ووجه آ ر : أنَّهُ يرب في غس  الحيض والنفا     إل ال  النراس  ، وال يرب في الرناب  .

بالكليك  ، َكمكا ال يركب إيصكاله إلكى  ومنهم ِمن قاَل : ال يرب إيصاله إلى شيء ِمكن دا ك  الفكرج

 دا   الفم عندهم .

والخامال : أن غس  الحيض تنقض فيِه شكعرها إذا ككاَن مضكفوراً ، بخكالف غسك  الرنابك  عنكد 

 أحمد ، وهَو قول طاو   والحسن .

 إن شاء هللا تعالى . وسيأتي ذكر ذَِلَك مستوفي 
 

 

* * * 
 

 باب-15

 محيض امتشاط المرأة عند غسلها ِمن ال

  رج فيِه :

 حككككككديت : الزهككككككري ، َعككككككن عككككككروة ، َعككككككن عائشكككككك  ، قالككككككت : أهللككككككت مككككككَع  -316

] بعمرة [ في حر  الوداع ، فكنت ممن تمتع  ولم يس، الهكدي . فزعمكت أنهكا حا كت رسول هللا

ولم تطهر حتى د لت ليل  عرف  ، فقالت : يا رسول هللا ، َهكذِه ليلك  يكوم عرفك  ، وإنمكا كنكت تمتعكت 

: )) انقضكي رأسكك وامتشكطي وأمسككي عكن عمرتكك هه . ففعلكت ،  مرة ر فقاَل لها رسكول هللا بع

 فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليل  الحصب  ، فأعمرني ِمن التنعيم  مكان عمرتي التي نسكت .
 

* * * 

 

 باب-16
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 نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 

  رج فيِه :

-، َعن عائش  ، قالكت :  رجنكا مكوافين لهكالل ذي الحرك  حديت : هشام ، َعن أبيه  -317

 فذكرت الحديت .

 وفيه : 

 وكنكككت أنكككا ممكككن أهككك  بعمكككرة ، فكككأدركني يكككوم عرفككك  وأنكككا حكككائض  ، فشككككوت إلكككى النبكككي 

  فقاَل : )) دعي عمرتك ، وانقضي رأسكك ، وامتشكطي ، وأهك  بحكج هه ففعلكت ،   وذككرت بقيك

 الحديت .

 منهُ حكمين ، عقد لهما بابين :  -رحمه هللا  -استنبط البخاري ] َهذا الحديت [ قَد 

 أحدهما : امتشاط المرأة عند غسلها ِمن المحيض .

 والثاني : نقضها شعرها عند غسلها ِمن المحيض .

بِه لَكم  وهذا الحديت ال دالل  فيِه على واحد ِمن المرين   فإن غس  عائش  الِذي أمرها النبي 

، ب  كانت ِمن حائضاً ، وحيضكها حينئكذ موجكود ، فإنكه لكو ككاَن قَكد انقطكع حيضكها يكن ِمن الحيض 

لطافت للعمرة ، ولم تحتج إلى َهذا السؤال ، ولكن أمرها أن تلتس  في حكال حيضكها وتهك  بكالحج ، 

فَهَو غس  لإلحرام في حال الحيض ، َكما أمر أسماء بكت عمكيال لمكا نفسكت بكذي الحليفك  أن تلتسك  

 وته  .

د ذكر ابن ماجكه فكي )) كتابكه هه : ))  بكاا : الحكائض كيك  تلتسك  هه ، ثُكمَّ قكاَل : حكدثنا أبكو وق

بكر بِن أبي شيب  وعلي بِن محمد ، قاال : ثنا وكيع ، َعن هشام ابن عروة ، َعن أبيكه ، َعكن عائشك  ، 

 : )) انقضككككككككككككككي شكككككككككككككككعرك  -وكانككككككككككككككت حائضككككككككككككككاً  قككككككككككككككاَل لهككككككككككككككا  أن النبككككككككككككككي 

 واغتسلي هه .

 في حديثه : )) انقضي رأسك هه . قاَل علي

ً -وهذا  يوهم أنَّهُ قاَل لها ذَِلَك فكي غسكلها ِمكن الحكيض ، وهكذا مختصكر ِمكن حكديت عائشك   -أيضا

 الِذي  رجه البخاري .

وقد ذكر َهذا الحديت المختصر لإلمام أحمد ، عن وكيع ، فأنكره . قي  لَهُ : كأنكه ا تصكره ِمكن  

 : نقله َعنهُ المروذي . -أن يختصر ر    حديت الحج ر قاَل : ويح  لَهُ 

 ونق  َعنهُ إسحاق بن هانئ ، أنَّهُ قاَل : َهذا باط  .

قَاَل أبو بكر الخالل : إ نما أ نكر أحمد مث  هذا اال تصار الذي يخ  بالمعنى ،ال أص  

-نى قَاَل :وابن أبي شيب  في مصنفاته يختصر مث  هذا اال تصار المخ  بالمع0ا تصار الحديت 

 : هذا معنى ما قاله الخالل .

وقككد تبككين بروايكك  ابككن ماجككه أن الطنافسككي رواه عككن وكيككع ،كمككا رواه ابككن أبككي شككيب  عنككه ، 

، فلعك   -أيضكا–إبراهيم بن مسلم الخكوار مي فكي ))كتكاا الطهكورهه لكه عكن وكيكع  -أيضا–ورواه 

 وكيعا ا تصره . وهللا أعلم .

إنمكا أ مكر  علكى وجكه صكحيح ، وهكو أن النبكي  – رحمكه هللا –وقد يحمك  مكراد البخكاري  

عائش  بنقض شعرها وامتشاطها عند اللس  لالحرام : لن َغَسَ  اإلحرام اليتكرر ، فال يشك، نقكض 

الشعر فيه ، وغس  الحكيض والنفكا   يوجكد فيكه هكذا المعنكى ، بخكالف غسك  الرنابك  ، فإنكه يتككرر 

 الشعر .فيش، النقض فيه ، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض 

عائشك  بكنق  رأسكها وامتشكاطها هه ،  مكر النبكي أ وقد تكلم بعكض العلمكاء فكي لفظك  : )) 

 قَاَل لها : )) دعي العمرة هه . وقالوا : هي وهم من هشام ، وكذلك قالوا في روايته : أن النَّبّي 

 ، الزهري ، عن عروة . -أيضا  –ولكن   قد : رواهما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 102 

آ ر ،وهو أنه قَاَل : )) ولم يككن هكدي وال صكيام وال صكدق  هه  ولهشام في هذا الحديت وهم 

ذبح عكن نسكائه البقكر ،فإنهكا إن كانكت قكد صكارت قارنك  فالقكارن  ، وقد ثبت عن عائش  أن النَّبّي 

 عليِه هدي ،وإن كانت قد رفضت عمرتها لزمها دم لذلك، عندَ من يقول به .

 أمككككر عائشكككك  أن تلتسكككك  وتهكككك    وفككككي )) صككككحيح مسككككلم هه عككككن جككككابر ، أن النَّبككككيّ  

 بالحج .

ولم يذكر نقض الشعر وال تسريحه ، فإن عائش  كانت محرم  بعمرة كمكا رواه عكروة عنهكا  

، وإن كككاَن القاسككم قككد روى عنهككا أنهككا كانككت محرمكك  بحركك  ، إال أن روايكك  عككروة أصككح ، كككذا قالككه 

 اإلمام أحمد وغيره .

حر  ،ثُمَّ فسخت ذَلَك إلى عمكرة لمكا أمكروا بالفسكخ ، ثُكمَّ وقد قي  : إنها أحرمت من الميقات ب 

 حا ت بعد ذَلَك قب  د ول مك  .

وفي هذا نظر   فإنه روي مايدل على أنها كانت أحرمت بعمرة من الميقات ، والحكائض إذا  

كانت محرم  بعمرة ، ولم تقدر على طواف العمرة قب  يوم عرف  ، و شيت فوات إداك الحج فإنهكا 

م بككالحج مككع العمككرة ، وتبقككى قارنكك  عنككدَ أكثككر العلمككاء ، كمالككك والشككافعي ، وأحمككد ، ويكفيهككا تحككر

 عندهم طوا ف واحد وسعي واحد لما بعد التعري  للحج والعمرة .

 ، في قص  عائش  صريحا . وقد روى ذَلَك جابر عن النبي 

ى أنكه أراد : اتركيهكا لعائش  : ))  دعي عمرتك هه عل وتأولوا قول النبي  0 رجه مسلم 

 بحالها ، وأد لي عليها إحرام الحج .

 وقكككككال أحمكككككد : مكككككن رواه )) انقضكككككي عمرتكككككك هه  فقكككككد أ طكككككأ ، ورواه بكككككالمعنى الكككككذي 

 فهمه .

وقال أبو حنيف  والكوفيون : ترفض العمرة ، ثُمَّ تحرم بالحج ، ثُمَّ تقضكي العمكرة بعكد الحكج ، 

 وتأولوا حديت عائش  على ذَلَك .

لت طائف  : إنما أمرها أن تنقض رأسها وتمتشط   لن المعتمر إذا د   الحرم ح  لهُ كك  وقا

 شيء إال النساء ، كالحاج إذا رمى الرمرة .

وقد روي هذا عن عائش  ، ولعلها أ ذتكه مكن روايتهكا هكذه ، وهكو قكول عائشك  بنكت طلحك  ، 

 وعطاء .

 وهي رواي  غريب  عنه .وقد أ ذ اإلمام أحمد بذلك في رواي  الميموني عنه ،

ووهم الخطابي في هذا الحديت حيت قَاَل : أشبه المور : ماذهب إليه أحمكد بكن حنبك  : وهكو 

 أنه فسخ عليها عمرتها   لن مذهبه أن فسخ الحج عام غير  اص .

وهذا وهم على أحمد   فإن أحمد يرى جوا  فسخ الحج إلى العمرة قب  أن يق  بعرف  ، وأمكا 

إلككى الحككج فككال يقككول بككه أحمككد ، وإنمككا يقولككه الكوفيككون فككي الحككائض إذا كانككت معتمككرة  فسككخ العمككرة

 و افت فوات الحج ، وتأولوا حديت عائش  عليِه .

والعرب ممن جو  فسخ العمرة إلى الحج بتأوي  محتم  ، ومنع من فسخ الحج إلكى العمكرة ، 

يكك    بمرككرد دعككوى النسككخ أو مككع تككواتر النصككوص الصككريح  الصككحيح  بككذلك التككي ال تقبكك  التأو

اال تصاص ، ولم يثبت حديت واحد يدل على شيء من ذَلَك ، وسكيأتي القكول فكي هكذا مسكتوفى فكي 

 إن شاء هللا تعالى . -مو عه من )) الحج هه 

فإن المقصود هنا : هو نقض الشعر وتسكريحه عنكد اللسك  مكن الحكيض ، وممكن أمكر بكه فكي 

 ، وهو قول وكيع وأحمد . الحيض دون الرناب  : طاو  والحسن

وا تلكك  أصككحابنا : هكك  ذَلككَك واجككب ، أو مسككتحب ر علككى وجهككين ، وظككاهر كككالم الخرقككي 

 وجوبه .
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وقد ورد حديت صريح بالنقض في َغَسَ  الحيض دون الرناب  مكن روايك  سكلم  بكن صكبيح ، 

غتسكلت المكرأة مكن : )) إذا ا عن حماد بن سكلم  ، عكن ثابكت ، عكن أنكال ، قَكاَل : قَكاَل رسكول هللا 

حيضكها نقضككت شككعرها ، وغسكلته بخطمككي وأشككنان ، وإذا اغتسكلت مككن جنابكك  صكبت رأسككها المككاء 

 وعصرته هه .

 رجه الطبراني ، وأبو عبد هللا مرمد بن عبد الواحد المقدسي في )) صحيحه هه المسكمى )) 

 .بالمختارة هه 

بيح هه ، وقكال : تفكرد بكه عكن و رجه الدارقطني فكي )) الفكراد هه وعنكده : )) مسكلم بكن صك

 حماد .

وكذا ذكره أبو بكر الخطيب ، وقال : هو مسلم بكن صكبيح ، بصكري يكنكى أبكا عثمكان ، وككذا 

 ذكره ابن ماكوال وغيره ، ومع هذا فليال بالمشهور .

وأما مانقله مهنا عن أحمد ، أن المرأة التنقض شعرها مكن الرنابك  ، بك  تفكيض عليكه المكاء   

 ، والحائض تنقضه . م  ، عن النَّبّي لحديت أم سل

قَاَل مهنا : قلت لهُ : كي  تنقضه من الحيض  وال تنقضه من الرناب  ر فقال : حكديت أسكماء ، 

 ، قَاَل : )) تنقضه هه . عن النبي 

 . -ر ي هللا عنهماقلت : من أسماء ر قَاَل : أسماء بنت أبي بكر 

نه ، وال يعرف لسماء بنت أبي بكر فكي هكذا البكاا فهذا لعله وهم من مهنا ، أو ممن روى ع

 حديت بالكلي  ، إنما حديثها في َغَسَ  دم الحيض من الثوا ، وقد تقدم .

عكن َغَسكَ  الحكيض ، ولكيال فيكه أنكه أمرهكا  ولكن في حديت عائش  أن أسماء سألت النبكي 

 رها بنقضه .بالنق  ، ب  أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبل  شئون رأسها ، ولم يأم

وفي الحديت : أنها سألته عن َغَسَ  الرنابك  ، فأمرهكا بمثك  ذَلكَك ، غيكر أنكه لكم يقك  : )) دلككا 

 شديدا هه .

 وقد  رجه مسلم ، كما تقدم .

وأسماء هذه ، وقع في )) صحيح مسلم هه أنها : )) بنكت شكك  هه  ، وذككر أبكو بككر الخطيكب 

لحكديت مكن روايك  يوسك  القا كي ، مكن طريك، شكعب  ، أنها أسماء بنت يزيد بكن السككن ، و كرج ا

عكن  عن إبراهيم بن المهاجر باإلسناد الذي  رجه مسلم ، وفيه : أن أسماء بنت يزيد سألت النبي 

 فذكره . –َغَسَ  الحيض 

وأكثكر العلمككاء علككى التسككوي  بكين َغَسككَ  الرنابكك  والحككيض ، وأنكه ال يككنقض الشككعر فككي واحككد 

 منهما .

مسككلم هه مكن حككديت أم سككلم  ، قالكت : قلككت : يارسككول هللا ، إنكي امككرأة أشككد  وفكي )) صككحيح

  فر رأسي ، أفأنقضه للحيض  والرناب  ر قَاَل : )) ال هه .

تفرد بها عبد الر اق ، عكن الثكوري ، وكأنهكا غيكر  -أعني : لفظ  ))الحيض  ههوهذه اللفظ  

 وها .محفوظ  ، فقد رواه غير واحد ، عن الثوري ، فلم يذكر

 هذه اللفظ  من حديت سالم الخياط ، عن الحسن ، عن أم سلم  . –أيضا  –وقد رويت 

 وسالم  عي  ، والحسن لم يسمع من أم سلم  .

 مرفوعككككا :  -وروى أبككككو بكككككر الحنفككككي ، عككككن سككككفيان ، عككككن أبككككي الزبيككككر ، عككككن جككككابر 

 ن رأسها هه .)) اليضر المرأة الحائض والرنب أن ال تنقض شعرها إذا أصاا الماء شئو

 تفرد به : الحنفي ، ورفعه منكر .

 وقد روي عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا ، وهو أصح .
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وروى عبيد هللا بن عمر ، عن نافع ، قَاَل : كن نساء ابن عمر يلتسكلن مكن الحكيض والرنابك  

 ، فما ينقضن شعورهن ، ولكن يبللن بالماء أصول الشعر .

غضون الشعر المضفور ، فإن لم يص  بدونه وجكب نقضكه عنكد  هذا كله إذا وص  الماء إلى

الكثرين ، وهو قول مالك والشافعي ، والمشهور عندَ أصحابنا ورواي  عكن أبكي حنيفك  ، وهكو قكول 

أبي  يثم  ، وأبي بكر بن أبي شيب  ، وسليمان بن داود الهاشمي ، ويحيى بكن يحيكى ، والرو جكاني 

دلوا بالحاديككت الككواردة فككي المككر بحكك  الشككعر ، وقككد تكلككم فككي وغيككرهم مككن فقهككاء الحككديت ، واسككت

 أسانيدها .

 وقالككككككت طائفكككككك  : ال يرككككككب ذَلككككككَك ، وحكككككككي عككككككن مالككككككك ، وهككككككو قككككككول طائفكككككك  مككككككن 

أصحابنا ، منهم : صكاحب ))الملنكي هه ، وذككر أنكه ظكاهر ككالم الخرقكي ، وأن الشكعر حكمكه حككم 

 المنفص  عن الرسد ، ال حكم المتص  به .

بنا وجككه : أنككه يفككرق بككين َغَسككَ  الحككيض والرنابكك  ، فيرككب َغَسككَ  الشككعر فككي َغَسككَ  ولصككحا

 الحيض  اص  .

والصحيح من مذهب الحنفيك  : أن الشكعر إذا ككان مضكفورا ال يلكزم المكرأة نقضكه فكي جنابك  

والحككيض   لمشككق  نقضككه ، بخككالف الرجكك    فإنككه يلزمككه نقضككه ، وإن كككان محلككوال وجككب غسككله 

 ء إلى بواطنه ، كشعر اللحي  .وإيصال الما

و رج الطبراني من روايك  عمكر بكن هكارون ، عكن جعفكر بكن محمكد ، عكن أبيكه ، عكن سكالم 

كككن يرعلككن رءوسككهن أربككع قككرون ، فككإن اغتسككلن  قَككاَل : )) إن أ واج رسككول هللا   ككادم النبككي 

 جمعنهن على أوساط رءوسهن هه .

 عمر بن هارون ،  عي  .

ائشك  باللسك  لإلحكرام وهكي حكائض دليك  علكى أن االغسكال المسكتحب  لع وفي أمكر النبكي 

 تفعككككككك  مكككككككع الحكككككككيض   كأغسكككككككال الحكككككككج المسكككككككتحب  ، ويكككككككد   ذَلكككككككَك فكككككككي قولكككككككه لهكككككككا : 

 ))  اصنعي ما يصنع الحاج هه .

ولو كان على الحائض َغَسَ  جناب  ، إما قب  الحيض أو في حال الحكيض ، فهك  يسكتحب لهكا 

 لرناب  ر فيِه روايتان عن أحمد .االغتسال في حال حيضها ل

 وا تل  السل  في ذَلَك : 

 فقال النخعي وغيره : تلتس  .

 وقال عطاء : التلتس    الحيض أكبر .

 قَاَل أحمد : ثُمَّ رجع عن ذَلَك ، وقال : تلتس  .

وأما الو وء فكال يشكرع للحكائض فكي حكال حيضكها مكا لكم ينقطكع دمهكا ، فتصكير كالرنكب ، 

أنهكا لكو تو كأت وهكي حكائض يركز لهكا الرلكو  فكي المسكرد   بخكالف الرنكب ،  ون  أحمد علكى

 وفيه وجه : يرو  إذا أمنت تلويثه .

ونكك  الشككافعي علككى أنككه اليشككرع لهككا الو ككوء عنككد النككوم والككك  ، وهككو قككول أصككحابنا ، 

 وا تل  أصحاا مالك في ذَلَك .

ككالة للككذكر  ، ففيككه  ككالف ، نككذكره فككي وأمككا و ككوتها عنككد ككك  صككالة ، وجلوسككها قككدر الصَّ

 إن شاء هللا تعالى . –مو ع آ ر 

 

* * * 

 

 باب– 17
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 مخلقة وغير مخلقة

حدثنا مسدد : ثنا حماد ، عن عبيكد هللا بكن أبكي بككر ، عكن أنكال بكن مالكك ، عكن – 318

 وكككككككك  بكككككككالرحم ملككككككككا ، يقكككككككول : يكككككككارا نطفككككككك  ، يكككككككارا  قَكككككككاَل : )) إن هللا  النبكككككككي 

 ا أراد أن يقضكككككي هللا  لقكككككه قَكككككاَل : أذككككككر أم أنثكككككى ر أشكككككقي أم علقككككك  ، يكككككارا مضكككككل  ، فكككككإذ

 الج  ر فيكتب في بطن أمه هه . سعيد ر فما الر ق رفما

[ :  5]الحكج : ثُمَّ ِمْن ُمْضلٍَ  ُمَخلَّقٍَ  َوَغْيِر ُمَخلَّقَكٍ    :ا تل  السل  في تأوي  قول هللا 

منهكا مكا هكَو مخلك، فيكِه تصكوير وتخطكيط ، ومنهكا فقال مراهد : هي المضل  التي تسقطها المكرأة   

ماليال بمخل، وال تصوير فيكِه ، أرى هللا تعكالى ذَلكَك عبكاده ليبكين لهكم أصك  مكا  لقكوا منكه ، والكذي 

 يقره في الرحام هَو الذي يتم  لقه ويولد .

وقالككت طائفكك  : المخلقكك  هككي التككي يككتم  لقهككا ، وغيككر مخلقكك  هككي التككي تسككقط قبكك  أن تكككون 

 ل  .مض

روى الشعبي ، عكن علقمك  ، عكن ابكن مسكعود ، قَكاَل : النطفك  إذا اسكتقرت فكي الكرحم حملهكا 

ملك بكفه ، وقال : أي را ، مخلق  أم غير مخلق  ر فكإن قيك  : غيكر مخلقك  لكم تككن نسكم  ، وقكذفتها 

ر مكا الثكر ر  الرحام ، وإن قي  : مخلق  ، قَاَل : أي را ، أذكر أم أنثى ر أشقي أم سعيد ر ما الج 

وبأي أرث تموت ر قَاَل : فيقال للنطف  : من ربك ر فتقول : هللا ، فيقال : مكن را قكك ر فتقكول : هللا 

 عز وج  : اذهب إلى الكتاا ، فإنك سترد فيه قص  هذه النطف  .

ك  ر قها ، وتطأ في أثرها ، حتكى إذا جكاء أجلهكا ماتكت أقَاَل : فتخل، ، فتعيش في أجلها ، وت

 إلكى قولكه :   يَكا أَيَُّهكا النَّكاُ  إِْن ُكْنكتُْم فِكي َرْيكٍب ِمكَن اْلبَْعكِت  دفنت في ذَلَك ، ثُكمَّ تكال الشكعبي :، ف

[، فإذا بللت مضل  نكست في الخلك، الرابكع ، فكانكت نسكم  فكإن 5]الحج :  ُمَخلَّقٍَ  َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَ  

 نت مخلق  نكست نسم  .كانت غير مخلق  قذفتها الرحام دما ، وإن كا

  رجه ابن أبي حاتم وغيره ، وآ ره هو من قول الشعبي .

وقد يسكتأنال بهكذا مكن يقكول : إن الحامك   ال تحكيض وال تكرى دم الحكيض فكي حكال حملهكا ، 

 وأنها ال ترى إال دم النفا   اص  ، وفي ذَلَك نظر .

 وقد قي  : إن هذا هو مراد البخاري بتبويبه هذا  . 

 إِنَّككككككا َ لَْقنَككككككا اِلْنَسككككككاَن ِمككككككْن نُْطفَككككككٍ     :عككككككن الحسككككككن فككككككي قككككككول هللا وقككككككد روي 

، فككإذا حملككت المككرأة -أي :  لطككت بككدم الحككيض  –[ ، أن النطفكك  مشككرت 2]اإلنسككان :  أَْمَشككاجٍ 

 ارتفع حيضها .

 وحكككككديت أنكككككال الكككككذي  رجكككككه البخكككككاري يكككككدل علكككككى أنكككككه ال يخلككككك، إال بعكككككد أن يككككككون 

وقكد  رجكه البخكاري فكي  –دة ذَلكَك ، وذككر المكدة فكي حكديت ابكن مسكعود مضل  ، وليال فيه ذكر م

إن  لك، أحكدكم يرمكع  )):  -وهو الصادق المصكدوق  – ، قَاَل : حدثنا رسول هللا  -موا ع أ ر 

في بطن أمه أربعين يوما ، ثُمَّ يكون علق  مث  ذَلَك ، ثُمَّ يكون مضل  مث  ذَلَك ، ثُمَّ يبعت إليكه الملكك 

 - ههمر بأربع كلمات : بكتب ر قكه ، وأجلكه ، وعملكه ، وشكقي أو سكعيد ، ثُكمَّ يكنفخ فيكه الكروح ، فيؤ

 وذكر الحديت .

وقككد روي هككذا المعنككى عككن ابككن مسككعود موقوفككا عليككه ، وعككن ابككن عبككا  ، وغيرهمككا مككن 

 الصحاب  . 

 ل، الولد أحد وقد أ ذ كثير من العلماء بظاهر حديت ابن مسعود ، وقالوا : أق  ما يتبين فيه 

 وثمانون يوما   لنه ال يكون مضل  إال في الربعين الثالث  ، وال يتخل، قب  أن يكون مضل  . 

قَاَل اإلمام أحمد : ثنا هشيم : أبنا داود ، عن الشعبي ، قَاَل : إذا نكال السقط في الخلك، الرابكع 

 وكان مخلقا عتقت به الم  ، وانقضت به العدة .
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 ا تبين الخل، فهو نفا  ، وتعت، به إذا تبين . قَاَل أحمد : إذ

قي  له : فإن كان أق  من أربعك  ر قَكاَل :  0قَاَل :وال يصلى على السقط إال بعد أربع  أشهر 

 وقال :العلق  : هي دم ال يتبين فيها الخل، . 0ال ، هَو في الربع  يتبين  لقه 

: أقكك  مككا -يكككون إال فككي المضككل   بنككاء علككى أن الخلكك، ال-وقككال أصككحابنا أصككحاا الشككافعي 

يتبككين فيككِه  لكك، الولككد أحككد وثمككانون يومككا ، فككي أول الربعككين الثالثكك  التككي يكككون فيهككا مضككل  ، فككإن 

أسقطت مضل  مخلق  انقضت بها العدة وعتقت بها أم الولد ، ولو ككاَن التخليك،  فيكا ال يشكهد بكه إال 

 من يعرفه من النساء فكذلك .

 خليككك، فيهكككا ففكككي انقضكككاء العكككدة وعتككك، المككك  بكككه روايتكككان عكككن فكككإن كانكككت مضكككل  ال ت

 أحمد . 

وه  يعتبر للمضل  المخلق  أن يكون و عها بعد تمام أربع  أشكهر ر فيكِه قكوالن ، أشكهرهما 

: ال يعتبر ذَِلَك ، وهو قكول جمهكور العلمكاء ، وهكو المشكهور عكن أحمكد ، حتَّكى قكاَل : إذا تبكين  لقكه 

 ها تعت، بذلك . ليال فيِه ا تالف ، أن

وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الربع  أشهر ، وعنه رواي  أ رى في العلقك  إذا تبكين 

 أنهككككا ولككككد أن المكككك  تعتكككك، بهككككا ، ومككككن أصككككحابنا مككككن طككككرد ذَلككككَك فككككي انقضككككاء العككككدة بهككككا 

 ، وهذه االرواي  قول النخعي ، وحكي قوالً للشافعي .-أيضا  –

لي،  في العلق  ، وقد روي ما يدل عليه ، والطباء تعترف بكذلك وهذا يدل على أنه يمكن التخ

 . 

فأما الصَّالة علكى السكقط : فالمشكهور عكن أحمكد أنكه ال يصكلى عليكه حتّكى يكنفخ فيكه الكروح ، 

ليكون ميتا بمفارق  الروح له ، وذلك بعد مضي أربع  أشهر ، وهو قول ابن المسكيب ، وأحكد أقكوال 

 الشافعي ، وإسحاق .

ألقت ما يتبين فيه  ل، اإلنسان فهي نفساء ، ويلزمها اللس  ، فإن لكم يتبكين فيكه اإلنسكان وإذا 

: -وكان مضل  فال نفا  لها ، وال َغَسكَ  عليهكا فكي المشكهور عكن أحمكد ،وعنكه روايك  :أنهكا نفسكاء 

. وإن نقلها عنه الحسن بن ثواا ، ولم يشترط شيئا   ال المضل  مظن  تبين التخل، والتصوير غالبكا 

ألقت علق  فال نفا  لها فيِه ، ولصحابنا وجه  عي  : أنها نفساء ، بناء على القول بانقضكاء العكدة 

 به . 

ومذهب الشافعي  والحنفي  : أن االعتبار في النفا  بما تنقضي به العدة ، وتصير به المك  أم 

في ذَلَك كله بمكا يتبكين فيكه  لك، ولد ، فحيت وجد ذَلَك فالنفا  موجود ، وإال فال ، واالعتبار عندهم 

 اإلنسان .

 : نقله عنه حرا .  -وقال إسحاق : إذا استتم الخل، فهو نفا  

 

* * * 

 باب – 18

 كيف تهل الحائض بالحج والعمرة  ؟

  رج فيه : 

فكي  حديت : ابن شهاا ، عن عروة ، عن عائش  ،قالت :  رجنا مكع النَّبكّي  – 319

 حر  الوداع .

 حديت ، إلى أن قالت : فذكرت ال   
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 فحضت ، فلم أ ل حائضا حتّى كان يوم عرف  ، ولم أهل  إالّ بعمرة ، فكأمرني رسكول هللا 

أن أنقض رأسي ، وأمتشط ، وأه  بحج ، وأترك العمرة ، ففعلكت ذَلكَك حتّكى قضكيت حركي ، فبعكت 

 معي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم . 

فيه : دلي  على أن الحائض إذا أرادت اإلحرام فإنها تلتس  له ، ثُمَّ ته  بما تريد أن تحكرم بكه 

 من حج أو عمرة . واإلهالل : التلبي  . 

: قَكاَل لعائشك  لمكا حا كت : )) اغتسكلي ، ثُكمَّ أهلكي  و رج مسلم من حديت جكابر ، النَّبكّي 

 بالحج هه . 

حتّكى أتينكا ذا الحليفك  ، فولكدت أسكماء   رجنا مع النَّبكّي  ، قَاَل :-أيضا -ومن  حديت جابر 

:كيكك  أصككنع ر قَككاَل : )) اغتسككلي  بنككت عمككيال محمككد بككن أبككي بكككر ، فأرسككلت إلككى رسككول هللا 

 واستثفري بثوا ، وأحرمي هه . 

ومن حديت عائش  ، قالت : نفست أسكماء بنكت عمكيال بمحمكد بكن أبكي بككر بالشكررة ، فكأمر 

 ا بكر ]يأمرها [أن تلتس  وته  . أب رسول هللا 

و رج اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي من رواي   صي  ، عن عكرم  ومراهكد وعطكاء ، 

: )) إن النفسكاء والحكائض تلتسك  وتحكرم ، فتقضكي  - يرفع الحديت إلى النَّبكّي  –عن ابن عبا  

 المناسك كلها ، غير أن ال تطوف بالبيت حتّى تطهر هه . 

 رمذي : حديت حسن . وقال الت

وهذا قول جماع  أه  العلم ، ال يعلم بينهم ا تالف فيه : أن الحكائض يركو  أن تحكرم بكالحج 

 والعمرة ، وتفع  مايفعله  الطاهر ، سوى الطواف بالبيت ، كما سب، . 

ولكن   منهم من كره لهكا أن تبتكدئ اإلحكرام مكن غيكر حاجك  إليكه ، فككره الضكحاك وإبكراهيم 

فيان الثوري : أن تحرم فكي حكال دمهكا قبك  الميقكات   لنكه ال حاجك  لهكا إلكى ذَلكَك ، فكإذا النخعي وس

 وصلت إلى الميقات ،ولم تطهر فإحرامها حينئذ  رورة .

وكره عطاء لمن كانت بمك  وهي حائض : أن تخرج إلى الميقات ، فتهك  بعمكرة ، وقكال : ال 

 تخرج حتّى تطهر . 

 ، التي يمكنها تأ ير اإلحرام إلى حال طهرها . وهو محمول على المقيم  بمك 

* * * 

 

 

 باب-19

 إقبال المحيض وإدباره

وكن نساء يبعثن إلى عائش  بالدرج  فيهكا الكرسك  ، فيكه الصكفرة ، فتقكول : ال تعرلكن حتّكى 

 تريد بذلك : الطهر من الحيض  . –ترين القص  البيضاء 

بيح مكن جكوف الليك  ، ينظكرن إلكى الطهكر ، وبل  ابن   يد بكن ثابكت أن نسكاء يكدعون بالمصكا

 فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا ، وعابت عليهن .

 هككككذان الثككككران ،  رجهمككككا مالككككك فككككي )) المؤطككككا هه ، فككككروى عككككن علقمكككك  بككككن أبككككي 

علقم  ، عن أمه موالة عائش  ، أنها قالت : كان النسكاء يبعكثن إلكى عائشك  بالدرجك  فيهكا الكرسك  ، 

 –دم الحيض  ، يسألنها عن الصَّالة ، فتقول : ال تعرلن حتّكى تكرين القصك  البيضكاء فيه الصفرة من 

 تريد بذلك : الطهر من الحيض  .
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عن عبد هللا بن أبي بكر ، عن عمته ، عن ابن   يد بن ثابت ، أنكه بللهكا أن  –أيضاً  –وروى 

يب ذَلَك علكيهن ، وتقكول نساءكن يدعون بالمصابيح من جوف اللي  ، ينظرن إلى الطهر ، فكانت تع

 : ما كان النساء يصنعن هذا .

ر كي  -وإنما كان نساء الصدر الول يصنعن هذا لشكدة اهتمكامهن بالصكالة ، وأمكور الكدين 

 .-هللا عنهن 

قَاَل ابن عبد البر : إنما أنكرت بنت  يد بن ثابت علكى النسكاء افتقكاد أحكوالهن فكي غيكر وقكت 

ف اللي  ليال بوقت صالة ، وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصكالة ، الصَّالة وما قاربها   لن جو

 فإن كن قد طهرن تأهبن لللس  ، لما عليهن من الصَّالة . انتهى .

وفيمككا قالككه نظككر ، فككإن جككوف الليكك  وقككت لصككالة العشككاء ، فككإذا طهككرت فيككه الحككائض لزمهككا 

 ء .عند كثير من العلما –أيضاً  –صالة العشاء وصالة الملرا 

النظر في لون الدم ، وأن مدة العادة تحكم بأن جميكع مكا  –وهللا أعلم  –وإنما أنكرت بنت  يد 

 يرى فيها دم حيض   وإن ا تلفت ألوانه .

وهذا المعنى أقرا إلى إد ال البخاري له في هذا الباا ، وإلى إد ال مالك له في )) الموطإ 

 بعد قول عائش  الذي صدر به البخاري هذا الباا .هه في )) باا : طهر الحيض هه   وسياقهما له 

 و)) الدرجككككك  هه : قكككككد رويكككككت بضكككككم الكككككدال المشكككككددة وسككككككون الكككككراء ، فتككككككون تأنيكككككت 

 )) درج هه ، ورويككككككت بكسككككككر الككككككدال وفككككككتح الككككككراء ، فتكككككككون جمككككككع )) درج هه كمككككككا ترمككككككع 

 ))  رج وتر  هه على ))  رج  وترس  هه .

رق تلكك  وفيهككا قطككن ، وهككو الكرسكك  ، فتد لككه المككرأة )) الككدرج هه : المككراد بككه هنككا :  كك

الحائض في فرجها   لتنظر ما يخرج على القطن ، فإذا  رج عليه دم أحمر أو أسكود علمكت المكرأة 

 –بأنككه حككيض  –ر ككى هللا عنهككا  –أن دم حيضككها بككاق ، وإن  ككرج عليككه صككفرة فقككد أفتككت عائشكك  

 القص  البيضاء . ، وأن الحائض ال ينقطع حيضها حتّى ترى -أيضاً 

: أصلها القطع  من الر  البيض ، وأرادت عائش  بكذلك أن  -بفتح القاف  –و)) القص  هه 

القطن  تخرج بيضاء ، ليال فيها شيء من الصفرة ، وال الكدرة ، فيكون ذَلَك عالم  نقائها وطهرهكا 

. 

النساء فكي آ كر وقالت طائف  : ب  القص  البيضاء عبارة عن ماء أبيض يخرج عقب الدم من 

 الحيض ، فال تطهرن بدونه .

 وقي  : إنه يشبه الخيط البيض ، وهذا قول مالك وغيره .

 وروى الوليككككد بككككن مسككككلم ، عككككن عبككككد الككككرحمن بككككن ميسككككرة ، عككككن عبككككد الككككرحمن بككككن 

 ذتيب ، عن عائش  ، قالت : الطهر أن ترى المرأة بعد الدم ماء أبيض قطعا .

  رجه حرا الكرماني .

طابي ، عن ابن وهب ، أنه قَاَل في تفسير القص  البيضاء : رأيكت القطكن البكيض وحكى الخ

 ، كأنه هو .

وعن ابن أبي سلم  ، قَاَل : إذا كان ذَلَك نظرت المرأة إلى مث  ريقها في اللون ،فتطهر بكذلك 

 ، فيما بللنا . 

ف عنكد النسكاء ، وعن مالك ، قَاَل : سألت النساء عكن القصك  البيضكاء ، فكإذا ذاك أمكر معكرو

 يرينه عند الطهر .

وهذا المحكي عن مالكك يوافك، القكول الثكاني الكذي ذكرنكاه ، وأن القصك  البيضكاء عبكارة عكن 

وقكال ابكن عبكد البكر : ا تلك  أصكحاا مالكك عنكه فكي  0شيء أبكيض يخكرج فكي آ كر دم الحكيض 

تككرى القصكك  البيضككاء فككال : قَككاَل مالككك : إذا كانككت المككرأة ممككن  ههالمدونكك   ))عالمكك  الطهككر ، ففككي 
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تطهر حتّكى تراهكا ، وإن كانكت ممكن التراهكا فطهرهكا الرفكوف ، وذلكك أن تكد   الخرقك  فتخرجهكا 

 جاف  ، وبه قَاَل عيسى بن دينار ، قَاَل : القص  البيضاء أبل  في براءة الرحم من الرفوف . 

قصكك  البيضككاء فككال : قَككاَل مالككك : إذا رأت الرفككوف وهككي ممككن تككرى ال ههالمرموعكك   ))وفككي 

 تصلي حتّى تراها ، إال أن يطول ذَلَك بها .

 وقال ابن حبيب : تطهر بالرفوف ، وإن كانت ممن ترى القص  البيضاء . 

 قَاَل ابن حبيب : والرفوف أبرأ للرحم من القص  البيضاء . 

 قَاَل : فمن كان طهرها القص  البيضاء ورأت الرفوف فقد طهرت . 

 التي طهرها الرفوف برتيتها القص  البيضاء حتّى ترى الرفوف . قَاَل : وال تطهر 

قَاَل : وذلك أن أول الحيض دم ، ثُمَّ صفرة ، ثُمَّ تري  ، ثُمَّ كدرة ، ثُمَّ يككون ريقكاً كالفضك  ، ثُكمَّ 

ينقطع ، فإذا انقطع قب  هذه المنا ل فقد برئت الرحم مكن الحكيض . قَكاَل : والرفكوف أبكرأ وأوعكب ، 

  –بعككككككككككد الرفككككككككككوف انتظككككككككككار . انتهككككككككككى مككككككككككا ذكككككككككككره ابككككككككككن عبككككككككككد البككككككككككر ولككككككككككيال 

 رحمه هللا . 

: تلتس  إن رأت القص  البيضاء ، فإن كانت ممكن ال تراهكا فحكين  ههتهذيب المدون   ))وفي 

 ترى الرفوف .

قَكاَل أبكو عبيكد : التريك  :  0قَاَل ابكن القاسكم : والرفكوف أن تكد   الخرقك  ، فتخرجهكا جافك  

ليسير ، وهو أق  مكن الصكفرة والككدرة ، وال تككون التريك  إال بعكد اغتسكال ، فأمكا مكا الشيء الخفي ا

 كان في أيام الحيض فهو حيض وليال بتري  . انتهى . 

 وا تل  قول اإلمام أحمد في تفسير القص  البيضاء : 

فنق  الكثرون عنه : أنكه شكيء أبكيض يتبكع الحيضك  ، لكيال بصكفرة وال ككدرة ، فهكو عالمك  

 ر ، وحكاه أحمد عن الشافعي . الطه

ونق  حنب  ، عن أحمد : أن القصك  البيضكاء هكو الطهكر وانقطكاع الكدم ، وككذلك فسكر سكفيان 

 الثوري القص  البيضاء بالطهر من الحيض . 

وأرسلت امرأة إلي عمرة بنت عبد الرحمن بدرجٍ فيِه كرسف  قطن ، فيها كالصفرة، تسألها : 

ِمن الحيض  إال َهذا أن قَد طهرت ر فقالت : ال ، حتى ترى البياث ه  ترى إذا لَم تر المرأة 

  الصاً .

وروى الثرم بإسكناده ، َعكن ابكن الزبيكر ، أنَّكهُ قكاَل علكى المنبكر : يكا معشكر النسكاء ، إذا رأت 

 إحداكن القص  البيضاء فَهَو الطهر .

 أبيض . وقال مكحول : ال تلتس  المرأة ِمن الحيض إذا طهرت حتى ترى طهراً 

 وقد حكى أبو عبيد القولين في تفسير القص  البيضاء .

َهذا على أن الصكفرة والككدرة فكي أيكام الحكيض حكيض ،  ر ي هللا عنها  ودل قول عائش  

 وأن ِمن لها أيام معتادة تحيض فيها فرأت فيها صفرة أو كدرة ، فإن ذَِلَك يكون حيضاً معتبراً .

إن ِمكنُهم ِمكن نقلكه إجماعكاً ، ِمكنُهم : عبكد الكرحمن بكِن مهكدي  وهذا قول جمهور العلماء ، حتى

 وإسحاق بِن راهويه ، ومرةً    إسحاق حكاي  اإلجماع بالصفرة دوَن الكدرة .

ولكن ذهب طائف  قليل  ، ِمنُهم : الو اعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشكافعي  إلكى 

 دة العادة دم .أنه ال يكون ذَِلَك حيضاً حتى يتقدمه في م

 واشترط بعض الشافعي  أن يكون الدم المتقدم يبل  أق  الحيض .

 أيضاً . ومنهم ِمن اشترط أن يلحقه دم 

 ومنهم ِمن اشترط أن يلحقه دم يبل  أق  الحيض .

 وقال أبو يوس  : الصفرة حيض ، والكدرة لياَل حيضاً ، إال أن يتقدمها دم .
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 ة ال تكون حيضاً بك  حال .وحكي َعن داود أن الصفرة والكدر

فأما ما  اد على أيام العادة ، واتص  بها ، وكان صفرة أو كدرة ، فه  يككون حيضكاً ، أم الر 

 فيِه قوالن :

 أحككككدهما : أنَّككككهُ حككككيض ، َوهككككَو أشككككهر الككككروايتين َعككككن مالككككك ، والمشككككهور َعككككن الَشككككافِعي 

 وإسحاق .، وعليه أكثر أصحابه ، وقول الحكم وأبي حنيف   -أيضاً -

والثاني : أنه لياَل بحيض ، َوهَو رواي  َعن مالك ، وقول الثوري واإلصطخري وغيكره ِمكن  

 الشافعي  .

وأما اإلمام أحمد ، فإنه يرى أن الزائد على العادة ال يلتفت إليه أول مكرة حتكى يتككرر مكرتين 

 أو ثالثاً على ا تالف َعنهُ ، وقد سب، ذكر ذَِلَك .

ة بصككفرة أو كككدرة وتكككرر ثالثككاً ، فهكك  يكككون حيضككاً ، أم ال ر فيككِه َعنككهُ فككإن  اد علككى العككاد

 روايتان .

 وقد روي َعن عائش  ، أنها ال تلتفت إلى الزائد على العادة ِمن الصفرة والكدرة .

 رجه حرا والبيهقي ِمن رواي  سكليمان بكِن موسكى ، َعكن عطكاء ، َعكن عائشك  ، قالكت : إذا 

َعن الصالة حتى تراه أبكيض كالفضك    فكإذا رأت ذَِلكَك فلتلتسك  ولتصك     رأت المرأة الدم فلتمسك

 فإذا رأت بعد ذَِلَك صفرة أو كدرة فلتتو أ ولتص  ، فإذا رأت دماً أحمر فلتلتس  ولتص  .

وروي َعن أسماء بنت أبي بكر ما يشعر بخالف ذَِلَك ، فروى البيهقي وغيكره ِمكن روايك  ابكن 

المنكذر ، َعكن أسكماء ، قالككت : كنكا فكي حررهكا مككَع بنكات أ يهكا ، فكانككت إسكحاق ، َعكن فاطمك  بنككت 

إحدانا تطهر ، ثُمَّ تصلي ، ثُمَّ تنتكال بالصفرة اليسيرة ، فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصكالة مكا رأيكتن 

 ذَِلَك ، حتى ترين البياث  الصاً .

طهر وانقطاع الدم فإنهكا وقد حمله بعض أصحابنا على أن الصفرة أو الكدرة إذا رتيت بعد ال

ال تكون حيضاً ولو تكررت ، على الصحيح عندهم ، بخالف ما إذا رأت ذَِلكَك متصكالً بالكدم وتككرر 

. 

 فهذا كله في ح، المعتادة .

فأما المبتدأة ، فإذا رأت في  من يصلح للحيض صفرة أو كدرة ، فقالكت طائفك  ِمكن أصكحابنا 

أصحاا الَشافِعي : إنه يكون حيضاً   لن  من الكدم للمبتكدأة كالقا ي أبي يعلى ومن تابعه ، وأكثر 

 كزمن العادة للمعتادة .

وقالت طائفك  ِمكن أصكحابنا : ال يككون حيضكاً ، وقكالوا : إنكه ظكاهر ككالم أحمكد ، َوهكَو قكول   

 ، وحككككككككاه الخطكككككككابي َعكككككككن عائشككككككك  وعطكككككككاء وأكثكككككككر  -أيضكككككككاً -طائفككككككك  ِمكككككككن الشكككككككافعي  

فَقد العادة ولون الدم المعتاد ، فقويت جه  فساده ، وعلى َهذا فينبلكي أنَّكهُ إن  الفقهاء   لنه اجتمع فيهِ 

تكرر ذَِلَك ثالثكاً أن يككون حيضكاً ، إن قلنكا : إن المتككرر بعكد العكادة حكيض ، وقكد يفكرق بينهمكا بكأن 

 المتكرر بعد العادة قَد سبقه دم بخالف َهذا .

حامد وابن عقي  إلى أن المبتكدأة إذا رأت أول مكرةٍ وقد ذهب طائف  ِمن أصحابنا ، ِمنُهم : ابن 

ً -دماً أحمر فليال بدم حيض حتى يكون أسود ، َوهكَو قكول بعكض الشكافعي     للحكديت المكروي -أيضكا

 : )) إنككككككككككككككه أسكككككككككككككككود  -فككككككككككككككي دم الحككككككككككككككيض أنَّككككككككككككككهُ قككككككككككككككاَل  َعككككككككككككككن النَّبككككككككككككككّي 

 يعرف هه .

ثُمَّ رأت في مدة العادة دماً أحمر وهذا ينتقض عليهم بالمعتادة   فإنها إذا كانت عادتها أسود 

 فإنه حيض بلير  الف .

 ثُمَّ  رج البخاري في َهذا الباا : 
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، َعكن هشكام ، َعكن أبيكه ، َعكن عائشك  ، أن  -هكَو : ابكن عيينك  -ِمن حديت : سفيان -320

 ، فقكككككككككاَل :   فاطمككككككككك  بنكككككككككت أبكككككككككي حبكككككككككيش كانكككككككككت تسكككككككككتحاث ، فسكككككككككألت النبكككككككككي 

  ، فإذا أقبلت الحيض  فدعي الصالة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصكلي )) ذَِلَك عرق ، وليست بالحيض

 هه .

وقد سب، َهذا الحديت ، وذكرنا ا تالف العلمكاء فكي معنكاه ، وأنكه هك  المكراد بإقبكال الحيضك  

وإدبارها : إقبال الدم السكود وإدبكاره ، أم المكراد : إقبكال وقكت عادتهكا وإدبارهكا ر وأن أكثكر الئمك  

 على الول ، َوهَو اعتبار التمييز في الدم . حملوا الحديت

والمميزة ترجع إلى مكا تكراه ِمكن أغلكظ الكدماء وأفحشكها لونكاً ، فكترلال مكدة الكدم السكود دوَن 

 الحمر ، والحمر دوَن الصفر .

وال يعتبر للتمييز تكرر على أصح الوجهين لصحابنا ، لكن يشترط عندهم أن ال يكنق  َعكن 

 أيضاً .-تراو  أكثره ، وأن يكون بين الدمين أق  مدة الطهر ، َوهَو قول الشافعي  أق  الحيض وال ي

وحكي َعن أحمد رواي  أ رى : أنه ال يعتبر أن ال يركاو  أكثكر الحكيض ، فعلكى َهكذِه الروايك  

 ترلال منهُ قدر الكثر  اص ً .

لال ما تراه ِمكن الكدم فكي وأما على تفسير إقبال الحيض  وإدبارها بإقبال العادة وإدبارها ، فتر

أيام عادتها  اص  ، على أي صف  كاَن ، وال تزيد على ذَِلَك ، فإذا انقضت مدة عادتها فهي طاهر ، 

 تلتس  وتصلي .

 

*  *  * 

 

 باب- 20

 ال تقضي الحائُض الصالةَ 

 : )) تدع الصالة هه . وقال جابر بِن عبد هللا وأبو سعيد ، َعن النبي

 ار إليككككه ، قَككككد  رجككككه بتمامككككه فككككي )) بككككاا : تككككرك الحككككائض حككككديت أبككككي سككككعيد المشكككك

 هه قلكككككن :  ؟: )) ألكككككيال إذا حا كككككت لَكككككم تصككككك  ولكككككم تصكككككم  الصكككككوم هه ، وفيكككككه : أن النبكككككي 

 بلى . قاَل : )) فذلك ِمن نقصان دينها هه ] .. .. .. .. .. .. .. [ .

 وحديت جابر المشار إليه ] .. .. .. .. .. .. [ .

قاَل للمستحا   : )) إذا أقبلت الحيضك  فكدعي الصكالة  ش  ، أن النبي وقد سب، حديت عائ

 هه .

 وقد أجمع العلماء على أن الحائض ال يرو  لها الصالة في حال حيضها ، فر اً وال نفالً .

وقد استحب لها طائف  ِمن السل  أن تتو أ في وقت ك  صالة مفرو ك  ، وتسكتقب  القبلك  ، 

الصالة ، ِمنُهم : الحسكن وعطكاء وأبكو جعفكر محمكد بكِن علكي ، َوهكَو قكول  بمقدار تلك وتذكر هللا 

 إسحاق .

 وروي َعن عقب  بِن عامر ، أنه كاَن يأمر الحائض بذلك ، وأن ترلال بفناء مسردها .

  رجه الرو جاني .

 وقال مكحول : كاَن ذَِلَك ِمن هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن .

 : وأنكر ذَِلَك أكثر العلماء

 وقال أبو قالب  : قَد سألنا َعن َهذا فما وجدنا لَهُ أصاٍل .

  رجه حرا الكرماني .

 وقال سعيد بن عبد العزيز : ما نعرف َهذا ، ولكننا نكرهه .
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 قاَل ابن عبد البر : على َهذا القول جماع  الفقهاء وعام  العلماء في المصار .

 اعي ، والثوري ، وأبو حنيفك  ، ومالكك ، وككذلك وممن قاَل : لياَل ذَِلَك على الحائض : الو 

 قاَل أحمد ، قاَل : لياَل عليها ذَِلَك ، وال بأ  أن تسبح وتهل  وتكبر .

وبه قاَل أبو  يثم  ، وسليمان بِن داود الهاشمي ، وأبكو ثكور ، وأصكحاا الَشكافِعي ، و ادوا : 

وإنمكا يركو  لهكا أن تلتسك  أغسكال أنه يحرم عليهكا الو كوء إذا قصكدت بكِه العبكادة ورفكع الحكدث ، 

 الحج   لنه ال يراد بها رفع الحدث ، ب  النظاف  .

وقد روى يحيى بِن صاعد : ثنا عبد الربار بِن العالء : ثنا أيوا بِن سكويد الرملكي : ثنكا عتبك  

فكي  بكيّ بِن أبي حكيم ، َعن أبي سفيان طلح  بِن نافع ، حدثني عبد هللا بِن عبا  ، أنه بات عنكدَ النَّ 

فأسككب  الو ككوء ، ] وأقكك  [ هراقكك  المككاء ، وقككام فككافتتح  ليلكك  ميمونكك  بنككت الحككارث ، فقككام النَّبككيّ 

ككالة ، فقمككت فتو ككأت ، وقمككت َعككن يسككاره ، فأ ككذ بككأذني فأقككامني َعككن يمينككه ، وكانككت ميمونكك   الصَّ

 حائضككككككككككككككككككاً ، فقامككككككككككككككككككت فتو ككككككككككككككككككأت ، ثُككككككككككككككككككمَّ قعككككككككككككككككككدت  لفككككككككككككككككككه تككككككككككككككككككذكر 

 . هللا 

 )) مسند الشاميين هه وغيره . رجه الطبراني في 

 وهذا غريب جداً .

 وأيوا بِن سويد الرملي ،  عي  .

  رج البخاري في َهذا الباا :

حديت : قتادة : حدثتني معاذة ، أن امرأة قالت لعائش  : أترزي إحدانا صالتها إذا  -321

 أو قالت : فال نفعلهُ . فال يأمرنا بِه  هي طهرت ر فقالت : أحروري  أنت ر كنا نحيض مَع النبي 

قولهككا : )) أترككزي هه ، هككَو بفككتح التككاء ، و )) صككالتها هه بفككتح التككاء ، والمعنككى : أتقضككي 

 صالتها إذا طهرت ِمن حيضها .

تعني : أنت ِمن أه  حكروراء ، وهكم الخكوارج   فإنكه  وقول عائش  : )) أحروري  أنت ر هه 

: إنهككا أرادت أن َهككذا ِمككن جككنال تنطككع الحروريكك  ،  قَككد قيكك  : إن بعضككهم كككاَن يككأمر بككذلك ، وقيكك 

 وتعمقهم في الدين حتى  رجوا منهُ .

شككك الككراوي أي  أو ال يفعلنككه  كككاَن ال يككأمرهن بككذلك إذا حضككن  ثُككمَّ ذكككرت أن النبككي 

 اللفظتين قالت .

إذا كككن يحضككن فككي  مانككه فككال يقضككين الصككالة إذا  ومعناهمككا متقككارا   فككإن نسككاء النبككي 

على ذَِلَك ، وأمره بِه ، فإن مثك  َهكذا ال يخفكى عليكِه ، ولكو  ن ، فإنما يكون ذَِلَك بإقرار النبي طهر

 كاَن القضاء واجباً عليهن لَم يهم  ذَِلَك ، َوهَو ال يلف  َعن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصالة .

ِمكن غيكر  ضكاء هه وقد  رج َهذا الحديت مسلم في )) صكحيحه هه بلفكظ : )) ثُكمَّ ال نكؤمر بالق

فنككؤمر بقضككاء  تككردد ، و رجككه بلفككظ آ ككر ، َوهككَو : )) كككاَن يصككيبنا ذَِلككَك علككى عهككد رسككول هللا 

 الصوم،  وال نؤمر بقضاء الصالة هه .

وقد حكى غير واحد ِمن الئم  إجماع العلماء على أن الحائض ال تقضكي الصكالة ، وأنهكم لَكم 

، واإلمام أحمد ، وإسحاق بِن راهويه ، والترمذي ، وابن جريكر ،  يختلفوا في ذَِلَك ، ِمنُهم : الزهري

 وابن المنذر وغيرهم .

 وقال عطاء وعكرم  : قضاء الحائض الصالة بدع  .

وقال الزهكري : أجمكع النكا  علكى أن الحكائض تقضكي الصكوم وال تقضكي الصكالة ، وقكال : 

 وليال في ك  شيء نرد اإلسناد .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 113 

أن الحائض تقضي الصالة ، وعن بعضهم : أنهكا تصكلي فكي  وقد حكي َعن بعض الخوارج :

 حال حيضها .

ولكن في )) سنن أبي داود هه بإسناد فيِه لين ، أن سكمرة بكِن جنكدا ككاَن يكأمر النسكاء بقضكاء 

 صالة الحيض .

وقد ذكر البخاري في )) الصيام هه ِمن )) كتابه هه َهذا َعن أبكي الزنكاد ، أنكه قكاَل : إن السكنن 

الحكك، لتككأتي كثيككراً علككى  ككالف الككَرأي ، فككال يرككد المسككلمون بككداً ِمككن اتباعهككا   ِمككن ذَِلككَك أن ووجككوه 

 الحائض تقضي الصوم دوَن الصالة .

 وهكككذا يكككدل علككككى أن َهكككذا ممكككا ال يككككدرك بكككالرأي ، وال يهتكككدي الككككَرأي إلكككى وجكككه الفككككرق 

 فيِه .

ضاء الصكوم والصكالة ، بكأن وقد فرق كثير ِمن الفقهاء ِمن أصحابنا وأصحاا الشافعي بين ق

، فلكو أمكرت  -غالبكاً  الصالة تتكرر ك  يوم وليل   مال مكرات ، والحكيض ال يخلكو منكهُ كك  شكهر 

الحائض بقضاء الصالة مَع أمرها بأداء الصالة في أيام طهرها لش، ذَِلَك عليها ، بخكالف الصكيام   

 فإنه إنما يريء مرةً واحدةً في السن  ، فال يش، قضاته .

منهم ِمن قاَل : جنال الصالة يتكرر في ك  يوم ِمن أيام الطهكر ، فيلنكي ذَِلكَك َعكن قضكاء مكا و

تركته منها في الحيض ، بخالف صكيام رمضكان   فإنكه شكهر واحكد فكي السكن  ال يتككرر فيهكا ، فكإذا 

 طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها   لتأتي بتمام عدته المفرو   في السكن  ، َكمكا

 يؤمر بذلك ِمن أفطر لسفر أو مرث .

وإنما يسقط َعن الحائض قضاء الصالة التي استلرق حيضها وقتها ، ولم تككن مرموعك  إلكى 

ما قبلها أو بعدها ، فإن لَم يستلرق حيضها وقت الصالة ، ب  طهرت فكي آ كر الوقكت ، أو حا كت 

إن شكاء هللا  ِكتكاِا الصكالة هه بعد مضي أوله ، ففي لكزوم قضكائها لهكا  كالف ، يكأتي ذككره فكي )) 

 تعالى .

وكذلك لو طهرت فكي آ كر وقكت صكالة ترمكع إلكى مكا قبلهكا   مثك  أن تطهكر فكي آ كر وقكت  

ا ككتالف ، يككذكر فككي ))  -أيضككاً -العصككر أو العشككاء ، فهكك  يلزمهككا قضككاء الظهككر والملككرا ر فيككِه 

 إن شاء هللا تعالى . الصالة هه 

مع إلى ما بعدها ، ففي لزوم القضاء لما بعد الصالة التي وإن حا ت في أول وقت صالة تر

 ، والقول بوجوا القضاء هنا أبعد ِمن التي قبلها .  -أيضاً -حا ت في وقتها ا تالف 

 

*  *  * 

 

 باب - 21

 النوِم مَع الحائِض وهي في ثيابها

  رج فيِه :

أبكي سكلم  ، حدثتكه حديت : يحيى بِن أبي كثير ، َعن أبكي سكلم  ، َعكن  ينكب بنكت  -322

فكي الخميلك  ، فانسكللت ، فخرجكت منهكا ، فأ كذت  أن أم سلم  قالت : حضت وأنا مكَع رسكول هللا 

 :  ثيككككككككككككككككككككاا حيضككككككككككككككككككككتي ، فلبسككككككككككككككككككككتها ، فقككككككككككككككككككككاَل لككككككككككككككككككككي رسككككككككككككككككككككول هللا 

 )) أنفست ر هه قلت : نعم ، فدعاني فأد لني معه في الخميل  .

ِمكن إنكاء  ، وكنكت أغتسك  أنكا والنبكي ككاَن يقبلهكا َوهكَو صكائم  قالت : وحدثتني أن النبي 

 واحد ِمن الرناب  .
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أول َهككذا الحككديت قَككد  رجككه البخككاري فيمككا تقككدم فككي )) بككاا : ِمككن سككمى النفككا  حيضككاً هه ، 

 وسب، الكالم هناك على شرحه و بط مشك  ألفاظه .

ا حيضكها وإنما أعاده هنا   لنه استنبط منهُ جوا  نوم الرج  مَع امرأته وهي حائض في ثيا

 في لحاف واحد ، وقد سب، القول في ذَِلَك مستوفى في )) باا : مباشرة الحائض هه .

ويخت  َهذا الباا : بأن ثياا الحكائض وإن كانكت مختصك ً بحكال حيضكها فكال يركب اتقاتهكا 

يئاً والتندزه َعن مالبستها ، وأنه ال تنرال ما أصابها ِمن جسد الرج  أو ثيابه ، وال يلس  ِمن ذَِلكَك شك

ما لَم ير فيه دماً ، وقد سب، َهذا المعنى مبسوطاً فكي )) بكاا : هك  تصكلي المكرأة فكي ثكوا حا كت 

 فيِه ر هه .

فكي الشكعار الواحكد ، وأنكا حكائض  وذكرنا فيِه حديت عائش  ، قالت : كنت أنا ورسكول هللا 

 فيِه .طامت ، فإن أصابه مني شيء غس  ما أصابه ، لم يعده إلى غيره ، ثُمَّ صلى 

  رجه النسائي . 

وبعض أ واجه ِمكن إنكاء واحكد  وأما باقي َهذا الحديت ، فَقد تقدم الكالم على اغتسال النبي 

ِمن الرناب  في مو عه ِمن الِكتاِا ، ويأتي الكالم على القبل  للصائم ِمن مو عها ِمن )) الصكيام هه 

 . إن شاء هللا تعالى 

 

*  *  * 

 

 باب - 22

 ياَب الحيِض سوى ثياِب الطهرِ مِن اتخذَ ث

  رج فيِه :

مضكطرع  فكي    قالت : بينا أنكا مكَع النبكي  -باإلسناد المتقدم-حديت : أم سلم   - 323

 ميلك  حضكت ، فانسكللت ، فأ ككذت ثيكاا حيضكتي ، فقكاَل : )) أنفسككت ر هه فقلكت : نعكم . فككدعاني ، 

 فا طرعت معه في الخميل  .

 : )) مكككككا ككككككاَن إلحكككككدانا إال ثكككككوا واحكككككد تحكككككيض قَكككككد سكككككب، حكككككديت عائشككككك  ، قالكككككت 

فيكِه هه . وقكد  رجكه البخكاري فككي )) بكاا : هك  تصكلي المكرأة فككي ثكوا حا كت فيكِه ر هه . وسككب، 

 هناك أحاديت متعددة بهذا المعنى .

وظاهر حديت أم سلم  َهذا : يدل على أنَّهُ كاَن لها ثياا لحيضها غير ثيكاا طهرهكا ، فيككون 

غيككر ممنككوع منكهُ وال مكككروه ، فكال يكككره أن تحككيض المكرأة وتطهككر فكي ثككوا واحككد  َهكذا كلككه جكائزاً 

 وتصلي فيِه ، وال أن تتخذ لحيضها ثياباً غير ثياا طهرها ، وال يعد ذَِلَك سرفاً وال وسواساً .

ويحتم  أن يرمع بين الحديثين بأن يكون المراد بثيكاا الحيضك  فكي حكديت أم سكلم  : اإل ار 

يكأمر الحكائض فكي فكور حيضكها أن تكأتزر بكِه ، ثُكمَّ يباشكرها وهكي حكائض ، َكمكا  بي التي كاَن الن

روت ذَِلَك عائش  وميمون  ، وقد سب، حديثهما في )) باا : مباشرة الحكائض هه ، فيرمكع بكذلك بكين 

حديت عائشك  : )) مكا ككاَن إلحكدانا إال ثكوا واحكد تحكيض فيكِه هه ، وبكين حكديثها ا؛ كر فكي أمرهكا 

 زار في فور الحيض .باالت

 

*  *  * 

 
 باب-23
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 شهوِد الحائِض العيديِن ودعوةَ المسلميَن ويعتزلَن المصلى
حدثنا محمد بِن سكالم : ثنكا عبكد الوهكاا ، َعكن أيكوا ، َعكن حفصك  ، قالكت : كنكا  -324

 نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين ، فقدمت امكرأة فنزلكت قصكر بنكي  لك  ، فحكدثت َعكن أ تهكا 

، قالكت : كنكا نكداوي  -ثنتي عشرة ، وكانت أ تي معكه فكي سكت  ان  وج أ تها غزا مَع النبي وك

: أعلى إحدانا بأ  إذا لَم يككن لهكا جلبكاا أن  الكلمى ، ونقوم على المر ى ، فسألت أ تي النبي 
مكا قكدمت أم ال تخرج ر قاَل : )) لتلبسها صاحبتها ِمن جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسكلمين هه . فل

سكمعته -وكانت ال تذكره إال قالكت : بكأبي  ر قالت : بأبا ، نعم  عطي  سألتها : أسمعت رسول هللا 
والحكيض ، وليشكهدن الخيكر  -أو العواتك، ذوات الخكدور-يقول : )) يخكرج العواتك، وذوات الخكدور 

 ودعوة المؤمنين ، ويعتزل الحيض المصلى هه .
 فقالت : أليال تشهد عرف  وكذا وكذا رقالت حفص  : فقلت : الحيض ر 

 )) حفص  هه ، هي : بنت سيرين أ ت محمد وإ وته .
 و )) العوات، هه : جمع عات، ، وهي البكر البال  التي لَم تزوج .

و )) الرلبككاا هه : هككي المككالءة الملطيكك  للبككدن كلككه ، تلككبال فككوق الثيككاا ، وتسككميها العامكك  : 

 . يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجالبِيبِِهنَّ    :اإل ار ، ومنه قول هللا 
وفي الحديت : أمر للنساء بشهود العيدين ، معلالً بما فيِه ِمن شهود الخير ودعكوة المسكلمين ، 

 إن شكككككككاء هللا -ويكككككككأتي اسكككككككتيفاء الككككككككالم علكككككككى ذَِلكككككككَك فكككككككي مو كككككككعه ِمكككككككن )) الصكككككككالة هه 
 تعالى .

ت ذَِلكَك حفصك  بنكت سكيرين ، فأجابتهكا أم وإنما المقصود هنا : شكهود الحكيض ، وقكد اسكتنكر
عطي  بكأن الحكائض تشكهد عرفك  وككذا وككذا ، كأنهكا تعنكي : مركامع الحكج ِمكن الوقكوف بالمزدلفك  ، 
ورمي الرمار وغير ذَِلَك ، فإنها تصنع مكا يصكنع الحكاج غيكر الطكواف بالبيكت ، َكمكا سكب، ، فككذلك 

دعاء والككذكر ، فلهككا أن تفعكك  ذَِلككَك بنفسككها ، تشككهد مرمككع العيككدين وهككي حككائض   لنهككا ِمككن أهكك  الكك
 وتشهد مرامع المسلمين المشتمل  عليِه .

وأمككا أمككر الحككائض بككاعتزال المصككلى ، فَقككد قيكك  : بككأن مصككلى العيككدين مسككرد ، فككال يرككو  
 للحككككائض المكككككت فيككككِه ، َوهككككَو ظككككاهر كككككالم بعككككض أصككككحابنا ، ِمككككنُهم : ابككككن أبككككي موسككككى فككككي 

ً -َو )) شرح الخرقي هه ، َوه أحد الكوجهين للشكافعي  ، والصكحيح عنكدهم : أنَّكهُ لكياَل بمسكرد ،  -أيضا
 فللرنب والحائض المكت فيِه .

وأجابوا َعكن حكديت المكر بكاعتزال الحكيض للمصكلى : بكأن المكراد أن يتسكع علكى غيكرهن ، 
 ويتميزن .

بمشكروع ، وفي َهذا نظر   فإن تميز الحائض َعن غيرها ِمن النساء في مرلكال وغيكره لكياَل 
 وإنما المشروع تميز النساء َعن الرجال جمل    فإن ا تالطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد .

وقد قي  : إن المصلى يكون لَهُ حكم المساجد في يوم العيدين  اص ً ، في حال اجتماع النكا  
 فيِه دوَن غيره ِمن الوقات .

ً -وفي ذَِلَك   نظر ، وهللا أعلم . -أيضا
هككر : أن أمككر الحككيض بككاعتزال المصككلى إنمككا هككَو حككال الصككالة   ليتسككع علككى النسككاء والظ

 الطاهرات مكان صالتهن ، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطب  .
وقد صرح أصحابنا : بأن مصلى العيد لكياَل حكمكه حككم المسكرد ، وال فكي يكوم العيكد ، حتكى 

فيِه بعد الصالة   فإنه يرلال ِمكن غيكر صكالة  قالوا : لو وص  إلى المصلى يوم العيد واإلمام يخطب
   لنه ال تحي  لَهُ .

 وا تلفوا : لو كاَن يخطب في المسرد : ه  يصلي التحي  ر على وجهين .
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وقول أم عطي  : )) بأبا هه هَو بفتح الباء الثاني  ، وقد  عم بعضهم أن حديت أم عطي  لَم يكرد 
 إال كذلك .

 ر الباء ، و )) بأبا هه بفتح الباء .وهما للتان : )) بأبي هه بكس

 بأبيها . والمراد : تفدي  النبي  
 

*  *  * 
 
 باب - 24

 إذا حاضْت في شهٍر ثالَث حيٍض ، وما يصدُق النساُء 

 في الحيِض والحمِل فيها يمكُن مَن الحيِض 

  أَْرَحكككككككاِمِهنّ َوال يَِحككككككك ُّ لَُهكككككككنَّ أَْن يَْككككككككتُْمَن َمكككككككا َ لَكككككككَ، هللاُ فِكككككككي  لقكككككككول هللا تعكككككككالى :

 [  .228] البقرة: 

أنهكا حا كت  ممن ير ى دينكه  ويذكر َعن علي وشريح : إن جاءت ببين  ِمن بطان  أهلها 

 ثالثاً في شهر   صدقت .

 وقال عطاء : أقراتها كانت .

 وبه قاَل إبراهيم .

 وقال عطاء : الحيض يوم إلى  مس  عشر .

يرين َعن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمس  أيام ر قكاَل وقال المعتمر ، َعن أبيه : سألت ابن س

 : النساء أعلم بذلك .

كككككككا قكككككككول هللا    َوال يَِحككككككك ُّ لَُهكككككككنَّ أَْن يَْككككككككتُْمَن َمكككككككا َ لَكككككككَ، هللاُ فِكككككككي أَْرَحكككككككاِمِهنّ    :أمَّ

[ ، فإنه يدل على أن المرأة مؤتمن  علكى اإل بكار بمكا فكي رحمهكا ، ومصكدق  فيكِه 228] البقرة: 

 ذا ادعت ِمن ذَِلَك ممكناً .إ

روى العمككش ، َعككن مسككلم ، َعككن مسككروق ، َعككن أبككي بككِن كعككب ، قككاَل : إن ِمككن المانكك  أن 

 ائتمنت المرأة على فرجها .

َمككا َ لَككَ، هللاُ فِككي  وقككد ا تلكك  المفسككرون ِمككن السككل  فَِمككن بعككدهم فككي المككراد بقوِلككِه تعككالى :

 ، وفسره قوم بالحيض . ، ففسره قوم بالحم   أَْرَحاِمِهنّ 

ً . وهذا هَو المروي َعن أكثر  وقال آ رون : ك  منهما مراد ، واللفظ صالح لهما جميعا

 السل  ، ِمنُهم : ابن عمر ، وابن عبا  ، ومراهد ، والحسن ، والضحاك .

 وأما ما ذكره َعن علي وشريح :

يسى بِن يكونال ، َعكن إسكماعي  : ثنا ع -هَو : ابن راهويه -فقاَل حرا الكرماني : ثنا إسحاق 

بِن أبي  الد ، َعن الشعبي ، أن امرأة جاءت إلى علي بِن أبي طالب ، فقالت : إني طلقت ، فحضكت 

في شهر ثالث حيض ر فقاَل علي لشريح : ق  فيها ، فقاَل : أقول فيها وأنت شاهد   قكاَل : قك  فيهكا، 

أمكانتهن فقلكن : إنهكا حا كت ثكالث حكيض قاَل : إن جكاءت ببطانك  ِمكن أهلهكا ممكن ير كى ديكنهن و

 طهرت عند ك  حيض    صدقت . فقاَل علي : قالون . قاَل عيسى : بالرومي  : أصبت .

قاَل حرا : وثنا إسكحاق : أبنكا محمكد بكن بككر : ثنكا سكعيد بكن أبكي عروبك  ، َعكن قتكادة ، َعكن 

ثالثككين ليلكك  ثككالث عككزرة ، َعككن الحسككن العرنككي ، أن امككرأة طلقهككا  وجهككا ، فحا ككت فككي  مككال و

حيض ، فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول فيها ، ولم يق  شيئاً ، فرفعت إلى علكي بكن أبكي طالكب ، 

 فقاَل : سلوا عنها جاراتها ، فإن كاَن هكذا حيضها فَقد انقضت عدتها ، وإال فأشهر ثالث .

 ه أبو حاتم الرا ي .: قال -وهذا اإلسناد فيِه انقطاع   فإن الحسن العرني لَم يدرك علياً 
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وأما اإلسناد الِذي قبله ، فإن الشعبي رأى علياً يرجم شراح  ووصفه . قاَل يعقوا بِن شكيب  : 

 لكنه لَم يصحح سماعه منهُ .

 وأما ما ذكره البخاري َعن عطاء والنخعي :

 فروى ابن المبارك ، َعكن ابكن لهيعك  ، َعكن  الكد بكِن يزيكد ، َعكن عطكاء ، فكي امكرأة طلقكت ،

 فتتابعت لها ثالث حيض في شهر : ه  ] حلت [ ر قاَل : أقراتها ما كانت .

 وروي نحككككككوه َعككككككن النخعككككككي ، َكمككككككا حكككككككاه البخككككككاري ، وحكككككككاه َعنككككككهُ إسككككككحاق بككككككن 

 راهويه .

فهؤالء كلهم يقولون : إن المكرأة قَكد تنقضكي عكدتها بثالثك  أقكراء فكي شكهر واحكد ، َوهكَو قكول 

 الك ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم .كثير ِمن العلماء ، ِمنُهم : م

 وهذا ينبني على أصلين :

 أحدهما : اال تالف في القراء : ه  هي الطهار ، أو الحيض ر وفيه قوالن مشهوران .

، وإسكحاق : أنهكا  -الصكحيح َعنكهُ -ومذهب مالكك والشكافعي : أنهكا الطهكار ، ومكذهب أحمكد 

 إن شاء هللا تعالى . ِمن الِكتاِا الحيض ، وستأتي المسأل  مستوفاةً في مو ع آ ر 

 والثاني : اال تالف في مدة أق  الحيض وأق  الطهر بين الحيضتين .

 وإسحاق : أنَّهُ يوم وليل  . -المشهور َعنهُ -فأما أق  الحيض : فمذهب الَشافِعي وأحمد 

 مسك  عشكر  : أنَّهُ  -في رواي  َعنهُ -وأما أق  الطهر بين الحيضتين : فمذهب الشافعي وأحمد 

 يوماً ، َوهَو قول كثير ِمن أصحاا مالك .

 والمشهور َعن أحمد : أن أقله ثالث  عشر يوماً .

 : نقله َعنهُ حرا . -وعند إسحاق : أقله عشرة أيام 

 َوهَو رواي  ابن القاسم ، َعن مالك .

 وا تلفت الرواي  َعن مالك في ذَِلَك .

ق  الطهر بكين الحيضكتين ثالثك  عشكر يومكاً ، فكيمكن فعلى قول ِمن قاَل : القراء الحيض ، وأ

 انقضاء العدة بثالث  قروء في تسع  وعشرين يوماً .

وعلى قول ِمن قاَل : القراء الحيض ، وأق  الطهر  مس  عشر فال تنقضي العدة في أق  ِمن 

 ثالث  وثالثين يوماً .

قك  الطهكر بكين الحيضكتين ثالثك  وأما على قول ِمن يقول : القراء الطهار : فإن قيك  : بكأن أ

 عشر   فأق  ما تنقضي فيِه العدة بالقراء ثماني  وعشرون يوماً .

 وإن قي  : أق  الطهر  مس  عشر   فاثنان وثالثون يوماً .

فأما مالك وأصحابه ، فقاَل ابن القاسم : سألت مالكاً ، إذا قالت : قَكد حضكت ثكالث حكيض فكي 

 ذَِلكككككككَك ، فكككككككإن ككككككككن يحضكككككككن ككككككككذلك ويطهكككككككرن  شكككككككهر ر قكككككككاَل : تسكككككككأل النسكككككككاء َعكككككككن

 لَهُ   كانت مصدق  .

وهككذا هككَو مككذهب مالككك المككذكور فككي )) المدونكك  هه ، وا تككاره البهككري ِمككن أصككحابه ، وبنككاه 

 على أن الحيض ال حد لقله ، ب  أقله دفق  وأق  الطهر بين الحيضتين  مس  عشر .

، فاعتبر أق  الطهر و مس  أيام ِمن كك  حيضك  ومن المالكي  ِمن قاَل : يقب  في أربعين يوماً 

 . ومنهم ِمن قاَل : تنقضي في ست  وثالثين يوماً ، فاعتبر أق  الطهر وثالث  أيام للحيض  .

 فلم يعتبر َهذا وال الِذي قبله الحيض وال أكثره .

ين الحيضتين وقد ينبني الِذي نقله ابن القاسم ، َعن مالك ، على قولُهُ : إنه ال حد لق  الطهر ب

 ، ب  هَو على ما تعرف المرأة ِمن عادتها .
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َوهَو رواي  منصوص  َعن أحمد ، ا تارهكا أبكو حفك  البرمككي ِمكن أصكحابنا ، وأورد علكى 

نفسه : أنَّهُ يلزم على َهذا أنها إذا ادعت انقضاء العدة في أربع  أيام قب  منها : فأجاا : أنَّهُ ال بد ِمن 

 ق  ما يُمكن في شهر .القراء الكامل  ، وأ

 كذا قاَل . 

ونق  الثرم َعن أحمد ، أنَّهُ ال توقيت فكي الطهكر بكين الحيضكتين ، إال فكي مو كع واحكد : إذا 

 ادعت انقضاء عدتها في شهر   فإنها تكل  البين  .

ونق  ابن عبد البر : أن الَشافِعي قاَل : أق  الطهر  مسك  عشكر ، إال أن يعلكم طهكر امكرأة أقك  

  مس  عشر ، فيكون القول قولها . ِمن

ومذهب أبي حنيف  : ال تصدق في دعوى انقضاء العدة في أق  ِمن ستين يوماً ، وا تل  َعنكهُ 

 في تعلي  ذَِلَك :

فنق  َعنهُ أبو يوس  : أنهكا تبكدأ بطهكر كامك   مسك  عشكر يومكاً ، وترعك  كك  حيضك   مسك  

 أيام، والقراء عندهم : الحيض .

-وأقك  الطهكر  -َوهَو عشكرة أيكام عنكدهم-حسن بِن  ياد : أنَّهُ اعتبر أكثر الحيض ونق  َعنهُ ال

 وبدأ بالحيض . -َوهَو  مس  عشر

وقال صاحباه أبو يوس  ومحمد : ال تصدق إال في كمال تسع  وثالثين يوماً ، بناء علكى أقك  

 الحيض ، َوهَو عندهم ثالث  ، وأق  الطهر ، َوهَو  مس  عشر .

الثوري : ال تصدق فكي أقك  ِمكن أربعكين يومكاً ، َوهكَو أقك  مكا تحكيض فيكِه النسكاء  وقال سفيان

 وتطهر . وهذا كقول أبي يوس  ومحمد .

 : نقله َعنهُ الطحاوي . -وعن الحسن بِن صالح : ال تصدق في أق  ِمن  مس  وأربعين يوماً 

رك فقكاَل : أرأيكت قكول وقال حرا الكرماني : ثنا إسكحاق : ثنكا أبكي ، قكاَل : سكألت ابكن المبكا

سككفيان : تصككدق المككرأة فككي انقضككاء عككدتها فككي شككهر ، كيكك  َهككذا ر ومككا معنككاه ر فقككاَل : جعكك  ثالثككاً 

 حيضاً ، وعشراً طهراً ، وثالثاً حيضاً ، كذا قاَل .

وقككد ذكككر بعككض أصككحاا سككفيان فككي مصككن  لَككهُ علككى مذهبككه روايكك  ابككن المبككارك َهككذِه َعككن  

ي أق  ِمن تسع  وثالثين يومكاً ، وعزاهكا إلكى الطحكاوي ، ووجههكا بكأن أقك  سفيان : أنها ال تصدق ف

الحيض ثالث  أيام وأق  الطهر  مس  عشر . قاَل : وروايك  المعكافى والفريكابي َعكن سكفيان ، أنهكا ال 

 تصدق في أق  ِمن أربعين يوماً . قاَل : وهما بمعنى واحد .

ن علي فكي ذَِلكَك علكى أنَّكهُ جعك  الطهكر عشكرة وأما إسحاق بِن راهويه ، فإنه حم  المروي عَ 

 أيام، والحيض ثالث  ، لكن إسحاق ال يرى أن أق  الحيض ثالث .

 ولم يذكر أكثر هؤالء أن قبول دعواها يحتاج إلى بين  ، َوهَو قول الخرقي ِمن أصحابنا .

بكِه ِمكن والمنصوص َعن أحمد : أن دعوى انقضاء العدة في شكهر ال تقبك  بكدون بينك  ، تشكهد 

النساء ، ودعوى انقضائها في  يادة علكى شكهر تقبك  بكدون بينك    لن المكرأة مؤتمنك  علكى حيضكها 

َكما قاَل أبي بن كعب وغيره ، وإنما اعتبرنا البين  في دعواها في الشكهر  اصك  للمكروي َعكن علكي 

 بن أبي طالب ، َكما تقدم .

ن يومكاً قبك  بليككر بينك    لن أقك  الطهككر ومكن أصكحابنا ِمكن قككاَل : إن ادعتكه فكي ثالثكك  وثالثكي

المتف، عليِه  مس  عشر يوماً ، وإنما يحتاج إلكى بينك  إذا ادعتكه فكي تسكع  وعشكرين   لنكه يُمككن   

 فإن أق  الطهر ثالث  عشر في رواي  .

ومنهم ِمن قاَل : إنما يقب  ذَِلكَك بليكر بينك  فكي حك، ِمكن لكياَل لهكا عكادة مسكتقرة ، فأمكا ِمكن لهكا 

 دة منتظم  فال تصدق إال ببين  على الصح ، كذا قاله صاحب )) الترغيب هه .عا
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وقال ابن عقي  في )) فنونه هه : وال تقب  مَع فساد النساء وكثرة كذبهن دعكوى انقضكاء العكدة 

في أربعين وال  مسكين ] يومكاً [ ، إال ببينك  تشكهد أن َهكذِه عادتهكا ، أو أنهكا رأت الحكيض علكى َهكذا 

 ، وتكرر ثالثاً .المقدار

وقال إسحاق وأبو عبيد : ال تصدق في أق  ِمن ثالث  أشهر ، إال أن تكون لها عادة معلوم  قَكد 

عرفها بطانك  أهلهكا المرتضكى ديكنهن وأمكانتهن فيعمك  بهكا حينئكذ ، ومتكى لَكم يككن ككذلك فَقكد وقعكت 

 ة .الريب  ، فيحتاط وتعدل القراء بالشهور ، َكما في ح، ا؛يس  والصلير

وأما مكا حككاه البخكاري َعكن عطكاء ، أن الحكيض يكوم إلكى  مسك  عشكر ، فهكذا معكروف َعكن 

 عطاء .

 وقد ا تل  العلماء في أق  الحيض وأكثره :

 فأما أقله :

ً -فمنهم ِمن قاَل : يوم ، َكما روي َعن عطاء . ومنهم ِمن قاَل : يوم وليلك  ، وروي  َعكن  -أيضكا

 عطاء .

ً -وروي  القولين َعن الو اعي والشافعي وأحمد ، فقاَل كثيكر ِمكن أصكحابهم مث  هذين  -أيضا

: إنهما قوالن لَُهم ، ومن أصحابنا وأصحاا الَشافِعي ِمكن قكاَل : إنمكا مكراد الَشكافِعي ] وأحمكد [ يكوم 

مَع ليلته   فإن العرا تذكر اليوم كثيراً ويريدون : مكَع ليلتكه . وممكن قكاَل : أقلكه يكوم وليلك  : إسكحاق 

 بو ثور .وأ

وقالت طائف  : ال حكد لقلكه ، بك  هكَو علكى مكا تعرفكه المكرأة ِمكن نفسكها ، َوهكَو المشكهور َعكن 

 أيضاً .-مالك ، وقول أبي داود وعلي بِن المديني ، وروي َعن الو اعي 

 ونقكككك  ابككككن جريككككر الطبككككري َعككككن الربيككككع ، َعككككن الَشككككافِعي ، أن الحككككيض يكككككون يومككككاً 

 ربيع : وآ ر قولي الَشافِعي : أن أقله يوم وليل  .] وأق  [ وأكثر . قاَل ال

 وقال أبو حنيف  وأصحابه والثوري : أقله ثالث  أيام .

ِمكن طكرق ، والمرفكوع  مرفوعكاً  وروي ذَِلَك َعكن ابكن مسكعود وأنكال ِمكن قولهمكا ، وروي 

 الحفاظ .كله باط  ال يصح ، وكذلك الموقوف طرقه واهي  ، وقد طعن فيها غير واحد ِمن أئم  

 وقالت طائف  : أقله  مس  أيام ، وروي َعن مالك .

ولم يصح عند أكثر الئم  في َهذا الباا توقيت مرفكوع وال موقكوف ، وإنمكا رجعكوا فيكِه إلكى 

 ما حكي ِمن عادات النساء  اص  ، وعلى مث  ذَِلَك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم .

 وأما أكثر الحيض .

 مس  عشر يوماً . وحكي مثله َعكن شكريك والحسكن بكِن صكالح ، َوهكَو قكول  فقاَل عطاء : هوَ 

 وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم . -في المشهور َعنهُ -مالك والشافعي وأحمد 

ومن أصكحابنا والشكافعي  ِمكن قكاَل :  مسك  عشكر يومكاً بلياليهكا ، قكاَل بعكض الشكافعي  : وهكذا 

ى ، واالعتمكاد فكي ذَِلكَك علكى مكا حككي ِمكن حكيض بعكض النسكاء القيد ال بد ِمنه ، لتكد   الليلك  الولك

  اص  .

، أنَّككهُ قككاَل فككي نقصككان ديككن النسككاء : )) تمكككت شككطر عمرهككا ال  وأمككا الروايكك  َعككن النبككي 

 تصلي هه فإنه ال يصح ، وقد طعن فيِه ابن منده والبيهقي وغيرهما ِمن الئم  .

عبككد الككرحمن بككِن مهككدي وعبككد هللا بككن نككافع وقالككت طائفكك  : أكثككره سككبع  عشككر ، حكككي َعككن 

 صاحب مالك .

 -ككأبي حفك  البرمككي-َوهَو رواي  َعن أحمد وا تارها أبو بكر عبد العزيز ، ومن أصحابنا 

 ِمن قاَل : ال يصح َعن أحمد ، إنما حكى ذَِلَك أحمد َعن غيره ولم يوافقه .

 جبير . وحكي َعن بعضهم : أكثره ثالث  عشر ، وحكي َعن سعيد بنِ 
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وقككال سككفيان وأبككو حنيفكك  وأصككحابه : أكثككره عشككرة أيككام ، واعتمككدوا فككي ذَِلككَك علككى أحاديككت 

 مرفوعه وآثار موقوف  َعن أنال وابن مسعود وغيرهما َكما سب، .

: قاله اإلمكام أحمكد فكي روايك   -والحاديت المرفوع  باطل  ، وكذلك الموقوف  على الصحاب  

 الميموني وغيره .

ً -وقد روي   َعن الحسن و الد بِن معدان ، وأنكره اإلمام أحمد َعن  الد . -أيضا

 وروي َعن الحسن : أكثره  مس  عشر .

 وحكي َعن طائف  : ] أن [ أكثره سبع  أيام :

 ] قاَل مكحول : وقت الحائض سبع  أيام [ .

 وعن الضحاك ، قاَل : تقعد سبع  أيام ، ثُمَّ تلتس  وتصلي .

مبتدأة : تمكت ] أعلى [ أقراء النساء سبع  أيام ، ثُمَّ تلتس  وتصلي َكما وعن الو اعي في ال

 تفع  المستحا   .

 وحككككى الحسكككن بكككِن ثكككواا ، َعكككن أحمكككد ، قكككاَل  : عامككك  الحكككيض سكككت  أيكككام إلكككى سكككبع  . 

] قي  لَهُ : فإن امرأة ِمن آل أنال كانت تحيض  مس  عشر ر قاَل : قَكد ككاَن ذَِلكَك ، وأدنكى الحكيض : 

: سكت  أيكام إلكى سكبع  [ ، ثُكمَّ ذككر حكديت : )) تحيضكي فكي علكم هللا سكتاً أو  -عنكدنا  وم ، وأقصكاه ي

 سبعاً هه .

أن السكبع  غالكب الحكيض  وهللا أعلكم  وكالم أحمد ومن ذكرنا معه في َهذا إنمكا مكرادهم بكِه 

 وأكثر عادات النساء   ال أنَّهُ أقصى حيض النساء كلهن .

ال حكد لكثكر الحكيض ، وإنمكا هكَو علكى حسكب مكا تعرفكه كك  امكرأة ِمكن عكادة وقالت طائف  : 

نفسها ، فلو كانت المرأة ال تحيض في السن  إال مكرة واحكدة وتحكيض شكهرين متتكابعين فَهكَو حكيض 

صحيح ، وري نَحَو ذَِلَك َعكن ميمكون بكن مهكران والو اعكي ، ونقلكه حكرا َعكن إسكحاق وعلكي بكن 

 المديني .

ِمكن  تعليقكاً  : ما قاله ابن سيرين : النساء أعلكم بكذلك ، َكمكا حككاه البخكاري َعنكهُ ويشبه َهذا  

رواي  معتمر بِن سليمان ، َعن أبيكه ، أنكه سكأل ابكن سكيرين َعكن امكرأة تكرى الكدم بعكد قرئهكا بخمسك  

 أيامر قاَل : النساء أعلم بذلك .

استحا كتها ، فمكا اعتادتكه حيضكاً : أن المكرأة أعلكم بحيضكها و -وهللا أعلم -ومراد ابن سرين 

 وتبين لها أنَّهُ حيض جعلته حيضاً ، وما لَم تعتده ولم يتبين لها أنَّهُ حيض فَهَو استحا   .

وقد ذكر طائف  ِمن أعيكان أصكحاا الَشكافِعي : أن ِمكن لهكا عكادة مسكتمرة علكى حكيض وطهكر 

ذَِلَك ، ِمنُهم : أبو إسحاق اإلسكفراييني أق  ِمن يوم وليل  وأكثر ِمن  مس  عشر أنها تعم  بعادتها في 

: نقلكه َعنكهُ صكاحب  -والقا ي حسين والدارمي وأبو عمرو بِن الصالح ، وذكر أنه نك  الَشكافِعي 

 )) التقريب هه .

 أيضاً . وما نقله ابن جرير َعن الربيع ، َعن الَشافِعي ، َكما تقدم ، يشهد لَهُ 

 فقاَل :  رج البخاري في َهذا الباا حديثاً ،

ثنا أحمد بكِن أبكي رجكاء : ثنكا أبكو أسكام  ، قكاَل : سكمعت هشكام بكِن عكروة ، قكاَل :  -325

، فقالكت :  إنكي أسكتحاث فكال  أ برني أبي ، َعن عائش  ، أن فاطم  بنت أبي حبيش سألت النبي 

لتككي كنككت أطهككر ، أفككأدع الصككالة ر قككاَل : )) ال ، إن ذَِلككَك عككرق ، ولكككن دعككي الصككالة قككدر اليككام ا

 تحيضين فيها، ثُمَّ اغتسلي وصلي هه .

ردهكا إلكى قكدر  َهذا الحديت استدل بِه ِمن ذهب إلى أن أق  الحيض ثالثك  أيكام   لن النبكي 

 اليام التي كانت تحيضها ، واليام جمع ، وأق  الرمع ثالث  .

 وأجاا ِمن  الفهم َعنهُ بروابين :
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 ت ، لن اليككككوم قَككككد يعبككككر بككككِه َعككككن الوقككككت قكككك  أو أحككككدهما : أن المككككراد باليككككام : الوقككككا

[ ، والمككراد : وقككت  8] هككود:   أاَل يَككْوَم يَككأْتِيِهْم لَككْياَل َمْصككُروفاً َعككْنُهمْ   كثككر ، َكمككا قككاَل تعككالى : 

مريء العكذاا ، وقكد يككون لكيالً ويككون نهكاراً ، وقكد يسكتمر وقكد ال يسكتمر ، ويقكال : يكوم الرمك  ، 

 منهما كاَن عدة أيام .ويوم صفين ، وك  

رد امرأة واحدةً إلى عادتها ، والظاهر : أن عادتهكا كانكت أيامكاً متعكددة  والثاني : أن النبي 

ا ست  أيام أو سبع  ، فليال فيِه دلي  على أن ك  حيض امرأة يكون كذلك .  في الشهر ، إمَّ

نكت تحيضكين فيهكا هه علكى : )) دعي الصالة قدر اليكام التكي ك واستدل اإلمام أحمد بقوِلِه 

 أن الحيض قَد يكون أكثر ِمن عشرة أيام   لنه لو كاَن الزائد على العشرة استحا   لبين لها ذَِلَك .

 أيضاً .-ولكن قَد يُقال : في الزيادة على الخمال عشرة كذلك 

 ى أيامها .كاَن يعلم أن حيض َهذِه المرأة أق  ِمن ذَِلَك ، فلذلك ردها إل والظاهر : أن النبي 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب-25

 الصفرِة والكدرِة في غيِر أيام الحيِض 

حدثنا قتيب  : ثنا إسكماعي  ، َعكن أيكوا ، َعكن محمكد ، َعكن أم عطيك  : كنكا ال نعكد  -326

 الكدرة والصفرة شيئاً .

 كذا رواه ابن علي  ومعمر ، َعن أيوا .

 سيرين ، َعن أم عطي  .ورواه وهيب ، ] َعن أيوا [ ، َعن حفص  بنت 

 و عم محمد بِن يحيى الذهلي أن قول وهيب أصح . وفيه نظر .

وهكي : حفصك   وقد  رج أبو داود ِمكن طريك، حمكاد بكِن سكلم  ، َعكن قتكادة ، َعكن أم الهكذي  

، قالكت : كنكا ال نعكد الصكفرة والككدرة  - وكانت بايعكت رسكول هللا -، َعن أم عطي   -بنت سيرين 

 شيئاً .بعد الطهر 

 مثله . ثُمَّ قاَل : ثنا مسدد : ثنا إسماعي  : أبنا أيوا ، َعن محمد بِن سيرين ، َعن أم عطي  

وظاهر َهذا السياق : يدل على أن رواي  أيوا ، َعن محمد مثك  روايك  قتكادة ، َعكن أم الهكذي  

 ، وأن فيها َهذِه اللفظ  : )) بعد الطهر هه .

 مثله هه لياَل بحديت ، يشير إلى أنَّهُ قَد يقع التساه  في لفظه .مَع أن شعب  كاَن يقول : )) 

 و الفه سفيان ، فقاَل : هَو حديت .
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و رج الدارقطني ِمن روايك  هشكام بكِن حسكان ، َعكن حفصك  ، َعكن أم عطيك  ، قالكت : كنكا ال 

 وهي الصفرة والكدرة . نرى التري  بعد الطهر شيئاً 

ي ، َعكن معكاذة ، َعكن عائشك  ، قالكت : مكا كنكا نعكد الككدرة وروى وكيع ، َعكن أبكي بككر الهكذل

 والصفرة شيئاً .

 وأبو بكر الهذلي ،  عي  .

 و كككككرج اإلمكككككام أحمكككككد وأبكككككو داود وابكككككن ماجكككككه ِمكككككن روايككككك  أبكككككي سكككككلم  ، أن أم بككككككر 

 أو -قاَل في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر : )) إنما هَو عكرق  أ برته ، َعن عائش  ، أن النبي 

 عروق هه .

 ، لَم يرو عنها غير َهذا الحديت ، وليست بمشهورة . -ويقال : أم أبي بكر -وأم بكر 

 وقكككككد بكككككوا البخكككككاري علكككككى حكككككديت أم عطيككككك  : )) الصكككككفرة والككككككدرة فكككككي غيكككككر أيكككككام 

 الحيض هه ، ولم يخرج الحديت بزيادة : )) بعد الطهر هه َكما  رجه أبو داود .

، َعكن قتكادة ، بك  قَكد رواه حكرا فكي )) مسكائله هه ، َعكن اإلمكام  ولم يتفرد بِه حماد بكِن سكلم 

 بمثله . أحمد ، َعن غندر ، َعن شعب  ، َعن قتادة 

وقد روي حديت أم عطي  بلفظ آ ر ، َوهَو : )) كنا ال نعتد بالكدرة والصفرة بعد اللسك  شكيئاً 

 هه .

  رجه الدارمي في )) مسنده هه .

ة فككي )) بككاا : إقبككال المحككيض وإدبككاره هه ، وأن الصككفرة وقككد سككب، ذكككر الصككفرة والكككدر

 والكدرة لهما ثالث  أحوال :

حال : تكون في مدة عادة المعتادة ، فتكون حيضاً عند جمهور العلماء ، سكواء سكبقها دم أم ال 

. 

وحال : تكون بعد انقضاء العادة ، فإن اتصكلت بالعكادة ولكم يفصك  بينهمكا طهكر ، وكانكت فكي 

أعني : اليام التي يحكم بأنها حكيض ، وهكي : الخمسك  عشكر ، أو السكبع  عشكر ، -الحيض مدة أيام 

، فه  تككون حيضكاً بمركرد اتصكالها بالعكادة ، أم ال تككون حيضكاً حتكى تتككرر  -أو العشرة عند قوم 

 ثالثاً أو مرتين ، أم ال تكون حيضاً وإن تكررت ر فيِه ثالث  أقوال للعلماء :

ب مالك والشافعي . والثاني : رواي  َعن أحمد . والثالت : قكول أبكي حنيفك  الول : ظاهر مذه

 والثوري ، وأحمد في رواي  .

وإن انقطع الدم عند تمام العادة ، ثُكمَّ رأت بعكده صكفرة أو ككدرة فكي مكدة الحكيض ، فالصكحيح 

 عند أصحابنا : أنَّهُ ال يكون حيضاً ، وإن تكرر .

ذا رأت صفرة أو ككدرة بعكد اللسك  أو بعكد الطهكر فإنهكا تصكلي ، وقد قاَل أكثر السل  : إنها إ

وممككن روي ذَِلككَك َعنككهُ : عائشكك  ، وسككعيد بككِن المسككيب ، وعطككاء ، والحسككن ، وإبككراهيم النخعككي ، 

 ومحمد ابن الحنيف  وغيرهم .

 وحديت أم عطي  يدل على ذَِلَك .

 في أنَّهُ لياَل بحيض . وحال : ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض ، فهذا ال إشكال

 

*  *  * 

 

 باب-26

 عرِق االستحاضةِ 

  رج فيِه :
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، َعكن عائشك   -وعكن عمكرة  حديت : ابن أبي ذئب ، َعن ابن شهاا ، َعن عروة  -327

َعكن ذَِلكَك ، فأمرهكا أن  ، أن أم حبيبك  استحيضكت سكبع سكنيَن ، فسكألت رسكول هللا   وج النبي 

 هه ، فكانت تلتس  لك  صالة . تلتس  ، فقاَل : )) َهذا عرق

َهذا الحديت ا تل  في إسناده على الزهكري : فكروي َعنكهُ عكن عكروة ، عكن عائشك  . وروي 

عنه ، عن عمرة ، عن عائش  . وروي عنه ، عن عروة وعمرة ، َعن عائش  َكما في َهذِه الروايك  ، 

 : قاله الدارقطني . -ورواي  الزهري لَهُ عنهما صحيح 

ً أي-وا تل    في اسم المستحا   : -ضا

 فقاَل الكثرون في روايتهم : أم حبيب  ، ومنهم ِمن قاَل : أم حبيب  بنت جحش .

 وقد  رجه مسلم ِمن طرق ، َعن الزهري كذلك .

وفي رواي  لَهُ : َعن عمرو بِن الحكارث ، َعكن الزهكري ، َعكن عكروة وعمكرة ، َعكن عائشك  ، 

، وتحت عبد الرحمن بن عكوف  استحيضكت سكبع سكنيَن   أن أم حبيب  بنت جحش  تن  رسول هللا

 . وذكر الحديت 

ً -ولمسككلم  ِمككن حككديت عككراك بككِن مالككك ، َعككن عككروة ، َعككن عائشكك  ، أن أم حبيبكك  بنككت  -أيضككا

الدم ، فقاَل لها : )) امكثي قدر مكا  جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بِن عوف شكت إلى النبي 

 غتسلي هه ، فكانت تلتس  عند ك  صالة .كانت تحبسك حيضتك ، ثُمَّ ا

ورواه أبو داود الطيالسي َعن ابن أبي ذئب ، َعن الزهري ، وقال في حديثكه : إن  ينكب بنكت 

 جحش استحيضت .

 : ذكر ذَِلَك الدراقطني في )) علله هه . -ووهم في قولُهُ : ))  ينب هه 

 اه ، َعكككككن سكككككليمان بكككككِن وذككككككر أبكككككو داود فكككككي )) سكككككننه هه أن أبكككككا الوليكككككد الطيالسكككككي رو

 فذكره . كثير ، َعن الزهري ، َعن عروة ، َعن عائش  : استحيضت  ينب بنت جحش 

 وكككككذلك  رجككككه مسككككلم ِمككككن روايكككك  ابككككن عيينكككك  ، َعككككن الزهككككري ، َعككككن عمككككرة ، َعككككن 

 فذكره . عائش  ، أن  ينب بنت جحش كانت تستحاث سبع سنيَن 

بِن عروة ، َعن أبيه ، َعن  ينب بنكت أبكي سكلم  ،  وقد رواه مالك في )) الموطإ هه َعن هشام

أنها رأت  ينب بنت جحش التي كانكت تحكت عبكد الكرحمن بكِن عكوف ، وكانكت تسكتحاث ، وكانكت 

 تلتس  وتصلي .

 ولم يرفع هشام شيئاً ِمن الحديت .

 وذكر ابن عبد البر: أن مالكاً وهم في قولُهُ : ))  ينب هه ، وإنما هي : أم حبيب  .

 رواه الليت بِن سعد ، َعن هشام ، فقاَل فيِه : إن أم حبيب  بنت جحش .وقد 

 وكذلك رواه يحيى بِن سعيد ، َعن عروة وعمرة ، َعن  ينكب بنكت أبكي سكلم  ، أن أم حبيبك  

 وذكر الحديت .

وروى ابكككن عيينككك  ، َعكككن الزهكككري ، َعكككن عمكككرة ، َعكككن عائشككك  ، أن حبيبككك  بنكككت جحكككش 

 فذكره .-استحيضت 

 كذا حفظت أنا في الحديت : والنا  يقولون : أم حبيب  . وقال :

  رجه حرا الكرماني في )) مسائله هه َعن الحميدي ، َعنهُ .

وقد روي عبد هللا بِن محمد بِن عقي  ، َعن إبراهيم بِن محمد بِن طلح  ، َعن عمه عمران بكِن 

[ شكديدة ، فأتيكت النبكي  طلح  ، َعن أم  حمن  بنت جحش ، قالكت : كنكت اسكتحاث حيضك  ] كبيكرة

  وذكرت حديثاً طويالً .-أستفتيه ، فوجدته في بيت أ ي  ينب 

  رجه اإلمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي .
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 وقال : حسن صحيح .

 وحكى َعن البخاري أنه حسنه ، وعن اإلمام أحمد أنه قاَل : هَو حسن صحيح .

فقي  َعنهُ أكثر أصحابه أنَّكهُ  كعفه ، وقيك  : إنكه رجكع إلكى وقد ا تل  قول اإلمام أحمد فيِه ، 

 : قاله أبو بكر الخالل . -تقويته وال ذ بِه 

وقد رواه جماع  َعن ابن عقي  َكما ذكرنكاه ، و كالفهم ابكن جكريجٍ ، فكرواه َعنكهُ ، وقكال فيكِه : 

 َعن حبيب  بنت جحش .

 يشككككير إلككككى أنهككككا  ال  النككككا  ذكككككره اإلمككككام أحمككككد فككككي روايكككك  ابنككككه عبككككد هللا وقككككال :  كككك

 حمن  ، ليست حبيب  .

 وقكككد  رجكككه ابكككن ماجكككه ِمكككن طريككك، ابكككن جكككريج ، َعكككن ابكككن عقيككك  ، إال أن فكككي روايتكككه : 

 )) َعن أم حبيب  بنت جحش هه .

 وحاص  المر : أن بنات جحش ثالث :

،   ينككب بنككت جحككش أم المككؤمنين ، كانككت  وج  يككد بككِن حارثكك  ، فطلقهككا فتزوجهككا النبككي 

 وهي التي ذكرها هللا سبحانه في سورة الحزاا .

 وحمنككككك  بنكككككت جحكككككش ، هكككككي التكككككي  ا كككككت فكككككي اإلفكككككك ، وكانكككككت تحكككككت طلحككككك  بكككككِن 

 عبيد هللا .

: قالكه  -: أم حبيكب  -أيضكاً  وأم حبيب  ، وكانت تحكت عبكد الكرحمن بكِن عكوف ، ويقكال فيهكا 

 أم حبيب  . اإلمام أحمد في رواي  ابنه صالح ، وأكثر النا  يسميها :

وقكال طائفك  ِمكن المحققككين : إنمكا هكي أم حبيكب ، واسككمها حبيبك  ، ففكي )) تكاريخ هه المفضكك  

، قكاَل  : المستحا ك   والظاهر أنه َعن يحيى بكِن معكين   لنكه فكي سكياق ككالم حككاه َعنكهُ  اللالبي

 حبيب  بنت جحش ، وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف ، وهي أ ت حمن  .

كر الزبير بِن بككار فكي ِكتكاِا ] .. .. [ )) النسكاا هه ، إال أنكه لَكم يكنهكا ، وككذا قكاَل ] وكذا ذ

 أبو بكر بِن أبي داود [ .

وحكى الدارقطني في )) علله هه َعن إبراهيم الحربي ، أنه قاَل : الصكحيح أن المستحا ك  أم 

 م حبيب  أو  ينب فَقد وهم .حبيب ، واسمها حبيب  بنت جحش ، وهي أ ت حمن  ، ومن قاَل فيِه : أ

 قاَل الدارقطني : وقول إبراهيم صحيح ، وكان ِمن أعلم النا  بهذا الشأن .

وقال ابن سعد في )) طبقاته هه : هي أم حبيب بنت جحكش ، واسكمها : حبيبك  . قكاَل : وبعكض 

 أه  الحديت يقلب اسمها ، فيقول : أم حبيب  .

يللكط ، فيكروي أن المستحا ك  حمنك  بنكت جحكش ،  وحكى َعن الواقدي ، أنكه قكاَل : بعضكهم

ويظن أن كنيتها أم حبيب  ، والمر على ما ذكرنا ، هكي أم حبيكب حبيبك  بنكت جحكش ، وكانكت تحكت 

 عبد الرحمن بِن عوف ، ولم تلد لَهُ شيئاً .

وحكى البيهقي في )) ِكتكاِا المعرفك  هه ، َعكن ابكن المكديني ، أنكه قكاَل : أم حبيبك  هكي حمنك  . 

 وعن يحيى بِن معين ، أنها غيرها .

 ثُمَّ قاَل البيهقي : حديت ابن عقي  يدل على أنها غيرها ، َكما قاَل يحيى .

قلت : رواي  ابن عقي  ، َعن ابن إبراهيم بِن محمد بِن طلح  ، َعكن عمكه عمكران بكن طلحك  ، 

ج طلحك  بكِن عبيكد هللا ، َعن أمه حمن  صريح في أنها حمن  ال تحتم  غيكر ذَِلكَك   لن حمنك  هكي  و

 -وولدت لَهُ عمران ، َوهَو رواي َهذا الحديت َعن أمه ، ] وأما أ تها حبيب فلم يكن لهكا ولكد بالكليك  

: قالككه الزبيككر بككِن بكككار وغيككره [ ، وحينئككذ فيحتمكك  أن تكككون حمنكك  استحيضككت ، وأ تهككا حبيبكك  

 أيضاً . استحيضت 
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يعنكي :  ينكب ، وأم -َل : وقيك  : إنهكن كلهكن استحضكن وقد حكى ابن عبد البكر َهكذا قكوالً ، قكا

 حبيب ، وحمن  .

 وعلى ما ذكره الولون ، فالمستحا   هي أم حبيب حبيب   اص  دوَن أ تيها .

فكي شكرح )) الموطكإ -وكان ِمن أعيان علمكاء النكدلال -وذكر أبو الوليد بِن الصفار الندلسي 

 ى  ينب ، وأن حمن  لقب .هه لَهُ : أن كال ِمن ال وات الثالث تسم

 قاَل القرطبي : وإذا صح َهذا فَقد صح قول ِمن سمى المستحا    ينب .

 قلت : وفي َهذا بعد ، َوهَو مخال  لقول الئم  المعتبرين ، َكما سب، . وهللا أعلم .

ووقع في متن حديت عائش  ا تالف ثالت ، َوهَو أهم مما قلبه ، وذلكك أنَّكهُ ا تلك  فكي غسكلها 

لَكم يكأمرهم بكذلك .  ك  صالة ، فَِمن الرواة : ِمن ذكر أنها كانكت تلتسك  لكك  صكالة ، وأن النبكي ل

 أمرها بذلك . ومنهم : ِمن ذكر أن النبي 

 فأما الذين لَم يرفعوه : فهم الثقات الحفاظ :

وقد  رجه البخاري هاهنا ِمن حديت ابن أبكي ذئكب ، ِمكن الزهكري ، وفكي حديثكه : )) فكانكت 

 تس  لك  صالة هه .تل

و رجه مسلم ِمن طري، الليكت ، َعكن ابكن شكهاا ، َعكن عكروة ، َعكن عائشك  ، وفكي حديثكه : 

أمر أم حبيب  بنت جحش أن تلتس  عنكد كك  صكالة  قاَل الليت : لَم يذكر ابن شهاا أن رسول هللا 

 ، ولكنه شيء فعلته هي .

، َعككن عائشكك  ، وفككي حديثككه : ))  ِمككن روايكك  عككراك بككِن مالككك ، َعككن عككروة -أيضككاً -و رجككه 

 فكانت تلتس  عند ك  صالة هه .

وأما الذين رفعوه : فرواه ابن إسحاق ، َعن الزهري ، َعن عروة ، َعن عائشك  ، أن أم حبيبك  

 ، فأمرها باللس  لك  صالة . استحيضت في عهد رسول هللا 

  رجه اإلمام أحمد وأبو داود .

لسي ، ولكم أسكمعه منكهُ ، َعكن سكليمان بكِن كثيكر ، َعكن الزهكري ، قاَل : ورواه أبو الوليد الطيا

: )) اغتسلي لكك  صكالة  َعن عروة ، َعن عائش  : استحيضت  ينب بنت جحش ، فقاَل لها النبي 

 هه .

وابككن إسككحاق وسككليمان بككِن كثيككر ، فككي روايتهمككا َعككن الزهككري ا ككطراا كثيككر ، فككال يحكككم 

 أصحابه .بروايتهما َعنهُ مَع مخالف  حفاظ 

، َعكن عمكرة ، َعكن عائشك   -هَو : ابن حزم  وروى يزيد بِن عبد هللا بِن الهاد ، َعن أبي بكر 

، أن أم حبيب  بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بِن عكوف ، وأنهكا استحيضكت فكال تطهكر ، فكذكر 

در قرئهكا التكي فقاَل : )) ليست بالحيض  ، ولكنها ركض  ِمن الرحم ، فلتنظر قك شأنها لرسول هللا 

 كانت تحيض لَهُ ، فلتترك الصالة ، ثُمَّ لتنظر ما بعد ذَِلَك فلتلتس  ] عند [ ك  صالة ، ولتص  هه .

  رجه اإلمام أحمد والنسائي .

 َوهَو مخال  لرواي  الزهري ، َعن عمرة ، َكما سب، ، ورواي  الزهري أصح .

ء الحكيض ، فَقكد أ طكأ . قكاَل : وعائشك  وقال اإلمام أحمد : ك  ِمكن روى َعكن عائشك  : القكرا

 تقول : القراء الطهار .

 وكذا قاَل الَشافِعي في رواي  الربيع ، وأشار إلى أن رواي  الزهري أصح ِمن َهذِه الرواي  .

 وحكى الحاكم َعن بعض مشايخه : أن حديت ابن الهاد غير محفوظ .

: يحيكى بكِن أبكي كثيكر  ، َعكن أبكي  -أمكر أم حبيبك  باللسك  لكك  صكالة  وقد روى أن النبكي 

 سلم  ، َعن  ينب بنت أبي سلم  .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 126 

  رجه أبو داود .

: قالكه أبكو  -مرسكالً -وقد ا تل  في إسكناده علكى يحيكى ، والصكحيح : َعنكهُ ، َعكن أبكي سكلم  

، وقيك  : َعنكهُ ، َعكن أبكي سكلم  ، َعكن أم  -أيضكاً -حاتم ، مَع أن رواي   ينب بنت أبي سلم  مرسكل  

 بيب  ، وال يصح .ح

ورواه الو اعي ، َعن يحيى ، َعن أبكي سكلم  مرسكالً ، وجعك  المستحا ك   ينكب بنكت أبكي 

 سلم  ، َوهَو وهم فاحش   فإن  ينب حينئذ كانت صليرة .

وقد روي َعن طائف  ِمن الصحاب  والتكابعين أن المستحا ك  تلتسك  لكك  صكالة ، ومكنهم ِمكن 

 حم  ذَِلَك على الوجوا .

 وي َعن ابن عبا  أنه قاَل : ال أجد لها إال ذَِلَك .وقد ر

ومكنهم ِمككن حملككه علكى االسككتحباا ، وقككد حككي الوجككوا روايكك  َعكن أحمككد ، والمشككهور َعنككهُ 

 االستحباا كقول الكثرين .

أمرهكا أن تلتسك  وتصكلي ، وهكذا يعكم كك  صكالة    وقد تعل، بعضهم للوجكوا بكأن النبكي 

لتسك  ، وقكد فهمكت المكأمورة ذَِلكَك ، فكانكت تلتسك  لكك  صكالة ، وهكي فإنه كالنهي أن تصلي حتى ت

 أفهم لما أمرت بِه .

إنما أمرها أن تلتس  إذا ذهبت أيكام حيضكتها ، فكال يكد   فكي ذَِلكَك  ويراا َعن ذَِلَك ، بأنَّهُ 

ككذلك قالكه :  -غير اللس  عند فراغ حيضتها ، وأما ما فعلته فَقد تكون فعلتكه احتياطكاً وتبرعكاً بكذلك 

 الليت بِن سعد وابن عيين  والشافعي وغيرهم ِمن الئم  .

أمرهككا أن  ويككدل علككى أن أمرهككا باللسكك  لَككم يعككم ككك  صككالة : أن عائشكك  روت أن النبككي 

تلتس ، وقالت عائش  : )) فكانت تلتس  لك  صالة هه ، فدل علكى أن عائشك  فهمكت ِمكن أمكر النبكي 

 ئش  راوي  الحديت ، وهي أفقه وأفهم ِمن غيرها ِمن النساء .غير ما فعلته المستحا   ، وعا 

وهكي : المستحا ك  التكي نسكيت  -فكي المتحيكرة  -في أشهر قوليه -وقد ذهب مالك والشافعي 

 أنها تلتس  لك  صالة وتصلي أبداً . وقتها وعددها وال تمييز لها 

، وا تكار ابكن سكريج ِمكنُهم : وا تل  أصحاا الَشافِعي : ه  تقضي أم ال ر على وجهين لَُهكم 

أنها تصلي ك  يوم وليلك  عشكر صكلوات بسكت اغتسكاالت وأربعك  و كوآت ، ليسكقط الفكرث عنهكا 

 بيقين .

وفي َهذا حرج عظيم ، وعسر شديد ، والكتاا ناط، بانتفائه َعن َهذِه الم  ، فكي  تكلك  بكِه 

 وليال بعسر . امرأة  عيف  مبتالة ، مَع أن دين هللا يسر 

هبت طائف  : إلى أن المستحا   تلتسك  كك  يكوم غسكالً واحكد ، وروي َعكن أحمكد مكا يكدل وذ

 علككككككككى وجوبككككككككه . وعنككككككككد أحمككككككككد وإسككككككككحاق : لهككككككككا أن ترمككككككككع بككككككككين الصككككككككالتين بلسكككككككك  

 ] مخرج  [ في )) السنن هه . واحد ، وفي ذَِلَك أحاديت مرفوع  َعن النبي 

اري هاهنكا علكى َهكذِه اللفظك  ، فَقكد سكب، : )) َهذا عكرق هه ، وتبويكب البخك وأما قول النبي 

 الكالم على معناه مستوفى في )) باا : االستحا   هه .

أمكر المستحا ك   وليال في حديت الزهري الِذي  رجه البخاري فكي َهكذا البكاا أن النبكي 

 أن تككككككدع الصككككككالة أيككككككام حيضككككككها ، َكمككككككا فككككككي حككككككديت هشككككككام بككككككِن عككككككروة وعككككككراك بككككككِن 

أمكر فاطمك  بنكت أبكي  حبكيش ، وفكي حكديت  حديت هشام : أن النبكي  مالك ، َعن عروة ، لكن في

 عراك : أمر أم حبيب  بنت جحش .

قككاَل لم حبيبكك  : )) إذا أقبلككت  وقككد ذكككر الو اعككي ، َعككن الزهككري فككي حديثككه َهككذا ، أنككه 

 الحيض  فدعي الصالة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي هه ، وتفرد بذلك .
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أمرهكا أن تككدع الصكالة أيكام أقرائهككا ،  َعككن الزهكري ، أن النبكي وككذلك روى ابكن عيينك  ، 

: قالككه اإلمككام أحمككد وأبككو داود وغيرهمككا ورواه محمككد بككِن عمككرو ، َعككن  -أيضككاً -َوهككَو وهككم منككهُ 

،  -أيضكاً -الزهري ، و اد فيِه : )) إذا كاَن دم الحيض ، فإنه أسود يعرف هه ، وقي  : إنه وهكم منكهُ 

 روة ، َعن فاطم  بنت أبي حبيش .لكنه جعله َعن ع

-ورواه سهي  ، َعن الزهري ، َعن عروة ، َعن أسكماء بنكت عمكيال ، و اد فيكِه َهكذا المعنكى 

 أيضاً .

 وقد سب، ذكر ذَِلَك في )) باا : االستحا   هه .

والمحفوظ َعن الزهري في َهذا الحديت : ما رواه َعنهُ أصحابه الحفاظ ، وليال فيِه شيء ِمكن 

 . وهللا ] سبحانه وتعالى [ أعلم . ذَِلكَ 

*  *  * 

 باب-27

 المرأِة تحيُض بعَد اإلفاضةِ 

  رج فيِه حديثين :

 أحدهما :

: إن صكككفي  قَكككد  ِمكككن حكككديت : عمكككرة ، َعكككن عائشككك  ، أنهكككا قالكككت لرسكككول هللا  -328

. قكاَل : ))  : )) لعلها تحبسنا ، ألكم تككن طافكت معككن ر هه قكالوا : بلكى حا ت ، فقاَل رسول هللا 

 فا رجي هه .

 والثاني :

ِمككن حكككديت : طكككاو  ، َعكككن ابكككن عبككا  ، قكككاَل : ر ككك  للحكككائض أن تنفكككر إذا  -329

 حا ت .

وكان ابن عمر يقول فكي أول أمكره : إنهكا ال تنفكر ، ثُكمَّ سكمعته يقكول : تنفكر   إن  -330

 ر   لهن . رسول هللا 

حيضككها ، فككإن حا ككت قبكك  طككواف قَككد سككب، أن الحككائض ممنوعكك  ِمككن الطككواف فككي حككال 

اإلفا ك  فإنهككا ال تنفككر حتكى تطككوف لإلفا كك  ، وإن طافكت طككواف اإلفا كك  ، ثُكمَّ حا ككت ، فككذهب 

أعني : حديت عائش  ، وابكن  جمهور أه  العلم إلى أنها تنفر ، َكما دلت عليِه َهذِه الحاديت الثالث  

 عمر ، وابن عبا  .

، و يككد بككِن ثابككت ، أنهككم قككالوا : ال تنفككر حتككى تطهككر ،  وقككد روي َعككن عمككر ، وابنككه عبككد هللا

 وتطوف للوداع . وواف، جماع  ِمن النصار  يد بِن ثابت في قولُهُ َهذا ، وتركوا قول ابن عبا  .

 فأما ابن عمر : فَقد صح َعنهُ برواي  طاو  َهذِه أنه رجع َعن ذَِلَك .

ً -وأما  يد : ففي )) صحيح مسلم هه َعكن طكاو   ، أنكه قكاَل : كنكت مكَع ابكن عبكا  إذ  - أيضكا

كا  قاَل  يد بِن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قب  أن يكون عهدها بالبيت ر فقكاَل لَكهُ ابكن عبكا  : إمَّ

ر قككاَل : فرجككع  يككد إلككى ابككن عبككا   ال ، فسكك  فالنكك  النصككاري  ، هكك  أمرهككا بككذلك رسككول هللا 

 . يضحك ، َوهَو يقول : ما أراك إال قَد صدقت

أنه رجع عما قاله في ذَِلكَك ، فكروى عبكد الكر اق ، أبنكا محمكد  أيضاً  وأما عمر : فَقد روي 

بِن راشد ، َعن سليمان بِن موسى ، َعن نكافع ، قكاَل : رد عمكر نسكاء ِمكن ثنيك  هرشكي ، وذلكك أنهكن 

بلك  عمكر بعكد  أفضن يوم النحر ، ثُمَّ حضن فنفرن ، فردهن حتى يطهرن ويطفكن بالبيكت ، قكاَل : ثُكمَّ 

 ذَِلَك حديت ] غير [ ما صنع ، فترك عمر صنيعه الول .

قاَل : وأبنا محمد بِن راشد : أ برني عبدة بِن أبي لباب  ، َعن هشام بِن يحيى المخزومكي ، أن 

 رجككككككككالً ِمككككككككن ثقيكككككككك  أتككككككككى عمككككككككر بككككككككِن الخطككككككككاا ، فسككككككككأله َعككككككككن امككككككككرأة  ارت يككككككككوم 
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ى تطهكر ، فيككون آ كر عهكدها بالبيكت ، فقكاَل الرجك  : فكإن النحر ، ثُمَّ حا ت ر قاَل : فكال تنفكر حتك

أمر في مث  َهذِه المرأة بليكر مكا أفتيكت ، فضكربه عمكر بالكدرة ، وقكال : ولكم تسكتفتني  رسول هللا 

 ر    في شيء قَد أفتى فيِه رسول هللا 

شكعيثي و رج اإلسماعيلي في )) مسند عمر هه ِمن طري، هشام بِن عمار : ثنا صدق  : ثنكا ال

، َعن  فر بِن وثيم  ، أن رجالً ِمن ثقي  أتى عمكر ، فقكاَل : امكرأة منكا حا كت ، وقكد أفا كت يكوم 

أفتى امرأة منكا أن تصكدر ، فحمك  عمكر  النحرر فقاَل : ليكن آ ر عهدها بالبيت . فقاَل : إن النبي 

 عليككككككككككككِه ، فضككككككككككككربه ، وقككككككككككككال : تسككككككككككككتفتيني فككككككككككككي شككككككككككككيء قَككككككككككككد أفتككككككككككككى فيككككككككككككِه 

   ر   رسول هللا 

وقد روي على وجه آ ر ،  رجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي من روايك  الوليكد بكن عبكد 

الكرحمن ، عكن الحكارث بكن عبكد هللا بكن أو  ، قككاَل : أتيكت عمكر بكن الخطكاا ، فسكألته عكن المككرأة 

 تطكككككككككوف بالبيكككككككككت يكككككككككوم النحكككككككككر ، ثكككككككككم تحكككككككككيض ر فقكككككككككاَل : لكككككككككيكن آ كككككككككر عهكككككككككدها 

، فقاَل عمر : أربت عن يديك ، سألتني عن شكيء  فتاني رسول هللا بالبيت . قاَل الحارث : كذلك أ

 لكيما أ ال  . سألت عنه رسول هللا 

 والوليد هذا ، ليال بالمشهور .

 و رجككككه اإلمككككام أحمككككد والترمككككذي مككككن طريكككك، آ ككككر ، عككككن الحككككارث بككككن عبككككد هللا بككككن 

كن آ كر عهكده بالبيكت هه . يقول : )) من حج هكذا البيكت أو اعتمكر فلكي أو  ، قاَل : سمعت النبي 

 ولم تخبرنا به . فقاَل لهُ عمر :  ررت من يديك ، سمعت هذا من رسول هللا 

 وفي إسناده : حراج بن أرطاة ، وقد ا تل  عليِه في إسناده .

فكي الحكائض بخصوصكها  وهذه الرواي  تدل على أن الحارث بن أو  لم يسمع من النبكي 

ال لطواف الوداع ، إنما سمع لفظاً عامكاً ، وقكد صكح اإلذن للحكائض إذا كانت قد أفا ت : أنها تحتب

إذا كانت قد طافت لإلفا   أن تنفر ، فيخ  مكن ذَِلكَك العمكوم ، وعلكى هكذا عمك  العلمكاء كافك  مكن 

 الصحاب  فمن بعدهم .

وقد روى عبكد الكر اق ، عكن الثكوري ، عكن أبكي فكروة ، أنكه سكمع القاسكم بكن محمكد يقكول : 

 قد أمروها بالخروج . يقول : إذا كانت أفا ت . ر ، ك  أصحاا محمد رحم هللا عم

وروى بإسناده عن سعد بن أبي وقاص ، أنه ذكر لهُ قكول عمكر : ال تنفكر حتكى تطهكر ليككون 

آ ر عهدها بالبيت ، فقاَل : ما يرعلها حراماً بعد إذ حلت ، إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلكت ، 

 فلتنفر .

لى أن من طاف طواف اإلفا   فقد ح  الح  كله ، فال يككون محتبسكاً بعكد حلكه، يشير سعد إ

وإنمككا يبقككى عليككِه بقايككا مككن توابككع المناسككك ، كككالرمي والمبيككت بمنككى وطككواف الككوداع ، فمككا أمكككن 

الحائض فعله من ذَِلكَك ككالرمي والمبيكت فعلتكه ، ومكا تعكذر فعلكه عليهكا ككالطواف سكقط عنهكا ، ولكم 

 باالحتبا  لهُ .يرز إلزامها 

وك  من  ال  في ذَِلكَك فإنمكا تمسكك بعمكوم قكد صكح تخصيصكه بنصكوص صكحيح   اصك  

 في الحائض بخصوصها نهي أن تنفر . بالحائض ، ولم يصح عن النبي 

قكد روي علكى ثالثك  أوجكه كمكا  وحديت الرج  الثقفي الذي حدث عمر بما سمع من النبي 

يكككون معار ككاً لحاديككت الر صكك  للحككائض فككي النفككر   فإنهككا سككب، ، وأسككانيده لككيال بالقويكك  ، فككال 

  اص ، وأسانيدها في غاي  الصح  والثبوت .

 

*  *  * 
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 باب-28       

 إذا رأِت المستحاضةُ الطهرَ 

 قاَل ابن عبا  : تلتس  وتصلي ، ولو ساع  ، ويأتيها  وجها إذا صلت   الصالة أعظم .

، فقككاَل : روى أنككال بككن سككيرين ، عككن ابككن عبككا  فككي هككذا الثككر ، ذكككره أبككو داود تعليقككاً 

المستحا كك  ، قككاَل : إذا رأت الككدم البحرانككي فككال تصككلي ، وإذا رأت الطهككر ولككو سككاع  فلتلتسكك  

 وتصلي .

 وقد ذكره اإلمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه .

 الكد الحكذاء ، عكن أنكال : ثنا  -هَو : ابن علي   وقال في رواي  الثرم وغيره : ثنا إسماعي  

بن سكيرين ، قكاَل : استحيضكت امكرأة مكن آل أنكال ، فكأمروني ، فسكألت ابكن عبكا  ، فقكاَل : أمكا مكا 

 رأت الدم البحراني فإنها ال تصلي ، وإذا رأت الطهر ساع  فلتلتس  ولتص  .

 قاَل أحمد : ما أحسنه .

 والدم البحراني : قي  : هَو الحمر الذي يضرا إلى سواد .

 روي عن عائش  ، أنها قالت : دم الحيض بحراني أسود .و

  رجه البخاري في )) تاريخه هه .

وقي  : البحراني هَو اللليط الواسع الذي يخكرج مكن قعكر الكرحم ، ونسكب إلكى البحكر لكثرتكه 

 وسعته .

وقكول ابكن عبككا  : )) إذا رأت الطهكر سككاع  مكن نهككار فلتلتسك  ولتصكك  هه ، محمكول علككى 

     فإن المستحا   تصلي إذا جاو ت أيام حيضها ، سواء انقطع دمها أو لم ينقطكع غير المستحا

، وإذا اغتسككلت عنككدَ انقضككاء حيضككها وصككلت ، ثككم انقطككع دمهككا بعككد ذَِلككَك   فككال غسكك  عليهككا عنككدَ 

انقطاعه ، وإنمكا يصكح حمك  هكذا علكى الكدم الركاري فكي أيكام الحكيض ، وأنكه إذا انقطكع سكاع  فهكي 

 تصلي ، وسواء كاَن بعد تمام عادة الحيض أو قب  تمام العادة .طاهر تلتس  و

وقد ذهب اإلمكام أحمكد إلكى قكول ابكن عبكا  فكي هكذا ، واسكتدل بكه ، وعليكه أكثكر أصكحابنا . 

ومككنهم مككن اشككترط مككع ذَِلككَك : أن تككرى عالمكك  الطهككر مككع ذَِلككَك ، وهككو القصكك  البيضككاء ، كمككا سككب، 

 ذكرها .

فككي  ككالل دم الحككيض أقكك  مككن يككوم ، وصككحح ذَِلككَك بعككض  وعككن أحمككد : ال يكككون الطهككر

الصحاا   فإن دم الحيض ال يستمر جريانه ، ب  ينقطع تارة ويرري تارة ، فإذا كاَن مدة انقطاعكه 

 يوماً فأكثر فهَو طهر صحيح ، وإال فال .

وحكككى الطحككاوي اإلجمككاع علككى أن انقطككاع الككدم سككاع  ونحوهككا ال عبككرة بككه ، وأنككه كالككدم 

 ص  ، وليال كما ادعاه .المت

ومن العلماء : من ذهب إلى أن مدة النقاء في أثناء  الل الكدم وإن طالكت ، إذا عكاد الكدم بعكد 

ذَِلكَك فكي مككدة الحكيض يكككون حيضكاً ، ال تصككلي فيكِه وال تصكوم ، وهككو قكول أبككي حنيفك  وأصككحابه ، 

 والثوري ، وأحد قولي الشافعي ، وروي ابن منصور عن أحمد نحوه .

 رف المسأل  بمسأل  التلفي، ، ولها فروع وتفاصي  كثيرة جداً .وتع

وحينئذ   ففي تبويب البخاري : )) المستحا   إذا رأت الطهر هه نظر ، ب  الولكى أن يقكال 

 : )) الحائض إذا رأت الطهر ساع  هه .

وإنمككا اعتمككد علككى لفككظ الروايكك  عككن ابككن عبككا  ، ولعكك  ابككن عبككا  أراد أن المستحا كك  إذا 

كانت مميزة جلست  من دمها السود ، فإذا انقطع السكود ولكو سكاع  فإنكه  مكن طهرهكا ، فتلتسك  

 وتصلي حينئذ .
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فككي اسككتدالله علككى  وقككد حملككه إسككحاق بككن راهويككه علككى مثكك  هككذا ، فقككاَل فككي روايكك  حككرا 

، قكاَل  -ت اعتبار التمييز للمستحا   بحديت : )) إذا كاَن دم الحيض ، فإنه أسود يعرف هه ، الحكدي

: وكذلك روي عن ابن عبا  ، أنه قاَل المرأة مستحا   : أما ما دامكت تكرى الكدم البحرانكي فلتكدع 

 الصالة ، فإذا جاو ت ذَِلَك اغتسلت وصلت .

وكذلك وقع في كالم اإلمام أحمد في رواي  الشالنري حم  ككالم ابكن عبكا  علكى مثك  هكذا ، 

ييز ، فترلال  مكن الكدم السكود ، فكإذا انقطكع عنهكا ورأت وهو يرجع إلى أن المستحا   تعم  بالتم

 حمرةً أو صفرةً أو كدرةً فإن ذَِلَك طهرها ، فتلتس  حينئذ وتصلي . وهللا أعلم .

وأما ما ذكر البخاري ، أنه يأتيها  وجهكا إذا صكلت   الصكالة أعظكم ، فظكاهر سكياق حكايتكه 

على إسناد ذَِلَك عن ابن عبكا  ، ولكيال هكَو مكن  يقتضي أن ذَِلَك من تمام كالم ابن عبا  ، ولم نق 

 تمام رواي  أنال بن سيرين في سؤاله البن عبا  عن المستحا   من آل أنال .

وقككد روي عككن ابككن عبككا  مككن وجككه آ ككر الر صكك  فككي وطء المستحا كك  مككن روايكك  ابككن 

رامعهكا المبارك ، عكن أجلكح ، عكن عكرمك  ، عكن ابكن عبكا  ، قكاَل فكي المستحا ك  : ال بكأ  أن ي

  وجها .

ويحتم  أن يكون البخاري ذكر هذا الكالم من عندَ نفسه بعد حكايته لما قبلكه عكن ابكن عبكا  

. 

 وهذا الكالم إنما يعرف عن سعيد بن جبير :

روى وكيع ، عن سفيان ، عن سالم الفطال ، قاَل : سألت سكعيد بكن جبيكر عكن المستحا ك  

 ة أعظم من الرماع .يرامعها  وجها ر قاَل : ال بأ  به   الصال

وممككن ر كك  فككي ذَِلككَك : ابككن المسككيب والحسككن وعطككاء وبكككر المزنككي وعكرمكك  وقتككادة 

ومكحول ، وهو قول الو اعي والثوري والليت وأبي حنيف  ومالك والشافعي وإسحاق وأبكي ثكور ، 

 ورواي  عن أحمد .

حمن  كانكت تحكت وقد تقدم أن أم حبيب  لما استحيضت كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، و

عكن حككم االستحا ك  فلكم يكذكر لهمكا تحكريم الرمكاع ، ولكو ككاَن حرامكاً  طلح  ، وقد سألتا النبي 

 لبينه .

وفي )) سنن أبي داود هه عن عكرم  ، عن حمن  بنكت جحكش ، أنهكا كانكت تسكتحاث وككان 

حككم الطكاهرات   وجها يرامعها . قاَل : وكانت أم حبيب  تستحاث وكان  وجها يلشاها   ولن لهكا

 في الصالة والصوم وسائر العبادات ، فكذلك في الوطء .

وقالككت طائفكك  : ال توطككأ المستحا كك  ، وروي ذَِلككَك عككن عائشكك  ، مككن روايكك  سككفيان ، عككن 

،  -امكرأة مسكروق -، عن عبد الملك بن مسيرة ، عكن الشكعبي ، عكن قميكر -هَو : ابن جامع -غيالن 

 عها  وجها .عن عائش  ، أنها كرهت أن يرام

  رجه وكيع في )) كتابه هه ، عن سفيان ، به .

ورواه ] شعب  [ ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن الشعبي ، وا تل  عليِه فيِه ، فوقفه بعكض 

: ذككر ذَِلكَك  -أصحاا شعب  ، عنه على الشعبي ، وأسنده بعضهم عنه إلكى عائشك  كمكا رواه غكيالن 

 ل  في وصله إلى عائش  ، كما فع  البيهقي وغيره .اإلمام أحمد ، ولم يرع  ذَِلَك ع

وممن نهى عن وطء المستحا   : ابكن سكيرين ، والشكعبي ، والنخعكي ، والحككم ، وسكليمان 

ً -بن يسار ، ومنصور ، والزهري ، وروي  عكن الحسكن ، وهكو المشكهور عكن اإلمكام أحمكد ،  -أيضا

 إال أنه ر   فيِه إذا  شي الزوج على نفسه العنت .

دون  وف العنت ، فه  النهي عنه للتحريم أو للكراه  ر حكى أصكحابنا فيكِه روايتكين عكن وب

 أحمد ، ونق  ابن منصور وصالح عنه : ال يأتيها  وجها ، إال أن يطول .
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ولعله أراد أنه إذا طالت مدة االستحا   ش، على الزوج حينئذ ترك الوطء ، فيصكير وطكؤه 

 المشق  والشدة .من  وف العنت   فإن العنت يفسر ب

وقد قاَل أحمد في رواي  حكرا : المستحا ك  ال يلشكاها  وجهكا إال أن ال يصكبر . وقكال فكي 

 روايككككككك  علكككككككي بكككككككن سكككككككعيد : ال يأتيهكككككككا  وجهكككككككا إال أن يللكككككككب ويركككككككيء أمكككككككر شكككككككديد ، 

 ال يصبر .

وقككال أبككو حفكك  البرمكككي : معنككى قككول أحمككد : )) ال يأتيهككا  وجهككا إال أن يطككول هه ، لككيال 

أنككه يبككاح إذا طككال ويمنككع منككه إذا قصككر ، ولكككن أراد : إذا طككال علمككت أيككام حيضككها مككن  مككراده

 استحا تها يقيناً ، وهذا ال تعلمه إذا قصر ذَِلَك .

وكذلك روى حرا عن إسحاق بن راهويه ، قاَل : الذي نختار في غشكيان المستحا ك  : إذا 

، أن يرامعها  وجهكا ، وتصكلي وتصكوم عرفت أيام أقرائها ثم استحيضت ولم يختلط عليها حيضها 

، وإذا ا ككتلط عليهككا دم حيضككها مككن استحا ككتها ، فأ ككذت باالحتيككاط فككي الصككالة بقككول العلمككاء ، 

وتحرت أوقات ] حيضها [ من استحا تها ولم تستيقن بذلك أن ال يلشاها  وجهكا حتكى تككون علكى 

 يقين من استحا تها .

: إن تيقنككت استحا ككتها بتميزهككا مككن حيضككها  فهككذا قككول ثالككت فككي وطء المستحا كك  ، وهككو

 جا  وطؤها فيها ، وإن لم تكن على يقين من ذَِلَك لم توطأ   الحتمال وطئها في حال حيضها .

ومذهب الشافعي وأصحابه : أن المتحيرة الناسكي  لعادتهكا وال تميكز لهكا تلتسك  لكك  صكالة ، 

 الحيض .وتصلي أبداً ، وال يأتيها  وجها   الحتمال مصادفته 

ونقض أصحابنا ذَِلكَك علكيهم فكي المعتكادة ، والمبتكدأة بعكد الشكهر الول   فكإن  يكادة الحكيض 

 أيضاً .-ونقصه ، وتقدمه وتأ ره ممكن 

َويَْسككأَلونََك َعككِن  واسككتدل مككن نهككى عككن وطء المستحا كك  مطلقككاً بقككول هللا عككز وجكك   : 

[ ودم االستحا كك  أذى   222] البقككرة:  اَء فِككي اْلَمِحككيِض اْلَمِحككيِض قُككْ  ُهككَو أَذًى فَككاْعتَِزلُوا النَِّسكك

 ولهذا حرم الوطء في الدبر   لنه مح  الذى .

وروى حرا بإسناد جيد ، عن مرثد بن عبد هللا اليزني ، قاَل : سمعت عقب  بكن عكامر يقكول 

 : وهللا ، ال أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيِه حتى يصير لها يوم .

 حمول على التندزه واالحتياط  شي  عود دم الحيض . وهللا أعلم .وهذا م

وا تلفككوا فككي الحككائض المعتككادة : إذا طهككرت لككدون عادتهككا : هكك  يكككره وطؤهككا أم ال ر علككى 

 قولين :

 أحكككككدهما : يككككككره ، وهكككككو قكككككول أبكككككي حنيفككككك  ، والو اعكككككي ، وأحمكككككد فكككككي روايككككك  ، 

 وإسحاق   لن عود الدم ال يؤمن .

  يكره ، وهو قول الشافعي ، ورواي  عن أحمد .والثاني : ال

 ثم  رج البخاري في هذا الباا :

: )) إذا أقبلككت  حككديت : هشككام ، عككن أبيككه ، عككن عائشكك  ، قالككت : قككاَل النبككي  -331

 الحيض  فدعي الصالة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هه .

 وقد سب، هذا الحديت والكالم عليِه .

نا   لنه يرى أن إقبال الحيض وإدباره المراد به التميز ، فإقبكال الحيضك  : وإنما  رجه هاه

إقبال الدم السود . وإدباره : انفصال السود وانتقاله إلى غيره ، فيكون ذَِلَك موافقاً لما أفتكى بكه ابكن 

 عبا ، على ما حم  كالمه عليِه أحمد وإسحاق ، كما سب، . وهللا أعلم .
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 باب-29

 الصالِة على النفساِء وسنتها

  رج فيِه :

من حديت : شعب  ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عكن سكمرة ابكن جنكدا ،  -332

 فقام وسطها . أن امرأة ماتت في بطن ، فصلى عليها النبي 

لككم يخككرج البخككاري فككي أحكككام النفسككاء سككوى هككذا الحككديت ، كأنككه لككم يصككح عنككده فككي أحكككام 

 فا  حديت على شرطه .الن

 وليال في هذا الحديت سوى الصالة على النفساء إذا ماتت في نفاسها .

وقد اعترث اإلسماعيلي على البخاري في ذَِلَك ، وقال : ليال في الحديت إال أنها ماتكت فكي 

 بطن ، والمراد : أنها ماتت مبطون  ، فال مد   للحديت في النفا  بالكلي  .

صحيح   فإنه قد  رجه البخاري فكي )) الرنكائز هه ، ولفظكه : )) صكلى وهذا الذي قاله غير 

 على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها هه .

 أيضاً .-و رجه مسلم كذلك 

ويؤ ذ من هذا الحديت : أن ] دم [ النفا  وإن كاَن يمنع النفساء ، من الصكالة فكال يمنكع مكن 

يض ، فإنكه يصكلى علكى الحكائض والنفسكاء إذا ماتتكا فكي الصالة عليها إذا ماتت فيِه ، وكذلك دم الحك

دمهما ، كما يصلى على الرنب إذا مات ، وك  منهم يلسك  ويصكلى عليكِه ، إال أن يككون شكهيداً فكي 

 معرك  .

فإن استشهد في معرك  وكان عليِه غسك  جنابك  أو حكيض أو نفكا  ، فهك  يلسك  أم ال ر فيكِه 

 لس  .روايتان عن أحمد ، أشهرهما : أنه ي

وعلى هكذا : فلكو استشكهدت مكن هكي حكائض أو نفسكاء فكي دمهكا قبك  انقطاعكه ، ففكي غسكلها 

وجهككان ، بناهمككا الصككحاا علككى أن الموجككب للسكك  الحككيض والنفككا  : هكك  هككَو  ككروج الككدم ، أو 

 انقطاعه ر

لسكماء بنكت عمكيال لمكا نفسكت بمحمكد بكن  ولو  رج البخاري هاهنا حكديت : أمكر النَّبكّي 

بالشررة أن تلتس  وتهك  ، لككان حسكناً   فإنكه يكدل علكى أن حككم النفكا  حككم الحكيض فكي  أبي بكر

 اإلهالل بالحج .

وقد  رجه مسلم من حديت جابر وعائش  ، إال أن حديت جابر ليال هَو على شرط البخكاري 

. 
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ودم النفا  حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه ، وقد حكى اإلجمكاع علكى ذَِلكَك غيكر 

 د من العلماء ، منهم : ابن جرير وغيره .واح

 وا تل  العلماء في أق  النفا  وأكثره :

 أما أقله :

فكأكثرهم علكى أنكه ال حكد لكهُ ، وأنهكا لكو ولكدت ورأت قطكرة مكن دم كانكت نفاسكاً ، وهكو قككول 

عطاء ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وإسحاق ، وأبكي ثكور 

 ومحمد بن الحسن وغيرهم ، وهو الصحيح عن أبي حنيف  وأبي يوس  .، 

وعن أبي حنيف  رواي  : أقله  مس  وعشرون يوماً . وعن أبي يوس  ، أقله أحد عشكر يومكاً 

. وعن الثوري رواي  : أقلكه ثالثك  أيكام ، ككالحيض عنكده ، وحككي عكن أحمكد روايك  ككذلك : أن أقلكه 

: أن أقله يكوم . وعكن المزنكي : أقلكه اربعك  أيكام . وعكن الحسكن : أقلكه ثالث  أيام ، وحكي عنه رواي  

 عشرون يوماً .

 وأما أكثره :

 فأكثر العلماء على أن أكثره أربعون يوماً ، وحكاه بعضهم إجماعاً من الصحاب  .

قاَل إسحاق : هكَو السكن  المرمكع عليهكا . قكاَل : وال يصكح فكي مكذهب مكن جعلكه إلكى شكهرين 

 بعض التابعين . سن ، إال عن

 قاَل الطحاوي : لم يق  بالستين أحد من الصحاب  ، إنما قاله بعض من بعدهم .

 وكذا ذكر ابن عبد البر وغير واحد .

وممككن روي عنككه توقيتككه بككالربعين مككن الصككحاب  : عمككر ، وعلككي ، وابككن عبككا  ، وأنككال ، 

 وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، وأم سلم  .

لككى هككذا : الثككوري ، وابككن المبككارك ، والليككت ، والو اعككي فككي روايكك  ، وأبككو وممككن ذهككب إ

حنيف  ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيكد ، والمزنكي ، وحككاه اإلمكام أحمكد عكن أهك  الحكديت ، وحككاه 

 الترمذي عن الشافعي ، وهو غريب عنه .

أكثكره سكتون  وحكى الترمذي عن الحسن : أن أكثره  مسون يوماً . وعكن عطكاء والشكعبي :

 يوماً .

 وقد ا تل  فيِه عن عطاء والحسن ، وروي عنهما : أكثره أربعون يوماً .

وممن قاَل بالسكتين : الشكعبي ، والعنبكري ، ومالكك ، والشكافعي ، وأبكو ثكور ، وحككي روايك  

 عن أحمد .

 وحكى الليت عن بعض العلماء : أن أكثره سبعون يوماً .

يرجع إلى عادات النساء ، وحكي عكن الو اعكي ، وهكو روايك  وقي  : ال حد لكثره ، وإنما 

 عن مالك ، ونق  ابن القاسم أن مالكاً رجع إلى ذَِلَك .

 وحكي عن ربيع  : أكثره ثالث  أشهر .

: قالكه مكحكول ، وسكعيد  -وقي  : أكثره من اللالم ثالثون يوماً ، ومن الراري  أربعكون يومكاً 

 ي عن أه  دمش، .بن عبد العزيز ، وحكاه الو اع

: رواه الخشكني عكن  -وقي  : أكثره من اللالم  مس  وثالثون يوماً ، ومكن الراريك  أربعكون 

 الو اعي .

 وحكي عن الضحاك : أكثره أربع عشرة ليل  .

 وفي الباا أحاديت مرفوع  فيها  ع  .

  ومككن أجودهككا : مككا  رجككه اإلمككام أحمككد وأبككو داود وابككن ماجككه والترمككذي مككن حككديت مسكك

 أربعين يوماً . ال دي  ، عن أم سلم  ، قالت : كانت النفساء ترلال على عهد رسول هللا 
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تقعككد فككي النفككا   و رجككه أبككو داود بلفككظ آ ككر ، وهككو : )) كانككت المككرأة مككن نسككاء النبككي 

 بقضاء صالة النفا  هه . أربعين ليل  ، ال يأمرها النبي 

لككم يلككد مككنهن أحككد بعككد فككرث  سككاء النَّبككّي وصككححه الحككاكم ، وفككي متنككه نكككارة   فككإن ن 

 ماتت قب  أن تفرث الصالة . -عليها السالم-الصَّالة  فإن  دير  

 ومتى انقطع الدم قب  بلوغ أكثره فهي طاهرة ، تصوم وتصلي .

 وه  يكره وطؤها ، أم ال ر فيِه قوالن :

ال توطككأ إال بعككد  أحككدهما : أنككه يكككره ، وهككو مككروي عككن طائفكك  مككن الصككحاب  ، وأن النفسككاء

الربعين ، وإن انقطع دمها قب  ذَِلَك ، منهم : علي ، وابن عبا  ، وعثمان بن أبي العكاص ، وعائكذ 

عن مالك ، وسعيد بن عبد العزيكز  -أيضاً -بن عمرو ، وأم سلم  ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، وروي

. 

 وحكي عن أحمد تحريمه .

 الو اعي ، والشافعي ، وحكي رواي  عن أحمد .وقال آ رون : ال يكره ذَِلَك ، وهو قول 

وعككن أبككي حنيفكك  : ال يكككره ، إال أن ينقطككع دمهككا لككدون عادتهككا ، فككال توطككأ حتككى تككذهب أيككام 

 عادتها .

وقال إسكحاق : يككره احتياطكا ، إال أن ينقطكع لعكادة كانكت لهكا فكال يككره   لن احتمكال عكوده 

 عادتها لدون أكثر الحيض .حينئذ بعيد جداً ، فهي كحائض انقطع دمها ل
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 باب-30

  رج فيِه :

مككن حككديت : سككليمان الشككيباني ، عككن عبككد هللا بككن شككداد ، قككاَل : سككمعت  ككالتي  -333

، أنها كانت تكون حائضاً ال تصلي ، وهكي مفترشك  بحكذاء مسكرد رسكول هللا  ميمون   وج النبي 

  بعض ثوبه .، وهو يصلي على  مرت  ، إذا سرد أصابني 

فككي هككذا الحككديت داللكك  علككى طهككارة ثيككاا الحككائض التككي تلبسككها فككي حككال حيضككها ، وأن 

المصلي إذا أصابه شيء من ثيابها في تلك الحال لكم تفسكد صكالته . وقكد سكب، هكذا المعنكى مسكتوفى 

 في )) باا : ه  تصلي المرأة في ثوا حا ت فيِه ر هه .

الكذي ككاَن يصكلي فيكِه مكن  ديت مسكرد بيكت النَّبكّي والظاهر : أن مراد ميمون  في هذا الحك

 مسرد المدين  . وهللا أعلم -بيته   لن ميمون  ال تفترش إال بحذاء هذا المسرد ، ولم ترد 

 إن شاء هللا سبحانه وتعالى . -وتأتي باقي فوائد الحديت في )) كتاا الصالة هه 

أمككه ، عككن ميمونكك  ، قالككت : كككاَن  وقككد  ككرج اإلمككام أحمككد والنسككائي مككن حككديت منبككوذ ، عككن

يضع رأسه في حرر إحدانا يتلو القرآن ، وهي حائض ، وتقكوم إحكدانا بخمرتكه ، إلكى  رسول هللا 

 المسرد فتبسطها وهي حائض .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 135 

ً -والظاهر : حمله   على مسرد البيت . -أيضا

تقكوم وهكي  ويشهد لهُ : أن اإلمام أحمد  رجه بلفظ آ ر ، عن ميمونك  ، قالكت : كانكت إحكدانا

 حائض فتبسط لهُ  مرةً في مصاله ، فيصلي عليها في بيتي .

: )) نككاوليني  وكككذلك : مككا  رجككه مسككلم مككن حككديت عائشكك  ، قالككت : قككاَل لككي رسككول هللا 

 الخمرة من المسرد هه . قلت : إني حائض ر قاَل : )) إن حيضتك ليست في يدك هه .

عندَ جمهور العلماء ، فال يمنع الرنكب والحكائض ومساجد البيوت ال يثبت لها أحكام المساجد 

 منها ،  الفاً إلسحاق في ذَِلَك .

ومن حم  حديت ميمون  وعائش  على مسرد المدينك  ، اسكتدل بحكديثهما : علكى أن الحكائض 

لهكا أن تمكر فكي المسكرد لحاجك  إذا أمنكت تلويثكه . وحككي ذَِلكَك عكن طائفك  مكن السكل  ، مكنهم : ابكن 

، والحسن ، وسعيد بن جبير ، و يد بن أسلم ، وعمكرو بكن دينكار ، وقتكادة ، وهكو  المسيب ، وعطاء

 قول الشافعي وأحمد .

وا تل  أصحابنا : ه  يباح لها الد ول ل ذ شيء وو كعه ، أم ال يبكاح إال لن كذ  اصك ر 

 على وجهين .

 ون  أحمد : على أنه ال يباح إال لن ذ  اص  في رواي  حنب  .

 هما سواء .وقال إسحاق : 

 وحديت ميمون  فيِه الد ول لبسط الخمرة ، وهو د ول لو ع .

 وكككك  مكككن منكككع الرنكككب مكككن المكككرور فكككي المسكككرد لليكككر  كككرورة منكككع منكككه الحكككائض ، 

 وأولى ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيف  ، ومالك ، وإسحاق .

حككدث ومككنهم : مككن أباحككه للرنككب دون الحككائض ، كككالو اعي ، ومالككك فككي روايكك    لن 

الحككيض أفحككش مككن الرنابكك  وأغلككظ ، وحكككى ابككن عقيكك  وجهككاً لصككحابنا بمثكك  ذَِلككَك . وهللا سككبحانه 

 وتعالى أعلم .
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